
هنرهفتم و فرهنگ رضوی؛ همسویی ها و تعاملت

  1امانافش اافش شفایی

  2صالحهافش شریفی

چکیده

 باافش توجهافش بهافش اهمیتافش کاربردیافش موضوع،افش تلق�یافش هن��رافش هفت��مافش وافش فرهن��گافش رض�ویافش براس�اسافش چ�ارچوبافش نظ�ریافش تنی��دگیافش دی�نافش وافش هن�رافش م�وردافش مط�العهافش ق�رار

 میافش گیرد.افش باافش توجهافش بهافش آمیختگیافش فرهنگافش دینیافش وافش بخشافش دینیافش سینما،افش میانافش فرهنگافش رضویافش وافش هنرهفتمافش میافش توانافش همسوییافش افش هاییافش راافش مشاهدهافش وافش برجس��تهافش نم��ود

 کهافش سخنافش ازافش تعاملافش میانافش آنانافش راافش ممک��نافش وافش تس��هیلافش میافش کن�د.افش درافش ی��کافش طبقهافش بن��دیافش کل��یافش افش ،افش افش همس��وییافش افش ه��ایافش موج��ودافش می��انافش فرهن��گافش رض��ویافش وافش هن��رافش هفت��مافش ازافش ای�ن

قرارند:افش 

 «افش هرافش دوافش نگرشافش بهافش دینافش دارند»،«هرافش دوافش فرهنگافش سازند»،«افش هرافش دوافش انسانافش سازند»،افش «افش هردوافش اخلقافش گراین��د»،«افش ه��رافش دوافش رمزگ��راافش وافش ح��التافش نم��ادین

 دارند»افش وافش «افش هرافش دوافش کارکردافش رسانهافش ایافش دارند».افش برافش اس�اسافش ای�نافش همس�وافش ییافش هاافش ،افش میافش ت�وانافش تع��املتافش وس��یعافش وافش خ�وشافش ن�تیجهافش ایافش راافش میانش��انافش برق�رارافش نم�ود.افش ب�دین

 معنیافش کهافش ازافش یکافش سوافش هنرافش هفتمافش بهافش خدمتافش فرهنگافش رضویافش درآمدهافش وافش تسهیلتیافش راافش درافش اختیارافش آنافش قرارافش میافش دهدافش کهافش مهمافش ترینافش انافش هاافش عبارتن��دافش از:افش «افش محم��ل

 اندیشهافش وافش معارفافش رضویافش قرارافش میافش گیرد»،افش «افش شخصیتافش وافش امامتافش امامافش رضا(ع)افش راافش معرفیافش میافش کند»،افش «سیرهافش فردیافش امامافش رضا(ع)افش راافش تبیینافش میافش کند»،افش «

 س��یرهافش اجتم��اعیافش ام��امافش رض��ا(ع)افش راافش میافش نمایان��د»،افش «افش ابع��ادافش معن��ویافش ام��امافش رض��ا(ع)افش راافش معرف��یافش میافش کن��د»افش وافش «افش فرهن��گافش زی��ارتافش وافش می��راثافش فرهنگ��یافش را

 میافش شناساند».افش ازافش سویافش دیگرافش افش افش ،افش فرهنگافش رضویافش برافش رویکردافش وافش کارکردافش هنرافش هفتمافش تاثیراتافش ملموسیافش میافش تواندافش بگ��ذاردافش ک��هافش درافش ی��کافش دس��تهافش افش بن��دیافش کلن،افش مه��م

 ترینافش انافش هاافش عبارتندافش از:افش «تعمیقافش باورهاافش وافش کرامتافش انسانی»،افش «ترویجافش معنویتافش گرایی»،افش «سوژهافش دهیافش بکرافش وافش مستند»افش وافش «الگ��ودهیافش درافش مق��ابلهافش ب��اافش ته��اجم

 فرهنگی».افش درافش نتیجه،افش همسوییافش هایافش موجودافش وافش تعاملتافش ممکنافش میانافش فرهنگافش رضویافش وافش هنرافش هفتمافش ایجابافش میافش کندافش کهافش اینافش دوافش بهافش یکافش راهافش درآیند.افش بدینافش معنا

کهافش ازافش یکافش سو،افش فرهنگافش رضویافش راافش ازافش دریچهافش افش دوربینافش مشاهدهافش کنیمافش وافش ازافش سویافش دیگر،افش جنبهافش افش دینافش بردارافش هنرافش هفتمافش راافش باافش فرهنگافش رضویافش درآمیزیم.

واژگانافش کلیدی:افش هنرهفتم،افش سینمایافش دینی،افش امامافش رضا(ع)،افش فرهنگافش رضوی،افش همسوییافش ها،افش تعاملت.افش 

مقدمه

 بررسیافش هنرهفت��مافش ب�هافش نماین��دگیافش ازافش خ�انوادهافش افش ب��زرگافش هن�رافش وافش فرهن�گافش رض��ویافش ب�هافش عن�وانافش دودم��انافش فرهن��گ

 اسلمیافش درافش یکافش منظومهافش افش تحقیقیافش -افش تحلیلیافش جذابیتافش وافش اهمیتافش بسیاریافش دارد.افش هرافش چندافش کهافش درافش نگاهافش اولیه،افش سینما
آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد علوم سیاسی- دانش 1
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 ازافش آنجاافش کهافش خاستگاهافش غربیافش داشتهافش وافش ازافش دلافش مدرنیتهافش سرافش برافش آوردهافش استافش باافش فرهنگافش رضویافش کهافش خاستگاهافش دینی

 وافش معنویافش دارد،افش درافش یکافش قاموسافش نمیافش گنجد.افش اماافش ام��روزهافش ب��هافش دلی��لافش کارکرده��ایافش ص��وابیافش ک��هافش س��ینماافش ازافش خ��ودافش در

 عرصهافش هایافش مختلفافش زندگیافش بشرافش ارائهافش داده،افش نگاهافش ب��دبینانهافش ب��هافش آنافش درافش ن��زدافش افک��ارافش خاص��هافش وافش ع��امهافش افش مس��لمانانافش ت��ا

 حدودافش زیادیافش تعدیلافش پیداافش کردهافش است.افش افش بنابراین،افش درافش بدبینانهافش افش ترینافش دیدگاه،افش سینماافش ب��هافش عن��وانافش شمش��یرافش دودمافش تلق��ی

میافش شودافش کهافش درافش عینافش مضراتیافش کهافش دارد،افش میافش تواندافش فوایدافش بسیاریافش نیزافش برافش آنافش مترتبافش شود.

 فرهنگافش رضوی،افش بهافش عن��وانافش فرهنگ��یافش ن��امافش وافش نش��انافش دارافش ام��اافش برآم��دهافش ازافش دلافش فرهن��گافش کلنافش اس��لمیافش شایس��تهافش 

 پردازشافش مباحثافش وسیعافش اماافش متروکافش است.افش درافش حقیقت،افش بهافش رغمافش آنافش کهافش درافش رابطهافش ب��اافش ابع��ادافش شخص��یتیافش وافش زوای��ای

 زندگیافش امامافش رضا(ع)افش مباحثافش گستردهافش ایافش مطرحافش شدهافش اماافش بهافش اینافش همهافش درافش ذی��لافش مجم��وعهافش ایافش کلنافش تح��تافش عن��وان

مقولهافش افش فرهنگ،افش کمافش ترافش نگریستهافش شدهافش است.افش 

 ماافش درافش اینافش نوشتار،افش تلقیافش هنرهفتمافش وافش فرهنگافش رضویافش راافش بهافش فالافش نیکافش گرفتهافش وافش برآنیمافش تاافش زاویهافش افش دیدافش عموم

 راافش نسبتافش بهافش مقارنتافش اینافش دوافش موضوعافش ازافش تشکیکاتافش درافش گذشتهافش بهافش س��ویافش ثبوت��اتافش درافش آین�دهافش تغیی��رافش دهی�م.افش م��اافش در

 اینافش نوشتار،افش باافش روشافش تحقیقی-تحلیلیافش بهافش دنبالافش آنیمافش تاافش بهافش اینافش سوالافش پاسخافش دهیمافش ک�هافش می��انافش هن��رافش هفت��مافش وافش فرهن��گ

 رضویافش چهافش نسبتیافش وجودافش دارد؟افش آیاافش میانافش آنافش دوافش همافش سوییافش هاییافش برافش قرارافش است؟افش آیاافش تعاملتافش می��انافش آن��انافش امک��ان

 پ��ذیرافش اس��ت؟افش امی��دواریمافش ای��نافش فرض��یهافش درافش نه��ایتافش مس��تدلافش ش��ودافش ک��ه؛افش هن��رافش هفت��مافش وافش فرهن��گافش رض��ویافش ازافش لح��اظ

 تبارشناسیافش ازافش جنسیافش واحدندافش وافش لذا،افش اینافش دوافش نقاطافش عزیمتافش وافش همسوییافش افش ه��ایافش ج��دیافش ب��اافش ه��مافش دارن��دافش وافش درگ��اهافش ه��ای

مناسبیافش برایافش انجامافش تعاملتافش بهافش رویشانافش گشودهافش است.افش 

مبحث اول: کلیات

cinema(هنرهفتم(سینما)(-1

 هنرهفتم(سینما)افش بهافش معنایافش «حرکت»افش وافش واژهافش ایافش درافش اصلافش یونانیافش استافش ب��هافش معن��ایافش فیل��مافش ک��هافش ب��هافش ط��ورافش کل��ی

 درافش خصوصافش سالنافش هایافش سینماافش بهافش کارافش میافش رود.افش هنگامافش ارج��اعافش ب��هافش مفه��ومافش ع�امافش «تص��ویرافش متح��رک»افش س��ینماافش ب��ار

 )افش علم��ه126زیباشناختیافش وافش هنریافش فزونافش تریافش نسبتافش ب��هافش واژهافش فیل��مافش ب��اافش تص��ویرافش متح��رکافش دارد.افش (کینگرب��رگ،افش 

دهخداافش سینماافش راافش اینافش طورافش تعریفافش نمودهافش است:

 «فنافش وافش صنعتافش وافش هنرافش تهیهافش افش نم��ایشافش سلس��لهافش تص��اویریافش ک��هافش ب��رافش نواره��ای

 سلولوییدیافش ضبطافش ش�دهافش اندافش ب�هافش نح��ویافش ک�هافش درافش تماش��اگرانافش ت��وهمافش حرک��تافش ایج�اد

 ش���ود...افش ص���نعتافش س���ینماافش ازافش محص���ولتافش ق���رنافش بیس���تمافش اس���تافش ول���یافش کاره���ای
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 افش س��ابقهافش دارد.افش ازافش لح��اظ1875مقدماتیافش درافش ای��نافش زمین��هافش ازافش ده��هافش افش بع��دافش ازافش س��الافش 

 24فنی،افش سینماافش مبتنیافش برافش کیفیتافش ثب��اتافش ت��أثیراتافش ن��وریافش اس��ت:افش درافش ه��رافش ث��انیهافش 

 کادرافش جداافش ج�داافش ازافش جل��ویافش دریچهافش یافش تص��ویرافکنافش س��ینماافش میافش گ��ذردافش وافش ب��رافش پ�ردهافش 

 س��ینماافش ک��هافش درافش براب��رافش تص��ویرافکنافش ق��رارافش داردافش میافش افت��دافش ام��اافش آنافش چ��هافش ب��هافش چش��م

 میافش آی��دافش تص��ویریافش اس��تافش م��دامافش وافش منس��جمافش وافش اغل��بافش متح��رک،افش ب��دونافش ای��نافش ک��ه

 /29افش گ��انهافش درافش ث��انیهافش درافش آنافش احس��اسافش ش��ود».(دهخ��دا،افش 24ج��داییافش کادره��ایافش 

782(

 درافش حقیقت،افش سینماافش همانندافش بسیاریافش ازافش پدیدهافش افش هایافش قرنافش هایافش اخیرافش خاستگاهافش غرب��یافش داش��تهافش وافش ازافش محص��ولت

 م��درنیتهافش ب��هافش ش��مارافش میافش آی��د.افش درکش��ورهایافش اروپ��ایافش غرب��ی،افش س��ینماافش راافش هن��رافش هفت��مافش نی��زافش میافش خوانن��د.«ک��انودو»ی

 افش نویس��ندگیافش میافش ک��ردافش س��ینماافش راافش ترکی�بافش ی��اافش آمی�زهافش ایافش ازافش س�هافش هن��رافش تجس�می(فض��ایی)؛1920ایتالیاییافش کهافش درافش دهه

 نقاشی،افش معماریافش وافش رقصافش وافش سهافش هنرافش زمانی؛افش موسیقی،افش تئاترافش وافش ادبیاتافش میافش دانس��ت.افش ازافش ای��نافش پیش��نهادافش ی��اافش نظری��هافش 

 کانودوافش دیگرانافش سودافش جستندافش تاافش چنینافش نشانافش دهندافش کهافش سینماافش بهافش خودیافش خود،افش برایافش خودافش وافش بهافش حق،افش یکافش «هن��ر»

 بهافش شمارافش نمیافش رود،افش اماافش استدللیافش کهافش برافش پایهافش افش اینافش نظریهافش افش میافش کنند،افش قانعافش کنندهافش نیست.افش ن�هافش تنه��اافش س��ینماافش مجم��وعهافش ای

)107درافش برافش گیرندهافش افش فقطافش اینافش ششافش هنرافش نیستافش بلکهافش چیزیافش نوافش وافش متفاوتافش باافش همهافش افش آنافش هاست.(استیفنسون،افش 

 درافش حقیقت،افش وجههافش افش هنریافش سینماافش بهافش عنوانافش آخرینافش هنرافش جهانیافش باعثافش شدهافش استافش بسیاریافش ازافش انسانافش هایافش ای��ن

 دوران،افش مسحورافش سینماافش وافش جاذبهافش افش آنافش ش��وندافش وافش ش��ایدافش بس��یاریافش ه��مافش باش��ندافش ک�هافش ازافش ای�نافش س��حرافش میافش گریزن��د.افش ام��روزه،

 فیلمافش ه��اافش ب��هافش عن��وانافش برون��دادهایافش س��ینما؛افش ش��هرها،افش کش��ورهاافش وافش ح��تیافش قارهافش ه��اافش راافش درافش م��یافش نوردن��دافش وافش میلی��ونافش ه��ا

 تماشاچیافش راافش بهافش دنیایافش غالباافش تخیلیافش سازندگانش��انافش میافش برن��د.افش دنی��اییافش ک�هافش درافش آنافش خ��وبیافش وافش ب��دی،افش عش��قافش وافش نف�رت،

 یکرنگیافش وافش دورویی،افش وفاافش وافش خیانتافش وافش ...افش همهافش وافش همهافش راافش میافش توانافش یافتافش وافش تحتافش تأثیرشانافش قرارافش گرفت.افش ازافش این

رو،افش فیلمافش هاافش میافش توانندافش همافش هیولییافش نابودافش کنندهافش وافش همافش فرشتهافش ایافش هستیافش بخشافش باشند.

فرهنگ رضوی-2

 «افش فرهنگ»افش درافش زبانافش فارسیافش ازافش «افش فر»افش وافش «هنگ»افش ترکیبافش ش��دهافش اس��ت.افش (ف��رافش پیش��وندافش وافش ب��هافش معن��ایافش جل��و،

 پی��شافش وافش هن��گافش ازافش ریش��هافش افش اوس��تاییافش ب��هافش معن��ایافش کش��یدنافش اس��ت).افش بن��ابراین،افش فرهن��گافش یعن��یافش بالکش��یدنافش وافش اعتل

)277/ 30بخشیدن.(دهخدا،
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 درافش اصطلحافش وافش بناافش برافش یکافش تعریف،افش «فرهنگ»افش پدیدهافش افش کلیافش وافش پیچی��دهافش ایافش اس��تافش ازافش آدابافش وافش رس��وم،افش اندیش��ه،

هن��رافش وافش ش��یوهافش زن��دگیافش ک��هافش درافش تجرب��هافش افش ت��اریخیافش اق��وامافش ش��کلافش میافش گی��ردافش وافش قاب��لافش انتق��الافش ب��هافش نس��لافش هایافش بع��دیافش اس��ت.

