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 چکیده

های متعددی همچون سینمای اشراقی، عرفانی، معناگرا و سینما حقیقت مسئلۀ چیستی سینمای دینی، پاسخ

شده است، اما در این مقاله،  هایی برای مطالعه سینمای دینی همچون ژانر، گونه و سبک انجامداشته و تالش

دی استقرایی در پیش گرفته شده تا فضای مفهومی جای ارائه تعاریف ساختاری و پایدار از سینمای دینی، رویکر به

یافته به  های راهها ترسیم شود. لذا با مطالعۀ فیلمهای اجتماعی و فرهنگی از سینمای دینی در متن فیلمیا تلقی

شناسی تحلیل محتوا، به این پرسش پاسخ فیلم بر اساس روش 968جشنواره سینمای دینی رویش و بررسی تعداد 

هایی از دین در آثار ه ظهور و تجلی دین در آثار این جشنواره چگونه است؟ چه ابعاد و شاخصداده شده ک

( با دهمین دوره 2991سینمایی این جشنواره نمود دارد؟ همچنین با مطالعۀ تطبیقی اوّلین دوره جشنواره )

ته و به این پرسش (، تحوالت فرهنگی و اجتماعی در سینمای دینی مورد مطالعه گرف2981جشنواره رویش )

 ها چه تغییراتی داشته است؟ پرداخته شده که نمودهای دینی در فیلم

ای پرسشگرانه و نتایج پژوهش نشان داد که مواجهۀ ستایشگرانه سینماگران با دین جای خود را به مواجهه

ری کاهش داشته طور چشمگی جستجوگرانه نسبت به دین داده است. همچنین بازنمایی مناسکی دین در سینما به

های سنتی و نوستالژیک در سینمای و نوعی سینمای دینیِ غیرمناسکی افزایش یافته است؛ همچنین مواجهه

ها گرایی ناب( یا بازسازی و حفظ سنتدلی روستایی، طبیعت دینی که بر معصومیت ذاتی )کودکانه، ساده

کید دارد کاهش یافته و جای خود را به های سنتی، مشاغل سنتی، بناهای سنتی، هنرهای سنتی( تأ )آیین

 سینمای تروماتیک و بحرانی داده است. 
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 مقدمه

برای سیاستگذاران فرهنگی ایران « چیستی سینمای دینی»جستجو برای پاسخ به پرسش از 

یاری برای تولید سینمای دینی دارند، ضروری است. سینمای مذهبی، سینمای که تالش بس

عرفانی، اشراقی، معناگرا و سینما حقیقت تنها بخشی از مصادیق مفهومی سینمای دینی بوده 

هایی ها و جشنوارهها و برنامهکه مورد مباحثه و مناقشه سینماگران قرار گرفته است و سیاست

بنیاد نهاده شده است، اما پاسخ به این مناقشات و یافتن نظم نظری در بر مبنای این مفاهیم 

مفهوم سینمای دینی عالوه بر جستجوی معناگرایانه مبتنی بر روش قیاسی، به جستجوهای 

استقرایی برای سازماندهی معنا نیز نیاز دارد؛ روشی تجربی برای حرکت از مصادیقِ جزئی فیلم 

شود(، برای ساخت نظری و سازماندهی مفهومی سینمای دینی  دینی )فیلمی که دینی تلقی می

جای در پیش گرفتن یک رویکرد ساختارگرایانه که  بسیار اهمیت دارد. لذا در مقالۀ حاضر به

نگرانه و استقرائی کند، رویکرد جرئیهای کالن تعریف میسینمای دینی را در مفاهیم و نظریه

ه پاسخ داده شود که چگونه سینماگران مفهوم سینمای شود تا به این مسئل در پیش گرفته می

دهند. کنند و این گونه از سینما را شکل میشناسند و در متن آثارشان بازتولید میدینی را می

پردازیم، بلکه عنوان ژانر یا سبک سینمایی نمی در مقالۀ حاضر به مطالعه سینمای دینی، به

هایی که موجب گیرد تا عناصر و مؤلفهرار میفیلم، همچون متن فرهنگی مورد مطالعه ق

ویژه وقتی فیلمی در  شود یک فیلم دینی در نظر گرفته شود، مورد کندوکاو قرار گیرد؛ به می

آید و جایزه  شود و به نمایش در می ای که عنوان سینمای دینی دارد پذیرفته می جشنواره

 هایی است؟ ه ویژگیشود که این فیلم دارای چ گیرد، این پرسش مطرح می می

پردازیم؛ های راه یافته به جشنواره سینمای دینی رویش میدر این مقاله، به مطالعه فیلم

( توسط حوزه هنری برگزار شد. با تحلیل 2981تا  2991این جشنواره در ده دوره )از سال 

اده خواهد به این پرسش پاسخ د 2981شده به دهمین دوره جشنواره در سال  محتوای آثار ارائه

هایی ها و شاخصشد که ظهور و تجلی دین در آثار این جشنواره چگونه است؟ چه ابعاد، مؤلفه

از دین در آثار سینمایی جشنواره فیلم دینی رویش نمود دارد؟ همچنین با مطالعۀ تطبیقی آثار 

والت ( سینمای دینی رویش، تح2981( با دهمین دوره جشنواره )2991اوّلین دوره جشنواره )

فرهنگی و اجتماعی در سینمای دینی مورد مطالعه قرار گرفت و به این پرسش پرداخته شد که 

 ها چه تغییراتی داشته است؟بازنمایی دین در فیلم
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 پیشینۀ پژوهش 

توان در چند دسته قرار داد؛ دسته  رویکردها و مطالعات تحلیلی پیرامون سینمای دینی را می

وصیفی است که اغلب به مناقشات پیرامون چیستی سینمای دینی، اوّل مطالعات و مقاالت ت

هنر قدسی، سینمای اشراقی، سینمای استعالیی، سینما حقیقت، سینمای معناگرا و مرزهای 

پردازند؛ این مقاالت اغلب با های هنری میمشترک و متمایز در تعاریف و مصادیق این گونه

های سینمایی قرار میهای و گونهدر ژانرها و سبکهای ثابت در آثار، آنها را تحلیل ویژگی

توان  های کارشناسان و منتقدان است و کمتر میدهند. البته اغلب این مقاالت مبتنی بر دیدگاه

 شناختی منسجی را در آنها دنبال کرد. رویکرد روش

ردازند یا پها به مطالعه بازنمایی مفاهیم و مصادیق دینی در سینما می دسته دیگر از پژوهش

با رویکرد تحلیل گفتمان، روند تغییر در پیدایش مفاهیم و مصدایق سینمای دینی را مطالعه 

ها روندی استقرایی را در توصیف و تبیین سینمایی دینی در پیش  کنند. این دسته پژوهشمی

ها برای تحقیق حاضر اهمیت بیشتری دارند؛ همچون پژوهش  گیرند؛ این دسته از پژوهشمی

( که 2989( و هاشمی و فرخی )2989(، مقاله نادری و همکارانش )2987حدی و حیدری )مو

هایی که به تغییر سبک زندگی و  اند. پژوهشهای دینی پرداختهبه بازنمایی روحانیت در فیلم

