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ک ده :استفاده از رسااة ساينما باراي القااي پياامهاا و مفااهيم ديناي ،بخشاي از
فعّاليتهاي رساةهاي جهان معاصر است .اين استفاده گاه به صورت بسيار سطحي و
سادهاةديشاةه و گاه ةاشي از يک درک عميق از دين و رساةه و ضروريات هار ياک
ميباشد .در حالت اوّل ،فيلم ديني محدود به يک دين خاص و مضمون آن ،شعاري
ميشود .در حالت دوم ،فيلم ديني دربردارةدة وجه مشترک پيامهااي عمياق الهاي و
بشري مشترک در هم اديان است و بنابراين باراي طياف وسايعتاري از مخاطا ،
استفاده ميشود بدون اينکه با شعارهاي سطحي آةان را دلزده کند.
در مقال حاضر ضمن مقايس تحليلاي فايلمهااي ايراةاي «کاوير» -باه عناوان
ةموةهاي از سينماي ةوع اوّل« -قدمگاه» -به عنوان ةموةهاي از سينماي ةوع دوم -باه
دةبال تأييد ايان ادّعاا هساتيم کاه ساينماي ديناي ةاوع دوم باا ويژگاي چندالياه و
هنريبودن ميتواةد سينمايي موفق و تأثيرگذار در جهت اهداف آن باشد ،در حاالي
که سينماي ةوع اوّل ،بر ضدّ خود و اهدافش عمل ميکند و با دلزده کردن مخاطا ،
در حقيقت وي را از دين دور ميکند.
کل د

اژه :سينماي ديني ،تحليل فيلم ،رساةهاي کردن دين

 داةشيار گروه ارتباطات داةشگاه تهران
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از ابتداي پيدايش رساةههاي ارتباط جمعي ،دين همواره حضوري مستقيم يا غيرمساتقيم
در آنها داشته است .اوّلين کتابهايي که چاپ شدةد ،کتابهاي ديني بودةد (ساوکاپ،
 ،2332ص )2و هنگامي که رساةههاي الکتروةيکي به عرصه آمدةد ،هماواره محتواهااي
ديني را در خود متبلور ميکردهاةد .سينما ةياز از هماان ابتاداي پيادايش در کناار سااير
موضوعات ،حاوي مضامين و محتواهاي ديني بوده است.
با ايجاد و توسع فرهنگ مردمپسند بر اثر گسترش شهرةشيني ،رشد جمعيت ،رفاه
ةسبي و رساةههاي تودهاي ،محصوالت هنري اين فرهنگ به لحاظ کمّيت از محصوالت
هنري فرهنگ خواص افزونتر شد و با جمعيت کثيري از مخاطبان ارتباط برقارار کارد.
همان طور که ةظريهپردازان مکت

فراةکفورت ةيز تأکيد کردهاةاد ،هنار ساينما در قلا

فرهنگ مردمپسند قرار داشته و بيشترين ةزديکي را با آن دارد (آدورةاو .)1791 ،اماروز
سينماي ديني در کنار سينماهايي با مضامين ديگر ،سعي ميکند کاه درک مخاطا
موضوعات ديني توسعه دهد و ةيز به احساسات ديني مخاط

را از

و توليد تجرب ديناي باه

واسط رساةه عمق بخشد.
اگرچه اساتفاده از رسااة ساينما باراي القااي پياامهاا و مفااهيم ديناي بخشاي از
فعّاليتهاي رساةهاي جهان معاصر است ،اين استفاده گاه باه صاورت بسايار ساطحي و
سادهاةديشاةه و گاه ةاشي از يک درک عمياق از ديان و رسااةه و ضاروريات هار ياک
ميباشد .در حالت اوّل ،فيلم ديني محدود به يک ديان خااص و مضامون آن ،شاعاري
ميشود .در حالت دوم ،فيلم ديني دربردارةدة وجه مشترک پيامهاي عميق الهي و بشري
هم اديان است و بنابراين براي طيف وسيعي از مخاطبان مورد استفاده ميشاود ،بادون
اينکه با شعارهاي سطحي ،آةان را دلزده کند.
در ايران ةيز ضمن توجّه ويژهاي که به سينماي ديني ميشود ،هر دو ةوع فيلم ديني
سطحي و عميق در کنار يکديگر حضور دارةد ،در حاليکه فيلم ديني ساطحي ،بايش از
اينکه در توسع تجرب ديني مخاط

سهيم باشد ،آن را خدشهدار مايکناد ،فايلم ديناي

عميق ،اين تجربه را ممکن ميسازد و آگااهيهااي مخاطا

را ةياز افازايش مايدهاد.

بنابراين روشن ساختن مضرّات فيلمهاي ةاوع اول و مناافع فايلمهااي ةاوع دوم باراي

ن ي ني ا را ؛ ق

فل

ي “کو ر” “قد گ ه” 08

سياستگذاران فرهنگي جامعه ضروري است ،تا بودجه و منابع مالي محادود جامعاه را
صرف ساخت فيلمهايي ةمايند که شايستگي الزم را دارةد.
در مقال حاضر ضمن مقايس تحليلي فيلمهاي ايراةي «کوير» -به عنوان ةموةهاي از
سينماي ةوع اوّل -و «قدمگاه» -به عنوان ةموةهاي از سينماي ةوع دوم -باهدةباال تأيياد
ايان ادّعااا هسااتيم کااه ساينماي ديناي ةااوع دوم ،باا ويژگاي چندالياه و هنااري بااودن
ميتواةد سينمايي موفق و تأثيرگذار در جهت اهداف آن باشد ،در حاليکه سينماي ةاوع
اوّل ،بر ضدّ خود و اهدافش عمل کرده و با دلزده کردن مخاط  ،در حقيقات وي را از
دين دور ميکند.
ن ي د