 )افش بهافش هرافش حال،افش فرهنگافش همانافش فشردهافش افش تجربهافش هایافش بشرافش درافش طولافش تاریخافش استافش کهافش ازافش راهافش تجرب��ه5346(انوری،افش 

 وافش آموزشافش سرراستافش وافش یاافش ناسرراستافش جهانیافش بهافش فردافش فردافش بشرافش میافش رسدافش وافش اوافش راافش درافش جهانافش وی��ژهافش افش خ��ویشافش ق��رار

 )افش برافش اینافش اساس،افش فرهنگافش رضویافش راافش میافش ت��وان225میافش دهدافش کهافش ویافش درافش آنافش هویتافش خویشافش راافش میافش یابد.(آشوری،

 عبارتافش ازافش مجموعهافش ایافش نظامافش مندافش ازافش آداب،افش ع�ادات،افش بین�ش،افش اندیش�ه،افش نظ��امافش باوره��اافش وافش هنجاره��ا،افش س��یرافش وافش س��لوک

 ف��ردیافش وافش اجتم��اعیافش وافش می��راثافش علم��ی-افش فرهنگ��یافش ام��امافش رض��ا(ع)افش تعری��فافش نم��ود.افش ه��رافش چن��دافش ک��هافش فرهن��گافش رض��وی

 همانندافش فرهنگافش نبویافش یاافش فرهنگافش علویافش وافش دیگرافش معص��ومین(ع)افش منطب��قافش وافش برخاس��تهافش ازافش فرهن��گافش ج��امعافش اس��لم

 اس��تافش ام��اافش ش��رایطافش زم��انیافش وافش مقتض��یاتافش ه��رافش دورهافش م��وجبافش میافش ش��ودافش مجم��وعهافش ایافش ازافش کنشافش هاافش وافش واکنشافش هاییافش از

 جانبافش یکافش امامافش صورتافش پذیردافش کهافش مسبوقافش بهافش سابقهافش نبودهافش باشد.افش امامافش رضا(ع)افش درافش شرایطیافش خاصافش ب��هافش ام��امت

 رسیدندافش وافش درافش ش��رایطیافش متف�اوتافش ازافش دیگ��رافش ائم�ه(ع)افش ام�امتافش نمودن�د.افش همی�نافش ط��ورافش س�یرهافش افش ف��ردیافش وافش اجتم��اعیافش آن

 حضرتافش برافش اساسافش آنچ�هافش ازافش روای��اتافش ت��اریخیافش ب��هافش دس�تافش میافش آی��د،افش خ��اصافش اس�ت.افش گفتاره��ا،افش معج��زات،افش کرام��ات،

 مباحثافش کلمی،افش برخوردافش باافش سیاستافش مدارانافش وافش دولتافش مردان،افش مناظرافش هافش ها،افش ارتباطافش تشکیلتیافش ب��اافش ش��یعیان،افش مس��ئله

 ولیتافش عهدی،افش میراثافش فرهنگی،افش سنتافش وافش آدابافش زیارتافش و...افش جنبهافش هایافش برجستهافش افش زندگانیافش آنافش حضرتافش استافش ک��ه

بهافش مجموعهافش ایافش ازافش آنافش هاافش میافش توانافش یکافش نظامافش فرهنگیافش تحتافش عنوانافش «فرهنگافش رضوی»میافش توانافش اطلقافش کرد.افش 

چارچوب نظری؛ تنیدگی دین و هنر-3

 منظورافش ازافش تنیدگیافش دینافش وافش هنرافش آنافش استافش کهافش اینافش دو،افش نهافش تنهاافش جزیرهافش ه��ایافش ج��داافش ازافش ه��مافش نیس��تندافش ت��اافش م��اافش بخ��واهیم

 انافش هاافش راافش بهافش همافش نزدیکافش کنیمافش بلکهافش بهافش دلیلافش همراهیافش هاافش وافش همسوییافش هایافش بسیار،افش اموریافش درهمافش تنیدهافش اند.«افش دی��نافش و

 هنرافش روابطافش تنگاتنگافش وافش مستحکمیافش دارندافش بهافش گونهافش ایافش کهافش بدونافش وجودافش امکاناتافش وافش معانیافش وافش حقایقیافش ک��هافش دی��نافش در

 اختیارافش هنرافش قرارافش میافش دهد،افش هنرافش جزافش پوستهافش ایافش ظاهریافش وافش محدودافش وافش منحصرافش شدنافش فعالیتافش وافش تجلیافش نبوغافش بش��ری

 درافش تهییجافش وافش تحریکافش احساساتافش مادیافش وافش دنیاییافش نخواهدافش بود.افش ازافش طرفافش دیگر،افش هی��چافش مق��ولهافش افش دیگ��ریافش چ��ونافش هن��ر

 نمیافش تواندافش لطایف،افش حقایق،افش معانی،افش زیباییافش ها،افش معنویتافش حیات،افش ماوراءافش الطبیعهافش وافش بهافش عبارتی،افش حقیقتافش وافش ملکوت

 عالمافش هستیافش راافش بهافش انسانافش معرفیافش نمایدافش وافش درافش همینافش جاستافش کهافش گس��تردگیافش قلم��روافش هن��رافش درافش افع��الافش بش��ریافش وافش ع��دم

)149تحدیدافش آنافش درافش رشتهافش هاییافش معدودافش مشخصافش میافش شود.(افش نقیافش زاده،

 -افش ه��ر2-افش ه��رافش دوافش توص��یفافش ش��دنیافش اند.1بهافش اعتقادافش «رودلفافش اتو»،افش دینافش وافش هنرافش ازافش دوافش جهتافش باافش همافش همانندند:افش 

 افش )افش ب��ه8: 16/7/1380دوافش خصوصیتافش تعالیافش راافش برایافش نظارهافش کنندهافش فراهمافش میافش کنن��د.(روزن��امهافش سیاس��تافش روز،
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 -افش ه�رافش دوافش منش��اافش م��اوراییافش وافش اش��راقی1اینافش دوافش م��وردافش همانن��دی،افش چه��ارموردافش همگ��ونیافش راافش نی��زافش میافش ت�وانافش اف�زود:افش 

 -افش مخاطب��انافش آنافش دو4-افش هرافش دوافش ازافش جنسافش نیازهایافش فطریافش انسانند.3افش -افش هرافش دوافش حقیقیافش هستندافش نهافش اعتباری.2دارندافش 

)16- 17نیزافش فطرتافش هایافش پاکافش وافش نیالودهافش دارند.(رشاد،افش 

 بهافش هرافش ح�الافش نظری��هافش افش «تنی��دگیافش دی�نافش وافش هن�ر»،افش نس��بتافش دی��نافش وافش هن��رافش راافش ب��هافش فرات��رافش ازافش نظری�هافش افش «ارتب��اطافش دی��نافش و

 هنر»افش ارتقاافش میافش دهد.افش چراافش کهافش صرفافش ارتباطافش دوافش مقولهافش فضایافش لزمافش راافش برایافش بحثافش هایافش تطبیقیافش نمیافش گش��اید.افش در

 نظریهافش افش تنیدگیافش دینافش وافش هنرافش همانافش گونهافش کهافش «شوان»افش معتقدافش استافش برایافش دینافش بهافش طورافش کلیافش اهمیتافش هنرافش تقریباافش ب��ه

 اندازهافش تفسیرافش وافش تأویلافش کتابافش آسمانیافش است.افش ازافش آنافش جاافش کهافش دینافش نمیافش تواندافش ظهورافش وافش تجلیافش کندافش مگرافش توسطافش اش��کال

 وافش صور.افش اگرافش خواصافش خیلیافش بیشترافش بهافش تفسیرافش وافش تأویلافش کتابافش آسمانیافش احتی��اجافش دارن��دافش ت��اافش ب�هافش هن��ر،افش اک��ثریتافش م��ردم

 برعکس،افش خیلیافش بیشترافش بهافش هنرافش محتاجندافش تاافش بهافش عقای�دافش حکم��یافش وافش عرف��انیافش وافش ازافش آنج��اافش ک�هافش طبق�هافش خ�واصافش ازافش لح�اظ

 )افش ب�هافش عب��ارتافش دیگ��ر،افش هن��رافش و103جسمانیافش برافش جامعهافش اتکاافش دارد،افش افرادافش آنافش نیزافش احتیاجافش ب�هافش هن�رافش دارن�د.(ش��وان،افش 

 دینافش بهافش نوعیافش مکملافش همندافش وافش نهافش دینافش میافش توان��دافش تم��امافش تع��الیمافش وافش آموزهافش ه��ایشافش راافش ب��دونافش تجس��یمافش وافش تص��ویرافش ک��هافش ک��ار

 هنرافش است،افش بهافش انسانافش هاافش منتقلافش کندافش وافش نهافش هنرافش میافش تواندافش بدونافش پشتیبانیافش دینافش اقبالافش عمومیافش راافش بهافش خودافش جلبافش کن��د.

 بنابراین،افش م��اجرایافش هنرهفت��مافش وافش فرهن��گافش رض��ویافش دقیق��اافش درافش همی�نافش چ��ارچوبافش ج��ایافش میافش گی�رد.افش س��ینماافش ب�هافش عن�وان

 نمایندهافش افش جامعهافش افش هنرافش وافش فرهنگافش رض��ویافش ب�هافش عن�وانافش الگ��وییافش ازافش فرهن��گافش دین��یافش راافش میافش بایس��تافش ب�اافش نظری��هافش افش تنی��دگی

دینافش وافش هنرافش مطالعهافش نمودافش وافش برافش اساسافش آن،افش همسوییافش هایافش موجودافش وافش تعاملتافش ممکنافش راافش استخراجافش وافش تبیینافش نمود.

- سینمای دینی4

 سینمایافش دین��یافش مفه��ومافش خاصافش ترافش ازافش هن��رافش دین��یافش اس��ت.افش «هن��رافش دین��ی»افش هن��ریافش اس��تافش ک��هافش درافش آنافش ع��المافش دین��یافش ب��ا

 صورتافش خیالیافش وافش جلوهافش افش جمالیافش وافش جللیافش متجل��یافش میافش ش��ود.افش یعن��یافش ی��کافش اث��رافش هن��ری،افش مظه��ریافش ازافش جم��الافش وافش جلل

 الهیافش است.افش درافش صورتافش خیالیافش وافش ذاتافش هنرافش همینافش صورتافش خیالیافش استافش وافش دینافش نیزافش باافش جلوهافش وافش جمالافش الهیافش معن��ا

 )افش ام��اافش ازافش آنج��اافش ک�هافش س��ینماافش اخی��راافش ب�هافش ق��افلهافش افش هن��رافش پیوس��تهافش اس��تافش وافش خاس��تگاهافش غرب��یافش دارد،231میافش یابد.(م��ددپور،افش 

 ترکیبافش آنافش باافش دینافش یاافش اسلمافش ،افش نظرافش موافقانافش وافش مخالفانافش راافش برانگیختهافش است.افش درافش ج��انبافش مخالف��انافش ع��دهافش ایافش ب��رافش ای��ن

 باورندافش که؛«افش سینمایافش دینیافش یاافش اسلمیافش وجودافش ندارد.افش اگرافش همافش درجامعهافش افش ماافش مطرحافش ش�دهافش ب�هافش تب�عافش آنافش اس�تافش ک�هافش در

 کش��ورمانافش ی��کافش انقلبافش اس��لمیافش واق��عافش ش��دهافش وافش ط��بیعیافش اس��تافش ک��هافش ب��هافش دنب��الافش ه��رافش چی��زافش ی��کافش کلم��هافش «اس��لمی»

 )افش ازافش نظرافش شهیدافش آوینیافش نیزافش اصطلحافش س��ینمایافش دین��یافش وجه��یافش ن��داردافش ام��اافش ب��اافش ی��کافش تبص��ره123بگذارند.(کشانی،افش 

 میافش ت��وانافش آنافش راافش تحم��لافش نم��ود.افش ب��هافش بی��انافش ایش��ان؛افش «س��ینماافش ش��ایدافش آنافش چن��انافش ک��هافش هس��تافش مس��لمانافش ش��دنیافش نباش��د،افش ام��ا
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 )افش اماافش درافش مقابلافش بسیاریافش معتقدندافش کهافش سینماافش وافش دی��نافش هی��چ134میافش توانافش آنافش راافش بهافش خدمتافش اسلمافش درآورد.»(آوینی،

 ناسازگاریافش باافش همافش ندارند،افش تنه��اافش بای��دافش اندیش�هافش هایافش دین��یافش راافش درس�تافش ش�ناخت،آنافش گ�اهافش هی�چافش مش��کلیافش وج��ودافش ن��دارد،

 بسیاریافش ازافش واهمهافش هایافش خیالیافش ب�هافش خ��اطرافش جه�لافش نس��بتافش ب�هافش س��ینماافش وافش دی��نافش اس�ت.افش چ��ونافش دی�نافش هی�چافش ناس��ازگاریافش ب��ا

توسعهافش ندارد.افش سینماافش همافش زادگ��اهشافش غ��ربافش ب��هافش معن��ایافش ی�کافش تفک��رافش نیس��تافش وافش غ��ربافش ه��مافش زادگ��اهشافش فحش��اافش نیس��ت.

 )افش لذا،افش نبایدافش ازافش مقارنتافش سینماافش وافش دی��نافش ه��راسافش داش��تافش چ��راافش ک�هافش س��ینماافش ذات��اافش پدی��دهافش ایافش پلی��دافش نیس��تافش و104(افش ایمانی،

 میافش توانافش همانندافش بسیاریافش ازافش محصولتافش مدرنیتهافش آنافش راافش بهافش خدمتافش دی�نافش درافش آوردافش وافش ازافش س��ویافش دیگ��رافش زنگاره��ای

 غیردینیافش وافش شیطانیافش آنافش راافش باافش مفاهیمافش وافش آموزهافش هایافش اسلمیافش تطهی��رافش نم��ود.افش آنافش گ��اهافش ش��ایدافش بت��وانافش عن��وانافش س��ینمای

 اسلمیافش راافش همافش برافش آنافش گذاشت؛افش یعنیافش سینماییافش کهافش باافش نگاهافش اسلمیافش بهافش ای��دهافش هاافش وافش س��وژهافش هاافش میافش نگ��ردافش وافش درافش خ��دمت

 نشرافش تعالیمافش اسلمافش قرارافش دارد.افش چنینافش سینماییافش «افش ب��هافش درس��تیافش ازافش دی�نافش وافش اندیش�هافش افش فرهن��گافش اس��لمیافش نش��ئتافش خواه��د

 گرفت.افش درافش آنافش میان،افش هرافش فرهنگافش بناافش بهافش اقتضایافش اندیشهافش هایافش مذهبیافش اشافش بناافش راافش ب��هافش س��اختافش فیل��مافش ب��اافش الگوه��ایافش از

 )افش دوافش ت��نافش ازافش کارگردان��انافش س��ینمایافش دی��نافش درافش ای��نافش زمین��ه95پی��شافش تعیی��نافش ش��دهافش افش خ��ودافش ق��رارافش دادهافش اس��ت».(کش��انی،

معتقدند:

 :«افش صددرص��دافش س��ینمایافش دین��یافش قاب��لافش تص��ویرافش اس��تافش چ��راافش ک��هجمال ش--ورجه

 س��ینماافش راافش ج��داافش ازافش مناس��باتافش اجتم��اعیافش نمیافش دان��م.افش س��ینمایافش دین��ی،افش س��ینمایی

 استافش کهافش واجدافش تمامیافش ویژگیافش هایافش ارزشیافش ک��هافش دی��نافش ب��هافش م��اافش توص��یهافش میافش کن��د

 باش�د.افش ازافش خ��داافش مح��وریافش وافش انس�انافش دوس��تیافش گرفت��هافش ت��اافش کوچ��کافش تری��نافش مس��ائل

)12: 2/4/1381مبتلافش بهافش انسانافش درافش جامعه.»(افش روزنامهافش ابرار،افش 

 افش «بندهافش تابعافش همانافش سینماییافش هس��تمافش ک��هافش حض��رتافش ام��ام(ره)شهریار بحرانی:

 تعریفافش کردهافش اندافش وافش ازافش جملهافش افش معروفشانافش دربارهافش هن�رافش میافش ت��وانافش آنافش راافش فهمی��د

 کهافش «هنر،افش دمیدنافش روحافش تعهدافش درافش کالبدافش جامعهافش است».افش ای��نافش س��ینماافش الگ��ویش

 چنینافش تعریفیافش استافش وافش درافش اینافش منظر،افش سینماافش بای��دافش بتوان��دافش ارزشافش ه��ایافش دین��ی

راافش کهافش توسطافش انبیاءافش برافش انسانافش عرضهافش شدهافش بهافش تصویرافش بکشد.»(همان)

 ب��رونافش دادافش وافش محص��ولافش س��ینمایافش دین��ی،افش فیل��مافش م��ذهبیافش اس��ت.افش هم��انافش ط��ورافش ک��هافش دوویکت��ورافش معتق��دافش اس��ت؛افش فیل��م

 مذهبیافش بایدافش رابطهافش افش خ��اصافش راافش ب��اافش مس��ائلافش مق��دسافش بی��انافش کن��دافش وافش بتوان��دافش نادی��دنیافش ه��اافش راافش دی��دنیافش س��ازد.افش ه��مافش چنی��نافش ب��ه
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 عنوانافش معیارافش چنینافش فیلمافش هاییافش میافش ت��وانیمافش بگ��وییمافش ک�هافش فیل��مافش ه��اییافش ک�هافش درافش آنافش ه��اافش داس��تانافش ایم��انافش ب��اافش جس��تافش وافش ج��وی

)92دینی،افش عاملافش وافش دلیلافش وجودافش سناریوستافش نیزافش فیلمافش مذهبیافش محسوبافش میافش شود.(افش دوافش ویکتور،

 بخشافش مهمیافش ازافش فرهنگافش رضویافش راافش یاافش بالصالهافش عناصرافش دینیافش تشکیلافش میافش دهدافش وافش ی��اافش ای��نافش ک��هافش ازافش سرچش��مهافش 

 دینافش سیرابافش میافش شودافش وافش حتیافش زندگیافش سیاسیافش وافش سیرهافش افش فردیافش حضرتافش رضاافش ب��هافش عن��وانافش بخش��یافش ازافش تاری��خافش اس��لم

کهافش خودافش عضویافش ازافش فرهنگافش اسلمافش است،افش صبغهافش افش دینیافش پیداافش میافش کند.