بکاند؛ همچون پژوهش رسولی و بیهای سینمایی پرداختههای زندگی مذهبی در فیلم ارزش

(. عالوه بر این، 2989( و کرمی و ساروخانی )2982تگار و کاوه )(، رس2987آبادی )

( و راودراد و همکارانش 2982زاده و همکارانش )(، مرشدی2989های سلطانی و بنائی ) پژوهش

 های دینی در سینمای ایران پرداختند.  ( نیز به بازنمایی گفتمان2982)

( 2991اره کرد تحقیق حامد بخشی )عنوان پیشینه باید به آن اش ترین پژوهشی که به مهم

با عنوان تحلیل محتوای نمودهای دینی در آثار سینمایی اوّلین جشنواره رویش است؛ بخشی از 

های اوّلین جشنواره فیلم دینی نامهای با عنوان بازنمایی دین در فیلمنتایج این پژوهش در مقاله

تشر شد. روش این پژوهش تحلیل ( من2981سادات ایاذی ) رویش توسط حامد بخشی و فاطمه

محتوای کمی است که با تعریف عملیاتی ابعاد نظری مسئله سینمای دینی به شمارش 

ای جشنواره رویش پرداخته شده است. در میان مطالعات نامهها و فیلم نمودهای دینی در فیلم

حاضر، را  ( همسویی دارد؛ در واقع، پژوهش2991شده پژوهش حاضر، با پژوهش بخشی ) انجام

( و 2991های در فاصله اوّلین )توان آزمون مجدد میدان تحقیق و مطالعه تطبیقی یافته می

گرایانه و تطبیقی کمتر در ( جشنواره رویش دانست. متأسفانه مطالعات تاریخ2981دهمین )
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ر فاصله ها دآید که یافتهماند و کمتر پیش میها راکد می های پژوهش شود. یافته ایران انجام می

زمانی دیگر به آزمون گرفته شوند. از همین رو تحقیقات، قادر به توضیح تحوالت و تغییرات 

نیستند. در مقالۀ حاضر به مطالعه تطبیقی تحوالت فرهنگی و نمودهای دینی در سینما در 

 سال پرداخته شده است.  27فاصله زمانی 

 رویکرد تحلیلی

عنوان متن فرهنگی مورد مطالعه قرار  آثار هنری، بلکه به مثابه ها نه بهدر پژوهش حاضر، فیلم

شود، اما  در مقوالتی همچون سبک و ژانر مطالعه می« اثر هنری»گیرند. اگرچه شناخت می

بندی ساده انواع ادبی )همچون سبک و مراتب یا در تقسیم توان در یک سلسلهرا نمی« متن»

زند و متضمن نوعی تجربه حد و مرز است را بر هم میها بندی ژانر( قرار داد، بلکه متن، تقسیم

دهد، ، شرح می«متن»به « اثر»گونه که روالن بارت در مقالۀ حرکت از (. آن18: 2999)بارت، 

منطق حاکم بر متن، منطقی مبتنی بر همجواری مجازی است؛ نه منطقی جامع و 

ها و ارجاعات عانی، همجواریدهنده که هدفش تبیین معنای اثر است. عملکرد تداعی م توضیح

(. بارت البته یادآور 67: 2999متقابل، مترادف نوعی آزادی و رهایی انرژی نمادین است )بارت، 

ای در باب متن نیست، بلکه ، تالشی برای ارائه نظریه«متن»شود که شرح او برای مفهوم  می

عنوان ژانر و سبک  که بههای قطعی متن )تالش برای جستجو در متن است که در برابر نظریه

عنوان یک سبک  گیرند. در این پژوهش نیز از سینمای دینی بهشوند( قرار میشناخته می

سینمایی، یا ژانر فیلم صحبت به میان نیست، بلکه تالش برای کندوکاو در مفهوم دین در متنِ 

 سینمایی است. 

یدار، استعالیی و مورد انتظار در منظور از تحلیل متن، مطالعه ساختار روایی متن یا معانی پا

شدن متن از نظر اجتماعی است. این تغییر  سینمای دینی نیست، بلکه منظور فرایند ساخته

های دینی های ساختارگرایانه که معنایی نهایی و غایی نشانهرویکرد، همچون حرکت از تحلیل

ت معنا و قراردادهای گرایی است که فرایند ساخ سوی رویکرد برساخت کرد به را دنبال می

ها را دنبال کرد که کند. لذا باید این پرسشاجتماعی در شناخت سینمای دینی را دنبال می

های تصویری شود و تبدیل به زبان و نشانه سازان فهمیده میچگونه سینمای دینی توسط فیلم

 شود؟  عنوان اثر دینی تلقی می شود؟ و چگونه توسط مخاطب به می
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میان هنرمند و مخاطب( محصول قراردادهای فرهنگی است. قراردادهای این توافق )

های تصویری از شعائر و فرهنگی در تعریف و شناخت هنر دینی، ممکن است محصول کلیشه

مناسک دینی باشد یا محصول رمزگان اجتماعی از فقر و عدالت و برابری باشد. بر مبنای این 

ها در جشنواره سینمای دینی مورد پذیرش قرار میقراردادهای فرهنگی است که برخی فیلم

 گیرند. آیند و جایزه میگیرند، به نمایش در می

گر کلی متن را نشان دهد، نه معنای نهایی اثر را. کند، ماهیت داللتروالن بارت تالش می

همان روشی که بارت در کتاب اس/زد برای مطالعه داستان سازرین نوشته بالزاک در پیش می

(. در مقالۀ حاضر نیز 219: 2990کند )سجودی، واحد خوانش تقطیع می 162یرد و آن را به گ

هایی میها و مشخصهجای ارائه تعریف نهایی از سینمای دینی، به فضای مفهومی و مؤلفه به

کند. لذا در این مقاله، به مطالعه پردازیم که داللت بر دینی بودن یک اثر سینمایی می

گونه  پرزدازیم. همان های دینی )یعنی مصادیق و نمودهای دینی( میجزای فیلمترین ا کوچک

که اشاره شد، این نمودهای دینی حاصل توافق فرهنگی میان مؤلف و مخاطب است که در متن 

شود تا دینی بودن اثر مورد توافق قرار گیرد؛ از همین رو این پرسش در کانون  اثر گنجانده می

د که آثار سینمایی چه نمودهای دینی دارند؟ به تعبیر دیگر، سینمای دینی گیرمطالعه قرار می

 شود؟ چگونه ساخته می

توان در سطوح و ابعاد  کنند را میهایی که داللت بر دینی بودن یک فیلم میعناصر و مؤلفه

های مختلف مورد مطالعه قرار داد. در این مقاله، برای افزایش امکان مطالعه تطبیقی یافته

شده در اوّلین دوره جشنواره رویش، همان تعاریف و  پژوهش حاضر، با مطالعۀ انجام

( مورد تأکید قرار گرفت؛ البته 2991گردد که در تحقیق حامد بخشی )ها دنبال می سازی مقوله