ا ت ي ني

به اعتقاد ترةس تيلي و آةجاا زوکوساکي ،رواياتهاا بار روي حاس ديناي افاراد ياا
فرهنگها تأثير دارةد .آنها با اساتفاده از ةظار اوةاگ درباارة ساواد و بازساازي تجربا
ةوگرايي افراد؛ ميگويند اگر سواد و ارتباطات الکتروةيکي ،خودآگاهي اةساان را تحات
تأثير قرار ميدهند ،پس ايندو بايد همچنين شيوة تفکّر مردم را درباارة تجربا ماذهبي
تغيير دهند .بخشي از اين کار از طريق ساخت معني و ةقش اجتماعي زباان در سااختن
اجتماعات معني رخ ميدهد (به ةقل از سوکاپ ،2332 ،ص .)80آنها در بحث خود باه
طرقي که در آن ،ةظامهاي رساةهاي با تصوّرات ،ارتباطات کامي و غيرکامي ،ةظامهااي
گفتماةي و ماةند آن ،سازةدة ةظامهاي اجتماعي ميشوةد ،اشاره ميکنند و معتقدةد اينها
هم تجرب مذهبي مردم را تحت تأثير قرار ميدهند.
تيلي و زوکوسکي سه موضوع را از بحث خود ةتيجه ميگيرةد .1 :موتاور محرّکا
ارتباطات مذهبي ،دکترينها ،اخاقيات ،يا قواةين ديني ةيستند ،بلکه روايتها هستند که
تصوّرات را در ماتن قارار مايدهناد و باه ةوبا خاود ،ادراک ماا را شاکل مايدهناد.
 .2رساةههايي که روايتها ،درون و از طريق آنها در فرآيند ارتبااط قارار مايگيرةاد،
معناي روايت را شکل ميدهند و بنابراين ،ارتباط اجتماعي آنها را با افاراد مايساازةد.
 .0به اين ةکت دينشناختي بايد توجّه داشات کاه کلماات و تصااوير مشاابهي کاه در
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زمينههاي اجتماعي متفاوتي قرار گرفته باشند ،معناي مشابهي ايجاد ةمايکنناد (ماثا در
متن مراسم ديني يا در تلويزيون) (به ةقل از سوکاپ ،2332 ،ص.)87
رساةهها زمينهاي فرهنگي را فراهم مايآورةاد کاه در آن ،اعماال ماذهبي بازتااب
ميشود رساةهها ،زمان و وقت مردم را تسخير ميکنند و تصاوير و مفاهيمي کاه دةيااي
آنها را تعريف ميکند ،فراهم ميآورةد و حوزههاي مورد توجّه را برجساته و آنهاا را
در جامعه جاسازي ميکنند .بنابراين ،دينشناساةي که در پي تبليغ دين و روشانساازي
ابهامات آن در ميان مردم هستند ،ميتواةند از رساةهها به بهترين وجهي استفاده کنند .اما
اين استفاده ةميتواةد خام و مستقيم باشد .برعکس الزم است مقتضايات ،ويژگايهاا و
کارکردهاي رساةهها به خوبي شناخته شود و محتواهاي ديني درون آنها باراي مردماي
که بيشترين وقت خود را با اين رساةهها صرف ميکنند ،به شيوههاي مناسا

گنجاةاده

شود .آشنايي مذهبيون به شيوههاي جديد رساةهاي ةقش مهمّي در رساةهاي کاردن ديان
دارد .در غير اين صورت اين رساةهها هستند که صرفةظر از خواست آگاهاةاه رهباران
ديني ،چگوةگي و ةوع آگاهي ديني را در بين مردم تعيين ميکنند.
ةتيجه اينکه رساة ديني و محتواي رساةهاي ديني حدّاقل باياد از دو ويژگاي مهام
برخوردار باشد .اوّل اينکه سازةدگان و دستاةادرکاران ،شاناخت جاامع و کااملي را از
خود رساةه و خاقيتهاي الزم براي کار در آن ،داشته باشند .دوم اينکه مفاهيم ديني را
به خوبي بشناسند و شيوة رساةهاي کردن آنهاا را ةياز مادّ ةظار داشاته باشاند .ايان دو
موضوع دربارة رساة سينما که عمدتاً بر روايت و روايتپردازي متّکاي اسات ،بايش از
ساير رساةههاي ارتباط جمعي اهمّيّت دارد .بنابراين در مطالع جنب ديني سينما ،محقّاق
بايد از يک طرف فيلم را براي ديدگاه ديني آن -تصاوير ،اسطورهها ،ايدههاا و مفااهيم-
که در فيلم ةمود يافته ةگاه کند و از طرف ديگار تکنياکهااي فايلمساازي آن را ماورد
توجّه قرار دهد.
بق

ط لع ت ني ن

بسياري از رويکردها ةسبت به دين و سينما روش عمومي مطالع محتواهااي ماذهبي را
دةبال ميةمايند .مثاً لويد باگ ديدگاه تاريخي و موضوعي را با هم ترکي

کرده و تنهاا

ن ي ني ا را ؛ ق

فل

ي “کو ر” “قد گ ه” 08

بر روي مسيح متمرکز ميشاود و مطالعاهاش را باه دو دساته تقسايم مايکناد .اوّل ،از
فيلمهايي که زةدگي مسيح را روايت ميکنند ،بحاث مايکناد ايان فارمهاا را از اوّلاين
روزهاي سينما تا دورة مدرن دةبال و آنها را دستهبندي مايکناد .دوم ،شخصايّتهااي
مسيحايي را در فيلمها (مذهبي يا غيرمذهبي) که شبيه مسيح بازةمايي شدهاةد ،بررسي و
دستهبندي ميةمايد .وي سپس شرح مفصّلي از هر يک از فيلمهاي مورد ةظرش ارائاه و
ةهايتاً ماکهايي را مشخّص ميکند تا بتوان فيلمهااي ماذهبي را کاه هدفشاان ةماايش
مسيح يا فيگورهاي مسيحي است از هم تمياز داد (ساوکاپ ،2332 ،ص .)01منظاور از
فيگورهاي مسيحي ،شخصيّتهايي است که ويژگيهاي منتس
درون رواي ات ،مخاط ا

به آنهاا و کارکردشاان

را بااه ي ااد آةچااه از مس ايح ماايشناسااد ،مااياةاادازد و باعااث

همذاتپنداري با وي ميشود.
در جامع مسيحي ،اينگوةه توجّاه باه مفااهيم ديناي در ساينما توسا گروهاي از
دينداران مسيحي به ةام اوةجليستها که بهدةبال استفاده از رساةه جهات تحکايم مبااةي
ديني خود و جامعه هستند ،صورت گرفته اسات .اوةجليساتهاا بارخاف ليبارالهااي
مسيحي ،که موضع خاصي ةسبت به رساةهها ةدارةد و از آنها استفاده مايةمايناد و بار
خاف اصولگرايان ديني که به کلي سينما را ةفي ميکنند ،به ساينما توجّاه دارةاد و در
سايتهاي اينترةتي بسياري به بررسي فيلمهاي اکران شده و روي صحنه ياا موجاود در
شبک ويديويي ميپردازةد و آنهايي را که براي پيشبرد دين مفياد ياا مضار هساتند باه
جامعه معرفي و تماشاي برخي از آنها را به افراد و فرزةدانشان توصيه ميکنند.
ةيل کينگ در مقالهاي که در خصوص ةظر اوةجليستها از وجود خشوةت در فيلم
مصائ

مسيح ارائه کرده ( ،)2338ةشان داده است که حدّاقل ده سايت اينترةتي با چنين

رويکردي وجود دارد که تا کنون هزاران فيلم را ةقد ،تحليال و بررساي کاردهاةاد .ايان
تحليلها بسيار گسترده و در بارة مفاهيمي چون خشوةت ،روابا جنساي و چگاوةگي
بازةمايي شخصيّتهاي مورد پذيرش در ديان مسايحيت مايباشاد .اگار چاه در مقالا
مذکور ،تنها به بررسي مفهوم خشوةت پرداخته شده است.
تعدادي از فيلمها به لحاظ مفاهيم ديني ،بهخصوص شخصيّتهاي مسيح ماةناد در
آنها مورد توجّه و تحليل قرار گرفتهاةد .به عنوان مثال فايلمهااي ادوارد دسات قيچاي
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توس پيتر مالوةه ( ،)1097و ترميناتورها توس گي اورتيز و مگاي روکاس ( )1001باا
اين ديدگاه تحليل شدهاةد .از طرف ديگر ،آثار هنرمناداةي چاون تارکوفساکي (جاولين
گرافي ،)1099 ،روبر برسون (ساوزان سااةتاک )1090 ،و فراةاک کااپرا (اساتفن باران،
 - )1097به لحاظ توجّه اين فيلمسازان مطرح به مفاهيم مسيحايي -توس تحليالگاران
و متفکّران سينمايي مورد بررسي قرار گرفته است .از مجموع اين آثار ،ةتاايج متناوعي
در بارة رابطه ميان دين و سينما و چگوةگي ارتباطات ديني در سينما حاصل شده که باه
توسع رويکرد ارتباطي در حوزة دين کمک شاياةي ةموده است.
همانطور که مشاهده ميشود بيشتر تاشهاي سيستماتيک در تبياين رابطاه مياان
دين و رساةههاي ارتباط جمعي ،مطالعات ماوردي روشانگر ةظرياههاا و تئاوريهاا در
جامع غربي و مسيحي صورت گرفته و در بارة فيلمهاي ايراةاي ،اساامي و بخصاوص
شيعي به جز برخي مطال
بر ي ف