پیشینه  موضوع-5

درافش رابطهافش باافش فرضیهافش افش تلقیافش هنرافش هفتمافش وافش فرهنگافش رضویافش دوافش خلافش اساسیافش تاافش بهافش حالافش وجودافش داشتهافش است:

 ال��ف)افش درافش ح��وزهافش افش تئوری��کافش وافش تنقی��حافش آنافش چ��هافش م��اافش آنافش راافش همس��وییافش هاافش وافش تع��املتافش هنرهفت��مافش وافش فرهن��گافش رض��وی

 میافش شناسیم،افش متأسفانهافش یکافش کارافش علمیافش وافش تحقیقیافش علیافش ح��دهافش ص��ورتافش نپ��ذیرفتهافش اس�ت.افش درافش ح��الیافش ک�هافش واض�حافش اس�ت

 چهافش بسیارندافش جنبهافش هاافش وافش ابعادافش فرهنگافش رضویافش ک��هافش ه��مافش س��وژهافش افش ه��ایشافش بکرن��دافش وافش ه��مافش ت��أثیراتافش آموزش��یافش وافش تربی��تی

 ش��ایانیافش راافش درافش پ�یافش خواهن��دافش داش�ت.افش حقیق�تافش آنافش اس�تافش ک�هافش درافش ای�نافش ح�وزهافش دوافش منطق�هافش افش ج�داافش ازافش ه��مافش ب�هافش وج��ودافش آم�ده

 است.افش ازافش یکافش س�و،افش محقق�انافش دین�ی،افش ب�هافش وی�ژهافش م��ورخینافش تاری��خافش اس�لمافش وافش ائم�ه(ع)،افش ب�هافش ابع��ادافش ت��اریخیافش وافش تحقیق��ی

 تاریخافش معصومین(ع)افش بهافش دیدهافش افش هنریافش نمیافش نگرندافش وافش چهافش بساافش میانافش اینافش حوزهافش وافش حوزهافش افش سینماافش م��رزیافش نف��وذافش ناپ��ذیر

 راافش میافش شناس��ندافش وافش ازافش س��ویافش دیگ��ر،افش عوام��لافش تولی��دافش فیل��مافش ب��هافش وی��ژهافش فیل��مافش نامهافش نویس��انافش ن��هافش ش��ناختافش دقی��قافش وافش ک��افیافش از

 زوایایافش هنرافش دینیافش وافش ازافش جملهافش فرهنگافش رض��ویافش دارن��دافش وافش ن��هافش انگی��زهافش ایافش ب��رایافش گ��امافش برداش��تنافش درافش ای��نافش مس��یرافش در

 آنانافش وجودافش دارد.افش درافش نتیجه،افش فیلمیافش ک�هافش مح��ورافش آنافش راافش ت�بیینافش بpع��دیافش ازافش ابع��ادافش زن��دگانیافش یک��یافش ازافش معص��ومینافش (ع)

 تشکیلافش دهد،افش تولیدافش نخواهدافش شدافش وافش حالافش آنکهافش باافش توجهافش بهافش ابعادافش پربارافش زندگیافش چندافش سالهافش افش امامافش رض�ا(ع)افش وافش تجلی��ات

 ناشیافش ازافش وجودافش بارگاهافش آنافش حضرتافش درافش ایران،افش انتظاراتافش بسیاریافش ازافش عواملافش معتقدافش بهافش س��ینمایافش دین��یافش وافش علق��ه

مندانافش تاریخافش اسلمافش افش وجودافش دارد.

 ب)افش درافش حوزهافش افش عمل،افش علیافش افش رغمافش حضورافش بیشافش ازافش نیمافش ق��رنافش حض��ورافش ص��نعتافش وافش هن��رافش س��ینماافش درافش ای�ران،افش ت��اافش کن��ون

 فق��طافش ی��کافش فیل��مافش مس��تندافش س��ینماییافش وافش ی��کافش فیل��مافش تلویزی��ونیافش درافش رابط��هافش ب��اافش ام��امافش رض��ا(ع)افش س��اختهافش ش��دهافش اس��ت.افش فیل��م

 س��اختهافش ش��د.1350سینماییافش «یاافش ضامنافش آهو»افش بهافش کارگردانیافش پرویزافش کیمیایی،افش فیلمافش مستندیافش استافش ک��هافش درافش س��ال

 کارگردانافش کوشیدهافش استافش تاافش حسافش وافش حالافش روحانیافش وافش معنویافش ی�کافش روزافش زی��ارتیافش راافش درافش ح��رمافش ام��امافش رض�ا(ع)افش ب�ه

 تصویرافش بکشد.افش فیلمافش خوشافش ساختیافش کهافش نامافش خودافش راافش ب��هافش مث��ابهافش افش ی��کافش مس��تندافش برت��رافش تاری��خافش س��ینمایافش ای��ران،افش ب��هافش ثب��ت

 رس��اندهافش اس��ت.افش درافش واق��ع،افش ای��نافش فیل��مافش ازافش می��انافش عناص��رافش فرهن��گافش رض��وی،افش ص��رفاافش فرهن��گافش زی��ارتافش آمیخت��هافش ب��ا
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 )افش مجموعهافش تلویزی��ونیافش «ولی��تافش عش��ق»افش ب��هافش ک��ارگردانی141معنویتافش راافش برافش پردهافش افش سینماافش افکندهافش است.(امامی،

 ساختهافش ش��د،افش دومی��نافش وافش مه��مافش تری��نافش فیل��مافش ج��دیافش درافش رابط��هافش ب��اافش ام��امافش رض��ا(ع)1376مهدیافش فخیمافش زادهافش کهافش درافش سالافش 

 است.افش کارگردانافش کوشیدهافش استافش تاریخافش امامتافش حضرتافش رضا(ع)افش راافش ازافش مدینهافش تاافش مروافش وافش تاافش شهادتافش آنافش حضرت

 تبیینافش کند.افش اینافش فیلمافش بلن��دافش ه��رافش چن��دافش ب�هافش عناص��رافش تش��کیلافش دهن��دهافش افش فرهن��گافش رض��ویافش درافش ض�منافش ب��ازگوییافش بخش��یافش از

 تاریخافش اسلمافش پرداختهافش استافش اماافش اینافش همهافش راافش میافش توانافش صرفاافش کلیافش گوییافش هاییافش ازافش فرهنگافش رضویافش بهافش ش��مارافش آورد

کهافش کارگردانافش ازافش طریقافش قابافش تلویزیونافش درصددافش انتقالافش آنافش بهافش مخاطبافش اند.

مبحث دوم؛ همسویی ها

نگرش به دین-1

 فرهنگافش رضویافش وافش هنرافش هفتمافش درافش نگاهافش بهافش ماهیتافش وافش نقشافش دینافش درافش جهتافش واحدیافش قرارافش دارند.افش درافش خص��وص

 فرهنگافش رضویافش امرافش واضحافش وافش مبرهنافش است.افش چنانافش چهافش گذشتافش فرهنگافش رض��ویافش بخش��یافش ازافش فرهن��گافش اس��لمی

 وافش درافش واق��عافش الگ��وییافش ازافش فرهنگ��یافش کلنافش اس��تافش ک��هافش تم��امافش عناص��رافش آنافش اس��لمیافش وافش نش��ئتافش گرفت��هافش ازافش ق��رآنافش کری��مافش و

 سنتافش نبوی(ص)افش اس��ت.افش ب��رافش ای�نافش اس�اس،افش فرهن��گافش رض��ویافش ن�هافش تنه��اافش ب�هافش دی�نافش میافش نگ��ردافش ک�هافش دی��نافش تم��امافش حقیق�تافش و

 ش��اکلهافش افش آنافش راافش میافش س��ازد.افش تم��امافش آنچ��هافش م��اافش آنافش راافش ازافش فرهن��گافش رض��ویافش برداش��تافش میافش کنی��مافش ب��هافش عن��وانافش ادام��هافش افش س��نت

 نبوی(ص)افش برافش ماافش حجتافش خواهدافش بودافش وافش هرافش آنافش چهافش رنگافش دینیافش وافش الهیافش نداش��تهافش باش��د،افش آنافش راافش مرتب��طافش ب��اافش فرهن��گ

رضویافش نمیافش دانیم.

 اماافش درافش رابطهافش باافش سینما،افش سینمایافش دین��یافش نحلهافش ایافش اس��تافش ک��هافش راهافش خ��ودافش راافش ازافش س��ینمایافش ص��نعتیافش وافش تج��اریافش ج��دا

 نمودهافش است.افش باورمندانافش بهافش وجودافش سینمایافش دینیافش درافش میانافش مسلمانان،افش سینمایافش اسلمیافش راافش س��ینمایافش ای��دئولوژیک

 میافش دانن���د.افش «س���ینمایافش ای���دئولوژیکافش آنافش س���ینماییافش اس���تافش ک���هافش ب���هافش اس���لمافش ب���هافش عن���وانافش ی���کافش مکت���بافش همهافش ج���انبه،

 حداکثرگرایانهافش وافش جامعافش نگریستهافش اندافش وافش نگاهیافش ایدئولوژیکافش بهافش دینافش داشتهافش اند.افش نظریهافش افش دین��داریافش ای��نافش گ��روه،افش دی��ن

 راافش مح��دودافش ب��هافش درگی��ریافش انس��انافش ب��اافش خ��ودافش وافش خ��دایافش خ��ودافش نمیافش دان��دافش بلک��هافش ب��رایافش دی��نافش ش��انیافش ازافش ش��ئونافش درافش ج��امعهافش 

)160بشری،افش نهادهاافش وافش دستاوردهایافش آنافش قایلافش است.(محمدی،
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 نگاهافش سینماافش بهافش دین،افش دیدگاهافش خ��اصافش اندیش�هافش ورانافش هن��رافش دین��یافش اس��لمیافش نیس�ت،افش بلک�هافش ای��نافش ن��وعافش نگ�اهافش درافش می�ان

 فلسفهافش افش غربیافش باافش هرافش تفسیریافش ازافش دینافش نیزافش وجودافش داردافش تاافش جاییافش کهافش کسانیافش همانندافش «جانافش وب��رد»افش س��ینماافش راافش ی��ک

نوعافش دینافش همگانیافش میافش دانند:

 «س��ینما،افش گ��ونهافش ایافش دی��نافش همگ��انیافش اس��تافش ک��هافش مشخص��اافش م��اافش راافش ب��اافش قهرمان��ان

 آشناافش میافش س��ازد.افش ارزشافش ه��اافش وافش اس��طورهافش هایافش بنی��ادینافش ج��امعهافش افش ام��روزافش راافش ب��هافش م��ا

 میافش آم��وزد.افش م��اافش درافش حی��نافش تماش��ایافش شخص��یتافش افش ه��ایافش رویافش پ��رده،افش الگوه��اییافش را

 میافش آم��وزیمافش ک��هافش ط��رحافش زن��دگیافش مانافش راافش ب��رافش انافش ه��اافش بن��اافش میافش س��ازیم.افش ت��وجهیافش ک��ه

 افک��ارافش عم��ومیافش ج��امعهافش نس��بتافش ب��هافش شخص��یتافش ه��ایافش س��ینماییافش دارد،افش نمای��انگر

 رابطهافش افش بشرافش فانیافش وافش نیمهافش خدایانافش است.افش زیراافش درافش آنافش هاافش چیزهاییافش راافش میافش بینیم

 کهافش درافش درونافش خویشافش حسافش کردهافش ایم،افش یاافش چیزهاییافش راافش ک��هافش می��لافش ب��هافش تقلی��دافش آنافش ه��ا

) 80درافش وجودمانافش ریشهافش دارد.»(جانافش وبرد،

فرهنگ سازی-2

 ازافش آنجاافش کهافش فرهنگافش هاافش ذاتاافش زایندهافش هستند،افش تکلیفافش فرایندافش فرهنگافش سازیافش «فرهنگافش رضوی»افش بس��یافش روش��ن

 اس�ت.افش زی��راافش فرهنگ��یافش ک�هافش ظرفی��تافش ه�اافش وافش ق��ابلیتافش ه��ایافش توس�عهافش وافش انتق�الافش راافش نداش�تهافش باش��دافش راافش نمیافش ت�وانافش فرهن��گ

 دانستافش بلکهافش درافش حدافش مجموعهافش ایافش ازافش ایدهافش هاافش وافش باورهایافش راکدافش وافش محدودافش باقیافش خواهدافش ماندافش وافش یاافش ای��نافش ک��هافش نهایت��اافش از

 بینافش خواهدافش رفت.افش درافش خصوصافش قابلیتافش فرهنگافش سازیافش «فرهنگافش رضوی»افش همینافش بسافش کهافش دریابیمافش اینافش فرهنگ

 پسافش ازافش شهادتافش امامافش رضا(ع)افش چهافش تاثیراتافش شگرفیافش راافش برافش سطحافش وسیعیافش ازافش م��ردمافش برج��ایافش گذاش��تهافش اس��ت،افش چ��ه

ردهافش فرهنگافش ه�اییافش راافش درافش خ��ودافش اس�تحالهافش ک��ردهافش وافش چ�هافش فرهن��گافش ه��ایافش ب��اطلیافش راافش درافش تاری��خافش دف�نافش نم��ودهافش اس�ت. pخ 

 امروزافش فرهنگافش ایرانیافش درافش حدافش وسیعیافش خودافش راافش مدیونافش فرهنگافش رضویافش میافش داندافش وافش اینافش فرهن��گافش پ��سافش ازافش ه��زار

 سالافش همچنانافش نقشافش سازندگیافش خ��ودافش راافش حف��ظافش ک��ردهافش اس��ت.افش ق��درتافش فرهنگافش س��ازیافش فرهن��گافش رض��ویافش ب�هافش آنافش دلی��ل

 استافش کهافش بهافش باورافش بسیاری؛«افش راهبردافش عمومیافش امامافش رض�ا(ع)افش راه��بردافش فرهنگ��یافش ب�ودهافش اس�ت.افش حض��رتافش درافش ت�ک

 تکافش مسائلافش زمانهافش اشافش تعاملافش فرهنگیافش وافش شیوهافش افش گفتافش وافش گوافش راافش انتخابافش کردهافش بودند.افش جالبافش اینجاستافش کهافش حضرت

 حتیافش درافش زمانافش ولیتافش عهدیافش کهافش دارایافش قدرتافش سیاسیافش بودند،افش هیچافش گ��اهافش ازافش ای��نافش ق��درتافش ب��رایافش ح��لافش چ��الشافش ه��ای

 )افش درافش حقیق��ت،افش وج��هافش غ��البافش رفت��اریافش وافش گفت��اریافش ام��امافش رض��ا(ع)64زمانهافش ش��انافش اس��تفادهافش نکردن��د.»افش (معم��وری،

 رویک��ردافش فرهنگ��یافش اس��ت.افش خوش��بختانهافش روای��اتافش ت��اریخیافش مس��تندافش بس��یاریافش ازافش م��واجههافش افش ایش��انافش ب��اافش اقش��ارافش مختل��ف
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 ج��امعهافش ازافش خ��انوادهافش گرفت��هافش ت��اافش ص��احبانافش ق��درتافش درافش دس��تافش اس��ت.افش درافش تم��امیافش ای��نافش برخورده��ایافش ام��ام،افش آم��وزش

 فرهنگی،افش نمودافش عیانیافش دارد.افش فرهنگیافش کهافش امامافش درافش پیافش ترویجافش آنافش بودندافش برگرفتهافش ازافش فرهنگافش جامعافش دینافش بودافش ک��ه

جریاناتافش سیاسیافش وافش کلمیافش تاافش آنافش زمانافش مانعافش معرفیافش آنافش بهافش تودهافش هایافش مردمافش شدهافش بود.