ای است که  گونه سازی بهشود، اما روند عملیاتی هایی بازنگری و تکمیل میدر مواردی بخش

تطبیقی فراهم آید. بر این اساس، ابعاد تجربه دینی در پنج مؤلفه مورد مطالعه امکان مطالعه 

های درونی ـ مؤلفه9های نظری و تفکر در نظام باورها، ـ مؤلفه2قرار گرفت که عبارت بودند از: 

ـ مؤلفه 1های رفتار هنجاری دین و اخالق اجتماعی، ـ مؤلفه9و فردی، و معنوی و ایمانی، 

های نهادی دین شامل نهادها، بناها و اشیاء دینی. جدول ـ مؤلفه1سکی و آیینی، رفتارهای منا

دهد که بر اساس آنها، تعریف های نمودهای دینی را نشان میها و زیر مؤلفهمؤلفه 2شمارۀ 

 عملیاتی، پرسشنامه تحقیق ساخته شد. 
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 ی دینی در این پژوهشهاهای تحلیل فیلم. ابعاد و مؤلفه1جدول 

 ها در فیلم دینیمؤلفه ابعاد فیلم دینی ابعاد تجربه دینی

های نظری مؤلفه

و تفکر در نظام 

 باورها

فیلم روایتی از تجربه 

معانی و جستجوی 

 مفاهیم دینی است

این سطح را باید بر اساس کلیت فیلم مورد ارزیابی قرار داد که 

نظام باورها و اعتقادات، تفکر خود شامل پنج مؤلفه است: تفکر در 

در مرگ و معاد، پرسش از دین در دنیای معاصر، بحران معنایی 

 گرا و نوستالژیک های گذشته دنیای معاصر، تأمل در تجربه

های درونی مؤلفه

فردی، و معنوی و 

 ایمانی

 

فیلم روایتی از تجربه 

فردی و درونی 

شخصیت اصلی یا 

 راوی در فیلم است

های فردی، معنوی و ایمانی دین أکید بر تجربهدر این سطح ت

است که خود شامل سه زیرمؤلفه است که عبارتند از الهامات 

 گرایی دینیدرونی، فردگرایی معنوی، اخالق

رفتارهای  مؤلفه

هنجاری دین و 

 اخالق اجتماعی

فیلم روایتی از 

رفتارهای اجتماعی و 

اخالق اجتماعی دین 

 است

داران مورد  تارهای هنجاری و اخالقی دیندر این سطح بیشتر رف

تأکید قرار گرفته که شامل: رفتارهای متشرعانه مانند ظاهر 

مذهبی، ذکر گفتن و دیگر رفتارهای دینی هنجارمند، و رفتارهای 

مبتنی بر اخالق اجتماعی مانند کمک به دیگران، امانتداری و 

 اطعام دادن و کمک به مظلوم و فرودست

ای رفتاره مؤلفه

 مناسکی و آیینی

فیلم روایتی از 

هنجارهای سنتی و 

 مناسک مذهبی است.

در این سطح بیشتر ابعاد مناسکی دین دنبال شده مانند 

های های عزاداری و صدقه و نذری دادن در مراسم مراسم

ها و  عاشورایی، نماز و آداب مربوط به آن، زیارت و دعا، دیگر مراسم

 های دینی است مناسک

های نهادی مؤلفه

دین شامل 

نهادها، بناها و 

 اشیاء دینی

فیلم روایتی از نهادها، 

های دینی بناها و نقش

 است

ها ها و امامزادهدر این سطح اشاره به بناهای دینی مانند زیارتگاه

های گردد؛ همچنین اشاره به و تشکیالت دینی مانند انجمنمی

و کالم دینی،  ها، ، اشاره به کتابها و هیاتخیریه و تکیه

 دینی مانند روحانی، و اشیاء مقدس ها و نقش های کسوت

 پژوهش روش

پژوهش حاضر، تحلیل محتوا است. برنامه عملی یا طرح تحقیقِ تحلیل محتوا در مقالۀ  روش

 حاضر عبارت است از:

های بندی مضامین اصلی در تجربه دینی بودن یک فیلم )ابعاد و مؤلفهـ شناخت و دسته2

 جربه دینی در بخش نظری مورد بحث قرار گرفت(؛ ت

 صورت پرسشنامه قابل سنجش؛  سازی مضامین بهـ عملیاتی9
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کنندگان )شامل سه نفر: فیلمـ سنجش و ارزیابی آثار سینمایی توسط گروه داوران و ارزیابی9

 شناسی(؛ ساز، منتقد سینما و پژوهشگر جامعه

گرایانه از امین. تحقیق حاضر عالوه بر آنکه گزارشی کمیها و ارزیابی از مضـ پردازش داده1

کننده از شدت و های کیفی گروه ارزیابی دهد، متکی بر ارزیابیها ارائه میعناصر و مؤلفه

باشد. لذا قرائت آزاد و مواجهۀ میزانِ تأکید بر یک مؤلفه یا عنصر یا مضمون در فیلم نیز می

دهنده به پرسشنامه( با متن اهمیت کننده و پاسخیابیاکتشافی محقق )با همکاری گروه ارز

 بسیار دارد. 

 در تحقیق حاضر عبارتند از: « محتوا»منظور از 

دست می واسطۀ تأکید بر طول سکانس و تکرار نما به ـ تأکید بر محتوا و مضمونی خاص که به2

 آید، 

گیرند؛ هر أکید قرار میها مورد ت ـ مضامینی که بر حسب اشیاء، رویدادها، اشخاص و کنش9

نوعی داللت بر مضمون مورد نظر داشته باشد )خواه یک کلمه یا تصویر، و  عبارتی که به

 شود.  خواه مستقیم یا غیر مستقیم(، یک واحد مضمونی محسوب می

ها )که بندی نظری مقوالت و تعاریف عملیاتی مؤلفهـ واحدهای موضوعی، بر حسب طبقه9

ترین  گیرند؛ در واقع، این، مهماهمیت و تأکید( مورد سنجش قرار میصورت یک طیف از  به

تر، این تر و عملیاتی صورت دقیق کند. بهپذیر میبخش پژوهش است که مضامین را سنجش

 گویه توسط محقق مورد ارزیابی قرار گرفت.  01صورت یک پرسشنامه با  نمودها به

ال شده به دبیرخانه دهمین جشنواره رویش های ارسجامعۀ آماری تحقیق شامل تعداد فیلم

دست آمده در پیش آزمون، طبق فرمول  فیلم است. با توجه به مقدار واریانس به 2991برابر با 

اثر مبنای  968ها تعداد اثر است که پس از حذف برخی نمونه 909کوکران تعداد جامعۀ آماری 

نباخ نیز نشان داد، پرسشنامه تحقیق از . نتایج آزمون آلفای کرو2های آماری قرار گرفتتحلیل

نشان داد که  9قابلیت اعتبار کافی برخوردار است؛ همچنین آزمون کولموکروف اسمیرنوف

                                                           
( در پیش s2=36.9درصد و بر اساس بزرگترین واریانس متغیرها ) 81اساس سطح اطمینان  این فرمول بر  2

 درصد( محاسبه گردید.  81پرسشنامه و در سطح اطمینان  17آزمون )با 
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ها ناپارامتریک همچون یومن ویتنی و کروسکال واالس برای متغیرها نرمال نیست لذا از آزمون

 آزمون فرضیات استفاده گردید. 