پراکنده ،اطاعات منظم و وسيعي در دست ةيست.

ني عي

ن ي ا را

با توجّه به آةچه گفته شد ،در مقال حاضر تأکيد ما بر بررسي مفاهيم ديناي و چگاوةگي
ارائ آن در رساة سينما ميباشد و از آةجا کاه در ايان مقالاه ،فايلمهااي ايراةاي ماورد
بررسي قرار ميگيرةد و مذه

بيشتر مردم ايران ،تشيّع است ،مفاهيم شيعي موجاود در

دو فيلم مورد ةظر با هم مقايسه ميشوةد.
در اين مقاله ،با تکيه بر محتواي فيلمهاي ايراةي ماورد بررساي و چگاوةگي طارح
مضامين ديني در آنها بر مفهوم مهدويت متمرکاز و دو فيلماي را کاه ايان موضاوع و
مفهوم را دستماي روايتپردازي خود قارار دادهاةاد ،تحليال مايکنايم .هادف از ايان
بررسي ،ةشان دادن ضرورت توجّه به مباةي ةظري است که در صفحات قبل بدان اشااره
شد و بهخصاوص تأکياد بار ايان مطلا

کاه باراي القااي مفااهيم ديناي در ساينما و

تأثيرگذاري مثبت آن بر مخاط  ،الزم است که دو ةکته رعايت شود :اوّل اينکه فيلم باه
لحاظ ساختاري و هنري قوي و به لحاظ روايت ،چند الياه باشاد و دوم اينکاه مفااهيم
عميق ديني که بين اديان مهم دةيا مشترک هستند ،مورد توجّه فيلمساز قرار گيرةاد و ةاه
آگاهيهاي سطحي و عوامپسند.

ن ي ني ا را ؛ ق

بدين ترتي

فل

ي “کو ر” “قد گ ه” 08

دو دساته فايلم ديناي ممکان اسات وجاود داشاته باشاد :دسات اوّل

فيلمهايي که هم به لحاظ هنري ضعيف هستند و هم به مفاهيم سطحي و عواماة ديناي
تکيه دارةد و دست دوم فيلمهايي که هم به لحاظ هنري قوي هساتند و هام باه مفااهيم
عميق و جهانشمول ديني ميپردازةد .فيلمهاي دسته اوّل ،تنها قادر به جذب ديناداراةي
هستند که شناخت سطحي و عواماةه از دين دارةد و ساير مخاطبان را دفع مايکنناد .در
حالي که فيلمهاي دسته دوم ،عاوه بار جاذب ديناداران و تقويات عقاياد و باورهااي
مذهبي آنها ،از آةجا که به لحاظ هنري هم قوي هستند ساير مخاطبان را ةيز مايتواةناد
جذب کنند و امکان تأثيرگذاري خود را هر چه بيشتر افزايش دهند.
ةگارةده در ادامه يک فيلم از هر دسته را تشريح و باا هام مقايساه مايکناد .فايلم
اةتخابشده براي توضيح دست اوّل ،فيلم سينمايي «کوير» ساخته مساعود ةاوابي و فايلم
اةتخابشده براي دست دوم ،فيلم «قدمگاه» ساخته مهدي عسگرپور است کاه هار دو در
سال  1008پس از گذشت چند سال از اکران آنها در ساينما ،حاوالي ةيما شاعبان ،در
تلويزيون ايران به ةمايش درآمدةد.
ف ل کو ر
الف .خال ه ا

 :فيلم ،داستان کارواةي از حجّاج بياتاهلل اسات کاه در ساال  1088از

خاةه خدا بازميگردةد .اين کاروان ،شامل بيست اتوباو
کوير بهدةبال هم در حرکت هستند و اتوبو

مساافربري اسات کاه در دل

اوّل را فردي کاه بَلَاد راه اسات هادايت

ميکند .مشکل از آةجا آغاز ميشود که راةنده ماشين آخر ،از گارد و خااک ايجاادشاده
توس اتوبو هاي جلويي عصباةي شده و تصميم ميگيرد با سرعت و سابقت گارفتن،
خود را به جلوي صف برساةد و چون در اين کار موفّق ةميشود تصميم ميگيرد کاه از
راه مياةبر حرکت کند تا از جلوي صف اتوبو ها سر در آورد .مدير کاروان حجاج کاه
اتفاقاً در همين اتوبو

آخر است مخالفت مايکناد ولاي ةهايتااً باا حمايات برخاي از

مسافران ،راةندة اتوبو

در کوير گم ميشود ،در حاالي

که باک بنزين زاپا

راه خود را کج ميکند .اتوبو

آن سوراخ و خالي شده و در الي ماسههاي حاصل از توفان شان،

گير کرده ،از رفتن به کلي بازميماةد.
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يک دو روزي در سرماي ش

و گرماي روز کوير ،سپري مايشاود .آب و آذوقاه

تمام ميشود و همه به حال مرگ ميافتند .هر کس گودالي در زمين حفر ميکند که اگر
مُرد ،ديگران وي را دفن ةمايند .يعني تا اين حد از زةدگي ةااميد ميشاوةد .بااالخره در
صبح آخرين روز مردي سفيدپوش همراه يک شتر که زةگولهاش صادا مايکناد ،از راه
ميرسد و آنها را به سمت واح آبي هدايت ميکند که ةهايتاً منجر باه پيادا کاردن راه
ميشود .اين مرد سفيدپوش کساي ةيسات جاز اماام زماان(عج) کاه مادير کااروان در
جايجاي فيلم مرتّبا در حال دعا و استغاثه به درگاه وي ةشان داده ميشود.
ب .ک ف ت

نري :فيلم به لحاظ کيفيتها و ارزشهاي هنري ،فايلم ضاعيفي اسات.

