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  چكيده
تفاوت نگـاه   ةواسط اما به ،سينما و دين در ايران و غرب همواره محل بحث بوده است ةرابط

ايـن پـژوهش يـافتن    در اديان، اين رابطه از زواياي متفاوتي تحليل شده است. هدف اصـلي  
هـاي   هاي ميان نگرش مسيحيت و اسالم به سينما و تحليل انتقادي ديـدگاه  ترين تفاوت اصلي
 ةدو محور مهم و مشترك ميان نظريات، يعني رابط ،منظور اين پردازان اين حوزه است. به نظريه

ميـان فـرم و محتـوا در سـينماي      ةرابط چنين همسينما و دين و امكان تحقق سينماي ديني و 
 امريكـا پـردازان سـينماي دينـي     پردازان سينماي دينـي ايـران و نظريـه    ديني، در ديدگاه نظريه

ميان متخصصـان ايرانـي، نظريـات سيدمرتضـي آوينـي، محمـد        موردبررسي قرار گرفت. از
گـران   تابش درخصوص سينماي ديني بررسي شد و در بخش پـژوهش  اهللا و نصرت ،مددپور

 هاي رابـرت كـي.   گر با نام موجود، از نظريات چهار پژوهش ةشد به آثار ترجمه غربي، باتوجه
ايـن پـژوهش درانتهـا    در و مارگرت مايلز استفاده شد.  ،جانستن، كاليو مارش، برايان استون

بـه و رشـد   پردازان مسلمان به مسائل مبتالٌ ي نظريهكه باوجود توجه برخ شود گرفته مينتيجه 
شده داراي اشكاالت  نظريات بيان سينماي ديني در مسيحيت ةبه نظري هاي ايشان نسبت ديدگاه

اي كارآمد در اين حوزه تدوين نشده است. اين پژوهش برمبنـاي   مختلفي است و هنوز نظريه
تطبيقي است. ـ   بنيادين و برمبناي روش اجرايي توصيفي هدف  

  .فيلم ةفلسف ،سينماي اسالمي ،سينماي ديني ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
نگاه  ةتوجه در توسع هاي قابل و پرسود يكي از چالش ،هنري فراگير، اثرگذار عنوان بهسينما 

هاي جديد و مسائل مستحدثه است. پس از انقالب اسالمي و باوجود برخي  ديني به عرصه
نيـاز بـه    چنان همسينماي ديني،  ةسينما و دين درقالب نظري ةتعريف رابطها در مسير  تالش

شـود.   حـس مـي   ،ازمنظر يك حكومت دينـي  ،تعريف يا بازنگري استراتژي تعامل با سينما
گيري اشتباه و ايجاد نتايج  صحيح مباني ارتباط دين و سينما موجب جهتناجاكه درك  ازآن

بـه سـينما ضـروري     بررسي دقيق ديدگاه دين نسـبت شود،  گذاري مي نامطلوب در سياست
ـ    ةغلب به باتوجهرسد.  نظر مي به تعريـف   ةديدگاه مسيحي بر جريان سينمايي دينـي دنيـا، ارائ

به اين هنر  هاي مسيحيت نسبت سينماي ديني بدون توجه به ديدگاه ةكامل و كارآمد از نظري
ست كـه نقـاط ضـعف و ابهـام     ا ن، پرسش اصلي پژوهش ايرو ازاينرسد.  نظر مي دشوار به

  پردازان مسلمان و مسيحي كدام است؟ سينماي ديني در ديدگاه نظريه ةنظري
 ةلحـاظ روش اجرايـي از شـيو    روش اين پژوهش برمبناي هـدف بنيـادين اسـت و بـه    

هدف پژوهش مطالعات سينماي دينـي بـه زبـان     ةتطبيقي بهره برده است. جامعــ   توصيفي
گيري انتخابي بـوده و مبنـاي انتخـاب آثـاري اسـت كـه در        نمونه فارسي بوده است. روش

لحـاظ   چاپ رسيده است و به شمسي درخصوص سينماي ديني به 1380و  1370هاي  هده
انـد و   تـري برخـوردار بـوده    نتايج حاصل از كيفيت مطلوب چنين همهاي پژوهشي و  روش

داليل متفـاوتي   بوده است. اين اثرگذاري به تر بيشها بر جريان سينمايي  امكان اثرگذاري آن
سينماي ديني به زبان فارسي را در  ةشده بخش غالب مكتوبات نظري آثار ترجمه ؛بوده است

ر توليـد سـينمايي كـه    دموردنظر تشكيل داده است. اين آثار ازسوي نهـادي مـؤثر    ةدو ده
اي از سـينماي دينـي    گونـه  دار ترويج نوع خاصي از سينما با نام معناگرا بـود و آن را  طرف
آشنايي غالـب سـينماگران بـا زبـان     نا علت به ،ديگر چاپ رسيده است. ازسوي دانست به مي

 بـه  باتوجه ،پردازان داخلي نيز اي موردرجوع بوده است. درمورد نظريه انگليسي متون ترجمه
اند  ي پرداختهسينماي دين ةنظري ةبه حوز پردازي مدون و مكتوب، آثاري كه كامالً خأل نظريه

 ،اند توجه شده است. درنتيجـه  ها نمايندگي كرده هاي فكري اين حوزه را در آن سال و نحله
دكتـري نگارنـده) آثـاري از ميرخنـدان، صـفائي       ةپژوهش اصلي (رسال ةكه دامن باوجوداين

معيارهاي ذكرشده بـه نظريـات شـهيد آوينـي، محمـد       به باتوجهگيرد،  و... را فرامي ،حائري
ديـدگاه عميقـاً     اهللا تابش بسنده شده است. نظريات سيدمرتضي آويني به و نصرت ،پورمدد

محل تأمـل و درنـگ اسـت.     توحيدي دركنار آگاهي او از توليدات و نظريات سينماي روز
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تالش براي گسترش  چنين همنگاه حكمي و فلسفي و  ةواسط پرداختن به نظريات مددپور به
تفاوت  علت  (آويني) رخ داده است. نظريات تابش نيز به ديگر پرداز و تعميق نظريات نظريه

داراني كه  دين ةهاي قاطب قرابت برخي از آراي او با ديدگاه چنين همگر ديگر و  با دو پژوهش
 2.اند موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت     سينما به اظهارنظر پرداخته ةصرفاً ازمنظر دين در حوز

موردنظر پژوهش  ةران غربي بايد يادآور شد كه در بازگ شده از پژوهش درمورد متون بررسي
 1380 ةشده درخصوص سينماي ديني را انتشـارات فـارابي در دهـ    ترجمه هاي باغالب كت

شـده در   كتـاب چـاپ   بيسـت ازميـان حـدود    ،چاپ رسانده است. در اين بخش شمسي به
ـ  پژوهش چهارموضوع سينماي ديني در ساليان اخير، به نظريات  كتـاب)   پـنج ب گر (درقال

  پرداخته شده است.
پـردازان سـينماي دينـي     گونه است كه ابتدا آثار مكتوب نظريـه  روش انجام پژوهش اين

و شـده اسـت     عوامل تطبيق ازميان آثار استخراج ،. سپساست  صورت كامل تحليل شده به
سينما  ةرابط«پردازان درخصوص آن بيان شده است. دو عامل تطبيق،  نظرات دو طيف نظريه

تحليـل   بـه  باتوجه ،در سينماي ديني بوده است. سپس ،»نسبت ميان فرم و محتوا«و » و دين
پـردازان مسـلمان و    شده ازسوي نظريه هاي طرح نظريات درخصوص اين دو عامل، ديدگاه

شود تا بتوان پاسخ  ت و ضعف نظريات بررسي ميگيرد و نقاط قو مسيحي موردنقد قرار مي
  ش اصلي پژوهش يافت.مناسبي براي پرس

  شوند. مشاهده مي 1شده براي بررسي در اين پژوهش در جدول  هاي انتخاب نمونه

  آماري هاي موردبررسي ازميان جامعة نمونه .1جدول 

  نام كتاب موردبررسي  پرداز نام نظريه  ديدگاه ديني  رديف

1  
  اسالمي

  شناختي سينماي اسالمي مباني زيبايي  اهللا تابش نصرت
  سينما و دين  مددپور محمد  2
  جادو (جلد اول تا سوم) ةآين  سيدمرتضي آويني  3

4  

  مسيحي

  ،سينما و مقصود، چالش با علوم الهي  كاليو مارش
  كاوش در الهيات و سينما

هاي  ها در فيلم ديده و ايده؛ جايگاه مذهب و ارزش  مارگرت آر. مايلز  5
  سينمايي

  كالمي در سينمامفاهيم مذهبي و   برايان پي. استون  6
  معنويت در فيلم  نورابرت كي. جانست  7
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 و دين و امكان تحقق سينماي ديني سينما . رابطة2

  حيپردازان مسي ديدگاه نظريه 1.2
مـداران   هاي ابتدايي تولد سينما، نظريات متفاوتي ازسوي دين خصوص در سال در غرب، به