 تجربۀ معنایی دین در فیلم

ای دین تقلیل داد، بلکه های کلیشهتوان به عناصر مذهبی و مؤلفهربه دینی در فیلم را نمیتج

مواجهۀ سینماگر با حقیقت و جهان معنایی اثر باید مورد کنکاش قرار بگیرد. از همین منظر، 

 61درصد آثار کنکاشی در باورها و اعتقادات هستند. همچنین   17/9تحلیل آثار نشان داد که 

نوعی روایتی از جستجوی حقیقت زندگی دارند. همچنین این آثار، پرسشی از دین  د آثار بهدرص

درصد آثار، پرسش از احکام دین در دورۀ  16/2ها نشان داد که گونه که ارزیابی هستند؛ همان

های دینی و کارایی آنها برای  درصد آثار بر ماهیت ارزش 11/1باشند. همچنین معاصر می

 رّه معاصر تأکید دارند. زندگی روزم

رمانتیسم مذهبی، یکی از مضامین پرتکرار در سینمای دینی است؛ نوعی گریز از سرعت 

گرایی رمانتیک، تغییرات جامعۀ مدرن و جستجوی ثبات در جوامع پیشامدرن. این بازگشت

ت نوعی طبیع معنای جستجوی فطرت است؛ همپون ندای درون. از این منظر، فطرت به اغلب به

گرایی یا بازگشت به طبیعت در اندیشه رمانتیک اشاره به انسان است. از این رو، طبیعت

جستجوی پاکی ذاتی و در نهایت نوعی تجربه دینی دارد. تأکید بر بازگشت به طبیعت و اندیشه 

پیشامدرن، برای برخی همچون جستجوی جامعه دینی است که در جهان مدرن مورد تهدید 

 به افول است.  قرار گرفته و رو

دالنه و  توان جستجوی این معصومیت ذاتی )کودکانه، ساده درصد از آثار می 17/1در 

های جشنواره، زندگی شهری و مدرن گرایانه( را مشاهده کرد، اما بستر روایت اغلب فیلمطبیعت

ان تو درصد از آثار می 9/1است نه زندگی در شهرهای کوچک یا روستاها. در واقع، تنها در 

های رو به های یا آیینگرایانه و نوستالژیک نسبت به مکان های سنتهایی از تجربهروایت

هایی از تالش توان روایت درصد از آثار می 8/9گونه که تنها در  فراموشی را مشاهده کرد. همان

ها )مشاغل سنتی، بناهای سنتی، آداب سنتی، ها و نگرانی از فراموشی سنتبرای حفظ سنت

های دینی در آثار سینمایی است. ایع دستی و...( را دید. این تغییری مهم در بازنمایی تجربهصن

ها در سنجش بازنمایی تجربه معنایی دین در آثار سینمایی را ، فراوانی گویه9جدول شمارۀ 

 دهند. نشان می
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 : بازنمایی تجربه معنایی دین در آثار سینمایی2جدول 

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

تفکر در 

 نظام باورها

فیلم کنکاشی در باورها 

 و اعتقادات است
99/9 1/0 22/0 26/1 9/0 6/1 2/91 

فیلم در جستجوی 

 حقیقت زندگی است
12/0 9/1 21/8 29/0 2/8 9/1 8/22 

فیلم پافشاری ارزش

ای بر مرز تمایز گذارانه

خوب/ بد، حق و باطل )

 زشت/زیبا( دارد

99/1 27/6 22/2 26/1 9/9 2/1 9/91 

تفکر در 

مرگ و 

 معاد

فیلم معاد و زندگی پس 

از مرگ را مورد 

 دهدجستجو قرار می

2/1 7/1 2/1 9/9 2/8 9/0 9/99 

فیلم یاد مرگ )مرگ 

اندیشی، زودگذری ایام( 

را مورد تأکید قرار داده 

 است

22/2 6/1 0/8 0/9 9/9 9/0 9/69 

فیلم رابطه انسان با 

خدا را مورد پرسش و 

 دهدکنکاش قرار می

91/1 9/1 9/9 0/8 9/9 1/9 11 

پرسش از 

دین در 

دنیای 

 معاصر

فیلم پرسش از احکام 

دینی در دورۀ معاصر 

 است

91 9/9 0/9 29/9 7/9 9/0 6/96 

فیلم بر ماهیت 

های دینی و  ارزش

کارایی آنها برای زندگی 

صر تأکید روزمرّه معا

 دارد

19/1 1/2 0 26 9/0 9/1 9/99 

بحران 

معنایی 

 معاصر

فیلم روایت اضمحالل 

)فروپاشی، یأس، انزوا( 

انسان در دوران مدرن 

 است

29/9 6/9 1/2 27/6 9/1 6/9 6/11 

 

فیلم روایت امید به 

زندگی )بازگشت به 

 زندگی( است

29/9 6/9 1/2 29/9 1/2 2/8 6/11 
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 : بازنمایی تجربه معنایی دین در آثار سینمایی3دول ادامه ج

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

نوستالژی 

 دینی

فیلم بر معصومیت ذاتی 

دلی  )کودکانه، ساده

گرایی روستایی، طبیعت

 ناب( تأکید دارد

90/2 1/0 0/6 21/2 2/8 9 6/97 

فیلم روایتی از تجربه

گرایانه و  نتهای س

نوستالژیک نسبت به 

دین )همچون یادی از 

های کودکی در تجربه

های دینی و آیینمکان

های رو به فراموشی( 

 است

1/8 ¼ 9/9 9 7/9 9/1 8/91 

فیلم روایتی از حفظ 

ها و فراموشی سنت

ها )مشاغل سنتی، سنت

بناهای سنتی، آداب 

سنتی، صنایع دستی 

 و... ( است

6/9 ¼ 2/6 9/9 2/1 2/2 6/91 

 تجربه فردی و درونی از دین

های شخصیت محوری است. ها و دگرونیها، ناکامیها، خواستهها، روایت تجربهاغلب داستان

کند، با های شخصیتی است که سفری درونی را آغاز میهای دینی نیز نقل دگرگونیداستان

های معاصر چندان به این ا داستانشود، ام یابد و دگرگون میشود، آگاهی می بحران مواجه می

پردازند و های بحرانی میپردازند. آثار معاصر اغلب به رویارویی افراد با موقعیتسفر قهرمان نمی

ها مانند. ظاهراً راه حل نهایی برای حل بحراندر تعلیق و تردید و دودلی در حل بحران باقی می