 وجهافش فرهنگافش سازیافش سینماافش روشنافش است.افش سینماافش عضویافش ازافش خانوادهافش کلنافش هن��رافش اس��ت.افش هن��رافش ه��مافش ازافش س��ویی،

 بخش��یافش ازافش حقیق��تافش فرهنگ��یافش ی��کافش ج��امعهافش وافش ی��کافش مل��تافش راافش نش��انافش میافش ده��دافش وافش ازافش س��ویافش دیگ��ر،افش نق��شافش س��ازندگی

 بسیاریافش دارد.افش سینماافش هرچندافش بسیارافش متاخرافش ازافش دیگرانافش بهافش جرگ��هافش افش هن��رافش پیوس��تهافش اس��تافش ام��اافش چن��انافش توس��عهافش ی��افتهافش و

 جوام��عافش راافش درگی��رافش خ��ودافش س��اختهافش اس��تافش ک��هافش میافش ت��وانافش ادع��اافش ک��ردافش ک��هافش ه��مافش ت��وانافش تخری��بیافش وه��مافش ت��وانافش س��ازندگی

 خارقافش العادهافش ایافش راافش بهافش دستافش آوردهافش است.افش قدرتافش فرهنگافش س��ازیافش س��ینماافش ب��هافش آنافش دلی��لافش اس��تافش ک��هافش ای��نافش هن��رافش اب��زاری

 فوقافش الع��ادهافش آگ��اهیافش بخ��شافش اس��تافش وافش روش��نافش اس��تافش ک��هافش فرهنگافش ه��اافش توس��طافش آگ��اهیافش وافش دان��شافش س��اختهافش ش��دهافش وافش توس��عه

میافش یابند.افش «لوتمن»افش درافش اینافش موردافش میافش نویسد:

 «درافش سینماافش هرافش چیزافش کهافش متعل��قافش ب��هافش قلم��روافش هن��رافش باش��د،افش معن��یافش داردافش یعن��ی

 حاملافش نوعیافش آگاهیافش است.افش قدرتافش سینماافش درافش گونهافش گونهافش ایافش آگاهیافش هایافش س��اخته

 شده،افش بهافش پیچیدگیافش سازمانافش یافتهافش وافش بهافش نهایتافش متمرکزافش نهفتهافش است.افش هرچهافش ک��ه

 درافش طولافش نمایشافش فیل��مافش م��وردافش ت�وجهافش ق��رارافش دهی��م،افش هرچ�هافش ک�هافش م��اافش راافش ب�هافش هیج��ان

 آوردهافش وافش ب��رافش م��اافش ت��اثیرافش م��یافش گ��ذارد،افش معن��یافش وافش دلل��تیافش دارد.افش ب��رایافش آم��وختن

 چگ����ونگیافش فه����مافش ای����نافش مع����انیافش لزمافش اس����تافش ک����هافش ب����رافش نظ����امافش مع����انیافش تس����لط

)73یابیم.»(لوتمن،

 سینماافش امروزافش گرچندافش خودافش ازافش متنافش یکافش فرهنگافش برافش میافش خی��زد،افش ام�اافش ازافش آنج�اافش ک�هافش وج�هافش دیگ��رافش س��ینماافش ص��نعتی

 بودنافش وافش تجارتیافش بودنافش آنافش است،افش ب�هافش م��ددافش فض��اهاییافش ک�هافش پدی��دهافش افش جه��انیافش ش��دنافش درافش اختی��ارافش آنافش ق��رارافش دادهافش اس��تافش ب�ه

 سرعتافش مرزهایافش جغرافیاییافش راافش درافش میافش نورددافش وافش بهافش عنوانافش یکافش محصولافش فرهنگ��یافش جدی��دافش کوش��شافش میافش کن��دافش ک��ه

 نقشافش سفیرافش فرهنگیافش یکافش جامعهافش راافش ایفاافش کند.افش روشنافش اس��تافش ک��هافش نق��شافش فرهنگافش س��ازیافش س��ینماافش ت��اافش زم��انیافش اس��تافش ک�ه

 حاملافش باورهاافش وافش هنجارهایافش مثبتافش یکافش نگرهافش یافش فرهنگ��یافش ب��ودهافش وافش ش��یوهافش افش تعام��لافش فرهنگ��یافش راافش پیش��هافش کن��دافش درافش غی��ر

اینافش صورتافش سینماافش بهافش ابزاریافش تخریبافش گرافش وافش حتیافش ضدافش فرهنگیافش تبدیلافش خواهدافش شد.افش 

انسان سازی-3

10



 توجهافش بهافش انسانافش وافش ابعادافش وجودیافش او،افش محورافش فرهنگافش رضویافش استافش وافش اصولافش فرهنگافش هایافش سازندهافش ب��اافش جنب��هافش 

 انسانیتافش انسانافش سرافش وافش کارافش دارندافش وافش این،افش انسانافش افش استافش کهافش بهافش عنوانافش زبانافش گویایافش فرهنگافش هاافش بهافش ش��مارافش میافش رون��د.

 بنابراین،افش تاافش ابعادافش انسانیافش انسانافش کشفافش وافش پرداختهافش نشود،افش فرهنگ��یافش ش��کلافش نخواه��دافش گرف��ت.افش درافش حقیق��ت،افش آنافش چ��ه

 راافش ب��هافش عن��وانافش فرهن��گافش رض��ویافش میافش شناس��یمافش ادام��هافش افش فرهن��گافش نب��ویافش اس��تافش وافش هم��انافش گونهافش ک��هافش پی��امبر(ص)افش ه��دف

 اصلیافش رسالتشانافش تربیتافش انسانافش درافش زندگیافش دنیاییافش وافش برایافش زندگیافش اخرویافش بود،افش دقیق��اافش ای�نافش وظیف��هافش راافش حض��رت

 امامافش رض��ا(ع)افش نی��زافش انج��امافش دادن�د.«افش حض��رتافش رض��ا(ع)افش ب�هافش عن�وانافش ی�کافش حج��تافش اله��یافش وافش اس��وهافش افش رفت��ارافش گ��اهیافش در

 برخورده��ایافش خ��ویشافش ب��اافش دیگ��رانافش ب��هافش گ��ونهافش ایافش عم��لافش میافش ک��ردافش ی��اافش ت��ذکرافش میافش دادافش ی��اافش عکسافش العملافش نش��انافش میافش داد،افش ی��ا

 نکتهافش ایافش ازافش اسلمافش راافش گوشزدافش میافش فرم��ودافش ک��هافش درافش چنی��نافش معاش��رتافش ه��ا،افش س��ازندهافش وافش تربی��تافش کنن��دهافش باش��دافش وافش ب��اافش عم��ل

 )افش نمونهافش ه��ایافش فراوان��یافش از22خود،افش دینافش خداافش راافش درافش صحنهافش عینی��تافش وافش درافش رفت��ارافش خ��ویشافش نش��انافش ده��د.»(مح��دثی،

 برخوردافش حضرتافش باافش افرادافش وافش جریاناتافش وجودافش داردافش کهافش حض��رتافش ب��اافش من��شافش انس��انیافش وافش اس��لمیافش ه��دفافش تربی��تیافش را

 تعقیبافش میافش نمایندافش وافش الگوییافش ازافش انس��انافش س��اختهافش ش��دهافش ب��رافش اس��اسافش آدابافش اس��لمیافش وافش دین��یافش راافش ب�هافش نم��ایشافش میافش گذارن��د.

 چراافش کهافش «انسانافش هاافش تحتافش تأثیرافش حسافش کمالافش جوییافش کهافش درافش فط��رتافش وافش سرش��تافش اوافش نف��وذافش وافش رس��وخافش دارد،افش ب�هافش پی��روی

 ازافش انس��انافش هاییافش راض��یافش میافش ش��وندافش ک��هافش درج��اتافش بیش��تریافش ازافش کم��الافش راافش پش��تافش س��رافش نه��ادهافش وافش وج��ودافش خ��ویشافش راافش ب��ه

 فض��ایلافش وافش ص��فاتافش پس��ندیدهافش بیش��تریافش آراس��تهافش اند.افش انس��انافش کم��الافش گراافش وافش ترقیافش خ��واهافش اس��ت،افش ل��ذا،افش ب��هافش وس��ایلیافش ک��هافش در

)59مسیرافش تحققافش بخشیدنافش بهافش اینافش خصیصهافش یارافش اوافش باشد،افش دستافش میافش یازد».(افش مقدم،

 بهافش رغمافش نگاهافش بدبینانهافش ایافش کهافش برخیافش ازافش عالمانافش تربیتافش بهافش سینماافش دارند،افش اینافش هنرافش نقشافش غیرقابلافش انکارافش وافش ح��تی

 بیافش بدیلیافش درافش امرافش تربیتافش انسانافش هاافش دارد.افش درافش خصوصافش تربیتافش دینیافش جایافش تردیدافش نیس��تافش ازافش آنج��اافش ک��هافش هنرهفت��مافش از

 اقبالافش عم��ومیافش بس��یاریافش برخ��وردارافش اس�ت،افش ای�نافش مس��ئولیتافش راافش س��ینمایافش دین��یافش برعه�دهافش خواه��دافش داش�ت.افش چ�هافش آنک�ه

 قدرتافش جادوییافش سینماافش هرافش امرافش قابلافش تصوریافش راافش میافش تواندافش بهافش تص��ویرافش تب�دیلافش کن��دافش خصوص��اافش آنافش ک�هافش مف��اهیمافش وافش ی��ا

 الگوهایافش تربیتیافش منتسبافش بهافش دینافش باشد.افش اماافش اگرافش بهافش سینمایافش غیردینیافش معتقدافش باشیم،افش بازافش ه��مافش نق��شافش تربی��تیافش آنافش ب��ر

 اساسافش باورهایافش مشترکافش وافش خrردافش جمعیافش انسانافش قابلافش حاشاافش نیستافش چراافش کهافش بسیاریافش ازافش هنجارهاافش پی��شافش ازافش آنافش ک��ه

 توسطافش ادیانافش آوردهافش شدهافش باشند،افش درافش فطرتافش انسانافش هاافش وجودافش داشتهافش اندافش وافش سینمایافش غیردینیافش وافش حتیافش سینمایافش ش��دیدا

 تجاریافش ناگزیرافش استافش حتیافش المقدورافش ازافش دایرهافش یافش هنجاره��اافش وافش قواع��دافش م��وردافش اح��ترامافش تم��امافش مل��تافش ه��اافش خ��ارجافش نش��ودافش و

 نقشافش تربیتیافش وافش آگاهیافش بخشیافش اشافش راافش مطلقاافش قربانیافش سودجوییافش هایافش دنیویافش نکند.افش چراافش کهافش وجدانافش فط��ریافش بش��رافش ب�ه

هنریافش کهافش باورهاافش وافش ارزشافش هایافش انسانیافش درافش آنافش بازتابافش نداشتهافش باشد،افش اقبالیافش نشانافش نمیافش دهد.

اخلق گرایی-4
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 اخلقافش ازافش عناصرافش مهمافش فرهنگافش رضویافش بهافش شمارافش میافش رود.افش ازافش آنافش جه��تافش ک��هافش مک��ارمافش اخلق��یافش وافش شایس��تگی

 رفتاریافش ام��امافش رض�ا(ع)افش بس��یارافش اس��تافش وافش ه��رافش ک��دامافش ازافش آنافش ه��ا،افش درس��یافش ب��زرگافش ب��رایافش س��لوکافش ف��ردیافش وافش اجتم��اعی

 است.افش درافش رابطهافش باافش ن��وعافش س��خنافش گفت�ن،افش ن��وعافش نشس��تنافش درافش مجل��س،افش آدابافش غ��ذاافش خ��وردن،افش خوابی��دن،افش انف��اقافش ک��ردن،

 تلوتافش قرآن،افش جامهافش پوشیدن،افش نمازافش خواندنافش وافش ...افش نمونهافش هاییافش ازافش صفاتافش وافش کم��التافش برجس��تهافش ام��امافش اس�تافش ک�هافش ب�ه

 گزارشافش روایاتافش تاریخیافش وافش اح��ادیثافش مت��واترافش ح��اکیافش ازافش س��لوکافش ف��ردیافش آنافش حض��رتافش ب��رافش اس��اسافش درکافش وافش فه��مافش از

 حقایقافش ارزشافش هایافش الهیافش وافش انسانیافش دارد.افش نمونهافش هایافش فراوانیافش ازافش اینافش ریزهافش کاریافش افش هایافش سلوکافش وافش منشافش ف��ردیافش در

)204-97- 94- 89- 90/ 49کتابافش هایافش رواییافش نقلافش شدهافش است.(مجلسی،افش 

 ب��هافش ط��ورافش خلص��ه،افش نق��شافش اخلقافش ف��ردیافش وافش جمع��یافش مبتن��یافش ب��رافش آموزهافش ه��ایافش دین��یافش وافش اله��یافش چن��انافش درافش فرهن��گ

 رضویافش برجستهافش اس��تافش ک��هافش میافش ت��وانافش می��انافش آنافش دوافش نس��بتافش عینی��تافش قای��لافش ش��دافش وافش فرهن��گافش رض��ویافش راافش ن��هافش فرهن��گ

اخلقافش گراافش کهافش فرهنگافش اخلقیافش دانست.افش 

 درافش رابطهافش باافش هنرافش هفتم،افش بحثافش گرایشافش اخلقیافش سینماافش معرکهافش افش آراست.افش غ��البافش نظری��هافش پ��ردازانافش هنرهفت��مافش ب��ر

 اینافش باورن��دافش ک�هافش س��ینماافش میافش توان��دافش ک��ارکردافش اخلق��یافش ه�مافش داش��تهافش باش�د.افش ازافش ای�نافش رو،افش س��هافش مش��ربافش اخلق��یافش راافش ب��رای

سینماافش برشمردهافش اند:

اخلقافش برافش مبنایافش شهودافش وافش بداهتافش کهافش خوبافش وافش بدافش راافش تعریفافش ناپذیرافش میافش داند.-1

اخلقافش برافش مبنایافش احساس؛افش اینافش مشربافش بهافش هیجافش وجهافش جاییافش برایافش عقلنیتافش اخلقافش باقیافش نمیافش گذارد.-2

 اخلقافش برافش مبنایافش هدایت؛افش قائلینافش اینافش نظریه،افش گفتارافش اخلقیافش راافش نهافش صرفاافش اخب��ارافش اخلق��یافش ب��ودنافش بعض��ی-3

 صفاتافش میافش دانندافش وافش نهافش آنافش راافش ع��املیافش ب��رایافش نف��وذافش وافش تح��تافش ت��أثیرافش ق��رارافش دادنافش احساس��اتافش ی��اافش جه��تافش گی��ری

 افش هایافش مردمافش تلقیافش میافش کنند،افش بلکهافش معتقدندافش کهافش اساسافش گفتارافش اخلقیافش درافش تأثیرافش وافش ایجادافش وافش انفعالافش نیست،افش در

هدایتافش است.افش اینافش نظریهافش برخیافش افعالافش راافش جایزافش وافش برخیافش راافش ناجایزافش میافش داند.

 هرافش سهافش نظری�هافش افش ف��وقافش مبتن��یافش ب�رافش ای�نافش اس�تافش ک�هافش س��ینماافش ک��ارکردافش اخلق��یافش ه�مافش میافش توان��دافش داش�تهافش باش�د.افش ام�اافش اگ�ر

 کارکردافش اخلقیافش آنافش راافش منکرافش شویم،افش طبیعتاافش جاییافش برایافش سخنافش گفتنافش ازافش اینافش نظری��اتافش ب��اقیافش نمیافش مان�د.(محم��دی،

 )افش ولیافش انکارافش اخلقافش گراییافش سینماافش بهافش منزلهافش افش انکارافش خودافش سینماستافش چراافش کهافش سینماافش باافش اخلقافش فردیافش وافش جمعی152

 درآمیختهافش وافش خواهافش ناخواهافش هنجارهاافش وافش ناهنجاریافش افش هایافش برگرفتهافش ازافش حقایقافش موجودافش درافش یکافش جامعهافش راافش ب��هافش نم��ایش

میافش گذارد.افش بهافش بیانافش شهیدافش آوینی؛افش 
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 «سینماافش چهافش بخواهدافش وافش چهافش نخواهدافش درافش خ��دمتافش تبلی��غافش وافش تربی��تافش اس��تافش و

 فیلمافش هایافش سینماییافش لجرمافش درافش باطنافش خویشافش وفادارافش ب�هافش مض�مونافش ی��اافش پیامافش ه��ای

 اخلقیافش وافش یاافش ضداخلقیافش خواهندافش بود.افش ...افش افش هرافش فیلمافش نهایت��اافش نس��بتافش ب��هافش هم��ان

 تعهداتیافش کهافش فیلمافش سازافش داشتهافش است،افش متعهدافش استافش وافش تعهداتافش فیلمافش سازافش همافش چه

 بهافش طورافش مستقیمافش ظه��ورافش یابن��دافش وافش چ��هافش غی��رافش مس��تقیم،افش هوی��تیافش اخلق��یافش وافش ض��د

)58 -60اخلقیافش خواهندافش داشت.»(افش آوینی،افش 

 افش همسوییافش فرهن��گافش رض��ویافش ب��اافش هنرهفت��مافش درافش اخلقافش گرای��یافش آنافش اس��تافش ن��هافش جنب��هافش افش ض��دافش اخلق��یافش آن.افش «س��ینمای

 اخلقی،افش سینماییافش استافش کهافش بهافش نظامافش بایدهاافش وافش نبای��دهایافش خ��اصافش تعل��قافش دارد؛افش بعض��یافش مس��ائلافش راافش ج��ایزافش میافش دان��دافش و

 بعضیافش راافش غیرافش ج��ایز،افش بعض��یافش کاره��اافش راافش وظیف�هافش میافش دان��دافش وافش بعض��یافش راافش ح��رامافش وافش مس��ائلافش راافش درافش چ��ارچوبافش ی�ک

)150نظامافش ارزشی،افش مکتبافش یاافش ایدئولوژیافش توجیهافش وافش تفسیرافش میافش کند.(محمدی،