) در كتاب خود Robert K. Johnstonن (وسينما اعالم و ابراز شد. رابرت كي. جانست درمورد
و از  نـد ك مـي بنـدي   هـا را طبقـه   اين ديـدگاه  ،)Reel Spirituality( فيلم در معنويتبا عنوان 

 پـنج ها به  گيري آن با سينما براساس موضع را و تعامل مسيحياناسازد.  متمايز مي ديگر يك
ي است. در اين »پرهيز«ن، نگرش وتعبير جانست كند. ديدگاه اول، به ديدگاه مجزا تقسيم مي

كند و با اتخاذ سياست تحريم  نگرش، مسيحيت شديدترين مواضع را عليه سينما اتخاذ مي
 يشـرفت پمـانع  «، »بـدنامي  ةمزبلـ «كند. تعبيراتي چـون   كلي پيروان خود را از آن نهي مي به

انگاشـتن   رديـف  يا هـم  ،»يك عيسي مسيح ةدشمن شمار«، »سرطان اخالقي تمدن«، »انسان
بـه   ترين محور نگرش اين دسته از متفكران مسـيحي نسـبت   فيلم با مشروبات الكلي اصلي

كـار   تري كه درميان مسيحيان محافظـه  اما ديدگاه متعادل .)52: 1383ن وجانستسينماست (
ذيـل مـنعكس    ةايـن ديـدگاه در گفتـ    ةاسـت. عصـار  » احتيـاط «امروز رايج است ديدگاه 

  است:  شده
اش محكـم باشـد،    هـاي فكـري   كه بنيان آن شرط است كه يك مسيحي، بهمن اين  ةعقيد
هاي معرفت درگير كند. بايد ديده  ها را ببيند و خود را در هنر و ديگر شكل تواند فيلم مي

  .)57 :(همان يابد هاي زندگي اشاعه مي عرصه ةشود كه ربوبيت خدا در مسيح به هم

اي محكم درمورد ماهيـت انسـان و    داشتن عقيدهاين ديدگاه با توصيه به مسيحيان براي 
  شده است.  راه همها  شرط الزم تماشاي فيلم عنوان بهحقيقت 

است. جانستن يكي از شروط اصلي » وگو گفت«ن، سياست وازمنظر جانست ،ديدگاه سوم
سـپردن يـا دادن    فيلم و چشم ةاول مشاهد ةشناسي در وهل ازمنظر يزدانرا بررسي يك فيلم 

 ةصورت، تجرب اين درغير ،داند. او معتقد است كه ) به فيلم ميas-if assent» (تو گويي« ةاجاز
مهمي از ديدگاه  ةجا نكت ن در اينوشود. جانست مواجه مي» سقط جنين«بررسي فيلم با خطر 
  سازد: خود را آشكار مي
كـه   كنـد  ديدن و ايمان ديني، هردو، طلب مـي  من بر اين باورم كه سرشت فيلم ،درواقع
كـردن   شـناختي  شناختي تكميل شود، اما اين يزدان ديدن ازجانب يك ديدگاه يزدان فيلم

  .)64 :(همان ناختي اتفاق بيفتد نه پيش از آنزيباش ةبايد پس از تجرب
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 عنـوان  بـه  ـ  شـناختي  هاي يزدان هنرها داراي جنبه ةدهد كه هم ن چنين ادامه ميوجانست
ـ  ،هستند. پس ـ  اي دروني و نه تحميلي بيروني مؤلفه هـر نـوع بررسـي جـامع و نقـد       ةارائ

از  نكـردن  هـا و غفلـت   قبول از يك اثر هنري مستلزم درنظرداشتن اين جنبـه  مناسب و قابل
يي وگـو  گفتيك تحميل بيروني بر اثر وارد شود، بلكه بايد  عنوان بههاست. اما اين نبايد  آن

ن وجانسـت  .)66: (همان» خواهد چون خود اين فيلم اين را مي«لم برقرار كرد، ميان دين و في
دار آثـار   شود تا مخاطبان ديـن  صراحت از نگرشي كه براساس آن تالش مي در اين بخش به

د و آن را سبب نك ميدر هر جزئي از اثر هنري ردپايي از نمادهاي ديني و مذهبي بيابد انتقاد 
  داند. ميشدن دين و هنر  »مبتذل«

نامد درمورد تعريف سينما يا  مي» مطلوب به مصادره«ن در شرح ديدگاه چهارم كه وجانست
نحوي انسانيت  كند. او با رد ديدگاه افرادي كه اعتقاد دارند اگر فيلمي به فيلم ديني بحث مي

هايتاً هايي را ن رود چنين فيلم شمار مي هاي انساني را ارج نهاد درشمول فيلم ديني به و ارزش
 ميـان فـيلم و بيـنش مسـيحيت را برانگيـزد      وگو گفتتواند  نامد كه مي مي» ديني شبه«آثاري 
) و Joel W. Martinهاي مـوافقي از جوئـل مـارتين (    او در اين راستا از ديدگاه .)73 :(همان

فيلمي  عنوان بهفيلم را » تعميددادن غسل«برد كه  ) بهره ميConrad E. Ostwaldكنراد اسوالد (
  كند. محكوم مي» ناآگاهانه ديني است«كه 

ن ابتـدا  ونام دارد. جانسـت » رويارويي الوهي«ن، وبندي جانست در تقسيم ،ديدگاه پنجم
پردازد كه معتقد است قدرت عظـيم   ) ميAndrew Greeleyبيان ديدگاه اندرو گريلي ( هب

داند كه  آن نيرويي آييني ميانداز و توان تغيير  تمركز دوربين بر چشم ةواسط فيلم را به
هاي هنري امكان برابري با آن را ندارند. جانستن اين قدرت نهفته در فـيلم   ر فرمگيد

انسـان پـيش از ديـدن آن گشـوده      ةداند كه براي تجرب هايي مي تجربه ةرا قادر به ارائ
 چـون  هـم هاي مشترك ميان دين و هنر از زبان افراد مختلفي  ريشه ةاو به مسئل 3.نيستند
ايـن   ةن ريشـ وكند. جانست ) اشاره ميPaul Schrader) يا پل شريدر (Neil Hurleyهرلي (
 در مقـدس  امـر : دنيـوي  و قدسي زيباييمشترك را در كتاب وان در ليو با عنوان  ةنظري
مهمـي را از او   ةدانـد و نكتـ   ) مـي Sacred and Profane Beauty: The Holy in Art( هنـر 
  كند: مي نقل

تواند محمدي باشد و نه  اما نه مي ،نظر برسد تواند ديني به تواند ديني باشد، يا مي هنر مي
طوركه علم مسيحي نداريم.  نام هنر مسيحي نداريم، همان بودايي و نه مسيحي. چيزي به

  .)77: 1383  نوجانست( ه دربرابر امر مقدس ايستاده استتنها هنر را داريم ك
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  به سينما هاي مسيحيان نسبت ن از ديدگاهوبندي جانست تقسيم .1نمودار 

 و مـذهب  جايگـاه  ايـده؛  و ديـده با عنوان  ش) در كتابMargaret Milesمارگارت مايلز (
)، Seeing and Believing: Religion and Values in the Movies( سينمايي هاي فيلم در ها ارزش

هاي اخالقي مدنظر دين  ارزش پسند سينماي هاليوود ازمنظر دين و هاي عامه به بررسي فيلم
شـده در   پسـند (سـاخته   پردازد. مايلز دو هدف پژوهش خود را اول بررسي آثار عامه مي
اند و دوم  و يهوديت مرتبط ،) كه با سه دين مسيحيت، اسالمميالدي1993تا  1983 ةده

كنـد   ها ذكر مـي  هاي تصويري در فيلم يك روش براي شناخت و تحليل ارزش نهاد پيش
دانـد   اي مـي  غربي) را جامعه ةجامع ،شكل كلي (و به امريكا ةمايلز جامع .)23 :1385مايلز (

هـاي مـذهبي ناكارآمـد     دنبال شواهد و مداركي براي تقويت اين اعتقاد است كه شيوه كه به
سـت كـه   ا ، اعتقـاد غالـب ايـن   چنـين  هـم برند.  هستند و اعتقادات مذهبي راه به جايي نمي

تـوان در آن   نمـي  علـت   همـين   هدف سرگرمي و لذت دارند و به فقطند پس هاي عامه فيلم
 فقـط بنـدي كـه    دسـته  ةمايلز سپس با رد اين شـيو  .)11 - 10 :ردپايي از تفكر يافت (همان

 را دهد كار خود هاي مذهبي قرار مي فيلم ةهاي داراي محتواي آشكار مذهبي را در طبق فيلم
سازد. او با اتخاذ رويكـرد مطالعـات    ازمنظر ديني آسان ميپسند  هاي عامه براي بررسي فيلم

بـا طيـف    رسـي  دسـت  قابـل  ةيك رسان عنوان بهرا  ـ  پسند ويژه فيلم عامه به ـ  فرهنگي، فيلم
ر فرهنگ عامه ارزش بررسي دارند. مايلز دتأثيروتأثر  علت داند كه به ها مي وسيعي از ارزش