توان اشاره  سینمایی بررسی شده، به کمتر اثری میوجود ندارد که بشود به آن پناه برد. در آثار 

های درونی یا امدادهای غیبی برای حل مشکل به فرد یا شخصیت کرد که در آن رؤیا و مکاشفه

های درونی راهی برای درصد از آثار رؤیا و مکاشفه 1/9اصلی داستان یاری رسانده باشد. تنها در 

ها و درصد خرق عادت 1لم است. همچنین تنها در سفر قهرمان یا راهی برای حل بحران در فی
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درصد از آثار  1/0گشایی از فیلم است یا حتی تنها در های کوچک راهی برای گرهحتی معجزه

 گشایی فیلم متکی بر استجابت دعاست. این گره

گرایانه دینی، افراد )قهرمان یا شخصیت اصلی فیلم( را گرایانه و سنتهای اخالقراه حل

کند؛ نوعی به تزکیه نفس )همچون خلوت کردن و تهذیب رفتار و تنبیه نفس( دعوت می دعوت

دارد، اما بخش مهمی از انتظارات از فردگرایی معنوی که افراد را به خلوت و تعمق و تفکر وا می

دین، اجتماعی است؛ بخشی از نظام اخالقی و تربیتی دین، در آثار سینمایی بررسی شده، شامل 

 07/8ای اجتماعی دین، همچون دروغ نگفتن و حسن خلق با دیگران است. در واقع، هتجربه

درصد بر وجوه فردی  8/9که تنها  درصد از آثار بر اخالق اجتماعی دین تأکید دارند درحالی

دهد که تجربه فردی در همچون خلوت کردن و تهذیب و تنبیه نفس تأکید دارند. این نشان می

عنوان آزمونی اجتماعی مورد  عنوان امری معنوی و انزواجویانه، بلکه به همواجهۀ با دین، نه ب

 انتظار است. 

گرایانه قهرمان یا شخصیت  از سوی دیگر، اغلب این آثار، از مواجهۀ رمانتیک و احساسات

صورت یادی از  گرایانه که اغلب بههای احساساتکنند. این موقعیتاصلی با دین دوری می

رفته در رفتارهای دینی، یا آیین های دینی، یا معصومیت ازدستی در مکانهای کودکتجربه

شوند، کمتر در آثار سینمایی قابل مشاهده بود، بلکه های رو به فراموشی در آثار بازسازی می

ها اغلب بحرانی، امروزی و شهری بودند. از این رو، موقعیت فرد در فیلم اغلب سرگشته موقعیت

ها متنوع است و همه آثار بر مواجهۀ طمئن و آرام. البته ساختار روایی فیلمو نگران است تا م

، 9های دینی متکی نیستند. جدول شمارۀ ها و موقعیتفرد )قهرمان یا شخصیت( با سوژه

 دهند. ها در سنجش تجربه فردی و درونی دین را در آثار سینمایی نشان میفراوانی گویه

 و درونی دین در آثار سینمایی تجربه فردی : بازنمایی3جدول

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

الهامات 

 درونی

ای با معنای فیلم مواجه

های زندگی در تجربه

 ماورائی است

1/2 2/8 9/1 6/1 2/6 9/1 8/08 

فیلم روایت رؤیا و مکاشفه 

)برای شخصیت محوری( 

 است

9 7/9 7/1 9 2/2 2/2 1/98 
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 تجربه فردی و درونی دین در آثار سینمایی : بازنمایی3دولادامه ج

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

 

فیلم روایتی از معجزه و 

خرق عادت )برای 

 شخصیت محوری( است

 0/89 2/6 ـ 2/6 7/1 7/1 9

روایت فیلم متکی بر 

امدادهای غیبی )برای 

 شخصیت محوری( است

9/9 2/2 7/1 ¼ 7/1 2/2 6/82 

گشایی فیلم متکی بر گره

استجابت دعا )برای 

 شخصیت محوری( است

1/2 2/2 7/1 9/1 1/2 9/9 9/90 

فردگرایی 

 معنوی

های نفسانی کنش

)همچون خلوت کردن و 

تهذیب رفتار و تنبیه 

نفس( در روایت فیلم 

 برجسته است

9/9 ¼ 1/2 29/0 9/1 9/9 0/07 

های فیلم تأکید بر تجربه

های  ی و مکاشفهفرد

 درونی است

9/98 0 8/1 29/6 0/9 1/6 1/90 

تجربه 

اجتماعی 

 دینی

های فیلم روایتی از منش

اجتماعی )مانند دوری از 

دروغ به دیگران، حسن 

خلق با دیگران( و 

رفتارهای اجتماعی 

)فروخوردن خشم، متانت، 

 مهربانی با دیگران( است

9/19 1/2 0 29/0 6/2 2/8 0/29 

 ناسکی و آیینی از دینتجربۀ م

های مختلف منتقل میهای فرهنگی به نسلصورت آیین های مناسکی از دین، اغلب بهتجربه

هایی از ویژگی»شوند. همچون مراسم عاشورا که در تجربه فرهنگی ایرانیان جایگاه مهمی دارد. 

آنها در  آفرینی جمله گستردگی، تنوع، قدمت، تداول، تأثیرگذاری، هنجارآفرینی و نقش
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های دینی را در جامعۀ ایران های فردی و اجتماعی، از جمله عواملی است که آیین کنش

توان گفت کمتر فعالیت اجتماعی به وسعت مراسم و مناسک  کند. تا آنجا که میبرجسته می

« دینی در حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانیان حضور داشته و تأثیرگذار بوده است

ها و مناسک دینی همچون نوعی خاطره جمعی (. آیین98ـ  99: 2996و قبادی،  ها)جمشیدی

شناسان کارکردگرا، مانند؛ از منظر جامعهیابد و زنده و پویا میاز نسلی به نسل دیگر تداوم می

 گردد.  ها و مناسک استوار مینظم اجتماعی از طریق آیین

هستند، اما امروزه که از پیوستگی،  ها بخش مهمی از تجربه فرهنگی دینمناسک و آیین

ای، قومیتی و روستایی( کم انسجام و هنجارمندی اجتماعات سنتی )همچون اجتماعات محله

شده، کارکردهای مناسکی دین نیز اثر و نفوذشان کاهش یافته است. همسویی نظام اعتقادی و 

تری از  ن، جای مهممناسکی دین همچون گذشته نیست و فردگرایی اعتقادی یا معنوی در دی

های دینی در آثار گرایی آیینی و باورهای جمعی یافته است. از همین رو نمود مناسکجمع

توان نمودهای  درصد آثار سینمایی می 1سینمایی نیز کمتر شده است. در مجموع در حدود 

 1/6در شود و  های عاشورایی دیده میدرصد از آثار آیین 1/6دینی را مشاهده کرد. مثالً در 

درصد  9/0درصد از آثار اذان گفتن و اذان شنیدن، در  1/2های عزاداری، در درصد از آثار آیین

هایی چون مراسم ماه رمضان، وضو گرفتن، نماز خواندن، قرآن خواندن و شنیدن قرآن، موقعیت