- رمزگرایی و نمادگرایی5

 اگ��رافش ب��هافش اعم��اقافش فرهن��گافش رض��ویافش ف��روافش بروی��م،افش درافش خ��واهیمافش ی��افتافش ک��هافش درافش م��اورایافش عناص��رافش ظ��اهریافش ای��ن

 فرهنگ،افش رموزافش وافش نمادهاییافش نهفتهافش استافش کهافش درکافش وافش بینشافش انسانافش راافش همافش نسبتافش بهافش انسانافش وافش همافش نسبتافش ب��هافش جه��ان

 ارتقاافش میافش دهد.افش فرهنگافش رضویافش پرافش رازافش وافش رمزافش استافش چراافش کهافش دینافش پرافش ازافش رازافش وافش رمزافش استافش وافش دی��نافش مالم��الافش از

 رازافش وافش رمزافش است.افش چونافش دنیاافش چنینافش است.افش «افش آی��هافش ب��ودنافش موج��وداتافش ح��اکیافش ازافش نش��انهافش ب��ودنافش آنافش ه��اافش ب��رایافش خ��داافش و

 حقایقافش فوقافش طبیعیافش است.افش بنابراینافش کششافش رمزگراییافش درافش ط��بیعتافش م��اافش نامح��دودافش اس��تافش وافش جه��انافش ط��بیعت،افش جه��ان

رمزافش وافش مثالافش استافش وافش بینشافش دینافش نسبتافش بهافش عالمافش ط��بیعتافش وافش محسوس��اتافش بین��شافش مبتن��یافش ب��رافش رم��زافش اس��ت»افش (جلل��ی،

 )افش درافش فرهنگافش دینیافش کهافش فرهن��گافش رض��ویافش ازافش دلافش آنافش س��رافش ب��رافش آوردهافش رم��ز،افش رمزگزین��یافش وافش نم��ادگراییافش ج��ایی14

 خاصافش دارد.افش روایاتافش مربوطافش بهافش معراجافش پیامبرافش پرافش ازافش نمادافش وافش رمزافش اس��ت.افش نمادگ��انافش درافش مناس��کافش دین��یافش فراوانن��د

 )افش یکیافش ازافش پژوهشافش گرانافش ح�وزهافش افش هن��رافش دین��یافش درافش رابط��هافش ب�اافش ویژگ��ی32مثلافش حجافش دنیاییافش ازافش رمزهاست.افش (رشاد،افش 

نمادینافش فرهنگافش دینیافش میافش نویسد:

 «اساساافش فرهنگافش هایافش دین��یافش درافش ی��کافش ام��رافش مش��ترکندافش وافش آنافش جنب��هافش افش س��مبلیک

 آنافش هاس��ت،افش زی��راافش درافش هم��هافش آنافش ه��اافش جه��انافش س��ایهافش ایافش ازافش حقیق��تیافش متع��الیافش اس��ت.

 س��مبلافش درافش اینج��اافش درافش مق��امافش دی��داریافش اس��تافش ک��هافش ازافش مرتب��هافش افش خ��ویشافش ن��زولافش ک��رده

 اس��تافش ت��اافش بی��انافش مع��انیافش متع��الیافش کن��د.افش ای��نافش مع��انی،افش ج��زافش ب��اافش ای��نافش س��مبلافش ه��اافش و
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 تشبیهاتافش بهافش بیانافش نمیافش آیند.افش همافش چنانافش کهافش ق��رآنافش ب��رایافش حق��ایقافش معن��ویافش ب��هافش زب��ان

)61رمزافش وافش اشارهافش سخنافش میافش گوید.(مددپور،

 افش درافش فرهنگافش رضویافش نیزافش رموزافش وافش نمادهاافش راافش همافش درافش گسترهافش افش فرهنگافش دین��یافش وافش ه��مافش درافش گس��ترهافش افش اندیش��هافش افش دین��ی

 بهافش وضوحافش شاهدیم.افش یعنیافش اگرافش ساحتافش فرهنگافش وافش اندیشهافش راافش ازافش همافش جداافش کنیمافش درافش هرافش دوافش ساحتافش حض��ورافش نماده��ا

 راافش مشاهدهافش خواهیمافش کرد.افش درافش زندگیافش حضرتافش رضا(ع)افش متوجهافش میافش شویمافش کهافش پ��ارهافش ایافش ازافش اق��داماتافش رمزآلودن��دافش و

 آنافش راافش ازافش طریقافش توجهافش بهافش نمادهاافش نمیافش توانیمافش تفسیرافش کنیم.افش برایافش مثال،افش یکیافش ازافش مواردافش حرکتافش ازافش مدینهافش بهافش سوی

 )افش ک��هافش ام��امافش رض��ا(ع)افش درافش مس��یرافش راهافش یک��یافش از49/121مروافش اس��ت.افش درافش کت��بافش روای��یافش آم��دهافش اس��ت.(بح��ارالنوار،

 محلهافش هایافش نیشابورافش بهافش نامافش «بلشافش آباد»افش درافش خانهافش افش پیرزنیافش بهافش نامافش پسندهافش درختافش بادامیافش کاشتندافش کهافش برایافش س��الافش ه��ا

 مردمافش ازافش آنافش میافش خوردندافش وافش بهافش آنافش تبرکافش میافش جستند.افش این،افش درافش حقیقتافش ی�کافش ک��ارافش نم��ادینافش اس��تافش ت��اافش ب�هافش وس��یلهافش افش ای�ن

 )افش وافش یاافش اینافش کهافش درافش اجتم��اعافش عظی��مافش م��ردم17کارافش توجهافش دائمیافش مردمافش بهافش مکتبافش اهلافش بیت(ع)افش جلبافش شود.(الویری،

 نیشابورافش امامافش جملهافش ایافش رمزآلودافش وافش سمبلیکافش فرمودندافش کهافش دنیاییافش ازافش معانیافش راافش ب��اافش خ��ودافش ب�هافش هم�راهافش داش�ت.افش آنافش ج�ا

کهافش فرمودند:افش 

tن rافش م uن rمuيافش أrن tصrافش ح uل uخ uافش د tن uافش م uيافش وrن tصrافش ح uل uخ uاافش د uهuالuافش ق tن uمuيافش افش فrن tصrافش افش حp xافش ا xلrافش افش إuهuلrافش إ uافش لpة uمrل uك» 
ابrيافش » uذ uع

  بش--رطها و ش--روطها و ان--ا م--ن ش--روطها»آنافش گ��اه،افش پ��سافش ازافش مک��ثیافش کوت��اهافش ادام��هافش دادن��د: 

)123-126 / 49(مجلسی،افش 

 درافش ح��وزهافش افش هن��رافش هفت��م،افش رمزگرای��یافش درافش ح��وزهافش افش نش��انهافش افش شناس��یافش س��ینماافش قاب��لافش ط��رحافش اس��ت.افش پیچی��دگیافش رازگ��ونه

باعثافش شدهافش کهافش نشانهافش افش شناسیافش بهافش کمکافش فهمافش اهدافافش واقعیافش یکافش فیلمافش بشتابد.افش «والن»افش درافش اینافش زمینهافش میافش نویسد:

 «درافش سالافش افش هایافش اخیرافش علقهافش افش پردامنهافش ایافش بهافش نشانهافش شناسیافش سینماافش بهافش ای��ن

 مسئلهافش کهافش آیاافش امکانافش داردافش نقدافش سینماافش وافش زیباشناسیافش راافش حوزهافش ایافش ازافش علمافش عام

 )افش مس���تحیلافش کنی���م،افش پدی���دارافش ش��دهافش اس��ت.افش ب��هافش نح���وافش اف���زونSignsنش��انهافش ها(

 ش��وندهافش ایافش آش��کارافش ش��دهافش ک��هافش نگرهافش ه��ایافش س��نتیافش زب��انافش س��ینماافش وافش دس��تورافش زب��ان

 سینماافش کهافش خودافش بهافش خودافش درافش طولافش س��الافش ه��اافش رش��دافش یافتهافش ان��د،افش نیازمن��دافش بررس��ی

) 116مجددافش وافش ربطافش دادنافش باافش اصولافش پاافش گرفتهافش زبانافش شناسیافش اند.»(والن،افش 
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 )افش ک�هافش در257درافش نشانهافش افش شناسیافش باافش س�هافش ن��وعافش نش�انهافش س��رافش وافش ک��ارافش داری��م؛افش ش��مایلی،افش افش نم�ایهافش ایافش وافش نم�ادین(ای��ازی،

 اینجا،افش مقصودافش نوعافش نمادینافش آنافش استافش وافش همانافش گونهافش کهافش والنافش تعری��فافش میافش کن��د؛افش نم��اد،افش ن��وعیافش نش��انهافش افش تعب��دیافش اس��ت

 کهافش ازافش چنگافش ارادهافش فردیافش میافش گریزد.افش اینافش نشانهافش نهافش نیازیافش بهافش ش��باهتافش ب��اافش م��واردافش ادراک��شافش داردافش وافش ن��هافش نی��ازیافش ب��ه

)122هیچافش گونهافش پیوندافش وجودیافش باافش آن.افش قراردادیافش استافش واجدافش نیرویافش قانون.(افش والن،افش 

 ازافش آنج��اافش ک�هافش انس��انافش وافش جه��انافش خاس��تگاهافش مش��ترکافش ام��ورافش دین��یافش وافش هنریافش ان��دافش وافش دی��ن،افش ت��اافش ح��دودافش زی��ادیافش نگ��رش

 انس��انافش نس��بتافش ب��هافش جه��انافش راافش تعیی��نافش میافش کن��د،افش نماده��ایافش دین��یافش درافش س��ینماافش ک��هافش توس��طافش تکنیکافش ه��ایافش س��ینماییافش انج��ام

 میافش پذیردافش باافش نمادهایافش نهفت�هافش درافش فرهن��گافش دین��یافش رض��ویافش همس��وییافش پی�داافش میافش کنن�د.افش تع��دادیافش ازافش نماده��ایافش دین��یافش در

عرصهافش افش سینماافش عبارتندافش از:

 -افش دوربین؛افش حرکتافش دوربین،افش صدا،افش نورافش وافش تصویرافش عناصریافش هستندافش کهافش نقشافش اولافش راافش درافش بیانافش رموزافش دین��یافش ایف��ا

میافش کنند.

 -افش حرک��تافش کن��دافش ش��دهافش افش فیل��م؛افش درافش بی��انافش ح��التافش روح��انیافش انس��انافش وافش تص��ویرافش روی��اافش وافش حرک��تافش متوق��فافش ش��دهافش درافش بی��ان

مختصاتافش عالمافش ماوراییافش کاربردافش دارد.

-افش تارافش شدنافش تصویر؛افش برایافش بیانافش حالتافش درونیافش وافش اغماءافش وافش احتضارافش بهافش کارافش میافش رود.

-افش رویافش همافش انداختنافش تصویر؛افش استغراقافش انسانافش درافش خودافش وافش مرورافش بهافش خودافش وافش تأملافش وجدانیافش راافش درافش پیافش دارد.

-افش ازافش صداافش میافش توانافش صورتافش استعارهافش ایافش راافش برایافش بیانافش حالتافش درونی،افش اشراقافش وافش ابتهالافش بهرهافش جست.

)32-افش تصاویر؛افش کهافش گزینشافش برخیافش صحنهافش هاافش وافش اشخاصافش گویایافش بسیاریافش ازافش مفاهیمافش دینیافش است.(جللی،

کارکرد رسانه ای-6

 خصلتافش رسانهافش ایافش فرهنگافش هاافش عاملافش انتقالافش آنافش بهافش نسلافش هایافش بع��دیافش وافش تض��مینافش کنن��دهافش افش س��ازندگیافش آنافش اس��ت.افش در

 اینافش میان،افش فرهنگافش هاییافش کهافش باافش دینافش آمیختهافش وافش پرداختهافش شدهافش اندافش بدونافش ترویجافش وافش تبلیغ،افش اه��دافافش جه�انافش گستریافش ش��ان

 راافش نمیافش توانندافش تعقیبافش کنند.افش فرهن��گافش رض��ویافش ب�هافش عن��وانافش الگ��وییافش ازافش فرهن��گافش اس��لمیافش ب��اافش کارکرده��ایافش ف��راوان
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 تبلیغ��یافش ک��هافش درافش آنافش مش��اهدهافش میافش ش��ود،افش فرهنگ��یافش ک��املافش رس��انهافش ایافش اس��ت.افش چ��راافش ک��هافش سراس��رافش زن��دگیافش اجتم��اعیافش و

 سیاسیافش شخصافش امامافش رضا(ع)افش باافش فرازافش وافش نشیبافش هاییافش همراهافش استافش بهافش گونهافش ایافش کهافش نامافش ایشانافش ازافش زمانافش ام��امتافش ت��ا

 شهادتشانافش درافش صدرافش اخبارافش جریاناتافش آنافش روزگارافش دیدهافش میافش شودافش وافش بهافش دلیلافش همی��نافش ویژگ��یافش م��ورخینافش بس��یاریافش از

 ابع��ادافش زن��دگیافش وافش س��یرهافش هایافش ف��ردیافش وافش اجتم��اعیافش آنافش حض��رتافش روایتافش ه��ایافش بس��یاریافش راافش نق��لافش کردهافش ان��د.افش یک��یافش از

پژوهشگرانافش دینیافش معاصر،افش بpعدافش رسانهافش ایافش امامافش رضا(ع)افش راافش اینافش گونهافش تشریحافش میافش کند:

 «اگرچهافش همهافش افش امکان��اتافش وافش اب��زارافش رس��انهافش ایافش آنافش زم��انافش درافش اختی��ارافش م��امون

 بودافش وافش درافش کنارافش اینافش نهض��تافش ترجم��هافش نی��زافش ب�هافش ن��وعیافش ب�هافش حم��ایتافش ای��دئولوژیک

 حکومتافش میافش پرداختافش وافش عالمانافش ادیانافش وافش مکاتبافش گوناگونافش درافش خدمتافش م��امون

 بودن��دافش وافش هم��هافش اب��زارافش وافش اس��باب،افش امکان��اتافش وافش ل��وازمافش ب��رایافش ت��وجیهافش ح��اکمیتافش و

 تروی��جافش افک��ارافش اوافش فراه��مافش ب��ود،افش ام��امافش ازافش تم��امافش لحظهافش ه��اییافش ک��هافش پی��شافش میافش آم��د،

 بیشترینافش بهرهافش راافش میافش بردند،افش بهافش گ��ونهافش ایافش ک��هافش اگ��رافش ازافش هم��انافش آغ��ازافش هج��رتافش از

 مدینهافش بهافش مروافش تاافش آخرینافش روزافش حی��اتافش ایش�انافش نگ�اهافش کنی�م،افش ی�کافش جری�انافش هدفمن��د

 رسانهافش ایافش بهافش چشمافش میافش خوردافش وافش مگرافش نهافش اینافش کهافش هدفافش رسانه،افش رساندنافش محت��وا

 وافش تولیدافش وافش توزیعافش شایستهافش افش پی��امافش اس�تافش وافش روشافش هنرمن��دانهافش ام��امافش ب�هافش آنج��اافش رس��ید

 ک��هافش همگ��انافش ازافش نارض��ایتیافش ایش��انافش ازافش ت��رکافش م��دینهافش آگ��اهافش ش��دندافش وافش ب��هافش ن��وعی

 هم��ایشافش ب��درقهافش برگ��زارافش کردن��دافش وافش همی��نافش ط��ورافش ت��اافش زم��انیافش ک��هافش ام��امافش ب��هافش م��رو

)2رسید.»(واقعی،

 درافش واقع،افش اندیشمندانیافش کهافش محوره��ایافش هن��ری،افش ص��نعتیافش وافش تج��اریافش س��ینماافش راافش مط��العهافش میافش کنن��د،افش ب��هافش آنافش دلی��ل

 استافش کهافش نیکافش میافش دانندافش ک�هافش ای�نافش پدی�دهافش درافش جه�انافش رس�انهافش هاافش چ�هافش جایگ�اهافش مهم��یافش دارد.«افش درافش بی�نافش هنره��ایافش جدی�د،

 سینماافش بیشافش ازافش هرچیزافش باافش ارتباطاتافش جمعیافش پیوندیافش ناگسستنیافش دارد.افش هرچندافش کهافش درافش همهافش افش هنرها،افش قص��دافش هنرمن��د

 ازافش همانافش آغاز،افش برقراریافش ارتباطافش باافش دیگریافش است،افش اماافش فیلمافش بهافش گونهافش ایافش اس��تافش ک��هافش اص��ولافش ب��رایافش نم��ایشافش س��اخته

 )افش بن��ابراین،افش رویک��ردافش نم��ایشافش فیل��م،افش ص��رفافش نظ��رافش ازافش ه��رافش محت��واییافش ک��هافش داش��تهافش باش��د224میافش ش��ود.»افش (هاش��می،

 سینماافش راافش بهافش شدتافش رسانهافش ایافش نمودهافش است،افش آنافش همافش درافش زمرهافش افش رسانهافش هایافش گروهیافش بسیارافش پرافش مخ��اطبافش ک��هافش ب��هافش دلی��ل