استفاده از شخصيّتهاي کليشهاي با ظاهر کليشهاي ،همچون شخصيّت ماذهبي سايّدي
که مدير کاروان و شخصيّت دوروي يکي از مسافران کاه در تغييار مساير ةقاش مهماي
دارد ،داستان را از همان ابتدا پايشبينايپاذير مايساازد .شخصايّتپاردازي مناسابي از
شخصيتهاي فيلم صورت ةميگيرد .ريتم فيلم ،کند است و در حالي که داساتان آن از
همان ابتدا لو رفته ،حوصل مخاط

را سر ميبرد .داستان گم شادن در کاوير و تااش

بيفايده براي پيدا کردن راه و چالشهايي که مسافران با هم پيدا ميکنند ،قسمت اعظام
فيلم را به خود اختصاص ميدهد.
از ةظر روايت ةيز فيلم ضعيف است .روايتي تکاليه که گرة خاصاي در آن وجاود
ةدارد ،دعواهاي کوچکي که رخ ميدهد ،خيلاي مبنااي باورپاذير ةادارد و ةهايتااً تاذکّر
دائمي مدير کاروان که بايد از امام زماان(عج) يااري خواسات ،تنهاا ايان اةتظاار را در
مخاط

به وجود ميآورد که منتظر ديدار وي باشد و مطمائن باشاد کاه ايان جماع از

گرسنگي و تشنگي ةخواهند مرد و همين هم مخالف مفهوم ايجااد گاره و تعلياق باراي
اةتظار باز شدن آن ميباشد.
از ةظر جزئيات روايي ةيز همين بس کاه پيرماردان و جواةاان کااروان کاه از حاج
واج

برگشتهاةد ،همه فق عرقچين حجاج بر سر دارةد در حالي کاه موهايشاان بلناد

است و حتي فيلمساز به خود زحمت گريم مسافران به شکل الزم را ةداده اسات .فايلم
کمترين اشارات بصري را دارد و تکيه اصلي روايت فيلم بر عهاده دياالوگهاسات ،باه
طوري که ميتوان فيلم را با چشمان بسته ةگاه کرد و مقصود آن را فهميد.
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 :پيام فيلم که در جملهاي توس سيّد -مدير کااروان -ادا مايشاود

اين است که «امام زمان(عج) يااور گامشادههاسات» و «باياد دعاا کنايم کاه آقاا اماام
زمان(عج) خودش يک گشايشي بکند» .داستان و پيام فيلم هماين اسات .ةتيجاهاي کاه
مخاط

از تماشاي اين فيلم به آن دست مييابد اين است که يک منجي وجود دارد که

در مواقع سخت و بحراةي ميتوان به او متوسّل شد و ةجات پيدا کرد .بحارانهاايي کاه
علّت عمدة ايجاد آنها ةيز خود ما هستيم .منجي ،هميشه حاضر است تا اشتباهات ما را
جبران کند و اصاً براي همين وجود دارد .اين همان ةتيجهاي است که حاصل شاناخت
سطحي از دين اسام و مذه

شيعه و بخصوص ةقش و کارکرد علّت وجودي هستي-

يعني امام زمان(عج) -است .اين ةتيجه اما چهرهاي شاعاري و غيرواقعاي از ديان ارائاه
ميکند که تنها دينداران موروثي را قاةع ميکند و دينداران با شناخت صحيح ةسابت باه
موضوع را دلزده و ةااميد ميسازد.
از طرف ديگر ،ساخت ضعيف فيلم به لحاظ تکنيکي ةياز هايچ گوةاه جاذباهاي را
براي مخاطبان ديگر ايجاد ةميکند .فيلم با اين موضوع سطحي که ةقش امام زماان(عج)
را تنها در جبران اشتباهات ديگران تعريف ميکناد ،ةاهتنهاا موجا

دلزدگاي مخاطا

ميشود ،بلکه کوچکترين شناخت مذهبي درستي از واقعيت امام زمان و باورهاي ديني
معتبر در بارة آن حضرت(عج) به مخاط

ةميدهد .تنها او را در جهال و حيارت فارو

ميبرد .ضمن اينکه از ةظر جنب سرگرمکنندگي سينما ةيز جاذبه ةداشته و به همين دليال
مخاط

محدودي را ةيز هدف ميگيرد.

پخااش چن اين فيلم اي از تلويزي اون جمهااوري اسااامي اي اران کااه دي ادگاههاااي
ايدئولوژيکي و مذهبي حاکم بر آن براي مخاط
باشد از جاة

روشن است ،مايتواةاد مهار تأييادي

ةظام مذهبياي که اين رساةه در زميناه آن ،فعاليات مايکناد .در بهتارين

حالت ،ترويج يک جور عوامفريباي ديناي باا تحرياک احساساات و عواطاف ماذهبي
مخاط

است که چون در قالا

روايات و داساتان صاورت مايگيارد ،آثاار جااةبي و

ةاخودآگاه بر وي داشته و جهتگيري شيوه و رفتار ديني وي را تعياين مايکناد .باا ايان
جهتگيري ،شناخت سطحي حاصل شده توس رساةه در عمل ةيز تقويت شاده و اگار
چه مخاط

را ظاهراً با دين آشنا ميسازد ولي در حقيقت ،وي را هر چاه بيشاتر از آن
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دور ميکند و اةسان را به ياد اين روايت از معصاوم(ع) ماياةادازد کاه «در آخرالزماان
اسام همچون پوستين واروةه خواهد بود» .اين جمات آخر سيّد به هنگاام راز و ةيااز
است که پس از آن ،امام ميآيد:
«آقاجان اگر در اينجا به فرياد ما ةرسي ،پس کجاا مايخاواي برساي ،ديگاه
کجا؟ اگر از تو ةخوام ،از کي بخوام؟ اي ياور گمشدههاي بيپناه ،باه دادماان
بر  .دلهاي خست ما راضي به مرگه ولي ةه در اينجا و در غربت ،ياا اماام
زمان ادرکني».
جدول زير ةشاةههاي فايلم و معنااي آنهاا در رابطاه باا مفهاوم اماام زماان(عج)
ترسيم ميگردد:
جد

 :8ش ه ي ف ل

عن ي آ

ش ه

مرد عرب همراه شتر
لبا
باةگ جر

سفيد عربي مرد
به همراه مرد عرب

حرکت اتوبو

بدون بنزين

(عج)

ابطه ب ف و ا
عن

عرب بودن امام زمان(عج)
ةشاةه ةور ،روشنايي و هدايت
آواي هدايت گمگشتگان به راه راست
معجزه امام زمان(عج)

پر شدن چاه کوچک در بيابان از آب

معجزه امام زمان(عج)

خشک شدن مجدد چاه پس از عبور کاروان

تأکيد بر معجزه بودن پر شدن چاه از آب

ةاپديد شدن شتر پس از پيدا شدن آبادي

تأکيد بر خارقالعاده بودن کمک رسيده

استمداد مکرر مدير کاروان از امام زمان(عج)

لزوم توسل به امام زمان(عج) براي رفع مشکات

پيدا شدن و ةاپيدا شدن غيرمنتظره مرد

تأکيد بر خارقالعاده بودن ةوع حضور
امام زمان(عج)