داد های سنتی مانند اسپند دود کردن در تعزیارت کردن، مداحی کردن، نذری دادن یا موقعیت

درصد از آثار ابراز احساسات دینی )مانند  9/2شود. در نهایت اینکه تنها در  کمی از آثار دیده می

های نیمه شعبان و تابی عبادت در شب قدر، مشارکت در جشنشور عزاداری در عاشورا، بی

 ها( در فیلم مورد توجه است. دیگر مناسک

های معنایی یا جای آن، گره تر شده و بههای سینمایی کمداری در فیلم وجوه نمایشی دین

های سنتی حلها و مناسک همچون راههای دینی است که اهمیت یافته است. آییندوراهی

های جمعی و کمک به یکدیگر برای بازجستن نظم اجتماعی هستند؛ نظمی که ناشی از حمایت

همنوع( است، اما نظم  کیش و رحم، کمک به همکار، هم ای، صلهصورت همیاری محله )گاهی به

های مناسکی و آیینی بتوان به آن دست یافت. آثار حلتر از آن است که با راهاجتماعی پیچیده

های معنوی و دینی را در جایی متفاوت از مناسک و مراسم دینی سینمایی راه حل بحران

 کنند. جستجو می
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 1یهای دینی در آثار سینمایمناسک و آیین : بازنمایی4 جدول

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

 

های متعددی از فیلم بخش

بر آیین عزاداری عاشورا 

خوانی و تعزیههمچون شبیه

 خوانی تأکید دارد

 81 7/9 7/9 7/9 7/9 ـ 1/9

های متعددی از فیلم بخش

های عزاداری و بر آیین

مراسم تدفین و ترحیم 

 تأکید دارد

9/1 2/2 2/2 7/9 7/9 2/6 2/89 

های متعددی از فیلم بخش

بر مجالس عزاداری همچون 

پذیرایی و خدمت کردن در 

 مناسک تأکید دارد

9 9 1 ¼ 1 9 1/89 

 نماز

هایی چون اذان موقعیت

گفتن و اذان شنیدن در 

 فیلم مورد تأکید است

9/9 9 2/6 9 9 9/0 90 

هایی چون قرآن موقعیت

خواندن و شنیدن قرآن در 

 لم مورد تأکید استفی

2/8 1 9 9/0 1 9 2/82 

هایی چون نماز موقعیت

خواندن و دیدن نماز 

خواندن در فیلم مورد تأکید 

 است

1/8 9 2/8 1/9 9 9/1 9/91 

زیارت و 

 دعا

هایی چون ذکر موقعیت

صلوات و شنیدن صلوات در 

 فیلم مورد تأکید است

9 9 1 9/0 1 ¼ 9/89 

هایی چون دعا موقعیت

ندن و آداب دعا در فیلم خوا

 مورد تأکید است

 9/90 9 9 9/1 ¼ ـ 1/2

                                                           
 .ها گزارش شده استبرای اختصار تنها برخی گویه  2



  88 ینی در آثار سینمای دینی ایران : مطالعه تطبیقی آثار سینمایی اولین   ... های د بازنمایی مؤلفه

 

 1های دینی در آثار سینماییمناسک و آیین : بازنمایی4 دولادامه ج

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

 

های مهم )یا در بخش

زیادی( از فیلم بر مداحی و 

خوانی تأکید شده مولودی

 است

9/1 9 1 9/9 1 2/6 9/87 

در فیلم آداب زیارت )ذکر 

زیارت و مجاورت با اماکن 

 زیارتی( مورد تأکید است

 9/87 ¼ ـ 9/1 2/2 ¼ 9

ها و  مراسم

 مناسک ها

های مهم )یا در بخش

زیادی( از فیلم بر صدقه 

 دادن تأکید شده است

 9/80 ¼ ـ 9 ـ 1 ـ

هایی چون روزهموقعیت

داری و ماه رمضان در فیلم 

 أکید استمورد ت

 8/89 1 9 ـ 9 ـ ـ

های مهم )یا در بخش

زیادی( از فیلم بر نذری 

 دادن تأکید شده است

 2/81 9 1 2/6 ـ 9 2/6

های مهم )یا در بخش

زیادی( از فیلم بر موقعیت

های سنتی دین مانند 

اسپند دود کردن تأکید شده 

 است

1 9 9 1 9 1 6/80 

 ینرفتار اجتماعی و اخالق اجتماعی در د

ترین یابد. این سادههای مذهبی تقلیل میرفتارهای دینی، اغلب به رفتارهای متشرعانه و کلیشه

شدن، دخیل بستن،  ترین راه برای بازنمایی دین است. رفتارهایی چون متوسلانگارانه و ساده

های هتوکل کردن )در گفتار و کردار( یا ذکر دعا با تسبیح و دیگر نمودهای تکرار شده به نشان

ها وجود ندارند و نه اینکه تیپ و آشنا برای مخاطبان تبدیل شده است. نه اینکه این نشانه

ساز شخصیت مذهبی )حاجی، سید، آقا و...( در جامعه وجود نداشته باشد، بلکه توانایی فیلم

 های تکراری برای مخاطب اهمیت بسیار دارد. برای آشنازدایی از نشانه
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 99شود. در  ای کمتر دیده میی مورد مطالعه، رفتارهای دینی کلیشهاما در آثار سینمای

شود. تنها در شدن، دخیل بستن یا توکل کردن دیده نمی درصد آثار، رفتارهایی چون متوسل

هایی از دعا و نیایش )ذکر و صحبت با خدا( را مشاهده توان نشانه درصد آثار می 27کمتر از 

عنوان یک باور  های آثار به دعای خیر )یا حتی شر( به، شخصیتدرصد آثار 6کرد و در کمتر از 

های نام شخصیت درصد از آثار مدح و ستایش امامان یا اشاره به 22/1دینی اشاره دارند و در 

 شود. ها دیده نمیدرصد از آثار این نشانه 91/8مقدس، مورد تأکید است؛ یعنی در 

دیگران، هدیه دادن، حتی احترام به والدین در  رفتارهای فردی ـ هنجارمند مانند کمک به

ای به توان اشاره درصد از آثار می 27/9شود؛ مثالً در  ها دیده میموارد بسیار کمی در فیلم

ها احترام به والدین را مشاهده کرد. در مقابل رفتارهای اجتماعی ـ دینی بیشتر مورد تأکید فیلم

عنوان نوعی رفتار  درصد از آثار به ایثار و فداکاری به 97و آثار سینمایی است. مثالً در حدود 

عنوان اخالق  درصد از آثار به دفاع از مظلوم به 98/0دینی تأکید شده است. همچنین در 

عنوان نوعی  پذیری کاری و شغلی بهدرصد از آثار تعهد و مسئولیت 98/9اجتماعی اشاره شده و 

دهد که مسئله رفتار دینی ها نشان میگرفته است. یافتهرفتار اجتماعی ـ دینی مورد تأکید قرار 