 خصایلافش ذات�اافش ج��ذابیافش ک�هافش فیل��مافش ب��اافش خ��ودافش دارد،افش ب�هافش س�رعتافش مرزه��ایافش جغرافی��اییافش راافش درافش میافش ن��ورددافش وافش خ��ودافش راافش ب�ه

 ک��ورترینافش نق��اطافش بشرزیس��تافش جه��انافش میافش رس��اند.افش درافش واق��ع،افش س��ینماافش ب��هافش عن��وانافش عض��ویافش ازافش خ��انوادهافش افش رس��انهافش های

 تصویریافش ماهیتیافش داردافش کهافش پیشافش ازافش آنافش کهافش انسانافش آنافش راافش بفهمدافش آنافش راافش دریافتافش میافش کندافش بهافش گونهافش ایافش ک��هافش فیل��مافش ه��ایی

16



 کهافش برافش پردهافش افش س��ینماافش میافش افتن��دافش وافش ی��اافش ازافش ق��ابافش تلویزی��ونافش نش��انافش دادهافش میافش ش��وند،افش ب�هافش ش��دتافش جه��انافش پیرام��ونافش انس��انافش را

تحتافش تاثیرافش قرارافش میافش دهند.افش «موناکو»افش درافش اینافش زمینهافش میافش نویسد:

 «تکاملافش رسانهافش هایافش ضبطافش کنندهافش ازافش لحاظافش تاریخیافش همانافش اهمیتافش اخ��تراع

 الفب��اافش درافش هف��تافش ه��زارافش س��الافش پی��شافش راافش دارد.افش عکاس��ی،افش فیل��مافش وافش ض��بطافش ص��وت،

 دورنماییافش تاریخیافش ماافش راافش دگرگ��ونافش س��اختهافش وافش ک��اربردافش نش��انهافش هاافش وافش قراداده��ای

)22زبانیافش راافش بیشافش ازافش پیشافش ممکنافش ساختهافش است.»(موناکو،

مبحث سوم؛ تعاملت

 هرافش آنافش چهافش درافش مبحثافش دومافش گذشتافش همسوییافش هاافش وافش نقاطافش عزیمتافش مهمیافش بودافش کهافش فرهنگافش رضویافش وافش هنرافش هفتم

 واجدافش آنافش بودند.افش حالافش ازافش تعاملتافش وافش مبادلتیافش بحثافش خواهیمافش نمودافش کهافش ازافش یکافش س��و،افش نق��شافش هن��رافش هفت��مافش درافش معرف��ی

 وافش ترویجافش فرهنگافش رضویافش وافش ازافش سویافش دیگر،افش تاثیراتافش فرهنگافش رضویافش برافش هنرافش هفتمافش افش موردافش تحلیلافش وافش بررسی

قرارافش میافش گیرد.

نقش هنر هفتم در معرفی و ترویج فرهنگ رضوی-1

- محمل اندیشه و معارف رضوی1-1

 درافش شرایطافش کنونیافش درافش جهانافش هیچافش هنریافش بهافش مانندافش سینماافش نمیافش توان��دافش محمل��یافش ب��رایافش انتق��الافش افک��ارافش وافش اندیش��هافش ها

 قرارافش گیرد.افش چراافش کهافش س��ینماافش هن��ریافش اس�تافش ک�هافش درافش آنافش تفک��رافش وافش اندیش�هافش پروریافش ازافش راهافش تص��ویرافش وافش ص��داافش ازافش طری��ق

 همهافش گونهافش بیانافش اعمافش ازافش صریحافش وافش نمادینافش صورتافش میافش گیرد.افش سینمایافش اندیشهافش بیشترافش جاذبهافش وافش قوتافش خویشافش راافش از

 محتویافش میافش گیردافش تاافش تکنیک،افش اماافش جهتافش بیانافش محت��ویافش وافش مض��مونافش خ��ویشافش تکنی��کافش لزمافش راافش درافش اختی��ارافش گرفت��هافش و

 ازافش آنافش بهرهافش گیریافش تمامافش میافش کن��د.افش ازافش س��ویافش دیگ��ر،افش اندیش��هافش وافش تفک��رافش رض��ویافش بخ��شافش مهم��یافش ازافش مجم��وعهافش افش فرهن��گ

 رضویافش راافش تشکیلافش میافش دهدافش وافش انسانافش ام��روزافش ک��هافش درافش لب��هافش لیافش اندیش��هافش هاافش وافش ایس��مافش افش ه��ایافش رنگارن��گافش گرفت��ارافش ش��ده

 است،افش نیازمندافش بازگشتافش بهافش اندیشهافش افش دین��یافش اس�ت.افش ب�هافش پن��دارافش م��اافش اندیش��هافش وافش مع��ارفیافش ک�هافش ازافش ام�امافش رض�ا(ع)افش برج��ای

 ماندهافش ازافش آنجاافش کهافش منش��اافش اله��یافش داردافش ه��رافش چ�هافش بیش��ترافش وافش ازافش مس��یرهایافش گون��اگونافش بای��دافش نش��رافش وافش ب�هافش ج�امعهافش شناس��انده

شود.افش آیتافش اافش مکارمافش شیرازیافش درافش رابطهافش باافش بعدافش علمیافش وافش اندیشهافش ایافش امامافش رضا(ع)افش میافش فرمایند:
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 «زندگیافش اماافش علیافش ب��نافش موسیافش الرض��ا(ع)افش ابع��ادافش مختلف��یافش داردافش ک��هافش یک��یافش از

 ابعادافش مهمافش آن،افش بع��دافش علم��یافش وافش فرهنگ��یافش وافش پاس��داریافش ازافش حری��مافش عقای��دافش اس�لمی،

 درافش براب��رافش ام��واجافش س��همگینافش حملتافش مک��تافش به��اافش وافش ف��رقافش مختل��ف؛افش درافش ش��رایط

 خاصافش عصرافش آنافش حضرتافش برافش ضدافش اسلمافش استافش کهافش بعدافش ازافش ولی��تافش کلی��هافش افش الهی��هافش 

)5آنافش امام(ع)افش نشئتافش میافش گیرد.»(مکارمافش شیرازی،

 درافش ش��رایطافش کن��ونی،افش یک��یافش ازافش به��ترینافش مس��یرها،افش اس��تفادهافش ازافش ت��وانافش هن��رافش هفت��مافش درافش ای��نافش زمین��هافش وافش اس��تمدادافش از

 سینمایافش اندیشهافش است.افش س��ینمایافش اندیش��هافش ب��هافش م��ددافش تکنی��کافش ه��اافش وافش فنافش آوریافش ه��ایافش گس��تردهافش اشافش درافش پ��سافش نم��ایشافش ه��ای

 ظاهریافش اش،افش میافش تواندافش معارفافش بلندافش وافش اندیش��هافش افش ه��ایافش پردامن��هافش افش مانن��دافش مناظرهافش ه��ا،افش محت��وایافش تالیف��اتافش و...افش ک�هافش اس��ناد

 روای��یافش بس��یاریافش درافش خص��وصافش انافش ه��اافش وج��ودافش داردافش راافش ازافش راهافش تط��بیقافش معق��ولتافش ب��هافش وس��یلهافش تجس��یمافش وافش تش��بیهافش ب��ه

جامعهافش وافش نسلافش هایافش بعدیافش معرفیافش کند.افش علمهافش جعفریافش درافش رابطهافش باافش اینافش شیوهافش میافش فرمایند:

 «تط���بیقافش معق���ولافش ب���هافش وس���یلهافش افش تش���بیهافش وافش تجس���یمافش وافش تنظی���رافش وافش تمثی���لافش ب���ه

 محسوس��اتافش درافش هم��هافش افش عل��ومافش انس��انیافش مخصوص��اافش درافش ادبی��اتافش چ��هافش درافش قلم��رو

 ن��ثرافش وافش چ��هافش درافش قلم��روافش نظ��مافش وج��ودافش دارد.افش معن��یافش ای��نافش آرم��انافش ای��نافش اس��تافش ک��ه

 اکثریتافش بسیارافش چشمگیرافش مردمافش حتیافش عدهافش فراوانیافش ازافش رشدافش یافتگ��انافش مغ��زی

 وافش روان��یافش علق��هافش ش��دیدافش ب��هافش نم��ودارافش س��اختنافش حق��ایقافش معق��ولافش درافش ص��ورافش و

)40اشکالافش وافش نمودهایافش محسوسافش دارند.»(جعفری،

معرفی شخصیت و امامت امام رضا(ع)- 2-1

 شخصیتافش هرافش کسافش درافش حقیقت،افش نشانهافش افش فرهنگافش اوستافش وافش بالعکس.افش ازافش اینافش رو،افش آشناییافش باافش فرهن��گافش رض��وی

 تاافش حدودافش زیادیافش توس��طافش ش��ناختافش شخص��یتافش حض��رتافش رض��ا(ع)افش ص��ورتافش میافش گی�رد.افش ای��نافش ک�هافش ایش�انافش ازافش نوادگ��ان

 پیامبرافش اسلمند،افش اینافش کهافش فرزندافش هفتمینافش امامند،افش اینافش کهافش ایشانافش امامافش هشتمافش شیعیانافش هستند،افش ای��نافش ک��هافش خص��الافش نیک��و

 وافش اخلقافش فردیافش وافش جمعیافش اسلمیافش وافش انسانیافش ایشانافش گسترهافش افش حقیقیافش زندگیافش شانافش راافش تشکیلافش دادهافش است،افش محورهای

 اصلیافش شناختافش شخصیتافش حض��رتافش اس�ت.افش همی�نافش ط��ورافش طیف��یافش وس��یعافش ازافش عناص��رافش فرهن�گافش رض��ویافش درافش دوران

 امامتافش امامافش رضا(ع)افش کهافش منشاافش الهیافش داردافش نهفتهافش است.افش دورهافش افش امامتافش ام��امافش رض��ا(ع)افش ازافش بس��یاریافش جه��اتافش خ��اص

است.افش یکیافش ازافش اندیشمندانافش اینافش دورهافش راافش چنینافش ترسیمافش میافش کند:
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 «میافش ت��وانافش گف��تافش درافش دورهافش ام��امتافش ام��امافش رض��ا(ع)افش عظم��تافش اس��لمافش ب��ا

 وج��ودافش مق��دمشافش تجدی��دافش میافش ش��ودافش وافش دورهافش او،افش ب��زرگافش تری��نافش دورهافش پیش��رفت

 اسلمافش راافش نشانافش میافش دهد.افش ظه��ورافش ای��نافش شخص��یتافش ب��زرگافش درافش عص��ریافش اتف��اق

 افتادافش کهافش تمدنافش اسلمافش بالترینافش مدارجافش ترقیافش راافش پیم��ود.افش بن��ابراین،افش دورانافش و

 ش��رایطیافش ک��هافش حض��رتافش درافش آنافش ب��هافش س��رافش میافش ب��ردافش ازافش بس��یاریافش جه��اتافش خ��اص

)31است.»(خوشنویس،افش 

 لذا،افش هنرافش هفت��مافش ک�هافش ازافش بس��یاریافش جه��اتافش میافش ت��وانافش آنافش راافش دانش��گاهافش عم��ومیافش دانس��ت،افش درافش معرف��یافش شخص��یتافش و

 حقیق��تافش ام��امتافش ام��امافش رض��ا(ع)افش نقش��یافش بس��یارافش پرب��ارافش وافش تاثیرگ��ذارافش ایف��اافش میافش کن��د.افش مجم��وعهافش افش تلویزی��ونیافش «ولی��ت

 عشق»افش هرچندافش زوایاییافش ازافش شخصیتافش وافش امامتافش آنافش حضرتافش راافش بهافش نمایشافش درآورد،افش اماافش شناساندنافش شخص��یتافش و

 بpعدافش امامتافش امامافش رضا(ع)افش نیازمندافش کاریافش ویژهافش وافش تخصصی،افش هزینهافش افش برافش وافش زمانافش افش برافش است.افش محققانافش بس��یاریافش در

 کتابافش هایشانافش ابعادافش شخصیتیافش وافش ولی��تافش ام�امافش رض��اافش راافش ش�کافتهافش اندافش ام�اافش چ�هافش س��ودافش ک�هافش ای�نافش هم�هافش ازافش منظ��رافش ع�امهافش 

 مردمافش پنهانافش ماندهافش وافش بسیاریافش ازافش مردمافش درافش رابطهافش باافش شناختافش شخصیتافش وافش امامتافش آنافش حضرتافش اطلع��اتافش بس��یار

 اجمالیافش دارند.افش بهافش ه�رافش ح��الافش ک��اریافش ک�هافش محقق�انافش وافش عالم�انافش تاری�خافش اس��لمافش نتوانس�تهافش اندافش آنافش راافش ب�هافش ص��ورتافش عمی��ق

 واردافش باورهایافش عامهافش افش مردمافش کنند،افش ازافش عهدهافش افش هنرهفت��مافش برخواه��دافش آم�د.افش چ��راافش ک�هافش هم�انافش گونهافش ک�هافش پیش��ترافش گف��تیمافش هی�چ

 مفهومافش وافش موضوعیافش نیستافش کهافش سینماافش باافش امکاناتافش وافش تکنیکافش هایافش فراوانیافش کهافش درافش اختی��ارافش داردافش نتوان��دافش آنافش راافش ب��ه

مخاطبافش منتقلافش کند.

- معرفی سیره فردی امام رضا(ع)3-1

 هم�انافش گونهافش ک�هافش درافش تعری��فافش فرهن��گافش آم�ده،افش من��شافش وافش رفت��ارافش شخص��یافش قس��متیافش ازافش ش�اکلهافش افش فرهن�گافش راافش تش�کیل

 میافش دهد.افش منشافش وافش رفتارافش فردیافش حضرتافش رضا(ع)افش کهافش تحتافش عنوانافش سیرهافش افش ف��ردیافش ازافش آنافش ی��ادافش میافش ش��ودافش نی��زافش بخش��ی

 ازافش فرهنگافش رضویافش راافش بهافش خودافش اختصاصافش دادهافش است.افش مقصودافش ازافش سیرهافش فردیافش درافش اینجا،افش من��شافش ه��اافش وافش رفت��اری

 استافش کهافش درافش زندگیافش حضرتافش سوایافش تعاملافش باافش دیگرانافش بهافش ثبتافش رسیدهافش استافش کهافش میافش تواندافش الگ��وییافش ب��رایافش زن��دگی

 شخصیافش بشرافش تلقیافش شود.افش آنافش چهافش کهافش درافش کتبافش رواییافش وجودافش داردافش بهافش خ��وبیافش گوی��ایافش اهمی��تافش حض��رتافش نس��بتافش ب��ه

 اموراتافش شخصیافش شانافش است.افش مثل،افش برافش اساسافش نقلافش روای��اتافش مت��واتر،افش حض��رتافش بس��یارافش س�ادهافش زیس��تافش ام��اافش ازافش نظ��ر

 ظاهریافش آراستهافش بودند،افش دانشافش دوستافش وافش اهلافش تفکرافش بودن��د،افش درافش عب��اداتافش وافش ب��هافش خص��وصافش نم��ازافش اولافش وق��تافش بس��یار

 مقیدافش بودند.افش درافش زمینهافش افش اقتصادی،افش ازافش اسرافافش بسیارافش پرهیزافش میافش کردندافش وافش شخصاافش برایافش ت��أمینافش زندگیافش ش��انافش تلش
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 میافش نمودن��دافش و...(افش حکیم��یافش وافش پ��اکافش نی��ا)افش هم��هافش افش اینه��اافش ک��pدهاییافش ازافش روشافش وافش من��شافش شخص��یافش ام��امافش اس��تافش ک��هافش ج��ای

 پردازشافش وافش نمایشافش آنافش درافش فضایافش هنرهفتمافش بسیارافش خالیافش استافش وافش حالافش آنافش کهافش اینافش حوزهافش ازافش فرهن��گافش رض��ویافش از

 آنجاافش کهافش مربوطافش بهافش زندگیافش روزانهافش افش حضرتافش است،افش بهافش سهولتافش قابلیتافش تبدیلافش بهافش فیلمافش نامهافش وافش سپسافش فیل��مافش ش��دنافش را

 داردافش وافش ازافش آنجاافش کهافش زندگیافش فردیافش یکافش معصومافش راافش منعکسافش میافش کند،افش الگوییافش ازافش اخلقافش وافش من�شافش اله��یافش وافش انس��انی

راافش درافش اختیارافش مخاطبینافش میافش گذارد.

- معرفی سیره اجتماعی امام رضا(ع)4-1

 آنچهافش ازافش سیرهافش اجتماعیافش امامافش رضا(ع)افش بهافش ماافش رسیدهافش است،افش بیشترافش وافش پرافش دامنهافش ترافش نسبتافش ب��هافش س��یرهافش ف��ردیافش آن

 حضرتافش اس�ت.افش چ��راافش ک�هافش تم��امافش مواجه��اتافش حض��رتافش ب��اافش اش��خاصافش وافش جریان��اتافش ش��املافش خ��انواده،افش غلم��ان،افش زن��ان،

 همسایگان،افش میهمانان،افش شیعیان،افش پیروانافش مکاتبافش دیگر،افش خلفاافش وافش دولتمردانافش و...افش درافش اینافش ح��وزهافش ج��ایافش میافش گیرن��د.