شود كه نسل فعلي مسيحيان  ين نكته را متذكر ميبا بيان اهميت تصوير در فرهنگ مسيحي ا
  اند. ها گرفته ها و فيلم اطالعات بصري و تصويري خود را نه از ديوار كليساها كه از رسانه

درعـين رعايـت    ،پنـداري  ذات و معتقد است كه سينما با دعوت مخاطب خود بـه هـم  ا
دهـد؛   باور بـه تصـاوير در وضـعيتي دوگانـه قـرار مـي       ةفاصله، مخاطب مسيحي را درزمين

ديگر  وتمام براي باور يك تصوير مذهبي است و ازسوي گرايي تام دنبال واقع او به ،سو ازيك
خصـوص در   بـه  ،بـاور مـايلز   در ذات فيلم فاصله بـا بـازيگر و دنيـاي فـيلم قـرار دارد. بـه      

نحوة برخورد مسيحيان با سينما

رويارويي الهي مصادره به مطلوب گفت وگو احتياط پرهيز
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خاطب مسيحي نتواند به چيزي شود كه م تصويركردن حالت مسيح، اين دوگانگي سبب مي
   4يحمسـ  ةوسوسـ  آخـرين اي كـه درمـورد آثـاري ماننـد      بيش از سرگرمي دست يابد؛ نكته

)The Last Temptation of Christ ( 5مونترال مسيح) ياJesus of Montreal   موردتأكيـد مـايلز (
  گيرد: مي گونه نتيجه مايلز درنهايت از اين بحث خود اين .)64 - 55 :گيرد (همان قرار مي

ها درجهت تقويت اعتقاد يك فرد  اين باشد كه فيلم‘ مذهبي ’اما اگر منظور ما از [فيلم]«
شان چنين انتظاري داشـتند،   كه منتقدان قرون وسطايي از تصاوير مذهبي چنان همعمل كند، 

  .)82 :1385مايلز » (شود هيچ فيلمي با آن معيار يافت نمي
آشــكاركردن دنيــاي «ز خصوصــيات فــيلم دينــي دهــد كــه يكــي ا او چنــين ادامــه مــي

پسـند واجـد چنـين     هاي عامه هاي موردبررسي او و البته فيلم است و فيلم» مشاهده غيرقابل
  نيستند. اي ويژگي

تري از مذهب ارائه  دهد كه تعريف وسيع مي نهاد پيشبست،  براي رهايي از اين بن ،مايلز
 .(همان) شود مي» مباحثات اخالقي دنيوي مرتبطلي كه به ئشامل طرح مسا«شود؛ تعريفي كه 

آورد. او مسـائلي ماننـد    هـا فـراهم مـي    درمـورد فـيلم   را او با اين شيوه امكان بحث مذهبي
آورد كـه   شمار مي و ميل جنسي را مسائلي محوري در درك مذهب به ،جنسيت، نژاد، طبقه

  .)235 :ت متفاوتي دارند (همانها در اديان متفاوت اهمي مراتب ارزش سلسله به باتوجهالبته 
كند. او  توجهي را ذكر مي قابل ةگيري مباحث، مايلز درمورد تخيل تماشاگر نكت در نتيجه

و » كنـد  تخيل مذهبي و آگاه است كه مؤمن را به تصاوير مذهبي متصل مي«معتقد است كه 
بـدون توجـه و تخيـل،     ،كند كه نقاشـي مـذهبي   و مكتب اثر. او بيان مي ،نه موضوع، سبك

چيزي جز يك نقاشي نيست. او معتقد است كه اين امر درمـورد فـيلم نيـز صـادق اسـت.      
اي،  اي و نشـانه  هـاي اسـتعاره   بر جنبـه  ديني تلقي شود، عالوه ياگر قرار باشد فيلم ،بنابراين

نتها بـر  او درا ،خود كند. البته راه هممخاطب را  ةبايد تمركز و اراد ،مانند يك شمايل مقدس
 ةامـا بـر جامعـ   » هيچ فيلمي قـدرت شـمايل مقـدس را نـدارد    «كند كه  اين مسئله تأكيد مي

تـأملي   گيري نهايي عبارت قابل مايلز در نتيجه .)241 - 238 :مخاطبان تأثيرگذار است (همان
ازمنظر  .»بريم بينيم و از آن لذت مي يك جامعه، همان هستيم كه مي عنوان به«كند:  را ذكر مي

اند كه سازمان ارزشي  بلكه محصوالتي فرهنگي ،ها نه مقدس هستند و نه شيطاني فيلم ،يلزما
  كنند. خود را منعكس مي ةو فكري سازند

 الهـي  علـوم  بـا  فـيلم  چـالش  مقصـود؛  و سـينما ) در كتاب Clive Marshكاليو مارش (
)Cinema & Sentiment: Film's Challenge to Theologyمنظـري   سينما و ديـن از  ة)، به رابط

نگرد. مارش معتقد است كه اگرچه امروزه در جوامع غربي مـذهب ديگـر چنـدان     ديگر مي
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اي كـه   در جامعه ،موردتوجه عموم نيست، معنويت و روحانيت يك نياز انساني است. حال
د. مـارش، ورزش،  كننـ  هـا تـأمين مـي    ر بخـش گـ يد رااز مذهب غافل شده است اين نيـاز  

اي نگـرش كلـي    شـيوه  كند كه هركدام به و آموزش را سه رقيب مذهب تلقي مي ،تلويزيون
فرد  به گزيني منحصر جاي عنوان بهدهند. او فيلم را نيز اگرچه نه  زندگي شكل مي به را انسان

ي با مـذهب دارد محلـي   تر بيشازمنظر او، قرابت  ،ها كه گزين يكي از اين جاي عنوان بهكه 
رفـتن بـه سـينما را    مارش ، علت  همين  داند. به غربي مي ةمعنوي جامعبراي تأمين نيازهاي 

كه سينمارفتن براي غربيان امـروزي يـك    اول اين ؛كند داليلي يك عادت مذهبي تلقي مي به
سازد.  آور و عادتي منظم و هميشگي است كه ساختار يك زندگي را مستحكم مي تعهد الزام

دليـل   به ،خصوص حضور در سينما است كه دراين 6دومين مسئله خأل سنت تفريح در اديان
رود. او درراستاي جانشـيني سـينما    شمار مي ايجاد لذت مشترك، عملي روحي و معنوي به

) Richard G. Walsh) و جي. والش (John C. Lydenجاي مذهب نظريات جان سي. ليدن ( به
كه بـيش از   است و نه اين شكلي جانشين مذهب شده كند. ازمنظر والش، سينما به را بيان مي

  .)26: 1385مارش دين واجد روح مذهب باشد (
مارش در نظريات خود اين مسئله را كه تماشـاي فـيلم فاقـد بنيـان مـذهبي اسـت رد       

 ،پـذيرد  جاي مذهب و دين نيز نمي بهرا شدن كامل فيلم  نشين حال جا درعيناو البته  كند. مي
خصوص بر سه مـورد   كند. او دراين اي مذهب ياد ميه گزين يكي از جاي عنوان بهاما از آن 

بيننـد   كـه غالـب افـرادي كـه فـيلم مـي       اول ايـن  ؛كند محور ديدگاه خود تأكيد مي عنوان به
كه مارش معتقـد اسـت    خداپرست هستند حتي اگر به اين امر صريحاً اذعان نكنند. دوم اين

را به عملـي فطـري و الهـي ترغيـب     شود نهايتاً مردم  ها از آن استفاده مي روشي كه در فيلم
هـايي در   جو كـرد و نهايتـاً بـه پرسـش    و توان تا كنه موضوعي را جست چراكه نمي ؛كند مي

 ةفيلم در حـوز  ةست كه تأثير مشاهدا سوم هم اين ةخداشناسي و الهيات نرسيد. نكت ةحوز
بـراي  توجهي دارد و نبايد از آن غفلـت كـرد و سـينما محمـل خـوبي       الهيات اهميت قابل

  وگو در اين مورد است. گيري گفت شكل
 ةاي جديد تعريف كند. اما در ايـن رابطـ   كند كه كليسا با سينما رابطه مي نهاد پيشمارش 

كند تـا مسـيحيان را بـه     كليسا را ترغيب مي ،با پذيرفتن اقتدار امروزين سينما ،جديد مارش
هـا   هـا و تفسـير آن   ورد آنهايي با موضوع اصالح و بهبود زندگي و بحـث درمـ   ديدن فيلم

اي مفيد  صورت غيرمستقيم نزديكي مكان كليسا و سينما را نيز مسئله تشويق كند. او حتي به
قياس عبادت، سـينمارفتن را بـر تماشـاي فـيلم در خلـوت       داند. مارش، به در اين مورد مي

شـمارد   و... را بـراي آن برمـي   ،جمعي، امكـان بحـث   ةدهد و داليلي مانند تجرب ترجيح مي
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مـذهب و  «اثر مارش را بايد در اين جمله جست كـه   ةاحتماالً عصار .)247 :1385مارش (
باور مـارش،   به .)250: (همان» بهره ببرند ديگر يك ةتوانند از نقدهاي سازند تماشاي فيلم مي