ةتيجهاي که از ةشاةهها و معاةي آنها در بارة اين فيلم گرفته ميشود اين اسات کاه
اوّل ،اولياي الهي شخصيّتهاي خارقالعادهاي هستند که کارشان را با معجازه باه پايش
ميبرةد و شباهتي با اةسانهاي معمولي ةدارةد .اين در حالي است که خداوةاد در قارآن
حتي به پيامبر خود ميگويد :بگو من هم اةساةي هستم مثل شما مگر اينکه بر من وحاي
ميشود .فيلم با خارقالعاده ةشاندادن اعمال امام زمان(عج) ،ايشان را چنان دور و جادا
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از مردم معرفي ميکند که گويي تنها در مواقع استثنايي با مردم ارتبااط برقارار مايکناد.
ضمن اينکه ةشاةههاي مرد عرب ،بيابان و شتر تصويري کليشهاي از مسلماةان باهدسات
ميدهد که اتفاقاً در فرهنگ غرب ايجاد شده و به عنوان ةشاة عقا ماةادگي مسالماةان
شناخته ميشود .استفاده از چنين تصوير کليشهاي با اين بار معناايي منفاي ،خاود ةقطاه
ضعفي براي اين فيلم است.
دوم ،ةشاةههاي فيلم ميگويند که اةسانها حق دارةد اشتباه کنند و خداوةد مرجعاي
را قرار داده است که در صورتي که اين اةسانهاي خطاکار به او اعتقااد و ايماان داشاته
ياري و مساعدت ةمايند ،به آنها کمک خواهاد کارد و خطاهااي

باشند و از وي طل

آنها را جبران خواهد ةمود .و اين مرجع ،کسي ةيسات جاز اماام زماان(عج) کاه يااور
گمشدههاي بيپناه است .شناختي که فيلم از مفهاوم اماام زماان(عج) ارائاه مايکناد در
همين حد ،سطحي و عواماةه است.
ف ل قد گ ه
الف .خال ه ا

فل

 :قدمگاه روايت جواةي سر راهاي باه ةاام رحماان اسات کاه در

روستايي زةدگي ميکند در حالي که در جستجوي پدر و مادر خود ةذري دهساله ةموده
تا هر سال به هنگام ةيمه شعبان به قدمگاه برود .در آخرين سال ةذرش خواب مايبيناد
که بايد به ده برگردد و از همين جا پردهبرداري از راز سر به مهر بيستساله روستا آغاز
ميگردد و در پايان فيلم با باز شدن گرههاي کوچک باهدةباال هام ،ةهايتااً گاره اصالي
گشوده شده و معلوم ميشود که رحمان پسر سر راهي ةيسات ،بلکاه فرزةاد رحماان و
گوهر است که چون بچهدار ةميشدهاةد ،به امام زمان(عج) متوسل ميشوةد .رحماان در
حادثهاي ميميرد ،در حالي که حاجت وي برآورده شده و گوهر باردار است.
زةان روستا به تصور اينکه بچ گوهر حرامزاده است ،به شاوهران خاود مشاکوک
ميشوةد و براي راحت شدن خيالشان گوهر را زير ضربات مشت و لگد قرار ميدهناد.
شوهران هم براي تبرئ خود در اين کار مشارکت ميکنند .باالخره گوهر با بادةي زخام
خورده ،فرزةد خود را بهدةيا ميآورد و ميميرد .رحمان که بزرگ ميشود ،آنقادر شابيه
پدر خود است که اهالي متوجّه اشتباه خود ميشوةد ولي ديگر پشيماةي سودي ةادارد و
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تهمت ةاروا کار خود را کرده است .از آةجا که تولد رحمان و مرگ گوهر در روز ةيما
شعبان رخ داده است ،اهالي روستا در اين روز طاقت ةگاه کردن به چشمهاي رحمان را
ةدارةد .به همين دليل به بهاةه ةذر دهساله ،هر سال در اين روز او را از روستا دور کارده
و به قدمگاه ميفرستند تا خود با خيالي آسوده به برگازاري جشان بپردازةاد .اماا ساال
آخر ،سال آشکار شدن راز روستاست و رحمان پس از پي بردن به ماجرا ،ماردم روساتا
را ميبخشد ولي روستا را ةيز ترک ميةمايد.
ب .ک ف ت نري ف ل

 :فيلم قدمگاه از ةظر به کارگيري رمزهااي ساينمايي و کيفيات

هنري ،بسيار قوي است .استفادههااي باهجاا و مناسا

از اةادازة ةماا ،زاويا دورباين،

حرکات دوربين و بهخصوص ةماهاي درشت ،تأثير شگرفي بر بيننده گذاشته و موقعيت
سوژه و سوژههاي آن را به ةحوي بصري براي مخاط

بازميةماياةد .مثالهاي زير ،اين

ادّعا را تقويت ميةمايد:
 .1در سکاةس آغازين فيلم وقتي رحمان در قدمگاه ةمااز مايخواةاد ،ةماا طاوري
گرفته شده است که تصاوير رسمشده از اهالي ده روي ديوار پشات سار رحماان دياده
ميشود ،گويي هم آنها به رحمان اقتدا کردهاةد .از همين آغاز اهمّيّت ةقش رحمان در
حيات اجتماعي روستا به لحاظ بصري ةشان داده ميشود.
 .2در سکاةسي از فيلم ،رحمان وارد حجرة حاج خالقي ميشود .در اين ساکاةس،
پشت سر رحمان فرشي وجود دارد با طرح شمائل امام علاي(ع) کاه در معرفاي چهارة
معصوماةه و بر حقّ وي ،ةقشي اساسي ايفا ميکناد و باه لحااظ بصاري ،رحماان را باا
ائمه(ع) مرتب ميسازد .اين در حالي است که پشت سر حاج خالقي ،فرشي باا ةقاوش
گل و گياه ديده ميشود که ةشاة توجّه او به دةياست.
 .0بايي کاه از جاةا

اهاالي روساتا بار سار ماادر رحماان آماده اسات ةياز در

فاشبکهاي سياه و سفيد و با وضوح مايم از طرياق زوم کاردن در چهارة تاکتاک
افراد و بهخاطر آوردن آنها به خوبي ةمايش داده ميشود و ديالوگهاي آخر فيلم ،تنهاا
به کامل شدن اين تصوير کمک ميکند و ةقش تکميلي دارد.
 .8محل زةدگي رحمان ،در کنار قبرستان روستا و در کناار محوّطا حفاظاتشادة
باستاةي است .همچنين او در پي کشف حقيقت و پيبردن به گذشتههاست .رحماان باا
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گذشتهها زةدگي ميکند .از طرف ديگر در صحنههاي آخر ،وقتي رحماان عَلَام را بلناد
ميکند ،شاهد محو شدن جمعيّت در کنار او هستيم .گاويي ماردم کناار او محاو و فناا
ميشوةد ولي او همواره بقا خواهد داشت .از مجموع اين صحنهها ميتوان ةتيجه گرفت
که رحمان مردي است متعلق به گذشته ،حال و آينده.
ج .ح واي ف ل

 :پيام اين فيلم در دو الي روايتي شکل گرفته است :در الي اوّل باه

ةظر ميرسد که داستان ،داستان تهمت ةاروا زدن به زةي بيگناه و کشتهشدن وي در زير
ضربات مشت و لگد اهالي و باالخره بزرگ شدن فرزةد همين زن به عنوان يک کاودک
سر راهي در ميان همين مردم است .بعد از مرگ گوهر (مادر رحمان) هما کسااةي کاه
در حقّ وي بدي کرده بودةد به ةحوي تقااص پاس مايدهناد و آه گاوهر ،دامنشاان را
ميگيرد .دختر حاجي خالقي بيمار مايشاود ،حسان گرفتاار زهرمااري (شارابخواري)
ميشود ،ريحاةه از حسن کتک ميخورد ،ماردان باا پسارخواةدهاش ةاساازگاري دارد و
مش ةجف با برادرش بر سر ارث و ميراث پدري ،قهر است .پيام فايلم در اليا رواياي
اوّل آن ،در جايي از دهان حاج ةجاف خاارج مايشاود کاه پاس از ماحظا تار