 49خوش���بختانه،افش روای���اتافش ت���اریخیافش ک���هافش اغل���بافش وجه���هافش افش داس���تانیافش دارن���دافش درافش کت���بافش روای���یافش خصوص���اافش جل���دافش 

 بحارالنوار،افش عیونافش اخبارالرضاافش وافش مسندالرضاافش بهافش وف��ورافش نق�لافش ش�دهافش اس�تافش ک�هافش ه��رافش ک�دامافش ازافش رفتاره��ایافش ام�امافش در

 تعاملافش باافش افرادافش وافش اقشارافش مختلفافش اجتماعیافش بسیارافش آموزندهافش وافش دارایافش پیامافش است.افش براساسافش روایات،افش اینافش نکاتافش در

 تعاملتافش امام(ع)افش باافش دیگرانافش محوریتافش دارند:افش ارزشافش گذاریافش بهافش کرامتافش انسان،افش ارشاداتافش اخلقی،افش ترغیبافش به

 عفوافش وافش گذشت،افش آموزشافش میهمانافش نوازی،افش شیوهافش افش خدمتافش رسانیافش ب�هافش م��ردم،افش دوراندیش��یافش وافش ش��ناختافش زم��ان،افش تکری��م

 ب��انوان،افش حراس��تافش ازافش حق��وقافش م��ردم،افش راهنم��اییافش ازدواج،افش ظلمافش س��تیزی،افش من��اظراتافش منطق��یافش ب��اافش اف��رادافش وافش جریان��ات

 فکری،افش اهمیتافش عباداتافش جمع��ی،افش انف��اقافش وافش دس��تگیریافش ازافش بینوای��ان،افش تأکی��دافش ب��رافش ب��رادریافش اس��لمی،افش م��ردمافش ب��اوری،

 ارزشگذاریافش بهافش تقوا،افش موضعافش گیریافش درافش برابرافش بستگانافش فاسدافش و...افش بن��ابراین،افش دامن��هافش افش وس��یعافش س��یرهافش اجتم��اعیافش ام��ام

 رض���ا(ع)افش ک���هافش درافش روای���اتافش ت���اریخیافش وافش داس���تانیافش بازت���ابافش ی���افتهافش اس���ت،افش فرج���هافش افش بس���یارافش مناس���بیافش راافش دراختی���ار

 سینماگرانافش دینیافش قرارافش میافش دهدافش تاافش هرافش یکافش ازافش محورهایافش فوقافش راافش درافش قالبافش فیلمافش هایافش مستند،افش داس��تانی،افش کوت��اهافش و

 حتیافش بلندافش برایافش مخ��اطبینافش پرش��مارافش وافش تش��نهافش یافش دان��اییافش ازافش س��یرهافش وافش س��لوکافش اجتم��اعیافش معص��ومین(عافش )افش معرف��یافش و

تبیینافش نمایدافش امریافش کهافش دیگرافش رشتهافش هایافش هنریافش وافش غیرهنریافش تاافش اینافش اندازهافش قابلیتافش انجامافش آنافش راافش ندارند.

- معرفی ابعاد معنوی امام رضا(ع) 5-1
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 هرافش چندافش کهافش عناصرافش مادیافش پیکرهافش افش یکافش فرهنگافش راافش میافش سازندافش اماافش فرهنگافش هاافش زوایایافش نامرئیافش دارندافش کهافش در

 حقیقتافش روحافش آنافش هاافش راافش تشکیلافش میافش دهند.افش اینافش مطلبافش درافش رابطهافش باافش فرهنگافش رضویافش نمودافش بیشتریافش دارد.افش بهافش آن

 دلیلافش کهافش فرهنگافش رضویافش خاستگاهافش الهیافش وافش وحیانیافش داشتهافش کهافش اینافش امرافش بهافش دیگرافش عناصرافش اینافش فرهنگافش رنگ

 معنویافش میافش دهد.افش درافش رابطهافش باافش معنویتافش الهیافش امامافش رضا(ع)افش همینافش بسافش کهافش وقتیافش فردیافش بهافش ایشانافش میافش گوید:افش به

 خداافش قسم!افش توافش بهترینافش مردمانی،افش امامافش درافش جوابافش میافش فرماید:افش فلنیافش قسمافش نخور.افش بهترافش ازافش منافش کسیافش استافش کهافش در

اكpمt«برابرافش خداوندافش باتقواترافش وافش مطیعافش ترافش باشد.افش بهافش خداافش سوگندافش اینافش آیهافش افش قرآنافش نسخافش نشدهافش استافش کهافش میافش فرماید: uن tل uع uافش ج uافش و 

tم pاكuق tتuافش أr xافش ا uند rافش ع tم pك uم uر tكuافش أ xنrواافش إpف uار uع uتrافش ل uلrائ uافش قب uوافش ب�اافش و pعp13)؛افش (حجرات،افش 95/ 49(مجلسی،افش  » ش(

 جنبهافش افش دیگر،افش افش بعدافش معنویافش حضرتافش معجزاتافش وافش کراماتافش آنافش حضرتافش استافش کهافش درافش کت��بافش روای��یافش نمونهافش ه��ای

 فراوانیافش ازافش آنافش نقلافش شدهافش است،افش اطلقافش لقبافش «ضامنافش آهو»افش ب��هافش حض��رتافش اش��ارهافش ب��هافش ای��نافش مطل��بافش دارد.افش ض��منافش آن

 کهافش بعدافش ازافش شهادتافش حضرت،افش آرامگاهشانافش درافش مشهدافش ملجأافش وافش پناهافش روح��یافش وافش قبل��هافش افش حاج��اتافش پی��روانافش مکت��بافش تش��یع

 بهافش شمارافش آمدهافش وافش عنای��اتافش وافش کرام��اتافش بس��یاریافش نس��بتافش ب�هافش زائری��نافش وافش علقمن��دانافش ام��امافش رض��ا(ع)افش ب��هافش ثب��تافش رس��یده

 است.افش درافش واقع،افش فضایلافش معنویافش امامافش برگرفت��هافش ازافش مق��امافش ام��امتافش وافش عص��متافش ایش�انافش اس��تافش ک�هافش ب�هافش عن�وانافش بن��دگان

برگزیدهافش افش خداوند،افش صاحبانافش کرامتافش عالیهافش گردیدهافش اند.افش 

 ازافش آنجاافش کهافش دینافش هنرافش راافش ب��رایافش ت��بیینافش جنبهافش ه��ایافش معن��ویافش وافش غیرقاب��لافش بی��انافش خ��ویشافش ب�هافش خ��دمتافش گرفت��هافش اس��ت،

 انعکاسافش شخصیتافش معنویافش وافش کراماتافش حضرتافش رضا(ع)افش ازافش دریچهافش افش هن��رافش هفت��مافش ام��رافش ن��اممکنیافش نیس�ت.افش خص��لت

 رمزگرایانهافش افش هنرهفتمافش وافش تکنیکافش هایافش مختلفیافش کهافش ازافش آنافش بهرهافش مندافش است،افش اینافش امکانافش راافش ایجادافش میافش کندافش ک��هافش س��ینمای

 دین��یافش درافش کن��ارافش پ��ردازشافش ب��هافش دیگ��رافش ابع��ادافش وج��ودیافش ام��امافش رض��ا(ع)افش ب��هافش مس��ائلافش معن��ویافش خصوص��اافش داس��تانافش ه��ای

 مس��تندیافش ک��هافش درافش رابط��هافش ب��اافش کرام��اتافش وافش معج��زاتافش آنافش حض��رتافش واردافش ش��دهافش اس��تافش بپ��ردازدافش ک��هافش نم��ونهافش افش روش��نافش آن

ماجرایافش نمازافش معروفافش بارانافش حضرتافش بودافش کهافش درافش فیلمافش «ولیتافش عشق»افش تجلیاتیافش ازافش آنافش بهافش نمایشافش درآمد.

معرفی فرهنگ زیارت و میراث فرهنگی رضوی- 6-1

 سنتافش زیارتافش مرقدافش وافش بارگاهافش امامافش رضا(ع)افش ازافش اجزایافش انکارناپذیرافش فرهنگافش کلنافش وافش جامعافش رض��ویافش اس��ت.

 درافش پسافش زیارتافش ظاهریافش مرقدافش حضرت،افش معنیافش وافش مفاهیمافش بسیاریافش نهفتهافش است.«افش نزدیکیافش بهافش ق��برافش وافش زی��ارتافش آن

 حضرتافش خواصیافش داردافش کهافش هیچافش گاهافش درافش حالافش دوریافش اثرافش مزبورافش دستافش نمیافش دهد،افش گوافش اینافش کهافش توسلافش وافش استمدادافش از

 ارواحافش افش بزرگانافش وافش اولیاافش درافش همهافش حال،افش اگرافش چهافش ازافش جایگاهافش دفنافش وافش قبورافش آنانافش دورافش باش��دافش خ��الیافش ازافش لط��فافش نیس��ت.
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 ب��دونافش تردی��د،افش درافش اث��رافش زی��ارتافش مش��اهدافش ایش��انافش توجه��اتافش معن��ویافش وافش اش��عهافش افش تاثیراتش��انافش ب�هافش ش��خصافش زی��ارتافش کنن��ده

).186میافش رسد،افش اگرچهافش خودافش زیارتافش کنندهافش آنافش راافش احساسافش نکند»افش (خوشنویس،

 افش ازافش س��ویافش دیگ��ر،افش ام��وراتیافش ک��هافش تح��تافش عن��وانافش می��راثافش فرهنگ��یافش ام��امافش رض��ا(ع)افش ش��ناختهافش میافش ش��وند،افش بس��یار

 درخ����ورافش توجهافش ان����د.افش دوافش کت����ابافش گرانبه����اافش تح����تافش عن����وانافش «رس����الهافش افش ذه����بیه»افش درافش ب����ابافش بهداش����تافش وافش درم����انافش و

 «عللافش الحکام»افش درافش خصوصافش تشریحافش فلسفهافش افش احکامافش الهیافش کهافش منسوبافش ب��هافش آنافش حض��رتافش اس��تافش ب��هافش عن��وانافش می��راث

 علمی-افش فرهنگیافش رضویافش ب��هافش ش��مارافش میافش رون��د.افش آنافش چ��هافش ک��هافش ام��روزافش درافش هن��رافش معم��اریافش بارگ��اهافش رض��ویافش وافش ام��اکن

 مرتب��طافش مش��اهدهافش میافش ش��ودافش وافش همی��نافش ط��ورافش موقوف��اتافش حض��رتافش رض��ا(ع)افش دیگ��رافش بخ��شافش ه��ایافش می��راثافش فرهنگ��ی

 رضویافش راافش تشکیلافش میافش دهند.افش واقعیتافش آنافش استافش کهافش اطلعاتافش عامهافش افش مردمافش نس��بتافش ب�هافش ای�نافش مس�ائلافش درافش ح�دافش ابت��دایی

 قرارافش دارد.افش بنابراین،افش بازهمافش هنرهفتمافش درافش ای�نافش زمین��هافش مس��ئولیتافش پی��داافش میافش کن��د.افش چن��انافش چ��هافش گف��تیمافش منظ��ورافش ازافش هن��ر

 هفتمافش تنهاافش فیلمافش هایافش سینماییافش نیستافش بلکهافش مراد،افش هرافش آنافش چیزیافش استافش کهافش ق��ابلیتافش ب�هافش فیل��مافش درآم�دنافش وافش روایتافش گ��ری

 راافش داشتهافش باشد.افش درافش خصوصافش فرهنگافش زی��ارتافش وافش می��راثافش فرهنگ��یافش رض��وی،افش تهی�هافش افش فیل��مافش ه��ایافش مس��تندافش وافش روای��ی

شایدافش بهترینافش راهافش کارافش باشد.

تاثیرات فرهنگ رضوی بر هنر هفتم- 2

تعمیق باورها و کرامت انسانی- 1-2

 بدونافش تردید،افش باورافش انسانافش هاافش وافش احترامافش بهافش کرامتافش آنانافش درافش اندیشهافش وافش رفتارافش اجتماعیافش امامافش رضا(ع)افش منزلت

 رفیعیافش دارد.افش روایاتافش تاریخیافش کهافش ازافش شیوهافش افش عم��لافش ام��امافش درافش دس��تافش اس��تافش ب��هافش خ��وبیافش ای�نافش مس��ئلهافش راافش تایی��دافش میافش کن��د.

 امامافش رضا(ع)افش درافش برخوردافش باافش انسانافش هاافش حرمتافش انافش هاافش راافش پاسافش میافش داشتندافش وافش هرگزافش اجازهافش نمیافش دادندافش کیانافش کس��ی

 شکس��تهافش ش��ودافش وافش انس��انیافش کوچ��کافش ب��هافش حس��ابافش آی��د.افش ای��نافش ام��رافش درافش رابط��هافش ب��اافش برخ��وردافش حض��رتافش ب��اافش زیردس��تانافش و

 مستض��عفانافش قاب��لافش درکافش اس��ت.افش ازافش جمل��ه؛افش «غلمانش��انافش راافش هنگ��امافش غ��ذاافش خ��وردنافش ب�هافش ک��اریافش دس��تورافش نمیافش دادن��د»

 )افش «افش ب�هافش درخواس��ت101)،افش «افش خودافش باافش غلمانافش برافش سرافش ی�کافش س��فرهافش میافش نشس�تند»افش (هم��ان،افش 102/ 49(مجلسی،افش 

 فردیافش اوافش راافش درافش حم�امافش کیس�هافش کش��یدندافش وافش هنگ��امیافش ک�هافش آنافش ش�خصافش ام�ام(ع)افش راافش ش��ناختافش وافش ش��رمندهافش گش�ت،افش اوافش را

 دلداریافش دادندافش وافش همافش چنانافش اوافش راافش کیسهافش میافش کشیدند»(همان)،افش «هنگامافش کم�کافش ب�هافش درافش راهافش مان�دهافش ایافش ازافش اوافش خواس��تند

 )افش ای�نافش نگ�اهافش بلن��دافش ب�هافش جایگ��اهافش و24/ 4تاافش چهرهافش اشافش راافش بپوشاندافش تاافش نیازمندیافش اوافش راافش بهافش خجالتافش نیندازد»افش (کلین�ی،افش 

 احترامافش انسانافش است.افش درافش دنیاییافش کهافش انسانیتافش انسانافش برایافش مقاصدافش دنیاییافش وافش باافش حربهافش ه��ایافش بس��یارافش پایم��الافش میافش ش��ود

 وافش فرهنگافش قدرتافش وافش ثروتافش درافش حالافش جهانافش گیرافش شدنافش اس�تافش وافش هم�هافش چی��زافش ازافش جمل�هافش هنرهفت��مافش درافش راس��تایافش قرب��انی
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 کردنافش هویتافش وافش کرامتافش انسانافش بهافش خدمتافش گرفتهافش شدهافش اند،افش بازگش��تافش ب�هافش تع��الیمافش وافش آموزهافش ه��ایافش فرهن��گافش دین��یافش وافش از

 جملهافش فرهنگافش رضوی،افش چارهافش افش ک��ارافش اس�ت.افش فرهنگ��یافش ک�هافش درافش آنافش انس��انافش ه��دفافش اس��تافش ن�هافش اب�زار.افش فرهنگ��یافش ک�هافش آن

 سینماافش وافش فیلمیافش راافش تأییدافش میافش کندافش کهافش درافش آنافش طبقهافش بندیافش انسانافش ها،افش ب�ردهافش داریافش ن��وین،افش ارزشافش مداریافش افش ن��ژادافش وافش ث��روت

 محکومافش میافش شودافش وافش روحافش برادریافش وافش برابریافش وافش احترامافش انسانیافش راافش درافش کالبدافش هنرهفتمافش میافش دمد.افش بنابراین،افش س��ینمای

 دینی،افش آنافش چنانافش دینیافش نخواهدافش بودافش مگرافش اینافش کهافش خودافش راافش باافش شاخصهافش هایافش دینافش کهافش درافش فرهن��گافش رض��ویافش ازافش جمل�ه

درافش رابطهافش باافش کرامتافش انسانافش بازتابافش یافته،افش تطبیقافش دهد.