كند  خداشناسي را نقد مي شود كه چگونه فرهنگ تماشاي فيلم سبب توجه به اين مسئله مي
  .)254: كس (همانو بالع

 سـينما  در كالمـي  و مـذهبي  مفـاهيم ) در كتـاب  Bryan P. Stoneبرايان پي. استون (
)Faith and Film: Theological Themes at the Cinema   شـرايط  «) سـخن را از لـزوم درك

را بـدون درك جهـان    مقـدس  كتـاب كند. او خوانش از  خطاب به مسيحيان آغاز مي» زمانه
كند يا حتـي   فايده بدل مي اي و بي»لب تاقچه«را به كتابي  انجيلداند كه يا  خوانشي غلط مي

. دشـو » اي خطرنـاك  اسلحه«كند كه ممكن است تبديل به  اي مضر مي آن را تبديل به مسئله
 ةزمينـ  ةمطالعه و بررسي متن كـالم مقـدس دركنـار مطالعـ    «استون ذات الهيات مسيحي را 

فقدان امكان تخيل و رؤياپردازي را در مذهبي كه ايمان را  كند. او تعريف مي» جهاني آن اين
دانـد كـه عطـش     تقليل داده است خأل مهمـي مـي  » حكم«و حقيقت را به » انديشي جزم«به 

استون كه خـود را   .)7: 1383استون ( زند به هنر و سينما رقم مي مخاطب مسيحي را نسبت
مسـيحيان را   7داند رويكرد پرهيزي يكار م شده و نشويافته در فرهنگ مسيحي محافظه بزرگ

حال بـه حقيقتـي    درعين ،كند و به ناكارآمدي آن اشاره مي دده ميدر مواجهه با سينما شرح 
دادن بـه روش   تأثيرگذاري فيلم در شكل كند كه اين حقيقت نهفته در اين رويكرد توجه مي

هـاي   اسـت دربرابـر ارزش  كه اين قدرت فيلم قـادر   نظر   اين از ،زندگي مخاطبان است. او
  دهد. ها حق مي مسيحي قد علم كند، به آن

كه تعامل فعال با اين رسانه و نقد  ،كار رفع اين مشكل را نه پرهيز راه ايناستون باوجود
كــاري را  تنهــا درمــورد آثــاري كــه خشــونت و زشــت و ايــن نقــد را نــهادانــد.  فــيلم مــي

هـاي   است كه بايد از آن فراتر رفت و بـه سـنت  بلكه قائل  ،داند كشند الزم مي مي  تصوير به
سـتيزي كـه    و بيگانه ،هايي مانند نژادپرستي، تبعيض جنسي صلب هاليوود حمله كرد؛ سنت

ي هـاليوود كـه بـه    نهـاد  پيشروش زندگي  ،شود شكل مستقيم تجليل نمي ها به اگرچه از آن
  .)9 :دهد (همان جلوه مي» درست و طبيعي«ها را  د كامالً آنشو مخاطبان عرضه مي

آن  ةوسـيل  كند تا به مي نهاد پيشرا » وگو گفت«جاي روش پرهيز روش  درنتيجه، استون به
دهي به فرهنگ با نظارت بر ادعاهـاي مـذهبي آن    بديل سينما و تلويزيون در شكل قدرت بي

مردم عاشـق  «داند:  شود. استون اين قدرت سينما را فرصت مناسبي براي مسيحيت مي راه هم
توان به فرصـتي   هاي اصلي اين كتاب اين است كه اين عشق را مي نما هستند! يكي از ايدهسي

  .)10 :(همان» و غنابخشيدن به ايمان مسيحي تبديل كرد ،دادن، تصويركردن تازه براي آموزش
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  پردازان مسلمان ديدگاه نظريه 2.2
سينما و دين و درنتيجـه امكـان تحقـق سـينماي دينـي       ةنظريات متفاوتي درخصوص رابط

انـد؛ برخـي بـراي تحقـق آن      م فـرض كـرده  اي مسـلّ  اي آن را مسئله مطرح شده است. عده
هـاي پـس از انقـالب، غالـب      نمايد. درطي سـال  اند كه گاه ناممكن مي شروطي تعيين كرده
اي ندانسـته و   ا امر پيچيـده اند سينماي ديني ر دين به سينما ورود داشته ةكساني كه از دريچ
آغاز بحث او را بايد  ةاهللا تابش يكي از اين افراد است. نقط اند. نصرت دانسته آن را محقق مي

تمدن و فرهنگ غربي كه دستاورد انسـان و ناشـي از    ةجا يافت كه تكنولوژي را نه زاييد آن
دوم آن  ةداند و در مرحلـ  ن مينياز انسا ةاول زاييد ةداند. او تكنولوژي را در مرحل نياز او مي

 ةاو هم سينما و هم تكنولوژي را نـه زاييـد   .)23: 1393داند (تابش  را تداوم حس انسان مي
داند. در اين ديـدگاه، تكنولـوژي داراي ذات و غايـت نيسـت و      كه مؤثر بر آن مي ،فرهنگ

سـينماي   ،منظـر  كند. ازاين اي و با هر هدفي از آن استفاده مي هركس قادر است به هر شيوه
تابش ، علت  همين  بلكه در همين روزگار نيز حاضر است. به ،تنها امري ممكن است ديني نه

درمـورد  را زنـد و سـاخت آثـاري     تاريخ سينماي ديني را به ابتداي تاريخ سينما پيونـد مـي  
هـايي ماننـد ژان والـژان يـا اسـقف       داند. او حضور شخصـيت  خود مي ةپيامبران شاهد گفت

  .)26 - 25 :داند (همان گر امكان سينماي ديني مي ان كارامازوف را حكايتبرادر
ها  انديشه ةداند كه هم را داراي قواعد ثابتي مي» نويسي نامه متدولوژي فيلم«تابش درادامه 

كـه   را لوهـان  معروف مارشال مـك  ةطور مساوي امكان برخورداري دارند. او جمل از آن به
از موجبـات اصـلي    ـ  اند و آويني و مددپور نيز به آن اشاره داشته ـ  »رسانه همان پيام است«

پـردازان   و معتقد است كه امروزه اكثر نظريه ددان ميتلقي ذكرشده (ديدگاه آويني و مددپور) 
 بـاوجود  ،بودن اين گزاره را تغيير دائم تكنولـوژي  ديگر اعتقادي به آن ندارند. او شاهد غلط

  .)28 - 27 :داند (همان مي ،بودن متدولوژي سينما ثابت
 عنـوان  بـه هاي فراوان موجود در سينماي غـرب را كـه در فرهنـگ غربـي      تابش نمونه

سـينماي برگمـان را سـينمايي در     وار پـذيرد. او نمونـه   انـد مـي   سينماي ديني شناخته شـده 
تـرين شـرط بـراي     مهـم  عنـوان  بـه ديني را  ةنامد و تجرب وجوي خدا و باور به او مي جست
  آورد: شمار مي به سينماي ديني به ساز فيلمابي ي دست

توان ناميد. آنتونيـوني   وجوي خدا و باور به او مي سينماي برگمان را سينماي در جست
اما برگمـان  » ... خدا را داشت. ةسؤال دربار ةبرگمان تنها دغدغ«درمورد او گفته است: 

ارث برد كه  قدسي را بههاي هميشگي م از زيستن با پدري كه منادي مذهب بود دغدغه
كه بسياري از شيفتگان اين سـينما   اي گونه به ؛هاي سينماي ديني برگمان نام دارد ويژگي
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هاي  برگمان دغدغه ةدانند. از كوز دار سينماي برگمان مي گرايش به معنويت خود را وام
و عملي دينـي   ،معرفتي، احساسي ةتراود و تا كسي چنين نباشد و خود تجرب ايماني مي

  .)386 :1393تابش ( جاست هنتظار سينماي ديني از او نابنداشته باشد ا

در نظرگاهي متفاوت، محمد مددپور از كساني اسـت كـه تحقـق سـينماي دينـي را در      
داند. مددپور اصوالً مشكل كار را در تعريـف سـينماي    اي ناممكن مي فعلي مسئله وضعيت
پذير است وگرنه پـيش   پس از وجود آن امكان فقطشيء داند؛ چراكه تعريف يك  ديني نمي

  توان آن را تعريف كرد: از وجود چيزي نمي
 ؛در عصر غياب و حضور هر شيء و موجـودي، تعريـف آن اغلـب امـري خطاسـت     

نمايد. ... خطاي عصر حاضر آن اسـت كـه    تعريف همواره متأخر از شيء يا امر رخ مي
ان ساز فيلمروي  ينماي ديني مشكل اساسي از پيشپندارند با تعريف انتزاعي س برخي مي

كه همواره بعد از پيدايي يك موجود يا واقعه يا فضيلتي  برداشته خواهد شد، غافل از آن
  .)137 :(همانآيد  دست مي ها به در عالم بشري تعريف

در زمـان آينـده و در عصـر موعـود (عـج)       فقـط ست كه سينماي اسالمي ا باور او اين
» گـر واليـي   انتظـار و آمـاده  «وجود خواهد آمد. اما امكان تحقق سـينماي   مل بهصورت كا به