و

وحشت اهالي از امکان برمأل شدن راز ميگويد« :فکر ميکنيد ميشود تهمت زد و بعاد
آسوده زةدگي کرد؟» .بنابراين روايت فيلم در الي اوّل روايت ،ظلم مردم روستا به يکاي
از اهالي و بر ما شدن اين ظلم پس از بيست سال است و اينکه بااالخره مااه زيار ابار
پنهان ةميماةد و حقيقت ،روزي آشکار خواهد شد.
اما الي دوم فيلم که به ةظر ميرسد مهمتر از الي اوّل اسات ،پياامي متفااوت دارد.
فيلم در اين الي دوم در پي به تصويرکشيدن رةجهاي امام غائا

و ويژگايهااي واالي

شخصيّتي او در مقابل جفا و ةامهرباةيهاي مردمان اسات .ايان امار را از طرياق تشابيه
روستا به اين جهان و رحمان به امام زمان(عج) محقق ساخته است .امامي که با علم باه
ةامهرباةي مردم ،آنها را ميبخشد و به آنها عشاق مايورزد .اماامي کاه در ياک کلماه
خاصه ميشود :رحمان.
در اين فيلم ما با دو عنصار اساساي روباهرو هساتيم ،يکاي شخصايّت رحماان و
ديگري روستا و مردمان آن .رحمان در فيلم به عنوان اةساةي مقدّ

باه تصاوير کشايده

شده است .اةساةي که آرزوي ةجات مردم را در سر ميپروراةد و براي همه دعا ميکناد؛
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از حاج خالقي گرفته تا حناةه ،اما براي خود هيچ دعايي ةميکند .او براي خاود چيازي
ةميخواهد و در دعاهايش ،ديگران بر او رجحان دارةد .ديگراةاي کاه باه او و ماادرش
جفا کردةد .حتي در صحنهاي ميبينيم که ةقش مرد اس ساواري را باازي مايکناد کاه
بچههاي يتيم را بر ترک خود ميةشاةد تا از آنها مراقبت کند.
او با هم مردم روستا مهربان است ،هرچند در آخر متوجّه مايشاود کاه آنهاا در
حقّ او بدترين اعمال را مرتک

شدهاةد ،ولي با اين حاال آنهاا را مايبخشاد .درسات

هماةند مردمان اين جهان و امام زمان(عج) .هم ما به ةوعي در حاق اماام خاود قصاور
کردهايم ولي او آنقدر بخشنده است که ةه تنها از ما دلگير ةميشود ،بلکه براي تکتاک
ما ةيز دعا ميکند.
از شباهتهاي ديگر رحمان با امام زمان(عج) اينکه وي مردمان را بهتر از خودشان
ميشناسد به طوري که موجبات تعجّ

مأمور سرشماري را فراهم ميآورد .ماردم او را

از خود ميداةند و زةان روستا تا بهآةجا او را چشم پاک يافتهاةاد کاه وقتاي وارد جاايي
ميشود از او رو ةميگيرةد .مردي که اين برتري را دارد که در هر خاةهاي را باز کناد و
بدون اجازه وارد آن شود .ةقط مشترک ديگر رحمان و امام زمان(عج) به لحاظ ةمادين،
وجود اس

سفيد است .اسبي با موهايي حنا بسته ،درست به همان شکل که در روايات

مذهبي ما آمده است.
اوج تشابه را در صحنههاي آخر شاهديم .در صحنهاي که رحمان پاي مايبارد باه
مردمي محبت ميکرده که مادرش را کشتهاةد و بر پهلويش لگد زدهاةاد .باا ديادن ايان
صحنه در ذهن مخاط

داستان پهلوي شکست حضرت فاطمه( ) ةقش ميبنادد .اماام

زمان(عج) ةيز به مردماةي محبت ميکند که بر پهلوي مادرشان لگاد زدهاةاد و بار اماام،
جفاي بسيار کردهاةد.
روستا ةيز به اين دةيا ماةند شده است .روستايي پر از آشفتگي که در آن ،هر کساي
با خود مشکلي را يدک ميکشد .روستايي که از همان ابتدا با فريادهااي ايّاوب معرّفاي
ميشود و داللت بر ةاآرامي آن دارد .دةيايي که در آن ،حاج خالقيهاي بيشماري وجود
دارةد که تصور ميکنند آقا به آنها و هم عاشقان خود ،بدهکار اسات ،زيارا هار ساال
براي تولّدش جشنهاي مفصّل ميگيرةد .رحمان -همانطور که خود مايگوياد -هماه
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مردم را خاةوادة خود ميداةد و معتقد است آنها دوستش دارةد ولاي ايّاوب در جاواب
ميگويد« :آنها دلشان به حال خودشان سوخته ةه تو» .در ايان صاحنه ،شاباهت اهاالي
روستا به مردم جهان به وضوح ديده ميشود .چرا که امروزه ةيز بسياري از ماردم باراي
امام زمان(عج) دعا ميکنند با اين تصور که او را دوست دارةد ولي در اصل ،دلشاان باه
حال خودشان سوخته است تا او بيايد و هم مشکات آنها را حل کند.
هم مردم روستا بهرغم بايتاوجّهي باه رحماان و ةادياده گارفتن او ،باه هنگاام
مشکات از او ميخواهند که برايشان دعا کند .رحمان هم اين کار را ميکناد و جالا
اينکه در پايان فيلم ،تمامي دعاهاي رحمان مستجاب ميشود .ةصارت باه ماادرش سار
ميزةد و ديگر خودش ،براي وي ةان ميخرد؛ ايوب پس از قضي ةجات مردان و حسن
از محوّط باستاةي ،مردان را ماةند پدر خود ميداةد و مردان ةيز به او اعتماد پيدا ميکند،
خالقي و ةجف بر سر ارث و ميراث به توافق ميرساند ،حناةاه هام خاوب مايشاود و
عاقبت به خير .فق اين رحمان است که باز هم تنها ميماةد و روستا را ترک ميکند.
فيلم قدمگاه به عنوان يک فيلم ديني موفّق که تواةسته قادرت هناري ساينما را باه
خوبي براي ترويج مفاهيم ديني به کار بگيرد ،در عين حال فيلمي است که داراي جنبا
سرگرمکنندگي هم هست ،يعني همان چيزي که سينما را سينما ميکند و ةه منبر وعظ و
خطابه .مخاط

فيلم قدمگاه الزم ةيست حتماً فردي مذهبي باشد تا بتواةد با آن ارتبااط

برقرار کرده و لذت ببارد .چارا کاه ايان فايلم در اليا اوّل خاود صارفاً ياک داساتان
سرگرمکننده و پندآموز است .اما اگار مخاطا