توان به رفتارهای فردی ـ معنوی تقلیل داد، بلکه انتظارات اجتماعی از رفتارهای دینی را نمی

بیشتر است. به عبارتی باید رفتارهای اخالقی در ارتباط با دیگران و جامعه به محک آزمون در 

 د پذیرش قرار گیرند. عنوان رفتار دینی مور آیند تا به

 1دینی در آثار سینمایی : بازنمایی رفتارهای 5جدول

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

رفتارهای 

 متشرعانه

در جاهای مختلف فیلم بر 

حدود روابط زن و مرد و 

رفتارهای متعارف اسالمی 

 تأکید شده است

 9/89 9/9 9 9/1 1 ـ 9

م بر در جاهای مختلف فیل

جهاد )فداکاری برای دین( 

عنوان اصلی در دین  به

 تأکید شده است

20/2 9/1 9 9/9 ¼ 2/6 6/68 

                                                           
 ها گزارش شده است.برای اختصار تنها برخی گویه  2
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 1دینی در آثار سینمایی : بازنمایی رفتارهای 5دولادامه ج

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

 

دعای خیر و دعای شر 

عنوان یک باور دینی در  به

کید جاهای مختلف مورد تأ

 است

9/1 2/2 ¼ 2/8 9/1 9/9 1/91 

شدن )مانند دخیل  متوسل

بستن، توکل کردن در 

گفتار و کردار( در فیلم 

 مورد تأکید است

6/9 9 9 9/1 2/6 2/6 9/91 

مدح و ستایش کردن 

های امامان و شخصیت

مقدس در فیلم مورد تأکید 

 است

0/6 2/8 2/8 9/0 9 2/6 1/99 

ن عنوا اعطا و بخشش )به

رفتار اخالقی( در فیلم مورد 

 تأکید و توجه است

2/8 2/2 9 1/9 9/0 9 84 

هدیه دادن به دیگران )به 

عنوان رفتار اخالقی( در 

فیلم مورد تأکید و توجه 

 است

9/9 9 9 2/8 2/2 9 9/87 

داری )به عنوان رفتار امانت

اخالقی( در فیلم مورد 

 تأکید و توجه است

1 2/8 2/2 9 9 1/2 6/99 

احترام به والدین )به عنوان 

رفتار اخالقی( در فیلم مورد 

 تأکید و توجه است

1/2 9/0 9 1/1 9/1 9/9 1/00 

رفتار 

اجتماعی 

 دینی

ایثار و فداکاری )به عنوان 

رفتار اخالقی( در فیلم مورد 

 تأکید و توجه است

92/2 6/9 9/1 0/6 2/8 9/1 9/19 
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 1دینی در آثار سینمایی : بازنمایی رفتارهای 5دولادامه ج

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

 

کمک کردن به دیگران )به 

عنوان رفتار اخالقی( در 

فیلم مورد تأکید و توجه 

 است

22/2 9/1 1/0 0 9/0 9 68 

صبر و دیگر رفتارها و منش

های مورد تأکید دین، در 

 فیلم مورد توجه است

29/9 0/9 1/6 22/8 9 2/8 58 

دفاع از مظلوم )به عنوان 

رفتار اخالقی( در فیلم مورد 

 تأکید و توجه است

99/9 9/1 9/9 8/8 2/2 9/1 58 

پذیری تعهد و مسئولیت

کاری )به عنوان رفتار 

اخالقی( در فیلم مورد 

 تأکید و توجه است

9/9 1/8 1/6 21/9 ¼ 9/1 9/12 

 نهادها، بناها و اشیاء دینی

دهنده به مناسک و  ها و تابوها شکلود باورهای مردمی از دین بوده است. توتماشیاء مقدس، نم

شوند؛ نمادهایی که برای مردم حرمت صورت نماد دینی جلوگر می ها هستند که اغلب بهمراسم

دارد. در باورهای ایرانی نیز اشیاء مقدس و اماکن مقدس فراوان است؛ از درخت مقدس یا مکان

هایی که دیدارشان در روزهای خاص محترم کنند تا شخصیتورده میهایی که حاجت برآ

 شوند. دانسته می

ترین اماکن دینی هستند. ممکن است  های دینی از شناخته شدهگاهبقاء متبرکه و زیارت

ای داشته کوه، سنگ، چشمه، درخت و حتی گیاهی نیز همان حرمت دینی برای مردم منطقه

ها برای عموم مردم ها و نخلهای دینی مانند علمت عزاداری و مراسمباشد. مثالً ابزار و ادوا

ای برای داری کنند؛ چه بسا میان عدهمحترم است و در طول سال در جاهایی خاص از آن نگه

داری و مراقبت از این اشیاء و ابزار، رقابت نیز وجود داشته باشد. خوشنویسی و کتابت نیز نگه

ای برای نگارش قرآنی و آموزش مکتبی )که آن هم ارد؛ زیرا وسیلهمیان مردم، حرمت دینی د
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ها و حتی ها و هیئتاغلب قرآنی بوده( بوده است. حتی اجتماعات دینی مانند خیرۀ محله، تکیه

 های دینی داشته باشد. زورخانه نیز برای مردم داللت

، زیاد نبود. در کمتر از با این حال نمود این نمادهای دینی در آثار سینمایی مورد مطالعه

توان بناهای دینی )مانند امامزاده، حرم، مسجد، حسینیه و بقاء  درصد از این آثار می 27حدود 

متبرکه( را دید. در موارد بسیار نادر به هنرهای دینی )مانند نقاشی، خطاطی، نقوش صنایع 

ها( و حتی ها، تکیهخیریه ها،های دینی یا تشکیالت دینی )مانند انجمندستی( یا کتب و رساله

نماز، حاجی و حاجیه، مشهدی، کربالیی( اشاره شده های دینی )مانند روحانی، پیشکسوت

هایی از اشیاء محترم و مقدس )مهر، تسبیح، قرآن، سجاده و درصد از آثار نشانه 27/6است. در 

درصد از آثار دیده  21/6تربت( وجود دارد و بیشترین اشاره به احادیث و روایات است که در 

 22/0شود؛ همچنین نمادهای دینی مربوط به اعیاد و ایام رویدادهای دینی است که در  می

 شود.  درصد از آثار دیده می

 دینی در آثار سینمایی اشیاء و : بازنمایی نهادها، بناها6جدول

 اصال کم خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

بناها و 

رویدادهای 

 دینی

اهای دینی )مانند امامزاده، بن

حرم، مسجد، حسینیه و بقاء 

های متبرکه( در بخش

مهمی از فیلم مورد توجه 

 است

9/2 1/2 9/9 9/1 2/8 9 9/09 

تشکیالت دینی )مانند 

ها( ها، تکیهها، خیریهانجمن

های مورد تأکید در بخش

 فیلم هستند

2/6 1 9 9 9 9 93 

فیلم تأکید بر ایام و 

 ای دینی داردرویداده
27/9 9 2/2 9/9 9 9 84 

 کالم دینی

های دینی )در انتقال پیام

ها و احادیث و  قالب آیه

ها( در فیلم مورد روایت

 تأکید است

29/0 9 2/2 9/9 1 ¼ 0/08 
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 دینی در آثار سینمایی اشیاء و : بازنمایی نهادها، بناها6دولادامه ج