او درادامه دو شرط را براي پيدايي سينماي ديني در عصر  .)164: 1387وجود دارد (مددپور 
كه شرط  الهي امكان تحقق ندارد. دوم اين ةكه بدون لطف و اراد  شمارد: اول اين غيبت برمي

 اين از .)130 :استعداد فطري انسان كه شنواي نداي حق است (همان يافتن انساني آن تحقق
چون تحقق اين دو شرط در عصر غيبت ممكن نيست چنين سينمايي امكان ظهـور   ،ديدگاه 

 ،ترين جزء تحقق سينماي ديني مهم عنوان به ،ندارد. درحقيقت، مددپور بر هنرمند و سينماگر
 بـاوجود  ،و ... را ،تابش سينماي برگمان، تاركوفسكيتأكيد دارد. مددپور با ديدگاهي متضاد 

  داند. بودن، ديني نمي شهرت به ديني
بيند و براي حل آن بـه تعمـق در مباحـث نظـري روي      تر مي آويني مسئله را پيچيدهاما 

تـرين   داند و تكنولوژي نيز ازمنظـر او مهـم   تكنولوژيك مي ةوردآآورد. او سينما را يك فر مي
» شيئيت«داند كه  مي» فرهنگي«رود. آويني تكنولوژي را  شمار مي تمدن غرب بهدستاوردهاي 

اي نيست كه درخدمت هر  برخالف باور غالب، وسيله ،تكنولوژي رو ازاينپيدا كرده است و 
 بلكه خود داراي جهت و غايت فطري است. ازنظر آويني، اين جهت فطـري  ،غايتي درآيد

سينما نيـز   .)184 :3 ، ج1390خواند (آويني  مي» سرنوشت«يا » تقدير«همان است كه هيدگر 
بـه  » تمـامي متكـي   بـه «شود. آويني سينما را  يكي از مظاهر تكنولوژي محسوب مي عنوان به
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صورت، اگر سينما دسـتاورد تكنولـوژي    دراين .)56: 1ج  ،1390داند (آويني  تكنولوژي مي
سـينماي  «توان مفهـومي چـون    فكري و فرهنگي غرب است آيا باز هم مي ةغرب با پشتوان

  را پذيرفت؟» اسالمي
من اين تعبير را دوست ندارم. ذات سينما اسـالمي نشـده كـه شـما بگوييـد سـينماي       

 .چون چيز خاص و مشخصي نيست ؛همين علت دوست ندارم اسالمي. اين تعبير را به
يكي از محصوالت تكنولوژيـك درمقابـل    ةمثاب بهانعطافي است از همان سينما  ،درواقع

بندي كنيم بايد بگوييم سينماي مسيحي و  طوري تقسيم فرهنگ بشري. اگر بخواهيم اين
ناخواه  طور نيست ديگر. حقيقت يكي بيش نيست و سينما خواه سينماي يهودي، كه اين

ا هـر  ود و بدر هر جاي عالم كه واقع ش رويكردي به اين حقيقت خواهد داشت و اينْ
  .)127 :(همان عنواني درواقع اسالمي است

ــ ،پــس اگــر ــا لحــاظ ذات اولي ــري صــحيح   ةب ــر ســينماي اســالمي تعبي ســينما، تعبي
توان درقالب فيلم مفاهيم توحيـدي و در تعبيـري    رود بايد چه كرد؟ چگونه مي نمي  شمار به

بر تكنيك و تغيير ماهيت  كند غلبه مي نهاد پيشتصوير كشيد؟ راهي كه آويني  بهتر غيب را به
، نسبت ودست. او معتقد است كه سينماگر بايد در ارتباط با سينما مرعوب و محدود نشا آن
شود نسبت جديدي  من معتقدم با كل تكنولوژي هم مي«اي ميان خود و آن برقرار كند:  تازه

  .)134 :مان(ه» شود برقرار كرد، و البته طبعاً با سينما هم كه محصول تكنولوژي است مي
  اي در آن دميد: آويني باور دارد كه بايد بر ماهيت سينما غلبه كرد و روح تازه

كيا و من و كساني شبيه ما براي رسيدن به يك زبان  هايي مثل حاتمي هاي فردي آدم تالش
درهرحال، چيزي فراتر از زبان و بيـان معمـول    ـ  يا بهتر است بگويم بيان خاص ـ  خاص

  ).145 :(همانر اين زبان و بيان هستيم اي د دنبال دميدن روح تازه نتها ما بهسينما نيست، م
داند و  نيز تالشي در همين راستا مي فتح روايتمستند  ةدر مجموع را آويني تالش خود

  اما انتهاي مسير روشن است. ،كند كه در ابتداي راه قرار داريم حال بارها تأكيد مي درعين
  

  سينماي ديني در نظرية . رابطة فرم و محتوا3
  پردازان مسيحي ازمنظر نظريه 1.3

بررسـي آثـار سـينمايي بـا     در انـد   پردازان غربي كه در اين تحقيق مطالعه شده در آثار نظريه
اسـت. مارگـارت   شـده  نگرش ديني بيش از هر چيز به مضامين و تحليل داستان پرداختـه  
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پسند، به نمايش مضـامين مختلـف در سـينما     هاي عامه ، در فيلمايده و ديدهمايلز در كتاب 
... در  و ،نگريسته است. بازنمـايي مسـيح، اسـالم، يهوديـت، نـژاد و جنسـيت، تفريحـات       

بازنمـايي   ةهاي گوناگون موضوع اصلي كار مارش بوده است. تحليـل مـايلز بـه نحـو     فيلم
مـورد ايـن   هـايي از مـتن فـيلم و داسـتان در     و با آوردن مثال ازدپرد ميموضوعات مختلف 
  كند. بازنمايي بحث مي

 ،در بررسي آثار سه كارگردان كالسيك يعني ازو، برسون را ن روش كار شريدروجانست
شـرح   ،»بيان مشترك از امـر متعـالي در تصـاوير متحـرك    «يعني  ،و دراير يافتن فرم جهاني

عناصـر متكـي بـر     ،جاكه ممكن است تاآن ،دهد. شريدر معتقد است كه سبك استعاليي مي
تكرار استعال يابد  كند و تالش دارد تا با تبديل تجربه به آيين قابل انسان را حذف مي ةتجرب

دهـد   ن معناي موسعي از فرم را مدنظر قرار ميوجانست ،ترتيب اين به .)77 :1383جانستون (
  كند. پيدا ميتناسب كه با محتواي ديني 

 :Cinema and Sentiment( الهي علوم با فيلم شچال مقصود؛ و سينمامارش نيز در كتاب 

Film's Challenge to Theologyبـيش از هـر   ،كنـد  ديگري از آثار توجه مي ة)، اگرچه به جنب 
صـورت خـاص    به مند ارزشپردازد. اين پژوهش  آثار مي ةتماشاگر از مشاهد ةچيز به تجرب

د و به اين نك ميهاي موردبررسي ارائه شده است مقايسه  چه در فيلم تعاليم مسيحيت را با آن
مخاطب مسيحي در مواجهه با ايـن آثـار چگونـه مفـاهيم ايمـاني او را       ةپردازد كه تجرب مي
هاي رابين ويليامز را ازمنظر تفريح و سرگرمي و ارتباط آن بـا   كشد. مارش فيلم چالش مي به

 زنـدان  از رهـايي را ازديـدگاه خداشناسـي و   هاي برادران كوئن  كند. فيلم عبادت تحليل مي
) را ازلحاظ تعليمات مسـيحيت  Titanic( 9تايتانيك ) وShawshank Redemption( 8شاوشنگ
يند خلق محتوا ااصلي او بررسي فر ةكند. باوجود نگاه جدي مارش به فرم، دغدغ بررسي مي

ر او بگـذارد  دتواند  ياز اين فرم نيست. مارش به وضعيت رواني مخاطب و تأثيري كه اثر م
مقـاالت   ةنيـز كـه مجموعـ    ،سـينما  و الهيـات يعني  ،كند. مارش در ديگر اثر خود توجه مي

ها ازمنظر ديني است توجه اصلي خـود را بـر بحـث داسـتان و      ي در تحليل فيلممند ارزش
  ها متمركز ساخته است. بازنمايي مفاهيم كالمي مسيحيت در فيلم

 انجيلوسيع آثار مدنظرش دارد. استون از  ةكامالً مضموني به محدودبرايان استون نگاهي اما 
ـ  .اي) تـا  Il Vangelo Secondo Matteo( 10متـي  روايـت  به ) E. T. the Extra-Terrestrial( 11.يت

هـا   كند و در تمامي اين آثار به داسـتان اثـر و ارجاعـات مـذهبي آن     اسپيلبرگ را بررسي مي
آيـد بـه    طوركه از نام كتـابش برمـي   كند و همان فرم آثار ورود ميندرت به  اشاره دارد. او به

  مفاهيم مذهبي و كالمي مسيحيت توجه دارد.
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  پردازان مسلمان ازمنظر نظريه 2.3
پردازان دينـي سـينما صـرف اسـتفاده از      كه پيش از اين گفته شد، برخي از نظريهرطو همان