ترویج معنویت گرایی- 2-2

 درافش واقعافش هرآنچهافش کهافش سینماافش باافش روحافش وافش ضمیرافش انسانافش ه��اافش ارتب��اطافش برق��رارافش میافش کن��د،افش ب��هافش دلی��لافش جنب��هافش افش هن��ریافش آن

 اس��ت.افش «افش ام��اافش خط��ریافش ک��هافش درافش ص��ورتافش م��تروکافش نه��ادنافش معن��ویت،افش هن��رافش وافش موض��وعاتافش مرتب��طافش ب��اافش آنافش راافش تهدی��د

 میافش کند،افش تفسیرافش مادیافش آراییافش استافش کهافش درافش مقولهافش افش هن��رافش ازافش ارزشافش وافش اهمی��تافش درافش خ��ورافش ت��وجهیافش برخ��وردارافش اس��ت»

 )افش وافش ازافش آنجاافش کهافش ه��رافش هن��ریافش ب�هافش وی��ژهافش هن��رافش هفت��مافش مص��داقافش تی��غافش دوافش لب�هافش اس��تافش ک�هافش میافش توان��دافش عام�ل52(نقیافش زاده،افش 

 عروجافش وافش تعالیافش انسانافش وافش ه�مافش میافش توان��دافش عام�لافش اض��محللافش وافش س��قوطافش انس��انافش ش�ود،افش ارزشافش وافش اهمی��تافش معن��ویتافش در

 هنرافش خودافش راافش نشانافش میافش دهد.افش غلبهافش افش بpعدافش سختافش افزاریافش هنرهفتمافش برافش بعدافش نرمافش افزاریافش آنافش بهافش معنایافش غلب��هافش افش بع��دافش م��ادی

 آنافش ب��رافش بع��دافش معن��ویافش نی��زافش هس��تافش ک��هافش درافش ای��نافش ص��ورت،افش س��ینماافش وافش فیل��مافش درافش ح��دافش محص��ولتافش ن��هافش فرهنگ��ی،افش بلک��ه

 مصرفیافش تنزلافش خواه��دافش ی�افت.افش ازافش ای�نافش رو،افش ب�هافش مص�لحتافش انس�انافش اس��تافش ک�هافش هنرهفت��مافش ه�رافش چ�هافش بیش��ترافش ب�اافش معن��ویت

 آمیختهافش شودافش چراافش کهافش درافش صورتیافش کهافش سینمایافش معنویافش نداشتهافش باشیم،افش سینمایافش دینیافش نیزافش نخواهیمافش داشت.افش اینافش ب��ه

 آنافش دلیلافش استافش کهافش کارکردافش اصلیافش دین،افش کارکردیافش معن��ویافش وافش روح��انیافش اس�ت.افش ادع��ایافش م��اافش ای�نافش اس��تافش ک�هافش تجلی��ات

 معن��ویافش موج��ودافش درافش فرهن��گافش رض��ویافش خصوص��اافش ویژگ��یافش ه��ایافش معن��ویافش حض��رتافش رض��ا(ع)افش میافش توان��دافش روح

 معن��ویتافش وافش عرف��انافش اله��یافش راافش ب��هافش پیک��رافش هن��رافش هفت��مافش بدم��دافش وافش زنگاره��ایافش دنی��اییافش آنافش راافش بزدای��دافش وافش آنافش راافش ب��هافش مس��یر

 هنریافش کهافش باافش دینافش وافش معنویتافش تنیدهافش شدهافش استافش بازگردان��د.افش ای��نافش ام��ر،افش زم��انیافش ممک��نافش خواه��دافش ش��دافش ک��هافش ح��وزهافش افش ه��ای

معنویافش فرهنگافش رضویافش برایافش دستافش اندرکارانافش هنرافش هفتمافش شناختهافش شدهافش باشد.

ایده دهی و سوژه  پردازی بکر و مستند- 3-2

 افش ایدهافش دهیافش وافش سوژهافش یابیافش درافش س��ینمایافش ام��روزافش مانن��دافش ی��افتنافش طلافش درافش مع��دنیافش اس��تافش ک�هافش عم�رافش اس��تخراجافش مفی��دافش آنافش ب�ه

 پای��انافش رس��یدهافش اس��ت.افش ب��هافش دنب��الافش درگیرش��دنافش بس��یاریافش درافش عرص��هافش هایافش هن��ری،افش ص��نعتیافش وافش تج��اریافش هن��رافش هفت��مافش و

 کثرتافش تولی��دافش فیل��مافش ه��ایافش س��ینمایی،افش پی�داافش نم��ودنافش ای�دهافش هاافش وافش س�وژهافش هایافش نپرداخت��هافش ش�دهافش وافش بک�رافش ب�هافش معض�لافش بزرگ��ی
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 برایافش فیلمافش نامهافش افش نویسانافش تبدیلافش شدهافش استافش چراافش کهافش درافش اینافش حوزه،افش فیلمافش نامهافش ایافش ارزشافش فیلمافش شدنافش راافش داردافش کهافش مه��م

 ترینافش مشخصهافش افش آنافش بکرافش وافش بدیعافش بودنافش وافش مستندافش ب��ودنافش موض��وعافش آنافش باش��د.افش ازافش س��ویافش دیگ��ر،افش درافش رابط��هافش فرهن��گ

 رض��ویافش میافش ت��وانافش گف��تافش ک��هافش تم��امافش ابع��ادافش وافش عناص��رافش ای��نافش فرهن��گافش ازافش ی��کافش س��وافش آنافش چن��انافش دارایافش محتواس��تافش ک��ه

 میافش تواندافش جذابیتافش هایافش زیادیافش برایافش عواملافش وافش بینندگانافش داشتهافش باشدافش مثل؛افش ریزافش ماجراهاییافش کهافش درافش سفرافش مدینهافش تا

 مروافش بهافش وقوعافش پیوست،افش مناظرهافش هایافش حضرتافش باافش پیروانافش ادیانافش مختلف،افش کرام��اتافش وافش معج��زاتافش حض��رتافش بع��دافش از

 شهادتافش تاافش بهافش امروز،افش میراثافش فرهنگیافش وافش تشریحافش فلسفهافش افش زی��ارت،افش حوزهافش ه��ایافش ن��وینیافش راافش ب�هافش رویافش س��ینمایافش دین��ی

افش بکرافش وافش مستندافش چنانچهافش بهافش دستافش اهلافش فنافش وافش کارشناسانافش ام��رافش س��اخته rمیافش گشاید.افش ازافش سویافش دیگر،افش اینافش موضوعات 

 وافش پرداختهافش شوند،افش میافش توانندافش همانندافش دوافش فیلمافش «یاافش ضامنافش آهو»افش وافش «ولیتافش عشق»افش ماندگارافش شوند.افش بنابراین،افش اگر

 درافش یکافش کارافش سازمانافش افش یافتهافش کارشناس��انافش تاری��خافش اس��لمافش محت��وایافش لزمافش ازافش ابع��ادافش فرهن��گافش رض��ویافش راافش درافش اختی��ار

 فیلمنامهافش افش نویسانافش بگذارندافش وافش آنانافش نیزافش فیلمنامهافش افش پرداختهافش شدهافش راافش ب�هافش عوام��لافش س��اختافش بس��پارند،افش دهافش ه��اافش فیل��مافش کوت��اه،

 بلن��د،افش داس��تانیافش وافش مس��تندافش س��اختهافش خواه��دافش ش��دافش ک��هافش ازافش بس��یاریافش جه��اتافش ب��رایافش مخ��اطبافش ج��ذابافش وافش آموزن��دهافش اس��ت.

 بنابراین،افش درافش ای�نافش زمین��هافش تعام��لافش اندیش��مندافش وافش هنرمن��دافش ض��روریافش اس��تافش ک�هافش درافش پ��یافش آنافش ه��مافش فرهن��گافش رض��ویافش در

چارچوبافش هنرافش درافش میافش آیدافش وافش همافش هنرافش هفتمافش بهافش سوژهافش هایافش تازهافش وافش مستندافش دستافش میافش یابد.افش 

الگودهی در مقابله با تهاجم فرهنگی- 4-2

 ته��اجمافش فرهنگ��یافش ازافش دوافش ن��احیهافش نق��شافش تخری��بیافش دارد.افش ازافش ی��کافش س��و،افش هنجاره��ایافش مل��یافش وافش ازافش س��ویافش دیگ��ر،

 ارزشافش هایافش دینیافش یکافش جامعهافش راافش بهافش بیراههافش میافش کشاندافش وافش هنرافش هفتمافش دقیقاافش دوافش کارکردافش متضادافش باافش ای��نافش نق��شافش راافش ایف��ا

 میافش کند.افش یعنیافش ازافش سویی،افش درافش بابافش تقویتافش فرهنگافش ملیافش میافش کوشدافش وافش ازافش سویافش دیگر،افش بخ��شافش دین��یافش آن،افش ازافش ارزش

 افش هاافش وافش آموزهافش افش هایافش دین��یافش درافش ج��امعهافش حم��ایتافش میافش کن�د.افش درافش رابط��هافش ب�اافش دی��ن،افش ته��اجمافش فرهنگ��یافش مبتن��یافش ب��رافش س�هافش م��ولفهافش 

 تحمیل،افش تخریبافش وافش تحدیدافش استافش کهافش هرافش کدامافش بهافش نوبهافش افش خودافش بهافش نحویافش ماهیتافش وافش کلیتافش دینافش راافش م��وردافش هج��ومافش ق��رار

افش هنرافش هفتمافش زم��انی85میافش دهندافش وافش لیکن،افش آخرالمرافش رویافش بهافش یکافش سوافش دارند.(افتخاری-افش کمالی، rافش اینافش دوافش کارکرد( 

 میافش تواندافش مفی��دافش باش��دافش ک��هافش ازافش ابزاره��ایافش م��ادیافش وافش معن��ویافش لزمافش درافش براب��رافش ته��اجمافش افس��ارافش گس��یختهافش افش فرهن��گافش غ��رب

 برخوردارافش باشد.افش فرهنگافش رضویافش ازافش آنجاافش کهافش ازافش دلافش دینافش اسلمافش برآمدهافش وافش رنگافش الهیافش داردافش بهافش خوبیافش میافش تواند

 الگویافش کاملیافش ازافش یکافش انسانافش کاملافش وافش فرهنگافش جامعافش راافش بهافش هنرافش هفتمافش پیشکشافش نماید.افش یکیافش ازافش ابعادافش ام��امتافش ام��ام

 رضا(ع)،افش مقابلهافش باافش هجومافش فرهنگافش هایافش باطلافش وافش انحرافیافش درافش جامعهافش افش مس��لمینافش ب��ود،افش ک��اریافش ک��هافش خلف��ایافش ام��ویافش و

 عباسیافش درافش طولافش سالیانافش درازافش کوشیدهافش بودندافش درافش برابرافش فرهنگافش اصیلافش اسلمی،افش فرهنگافش هایافش بدلیافش وافش ص���وری

 راافش درافش جامعهافش رواجافش دهند.افش بدینافش منظور،افش آنانافش فلسفهافش وافش کلمافش وافش اندیش��هافش افش ه��ایافش دیگ��رافش ادی��انافش وافش م��ذاهبافش راافش ترجم��ه
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 میافش کردندافش وافش درافش جامعهافش رواجافش میافش دادندافش وافش شبهاتافش بسیاریافش راافش درافش ذهنافش مردمافش واردافش میافش نمودند.افش امامافش رضا(ع)افش به

 مبارزهافش باافش اینافش تهاجماتافش گستردهافش دستافش زدندافش وافش باافش ابزارهایافش مختلفافش ازافش جمله،افش مناظرهافش وافش گفتافش وگوافش باافش بزرگ��ان

 وافش فیلسوفانافش دیگرافش ادیانافش وافش مذاهبافش بهافش گسترشافش اندیشهافش هایافش نابافش اسلمیافش وافش باورهایافش حقیقیافش قرآنافش میافش پرداختن��د.

 )افش ک��اریافش ک��هافش ام��روزافش ازافش عه��دهافش افش س��ینمایافش اندیش��هافش ب��رافش میافش آی��دافش ای��نافش اس��تافش ک��هافش ب��اافش الگ��وگیریافش ازافش س��یره20(حکیم��ی،

 رضوی،افش فیلمافش هاییافش تولیدافش کندافش کهافش درافش انافش هاافش اندیشهافش وافش فلسفهافش افش نابافش اسلمیافش کهافش درافش فرهنگافش رضویافش انعکاسافش یافته

است،افش بازتابافش دادهافش شود.افش چراافش کهافش بهترینافش راهافش مقابلهافش باافش تهاافش جمافش فرهنگی،افش تاکیدافش برافش فرهنگیافش ملیافش وافش دینیافش است.

سخن آخر

 همسوییافش هاافش وافش تعاملتافش فرهنگافش رضویافش وافش هنرافش هفت��مافش براس��اسافش چ��ارچوبافش نظ��ریافش «تنی��دگیافش دی�نافش وافش هن��ر»

 معناافش وافش قابلیتافش بررسیافش پیداافش میافش کند.افش اگرافش دینافش وافش هنرافش راافش درافش دوافش جزیرهافش افش مجزاافش ازافش ه��مافش ب��بینیم،افش س��خنافش ازافش همس��ویی

 وافش تعاملتافش فرهنگافش رضویافش بهافش عنوانافش نمایندهافش افش فرهن��گrافش دی��نافش وافش هن��رافش هفت��مافش ب��هافش حی��ثافش نماین��دهافش افش دنی��ایافش هن��رافش ک��امل

 بیافش معناافش میافش شود.افش آنافش چهافش نشانافش دادهافش شدافش همسوییافش هایافش پرشمارافش وافش تعاملتافش گستردهافش میانافش اینافش دوافش حوزهافش بود.افش ه�ر

 دوافش حوزه،افش ازافش قابلیتافش هاافش وافش ظرفیتافش ه��ایافش وس��یعیافش درافش جه��تافش همک��اریافش ب��اافش یک��دیگرافش برخوردارن��د.افش درافش جه��انیافش ک��ه

 جنبهافش افش هنریافش سینماافش درافش براب��رافش جنبهافش ه��ایافش ص��نعتیافش وافش تج��ارتیافش آنافش درافش ح��الافش رن��گافش ب��اختنافش اس��ت،افش س��ینمایافش دین��یافش و

 اندیشهافش ایافش فلسفهافش افش وجودیافش اشافش راافش هرافش چهافش بیشترافش بهافش متولیانافش فرهنگافش وافش اندیشهافش نشانافش میافش دهد.افش همسوییافش افش هایافش مه��م

 وافش کلیدیافش میانافش فرهنگافش رضویافش وافش هنرهفتمافش اینافش ضرورتافش راافش ایجادافش میافش کندافش کهافش اینافش دوافش ب��هافش ی��کافش راهافش درآین��د.افش ب��ه

 اینافش معناافش کهافش ازافش یکافش سو،افش فرهنگافش رضویافش راافش ازافش دریچهافش دوربینافش ببینیمافش وافش نشانافش دهی��مافش وافش ازافش س��ویافش دیگ��ر،افش هن��ر

 هفتمافش کهافش نوعیافش ازافش آنافش دینیافش استافش راافش هرافش چهافش بیشترافش باافش فرهنگافش دینیافش رضویافش درآمیزیمافش کهافش درافش اینافش صورتافش بده

 وافش بس��تانیافش بوج��ودافش خواه��دافش آم��دافش ک��هافش طرفی��نافش ازافش آنافش س��ودافش خواهن��دافش ب��رد.افش هنرهفت��مافش درافش ازایافش معرف��یافش شخص��یتافش و

 امامتافش امامافش رضا(ع)افش وافش دیگرافش جنبهافش هایافش منسوبافش بهافش آنافش حضرتافش کهافش امروزهافش تحتافش عنوانافش «فرهنگافش رضوی»

 شناختهافش میافش شود،افش بهافش جامعهافش افش مسلمین،افش ازافش قابلیتافش افش هایافش بالیافش آنافش درافش راستایافش اهدافافش دینیافش اشافش بهرهافش خواهدافش بردافش و

 فرهنگافش رضویافش نیزافش درافش برابرافش تأثیراتافش مثبتیافش کهافش برافش محت��واافش وافش خ��طافش مش��یافش هنرهفت��مافش میافش گ��ذاردافش ازافش ت��وانافش ب��الی

 اینافش هنرافش درافش راستایافش شناساندنافش ابعادافش فرهنگیافش وافش معنویافش اشافش بهافش جامعهافش افش تشنهافش افش فرهنگافش وافش اندیش��هافش افش اص��یلافش اس��لمی

 استفادهافش خواهدافش نمود.افش اماافش ازافش اینافش نکتهافش نیزافش نبایدافش غافلافش بودافش کهافش تلقیافش فرهنگافش وافش معارفافش دینیافش باافش عرصهافش افش هن��ری

 وافش سینمایی،افش تقاطعیافش حساسافش وافش پرتردیدافش میافش تواندافش ایجادافش کندافش کهافش اگ��رافش ه��مافش فک��ریافش وافش هم��دلیافش مناس��بیافش می��انافش اه��الی

 اینافش دوافش حوزهافش پیداافش نشودافش ممکنافش استافش سوءافش تف��اهمافش افش ه�اافش وافش ک�جافش فهم�یافش افش ه��ایافش پیچی��دهافش وافش گ�اهافش خطرن��اکیافش راافش ب��هافش وج��ود

25



 آورد.افش ش��ناختافش ای��نافش تلق��یافش وافش تق��اطعافش وافش شناس��اییافش حساس��یتافش هاافش وافش ظراف��تافش افش ه��ایافش آنافش میافش توان��دافش درافش رف��عافش وافش دف��عافش آن

سوءافش تفاهمافش افش هاافش وافش کجافش افش فهمیافش افش هاافش تأثیرافش بسزاییافش داشتهافش باشد.
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