ايان فايلم فاردي ماذهبي باشاد ،بهتار

ميتواةد به اليه و هدف دوم فيلم يعني معرّفي ويژگيهاي شخصيّتي اماام زماان(عج) و
ةقش وي در جامع امروز و ةيز ةوع رابطه مردم با وي و ةياز به ايجااد تغييار مثبات در
اين رابطه ،دست يابد .حتي منتقد فيلم ميتواةد با روشنکردن مفاهيم در الي دوم فايلم
براي مخاط  ،توجّه وي را به اين مسائل جل
موج

کرده و شاناخت بهتار او را از موضاوع

شود.
جدول زير ةشاةههاي فيلم و معناي آنها در ارتباط با مفهوم امام زمان(عج) ترسيم

ميگردد:
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(عج)

ا تب ط ب ف و ا
عن

سکاةس ةماز خواةدن رحمان در قدمگاه

ةقش رهبري داشتن رحمان براي روستا

دعا کردن رحمان براي همه با ذکر ةوع مشکل

آگاهي به اسرار و مشکات هم اهالي روستا

پاسخگويي به مأمور سرشماري به جاي فرد

آگاهي به احوال کلي مردم روستا

ديگر
اةجام کارهاي مختلف براي اهالي

کمک کردن به ديگران بدون هرگوةه چشمداشت

گريهکردن به هنگام دعا براي اهالي روستا

رةج بردن از رةج ديگران

درخواست ديگران از وي براي دعا کردن

واسط فيض بودن رحمان

اجابت دعاهاي رحمان براي اهالي روستا

واسط فيض بودن رحمان

ارتباط ماوراي طبيعي داشتن (خواب آقا ديدن)

واسط فيض بودن رحمان

پايگاه پايين و حاشيهاي در روستا داشتن

تضادّ ظاهر و باطن

تنها زةدگي کردن و تنها سفر کردن

شباهت با تنهايي امام زمان(عج)

عدم شناخت اهالي روستا از ةقش واقعي

ةاشناخته ماةدن شخصيّت و هدف امام زمان(عج)

رحمان
ظاهر ساده و بيپيرايه
اس

سفيد

تأکيد بر ساده زيستي آدمهاي خوب
اشاره به اس

سفيد امام زمان(عج)

لگد زدن به پهلوي مادر رحمان در فيلم

تشبيه مظلوميّت مادر رحمان به مادر
امامزمان(عج)

آشکار شدن ظلم اهالي روستا به رحمان

تشبيه به ظلم ما به امام زمان(عج) با ةشناختن وي

ترک روستا و ةامعلوم ماةدن سرةوشت رحمان

اشاره به تداوم حضور امام زمان(عج) در هم
زمانها

در فيلم قدمگاه ،مفهوم امام زمان(عج) به آةچه در متون ديني معتبر (ةه آةچه برخي
از مدّاحان ةاآگاه روي منبرها ميگويند) ،از امام آمده است ةزديکتر است .با توجّاه باه
ستون چپ جدول فوق ،متوجّه ميشويم فردي که در فيلم ،شخصيّتي اماام زمااةي دارد
(مثل شخصيّت مسيحايي داشتن قهرماةان فيلمهاي ديني مسايحي) ،داراي ويژگايهااي
خاصّي است .سپس ميتوان گفت فيلم در حقيقت با اين تشبيه ،ويژگيهااي شخصايّتي
امام زمان(عج) را براي مخاط  ،تشريح ميکند .با ةمايش شخصيّت امام زماةي در ماتن
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زةدگي مردم و با تأکيد بر ارتباط تنگاتنگ وي با جامعه ،فايلم اماام(عج) را ةزدياک باه
مردم معرّفي کرده و او را ةاظر بر اعمال ايشان و آگاه به احواالتشان معرفي ميکند .اين،
امامي است که از مردم جدا ةيست و با آةان زةدگي ميکند .بنابراين در هم مواقع و ةاه
فق در مواقع استثنايي در کار کمک و تاش براي بهبود امور مسلماةان است و وجاود
او واسط فيض و رحمت الهي براي بندگان ميباشد.
از ةظر محتوا ،ويژگيهاي ةمايشدادهشده در فيلم ،بسيار به آةچه آموزههااي ديناي
به ما ميگويند ،ةزديک است .بر اسا

اين آموزهها امام زمان(عج) تکميلکنندة رساالت

پيامبر(ص) است .يعني ةقش ايشان همان ةقاش پياامبر(ص) اسات کاه در ياک کلماه،
اةسانسازي و هدايت اةسانها در جهت رسيّدن به رشد و تکامل معنوي و ةهايتاً حرکت
به سوي خداست .وي از زمان غيبات تاا کناون هميشاه حاي و حاضار اسات ،اماا در
آخرالزمان ،ظهور و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد پس از اينکاه از ظلام و ساتم
پر شده باشد .حضور او در پس پردة غيبت ،خود واسط فايض الهاي اسات .غيبات او
عين حضور است و در حقيقت ،اين ما هستيم که غائبيم .در حديث اسات کاه ماا او را
ميبينيم اما ةميشناسيم ،امّا او ما را ميبيند و ميشناسد .به احوال ما آگاهي دارد و براي
ما دعا ميکند.
او از روزي که در پس پردة غيبت رفته همواره اةتظار ميکشاد تاا باا فاراهمشادن
زمينههاي ظهورش از پرده بهدرآيد و وظيف خود را باه اةجاام رسااةد .اماا کسااةي کاه
وظيف آماده کردن زمينههاي ظهور را دارةاد -يعناي ماا -در اهاداف کوچاک و بازرگ
دةيايي خود غرقه گشتهايم و به غير از معدودي از عاشقان واقعاي کاه هماواره در رةاج
آمادهسازي زمينههاي ظهور ،در متن اةواع مبارزات سياساي ،اجتمااعي و فرهنگاي قارار
دارةد ،بقي ما هدف اصلي را فراموش کرده و به وسيلهها مشغول گشتهايم .باا ايان کاار
به امام خود ظلم ميکنيم .او مترقّ

ظهور است و ما به برزباان راةادن ةاامش و جشان

گرفتن به مناسبت تولّدش بسنده کردهايم .حدّاکثر ،ماةند آدمهاي فيلم کوير در سختيهاا
و مشااکات ،بااه ي اادش ماايافت ايم و از وي اسااتمداد ماايجااوييم .اي ان خااود ظلم اي
بزرگتر است.
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مقصود از ذکر مطال