ارگانيـك ميـان فـرم و     ةداننـد و رابطـ   مضمون ديني را براي تحقق سينماي ديني كافي مـي 
پذيرنـد.   كليـدي نمـي   ةنكتـ  عنـوان  بـه فـرم  ة واسـط  گرفتن محتوا به معناي شكل محتوا را به

او در  ،پردازد. در ايـن مسـير   چيز در كتاب خود به مضامين مي اهللا تابش بيش از هر نصرت
و روايـات   قرآناسالمي برمبناي  ةو اخالق به تشريح سير ،قرآنفلسفه، عرفان،  ،كالم ةحوز
هايي اشاره بـه برخـي نكـات فرمـي دارد،      تابش اگرچه در بخش ،علت  همين  پردازد. به مي

محور مباحث خود را مسائل محتوايي و موضوعي قرار داده است. درخصوص موضوعات 
بـرد. تـابش در    هاي مرحوم علي صـفائي حـائري مـي    فراواني از پژوهش ةديني، تابش بهر

(هنـر، ادبيـات، نقـد) و     درس و اسـتاد عدد از مؤلفات ايشـان ماننـد    ز چهاردهتاب خود اك
  بهره برده است. نقد روش
گيـرد كـه    جاست كه تابش در برخي نظرات دقيقاً در موضعي قرار مي تأمل آن قابل ةنكت

طوركه گفتـه شـد ايـن نـوع نگـاه را ناشـي از        بودن آن داشت و همان آويني اصرار بر غلط
ر مظـاهر تمـدن   گـ يدكه در اين ديدگاه سـينما ماننـد    پنداشت. توضيح اين مي» انگاري ادهس«

  ».خدمت گرفت توان آن را براي هر هدفي به رود و مي شمار مي ابزار به«غربي 
يـافتن بـه    پنداشتند كـه بـراي دسـت    برادران عزيزي بعد از پيروزي انقالب اسالمي مي

مند  قرار بگيرد كافي است كه به جوانان مؤمن عالقهسينمايي كه بتواند درخدمت اسالم 
خـوبي   اكنـون همـان بـرادران عزيـز در تجربـه بـه       ي آموخته شود. ...ساز فيلمتكنيك 
نفسـه حامـل    في ـ  ها و ابزار كار يعني مجموعة روش ـ  يساز فيلماند كه تكنيك  دريافته

 چـه بايـد كـرد؟    پـس «پرسند كه  فرهنگ غرب و غايات روحي آن است و از خود مي
  .)153: 1ج  ،1390(آويني 

ميان فرم و محتوا در نظرگاه او جايگـاه مهمـي دارد قاطعانـه بـا چنـين       ةآويني كه رابط
  كند: ديدگاهي مخالفت مي

تكنيك و مضمون يا قالب و محتوا درواقـع ظرافـت و دقـت     ةكردن به رابط نگاه ةنحو«
تـوان در آن   چيزي را مـي  فرض نكند كه هر خواهد، تا آدم سينما را مثالً ظرفي بسياري مي

  .)164: 3ج  ،1390آويني ( »ريخت
 .)182 :وجود ندارد (همان ديگر يكاو معتقد است در سينما امكان جدايي صورت و معنا از 

  معنايي ندارد: ديگر يكتوليد جداكردن صورت و محتوا از  ةدر ديدگاه او، در مرحل
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 ةهنرهـاي ديگـر، در مرحلـ    ةسينما هم، مثل همظرف و مظروف و يا قالب و محتواي «
كـار از   ةخلق يا توليد بايد توأماً ظاهر شوند و اگر هريك بر ديگـري پيشـي بگيرنـد نتيجـ    

  .)186 :(همان» صورت مطلوب فاصله خواهد گرفت
معنـايي   ،ازمنظـر او  ،كند. تكنيـك  استفاده مي» تكنيك«در اين بخش، آويني از تعبير 

به محتوا  دهندة محتواست و نسبت تكنيك شكل ،فراتر از روش و ابزار دارد. در اين معنا
چيزي است كه آن را بـه مفهـوم    ،نظر آويني به ،كامالً داراي جهت است. تعريف تكنيك

» مهارت فنـي «كند؛ او تكنيك را جمع  طاليي نزديك مي ةدر فرهنگ يونان در دور» تخنه«
 ةو ادامـ  اسـت نگـري   تقليل تكنيك به ابزار نوعي ساده ،داند. ازمنظر او يم» ذوق هنري«و 

 آيـد  پندارد كـه بـه هـر خـدمتي درمـي      تكنولوژي را نيز ابزاري مي كه همان تفكري است
  .)184 -183 :(همان

و ...  ،بنـدي  در نگاه آويني، قواعد سينمايي نظير دكوپاژ، ميزانسن، تصـويربرداري، قـاب  
معنـا، تكنيـك     اين هاست. در متفاوت از اين اما روح تكنيك ،روند شمار مي جسم تكنيك به

اما معتقد است كه درانتها تماشاگر به تماشـاي   .يابد توليد جايگاهي بسيار مهم مي ةدر مرحل
تر حجاب  تر انتخاب شده باشد كم جاست كه هرچه تكنيك درست نشيند و اين مضمون مي

معتقد اسـت كـه ابتـذال نيـز ناشـي از ضـعف تكنيـك و         او ،مضمون خواهد شد. درنتيجه
  .)177 - 175 :(همان استآن  نشناختن

 همين  درنهايت، آويني اعتقادي به جدايي ميان صورت و محتوا در توليد فيلم ندارد و به
ي و استفاده از مضامين ديني بـه  ساز فيلمصرف يادگرفتن روش  توان به دليل معتقد بود نمي 

  ت يافت.سينماي ديني دس
 ةماد» تخيل تكنولوژيك«پندارد كه  مددپور نيز ديدگاهي نزديك آويني دارد. او چنين مي

 .)131 :1387مـددپور  رود ( شـمار مـي   آن سينماي ديني به تبعِ اصلي پيدايش هنر ديني و به
وسيلة تكنولوژي امكان تحقق بيرونـي   تخيل تكنولوژيك به اين معناست كه تخيل انساني به

و  ،ظهور و بروز تخيل ةترين نحو كامل عنوان بههنر تكنولوژيك،  ةمثاب يابد. او سينما را به مي
  .)157 :آورد (همان شمار مي قبلي در تاريخ بشريت به ةامري بدون نظير و سابق

يكي از اشتراكات فكري مهم آويني و مددپور در نفي نگاه ابزاري به سينما و  ،جا در اين
كـه فراتـر از ابـزار     ــ   معتقد است كه تكنولوژي ،مانند آويني ،ود. مددپورش گر مي هنر جلوه

  غايتي دارد كه در ذات آن نهفته است و نبايد اين ذات موردغفلـت واقـع شـود. بـه     ـ  است
خواه از سـينما و تلويزيـون بهـره گيـرد      دل گونه نيست كه هركس بتواند به اين ،علت  همين
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شـوند و   پنـدارد كـه در هنـر صـورت و معنـي جمـع مـي        مددپور چنـين مـي   .)76 :(همان
  پذير نيستند: تفكيك

كنند سينما و هر هنري يك نوع ابـزار اسـت. ابزارانگـاري در تفكـر      بسياري تصور مي
و ظرفـي   فتصر جا سينما نيز چون نوعي ابزار قابل حصولي بر همه غالب است، ازاين

صـورت سـينمايي و هنـري تمثـل     كه ظرف و  آيد. درحالي نظر مي براي هر مظروف به
پندارند كه هنر نـوعي ابـزار    مظروف و روح و معني سينمايي است. ... بعضي چنين مي

واليي است، كه صورت و معني را در  ةنحوي تجرب بهكه ذات هنر اصيل  است، درحالي
تواند  خود جمع دارد، هنر جمع ميان صورت و معني است، صورت معني بيگانه را نمي

  .)162 - 161 :(همان كند د، يا معني صورت بيگانه را دفع ميفرابخوان

يابي به سينماي ديني نيست و  حل دست در چنين معنايي، صرف يادگرفتن روش راه
يـابي بـه سـينماي دينـي مطلـوب       دست داشته باشـيم تـا راه   بايد ملزومات ديگري را به

اهللا  فـي  فـاني  ساز فيلمكند كه  پذير شود. مددپور درنهايت ديدگاه آويني را تأييد مي امكان
بايد بر تكنيك سيطره يابد و جوهر آن را تسخير كند تا به سـينماي دينـي دسـت يابـد     

  .)128 :(همان
  

  سينماي ديني . نقد نظرية4
اي است  هاي برجسته ها و البته تفاوت نظريات انديشمندان مسلمان و مسيحي داراي شباهت

تر بيان شـد،   طوركه پيش ها رقم زده است. همان ي آنت و ضعف متفاوتي را براكه نقاط قو
بـه   تـر  بـيش ديني توجه  ةتوجه در نظريات انديشمندان مسيحي درخصوص نظري قابل ةنكت

ها يا بـر تحليـل    شود بررسي فرم فيلم مضامين است. در موارد معدودي كه به فرم توجه مي
هـا يـا بـه مخاطـب و تـأثيرات       فـيلم  ةشناسـان  نشـانه  ةداستان تمركز يافته است يا به مطالع

پردازان سينماي ديني غرب كـه   مشهود در آثار نظريه ةاست. نكت شدهشناختي او توجه  روان
هـاي سـينما و ارتبـاط آن بـا      اند فقدان بازنگري فلسـفي ريشـه   در اين پژوهش مطالعه شده

غرب بـوده اسـت،    ةجاكه خاستگاه سينما جامع ازآن ،رسد نظر مي هاي ديني است. به ديدگاه
هـاي ديـن يـا تنـافر برخـي مضـامين (ماننـد برخـي          باوجود تضاد ميان برخي آثار و آموزه

هاي سينما از پيامبران) با ديدگاه مسيحيت، دوگانگي ذاتي ميان هنر سينما و فرهنـگ   روايت
 علت  همين  شود و به پردازان حس نمي ازسوي نظريه ـ  حتي ديدگاه ديني مسيحيت ـ  غربي
  گيرد. ها بحثي صورت نمي خصوص بازنگري ريشهدر
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بايد توجه داشت كه در عصر افول دين درميان جوامع غربي كه تالش  ،ديگر ازسوي
اي هدايت شـود نهـاد    و به گوشهشود هاي بشري پاك  عرصه يشود آثار دين از تمام مي

اي از سـينما   تازهدادن به فرم  تواند به تسخير ذات سينما بينديشد و درحد شكل دين نمي
گران غربي، منظـر   شده از پژوهش آثار پژوهشي بررسي يدر تمام ،حيث پيش برود. ازاين

 اش پذيرفتـه  وجوه فعلـي  ةگر منظر فردي است كه قدرت مطلق سينما را با هم پژوهش
توجـه بـه مضـامين و     چنـين  هـم هـا و   و حال تالش دارد با انتخاب از ميان فـيلم  است
 ةخود در اين آثار ميان دين درحال افول و سينماي نشسته بر اريك ةقهاي موردعال مؤلفه

كه در نظريات غربـي  » تر از دين تعريف گسترده«قدرت آشتي برقرار كند. مواردي مانند 
پردازان براي حـل مشـكل تعارضـات موجـود      كارهاي نظريه به آن اشاره شد يكي از راه

بته تعريـف موجـود از مسـيحيت نيـز ايـن      ميان قرائت ديني و آثار سينمايي است كه ال
  دهد. اجازه را مي

سينماي ديني بـيش   ةپردازان مسيحي به نظري بايد اذعان كرد كه پرداختن نظريه ،البته
بـه   گـر نسـبت   پژوهش» عرق ديني«يا حتي  ،مندي نيت، دغدغه از هر چيز ناشي از حسن

رسـانه اسـت.    ةرت فزاينـد و ارتباط آن با قد ،اجتماعي ةنقش دين، حضور آن در عرص
 ةست كه تقريبـاً نويسـند  ا شده در اين پژوهش اين توجه درمورد آثار بررسي جالب ةنكت
كودكي و  ةها در دور اي مذهبي و ديني برخاسته است و غالب آن ها از خانواده آن يتمام

گـران پـذيرفتن و    پژوهش ةاند. مطلب مشترك ديگر ميان هم نوجواني از سينما منع شده
هـا در سـبك و    تـرين آن  هاي مختلف زنـدگي و مهـم   ر جنبهدتأكيد بر تأثيرگذاري فيلم 

تـرين داليـل احسـاس نيـاز ايـن       زنـدگي و ديـدگاه مخاطبـان خـود اسـت. مهـم       ةشيو
همين دو مطلب شـناخته   ةواسط دين و سينما نيز به ةگران براي پرداختن به رابط پژوهش

ـ       اليل گفتهد به ،شود. درمجموع مي مطلـوب   ةشـده، ايـن نظريـات در مسـير يـافتن نظري
يي آنقـد فـيلم كـار    ةكننـد اگرچـه در حـوز    سينماي دينـي كـاركرد چنـداني پيـدا نمـي     

  دارند. قبولي قابل
يكي  ؛خورد چشم مي شده ازديدگاه اسالم نيز نقاط ضعف متعددي به اما در نظريات بيان

 ،اي بسـيار اساسـي   نظريات است. گاه مسـئله  ترين نقاط ضعف پراكندگي و آشفتگي از مهم
د كه نشـان از توقـف   شو شدت متناقض مي دچار آرايي به ،مانند امكان تحقق سينماي ديني

نظري دارد و گاه در بحثي مانند فرم و تكنيك، مباحث پيچيـده   ةهاي اولي مبحث در ايستگاه
فتگي فقـدان  اصـلي ايـن آشـ    علـت شـود. بايـد اذعـان داشـت كـه       و غامضي مشاهده مي
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هـاي علمـي بـه     شده است كه با اهداف مشخص و شـيوه  ريزي هاي مدون و برنامه پژوهش
ـ  كـار بـراي مشـكالت عملـي دسـت يابـد. نظريـات         راه ةبررسي مباني نظري و سپس ارائ

دادن يك ديـدگاه   يا ادامه ،و در تأييد، رد ودش ميگيري ن شده در اندك متون موجود پي طرح
تأمل آويني درمورد لزوم رسوخ  نمونه، ديدگاه قابل رايب ؛شود نمي تالش منسجمي مشاهده
 گيري نشد و به گران پي ر پژوهشگيدصورت جدي ازسوي  گاه به به ذات سينما و فرم هيچ

  ماند. درحد ديدگاه شخصي باقي مي علت  همين 
عملـي و   ةبـه پشـتوان   نكـردن  بيان بهتر توجـه  ديگر فقدان تجربيات عملي يا به ةنكت

هـاي فكـري ميـان صـحت و      هاست. اگرچه در برخي از حوزه سازي ديدگاه امكان پياده
در  ،قطعي وجود ندارد ةگر مالزم عملي پژوهش ةپژوهشي و تجرب ةبودن يك گزار ثمرده

سينما وضع متفاوت است. در اين حوزه، حداقل انتظار حضور سينماگراني است كه در 
هـا   عنصر فعال باشند تا بتوان درمورد امكان تحقق ديـدگاه  هاي نظري سازي ديدگاه پياده

 فقـط د و ونشـ  نمـي گيـري   پي ها معموالً چنين نقصاني، ديدگاه علت قضاوت كرد. اما به
نويسنده و كـارگردان در   عنوان بهجز مرتضي آويني كه  مانند. به درحد فرضيات باقي مي

پـردازان   ر نظريـه گـ يدبـراي   الًساختن نظريات عملي خود بـود، معمـو   تالش براي پياده
برخـي   فقطنقد است كه البته در اين حوزه نيز  ةترين عرصه به ميدان عمل حوز نزديك

 اوهاي  شود كه غير از فعاليت هاي آويني نيز مشاهده مي كنند. درمورد ديدگاه فعاليت مي
ـ توان يافت و حتـي   ها نمي سازي اين ديدگاه عملي مشخصي از پياده ةديگر تجرب  ةتجرب

هـا   ايشان است، ديگـر توسـط سـاير افـراد و جريـان     ة شد پياده ةكه نمون ،مستند اشراقي
  شود. گيري نمي پي

گران و  لحاظ تعداد پژوهش سينماي ديني در ايران، هم به ةداليل ذكرشده، نظري به باتوجه
سازي اين  عملي و پياده ةلحاظ تجرب يافتن بحث ميان اطراف ماجرا و هم به نظريات و جريان

  بنيه باقي مانده است. ها، ضعيف و كم ديدگاه
  

  گيري نتيجه. 5
هـاي بنيـادين    پرسش اصلي پژوهش، بايد گفت كـه تفـاوت   به باتوجهبندي و  درمقام جمع

پرداز مسلمان سـينمايي   ميان تعريف سينماي ديني در اسالم و مسيحيت وجود دارد. نظريه
داند كه داراي روح توحيدي باشد و آن را به مخاطب القا كند. سـينماي دينـي    را ديني مي
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ايـن   .كنـد  پردازان مسلمان محصولي ديني را درقالب فيلم ارائه مـي  در ديدگاه غالب نظريه
معني استفاده از مضموني ديني نيست اگرچه مضمون ديني جزء الينفك سـينماي   به صرفاً

يني برآمده از فرمـي اسـت كـه نشـو و نمـو آن در تفكـر       رود. محتواي د مي  شمار ديني به
آوينـي و مـددپور وجـود خـود      ،علـت   همـين   توحيدي و ديني صورت پذيرفته است. به

ها، اين سينما، ولـو   دانند. از ديدگاه آن او را شرط تحقق چنين سينمايي مي ةهنرمند و تزكي
در  ،ديگـر  هـا را نـام بـرد. ازسـوي     هـاي آن  توان نمونه اي، امكان تحقق دارد و مي تا اندازه

پردازان مسيحيت مشاهده شد كه استيالي سينما در زندگي امروزي پذيرفتـه   ديدگاه نظريه
منظـور   آثـار سـينمايي بـه    ةشناسان هاي نشانه ، تالش براي تحليلعلت  همين  شده است. به

پسند  هاي عامه ي پيدا كرده است. در اين ديدگاه، حتي فيلمتر بيشيافتن عناصر ديني وزن 
توان داراي وجه ديني دانست. تأكيد بر شباهت سـنت سـينما بـا سـنت كليسـارفتن       را مي

اين گرايش افراطي است كه سينما  ةمراسم ديني به سينما نمايند ةمسيحيان و بخشيدن جنب
د يـا چنـان   نشود تعريف دين تغيير پيدا ك شود و تالش مي اصل در نظر گرفته مي عنوان به

ديـن   ،با انتخاب چنين تعريفـي  ،ابد كه سينما را نيز دربرگيرد؛ هرچند بعيد نيستوسعت ي
  هر چيز ديگري را نيز شامل شود.