دو بند باال ةشان دادن اين مطل

است که دو گوةه شاناختي

که از يک مفهوم واحد وجود دارد ،يعني شاناخت عاوامزده و اياندةياايي -کاه ةموةا
اعاي آن در فيلم کوير مشاهدهپذير است -و شناخت آگاهاةه و مبتني بار متاون معتبار
ديني ،که ةموةه آن در فيلم قدمگاه مشاهدهپذير است ،ميتواةد منجر به ساخت دو گوةه
فيلم ديني شود.
از طرف ديگر شناخت ديني آگاهاةه کافي ةيست و از آةجا که در بارة فيلم و سينما
صحبت ميکنيم ،مهارت و تواةايي آفرينش هناري و ةياز شاناخت مقتضايات رسااةهاي
سينما ةيز به همان اةدازه در ساختن فيلم ديني اهمّيّت دارد .از اين ةظر مايتاوان گفات
فيلم کوير ،سينما و تلويزيون را با منبر وعظ و خطابه اشاتباه گرفتاه اسات و باا تأکياد
عمده بر ديالوگ و گفتگوها سعي در تحميل ديدگاههااي ماذهبي خاصاي بار مخاطا
دارد ،آنهم مخاطبي که خود عميقاً به اين ديدگاه معتقد است و فايلم فقا احساساات
مذهبي وي را تحريک ميکند .مخاطبي که شناخت متفاوتي ةسبت به آةچه در فايلم باه
او عرضه ميشود ،از دين داشته باشد ،يا فيلم را تا به آخار تماشاا ةخواهاد کارد ،ياا از
ديدن آن خرسند ةخواهد شد .بعاوه فيلمي کاه از ةظار کيفيات هناري ضاعيف اسات،
اةگيزة ديگري به غير از اةگيزة ديني را براي جذب مخاط
محدود شدن ةوع و جنس مخاط

ميشود .اين در حالي است که فيلم دوم ،مقتضايات

و ملزومات سينما را به خوبي شناخته ،با مخاط
دو موضااوع ،هاام مخاط ا

ايجاد ةميکند ،و اين باعاث

آن آشنايي دارد و با در ةظر گرفتن هر

خااود را ساارگرم و هاام وي را ةساابت بااه مفاااهيم دين اي

آگاهتر ميسازد.
ج عبندي

اگر چه در اين مقاله به دليل پرهيز از پراکندگي مطل  ،به تحليل فايلمهااي ةاامبرده در
سينماي ديني مسيحي ةپرداختيم ،با مراجعه باه مقااالت مارتب کاه در فهرسات مناابع
بدانها اشاره شده است ،ميتوان دريافت که مهمترين ويژگي مشترک اين فيلمها با هام
و ةيز با فيلم قدمگاه ،تضاد ميان ظاهر و باطن از ةظر مضامون ،و رسااةهاي کاردن ايان
مضمون براي طرح در سينماست.
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مورد اوّل اشاره به وجود آدمهايي دارد که ظاهراً حاشايهاي و باياهميّات هساتند،
پايگاه اجتماعي پاييني دارةد و مورد بياعتنايي ديگران قرار مايگيرةاد ،امّاا در حقيقات
عامل وحدت و بههمپيوستگي جامعه و دليل سعادت و بهروزي آن هستند .آدمهايي که
بهرغم داشتن ظاهري ساده و بيپيرايه ،موهبتهايي هستند که به اشکال مختلاف پنهاان
و آشکار در رفع مشکات جامعه ،ةقش ايفا ميکنند و علمشان لدةّي و ةياموختني است.
آنها بر خاف ثروتمندان و قدرتمنداةي که تمايز خود را از ديگران با لبا هاي فااخر،
خاةههاي مجلّل و مصرف کاالهاي گرانقيمت به ةمايش ميگذارةد و با اشغال مناصا
مختلف اجتماعي و پايگاههاي مختلاف تصاميمگياري باه ادارة اجتمااع مايپردازةاد و
قدرتشان در اين زمينه آشکار است ،فاقد هر گوةه قدرت و توان تأثيرگذاري بار جامعاه
در سطح کان ةشان داده ميشوةد ،در حالي که قدرت واقعي که هماةا شناخت حقيقت
است در دست آنهاست.
فيلم قدمگاه از اين ةظر -با اينکه به طور مشخّص راجع به يک مفهوم ديني خاص
و شيعي است -به خاطر ةمايش تضاد ميان ظاهر و باطن با فيلمهاي ديناي ديگار وجاه
اشتراک دارد .اين در حالي است که فيلم کوير تنها داراي يک مفهوم خاص ،آن هام باا
تعبيري ويژه از اين مفهوم است .بنابراين در حالي که فايلم قادمگاه مايتواةاد ماةادگار
باشد و با آدمهايي از زمانها و مکانهاي ديگر ارتباط برقرار کند ،فيلم کوير با گذشات
زمان از يادها خواهد رفت و مخاطبش هم محادود باه گاروه اجتمااعي خاصاي بااقي
خواهد ماةد.
مورد دوم هم بدين ةکته اشاره دارد که سينما ميتواةد به عنوان يک هنر -رسااةه و
با ايفاي ةقش هنري و رساةهاي خود به توسعه و تارويج و روشانشادن مفااهيم ديناي
کمک ةمايد ،به شرطي که اين مفاهيم را به شکل مناس

ةماايش در ساينما باه تصاوير

بکشد .توجّه به ماهيت سينما و تلويزيون و تواةايي آنها در القااي مفااهيم مختلاف باا
استفاده از رمزهاي ديداري ،فيلم را از تبديل شدن به منبر بازميدارد و باعاث مايشاود
فيلم بتواةد با روش خاص خود با مخاط

ارتباط برقرار کرده و مفاهيم ديني را بارايش

روشن سازد .به عبارت ديگر ،مفاهيم ديني تنها در صورتي که رساةهاي شوةد ،ميتواةند
از طريق فيلم ديني با مخاط

ارتباط برقرار کارده و بار وي تأثيرگذارةاد .در غيار ايان
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صورت ،رساة سينما با ترويج دين و مفاهيم ديني ،باه شايوة خاام دساتاةه و صاريح و
مستقيم ،از جايگاه رساة ارتباط جمعي خود خارج و با شعارزدگي و عوامفريباي قارين
ميشود .از اين ةظر هم فيلم قدمگاه برتري شايان ماحظهاي ةسبت به فيلم کوير دارد.
در مجموع ،استفاده از رساة سينما براي القاي پيامهاا و مفااهيم ديناي ،بخشاي از
فعّاليّتهاي رساةهاي جهان معاصر است .اين استفاده ،گاه به صاورت بسايار ساطحي و
سادهاةديشاةه و گاه ةاشي از يک درک عمياق از ديان و رسااةه و ضاروريات هار ياک
ميباشد .در حالت اوّل ،فيلم ديني محدود به يک ديان خااص و مضامون آن شاعاري
ميشود .در حالت دوم ،فيلم ديني دربردارةدة وجه مشترک پيامهاي عميق الهي و بشري
مشترک در هم اديان است و بنابراين براي طياف وسايعي از مخاطباان ماورد اساتفاده
ميشود ،بدون اينکه با شعارهاي سطحي آةان را دلزده کند.
در مقال حاضر ضمن مقايس تحليلي فيلمهاي ايراةي کاوير باهعناوان ةموةاهاي از
سينماي ةوع اوّل -و قدمگاه -بهعنوان ةموةهاي از سينماي ةوع دوم ،بهدةباال تأيياد ايان
ادعا بوديم که سينماي ديني ةوع دوم باا ويژگاي چناد الياه و هناري باودن مايتواةاد
سينمايي موفّق و تأثيرگذار در جهت اهداف آن باشد ،در حالي که سينماي ةوع اوّل ،بار
ضدّ خود و اهدافش عمل کرده و با دلزده کردن مخاط  ،در حقيقت وي را از دين دور
ميکند.
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