آن تعريف سينماي  تبعِ شود و هم به سينما و دين متفاوت تعريف مي ةگونه، هم رابط اين
ديني نيز فرم و محتوا در سينماي  ةديني تفاوت خواهد داشت. ناشي از چنين تعريفي، رابط

متفاوت تعريف خواهد شد. مسيحيت پرداختن به مضمون ديني را (بـا تعريـف    ةبه دو شيو
گريز از احكـام   ،علت  همين  داند. به سينمايي كافي مي ةشد موسع دين) درقالب فرم پذيرفته
شـود. امـا    يابي به هدف ديني مجاز شمرده مي دليل دست شريعت يا حتي حدود اخالقي به

عـد حيـواني انسـان را نشـانه     ب هايي كه صرفاً پردازان مسلمان توسل سينما به جذابيت نظريه
  دانند. گيرند، ولو با هدفي ديني، مجاز نمي مي

مسيحي، هيچ نيازي به بازنگري در ذات سينما و  ةشد اي باالتر، در متون بررسي در مرتبه
ن مسلمان مانند آويني معتقدند كه پردازا نظريه ،سو ازآن ، اماوسايل جذابيت آن مشاهده نشد

بايد به ذات سينما رسوخ كرد و با نگرش توحيدي فرم متناسب با تعـالي انسـاني را در آن   
شود كه مخاطب را به مسير  گونه، فيلم تبديل به محصولي الهي و توحيدي مي خلق كرد. اين

  سازد. نمون مي رشد ره
لمان و مسـيحي را درخصـوص دو   پـردازان مسـ   هـاي نظريـه   ديدگاه ةدرنهايت، خالص

  مشاهده كرد. 2 توان در جدول موضوع موردتطبيق مي
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  پردازان هاي نظريه بندي ديدگاه جمع .2جدول 

  نسبت ميان فرم و محتوا   سينما و دين ةرابط  پرداز نظريه  دين

  ديدگاه اسالم

  لزوم غلبه بر تكنيك و تولد فرم تازه   لزوم تسخير ذات سينما توسط دين  آويني

  مددپور
اصالت با دين است/ تا پيش از ظهور 

  سينماي ديني امكان تحقق ندارد.
  لزوم غلبه بر تكنيك و رسوخ به فرم

  تابش
اي ممكن كه اكنون نيز وجود دارد  رابطه

  و سينماي ديني امري محقق شده است.
مضمون ديني با استفاده از فرم موجود 

  كند. كفايت مي

ديدگاه 
  مسيحيت

  نوجانست
اكنون  اي ممكن و تفسيرپذير كه هم رابطه

  محقق شده است.

توان فرمي مناسب را درميان آثار  مي
تعريف موسعي  موجود مشاهده كرد/

  از فرم كه محتواي ديني را دربرگيرد.

  مايلز
هاي  حتي فيلم تعريف وسيع از دين/

  توان ديني نگريست. پسند را مي عامه

 فرم سينمايي كافي است/ تشريح فرم
سينمايي موجود در انتقال مضمون 

  ديني

  مارش
سينما بخشي از دين جديد است/ بايد 
كليسا آن را بپذيرد و با آن رابطه برقرار 

  .كند

هاي موجود سينماي  بررسي اثر فرم
  ديني بر نظرگاه ديني مخاطب

  استون
سينما دست برتر را دارد/ بايد دين به 

هاي  وگو با آن بپردازد و خصلت گفت
  روشن منفي را از آن بگيرد.

فرم سينمايي براي تحقق سينماي ديني 
مناسب است/ توجه به مناسبات 

  مضموني

مفاهيم اساسي  ةاي متقن كه برپاي شود كه نظريه چه گفته شد، مشاهده مي آن به باتوجه
ديدگاه اسالم بنا شده باشد و تحقق يا الاقل امكان تحقـق آن در ميـدان عمـل سـنجيده     

شده دقـت كـرد و    هاي انجام بايد به فعاليت ،شده باشد تدوين نشده است. در اين راستا
علمي و عملي گذشته ادامه  هاي هسينماي ديني را با درنظرداشتن تجرب ةكار تدوين نظري

يـابي بـه فـرم مطلـوب      و دسـت » رسوخ بـه ذات سـينما  « ةتوجه به مسئل ،يجهداد. درنت
مطلوب سينماي ديني  ةمتناسب با نگرش ديني از نكات مهمي است كه در تدوين نظري

ـ     بايد به آن سـينماي دينـي    ةها توجه داشت. بديهي است كـه اهتمـام درخصـوص نظري
گـذاري   ديني و اصالح سياسـت يكي از طرق ارتقاي نگرش و گفتمان  عنوان بهتواند  مي

  گشا باشد. كالن راه
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هنر ديني،  ةخصوص در حوز بهشده،  هاي انجام پژوهش ةدرانتها بايد متذكر شد كه گستر
ها در اين پژوهش ميسـر   و امكان پرداختن به آن است فارغ از كيفيت آثار بسيار وسيع بوده

پژوهشـي مـروري    نشدن ثار و انجامسينما و سينماي ديني نيز، پراكندگي آ ةنبود. در محدود
هاي ذاتي  محدوديت چنين همشده در اين حوزه و  نظريات ارائه يآوري تمام درراستاي جمع

مطلـوب پـژوهش    نداشـتن  تعداد كلمات و صفحات) سـبب جامعيـت   ةيك مقاله (محدود
ها در پـژوهش گنجانـده    ترين ديدگاه ترين و محوري تالش شد اصلي ،شوند. باوجوداين مي

 هاي بعدي مفيد ميسر شود. شود تا امكان استفاده از آن براي پژوهش
مانـد.   روي باقي مـي  منظور تحقيقات بعدي پيش هاي مهمي به در پايان پژوهش، پرسش

ديني است؛ آيا بـراي  اولين مسئله جايگاه درك مخاطب و تأثيرپذيري او در تحقق سينماي 
دوم كـه مـوردنظر بخـش     ةر مخاطب امكاني وجـود دارد؟ نكتـ  دتأثير  ةدرك ميزان و نحو

بازنمايي واقعيت در سينماست. نسبت سـينماي دينـي و    ةتوجهي از آثار بود بحث نحو قابل
پـژوهش پيرامـون    ةهـا در عرصـ   واقعيت چيست؟ پژوهش درخصوص پاسخ اين پرسـش 

  گشا و مفيد باشد. د راهتوان سينماي ديني مي
  
  ها نوشت پي

تــدوين الگــوي «زاده بــا عنــوان  دكتــري محمدحســن فردوســي ايــن مقالــه برگرفتــه از رســالة .1
  دانشگاه شاهد است. ،هنر ، در دانشكدة»راساس انديشة اسالميمحور ب نويسي شخصيت نامه فيلم

شده است  يانكتاب ب ةمقدمطوركه در  همان ،چاپ شده است 1393اگرچه كتاب تابش در سال . 2
 است. يدهچاپ رس به نگار يلمفدر مجله  شمسي 1380 ةاست كه در ده ياتينظر ةمجموع

 ن قائل است كـه چـون پـيش از ديـدنْ    واين مسئله با اعتقاد به غيب تفاوت اساسي دارد. جانست. 3
را فراهم  ،ي ديدنفيلم امكان برآوردن اين شرط، يعن ،انسان قادر به ازسرگذراندن تجربياتي نيست

 اعتقاد به غيب درميان نيست. ةآورد. باز هم مسئل مي
 ساخته شد.ميالدي  1988كارگرداني مارتين اسكورسيزي كه در سال  فيلمي به. 4
 ساخته شد.ميالدي  1989كارگرداني دنيس آركند كه در سال  فيلمي به. 5

 نزد مسلمانان مردود است. يا گزاره يناست كه چن يهيو بد اند گونه ينا ياناد ةازمنظر مارش، هم. 6
 شده بود. ياداز آن  ينمابه س نسبت يحيتمس يكردرو يناول عنوان بهن وجانست ياتدر بخش نظر. 7
 ساخته شد.ميالدي  1994كارگرداني فرانك دارابونت كه در سال  فيلمي به. 8

 ساخته شد.ي ميالد 1997كارگرداني جيمز كامرون كه در سال  فيلمي به. 9
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 ساخته شد.ميالدي  1964كارگردان پير پائولو پازوليني كه در سال  ي بهفيلم. 10
  ساخته شد.ميالدي  1982كارگرداني استيون اسپيلبرگ كه در سال  فيلمي به. 11
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