 اصال مک خیلی کم تاحدی زیاد زیاد خیلی کامال  

 

کتب دینی )رساله، متون 

مقدس، مفاتیج و دیگر 

های مورد ها( بخش پندنامه

 تأکید در فیلم هستند

1 9 1 9 ¼ 9/9 2/89 

ادبیات دینی )مانند اسامی 

های دینی افراد، تکیه کالم

های مورد مذهبی( بخش

 تأکید در فیلم هستند

27/9 9/0 ¼ 0/6 2/2 ¼ 6/01 

کسوت و 

دینی و 

 مذهبی

های دینی )مانند سوتک

نماز، حاجی و روحانی، پیش

حاجیه، مشهدی، کربالیی( 

 در فیلم مورد تأکید هستند

6/9 9/1 9/9 6/9 9 9/9 1/08 

های مهم )یا در بخش

های  زیادی( بر لباس و تیپ

مذهبی مانند انگشتر عقیق 

 تأکید شده است

20/6 9/9 9/1 0/8 2/8 9/9 8/61 

 اشیاء دینی

دینی )مانند آثار هنری 

نقاشی، خطاطی، نقوش صنایع 

های مهمی از دستی( در بخش

 فیلم مورد توجه است

9/1 9 ¼ 9/1 9 9/9 87 

اشیاء محترم و مقدس )مهر، 

تسبیح، قرآن، سجاده و تربت( 

 در فیلم مورد تأکید هستند

6/1 2/8 9/9 6/9 1 9/9 8/08 

 رویش مطالعه تطبیق جشنواره اوّل و دهم فیلم کوتاه دینی

سینمای ایران در بستر تحوالت اجتماعی، دوران پر فراز و فرودی داشته است. در مقاطع 

های جنگ، سینما زبان و بیان جامعه بوده است. مطالعه  حساس تاریخ ایران یعنی انقالب و سال

و دهمین دوره جشنواره در سال  2991تطبیقی جشنواره اوّل سینمای دینی رویش در سال 

تواند باشد؛  نشانگر تحوالت سینمایی و اجتماعی طی دهه هشتاد و دهه نود است. مینیز  2981
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لذا در مطالعه تطبیقی اوّلین و دهمین جشنواره سینمای رویش، این پرسش دنبال گردید که 

 های جشنواره چه تغییراتی داشته است؟ نمودهای دینی در فیلم

واحد تحلیل مورد  69( در مجموع 2991در مطالعه اوّلین دوره جشنواره رویش )بخشی، 

واحد تحلیل مورد  01و در مطالعه دهمین دوره جشنواره رویش، تعداد  2سنجش قرار گرفت

داری مجدد  ارزیابی قرار گرفت، اما برای مطالعه تطبیقی جشنواره اوّل و دهم، ابعاد کلی دین

های دینی در ازنمایی مؤلفهتجمیع شد تا امکان مقایسه فراهم گردد. در ادامه روند تحوالت ب

 شده است.  جشنواره اوّل و دهم در سه بخش ارائه

 سینمای مناسکی به غیرمناسکی

های انقالب و جنگ به اوج خود رسیده بودـ، در  که در سال شور جمعی و همبستگی اجتماعی ـ

ر سوی نظم و عقالنیت اجتماعی حرکت کرد. شو دوران پس از جنگ رو به افول گذاشت و به

کرد، جای خود را  انقالبی که خود را در احساسات معنوی و آیینی همچون عاشورا متجلی می

گرایی فردی را جای شور جمعی نوعی معنویت تدریج به فردیت آگاهانه مؤمن داد که به به

ای انتقادی و بازاندیشانه با جامعه دارد. اگر در گرایی که گاهی مواجهه کند. معنویتجستجو می

یابد صورت یک جامعه منزه انقالبی تجلی می امعه شعائری و آیینی، اخالق اجتماعی بهیک ج

زنند، در یک که گاهی افرادی )سودجو، ضدانقالب و طاغوتی( این نظم اخالقی را بر هم می

گردد؛ فرد مؤمن و مصلح که در برابر جامعه پساانقالبی، این فرد است که منادی اخالق می

ا ارزشی جامعه مواضع انتقادی )با هشدار نسبت به آینده( و گاهی رمانتیک )با انحراف اخالقی ی

تدریج سینمای ایران از یک  کند. از همین رو است که بهیادآوری شور جمعی گذشته( اتخاذ می

سینمای آیینی و مناسکی به سینمایی فردگرایانه، عقالنی و انتقادی حرکت کرده است. این 

در مقایسه سینمای دهه شصت تا هشتاد آشکار است، اما طی دهۀ تغییر و حرکت اگرچه 

 تری خود را نشان داد. صورت روشن به 2987تا دهۀ  2997

واحد  1های تحقیق پیرامون جشنواره اوّل و دهم، به ترتیب برای مطالعه تطبیقی یافته

یکدیگر مقایسه  اند باهای دینی داشتهتحلیل که بیشترین درصد فراوانی را بازنمایی مؤلفه

                                                           
 "بود و نبود"رویش، واحد تحلیل بر اساس ( درباره اولین دوره جشنواره 278: 2991در مطالعه حامد بخشی )  2

آن در فیلم انجام شده است در حالی که باید از شدت و میزانِ هر واحد تحلیل صحبت کرد؛ از همین رو در 

های آماری ثانویه را فراهم نکرد اما نتایج این تحقیق حاضر از طیف لیکرت استفاده شد. این تفاوت امکان تحلیل

 و تطبیق قرار گرفت.دو گزارش مورد تفسیر 
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( نشان داد که بیشترین بازنمایی نمودهای دینی، 191: 2991گردد. نتایج تحقیق بخشی ) می

 پنج مؤلفه زیر بودند: 

 حدود روابط زن و مرد با تأکید بر حجاب،  .2

 نمایش ابزار و ادوات دینی،  .9

 آداب عزا،  .9

 نمایش اماکن و ابنیه،  . 1

 بازنمایی مفاهیم نهادی. . 1

های مناسکی همچون عبارتی، نتایج مطالعه دوره اوّل جشنواره، نشان داد که مؤلفه به

دادن و...( و آداب عزا )آداب کفن و ها، نذریها، زنجیرها، هیاتنمایش ابزار و ادوات دینی )علم

ر ویژه نمایش اماکن و ابنیه )مانند زیارت د سازی مجلس و پذیرایی و...( بهدفن و میت و آماده

های های دینی فیلمامامزاده و عزاداری و حسینیه( بیشترین فراوانی را در بازنمایی مؤلفه

دهد. در نتایجی کامالً متفاوت را نشان می 2981جشنواره داشته است، اما نتایج جشنواره سال 

 ای که بیشترین فراوانی را داشتند عبارت بودند از: جشنواره دهم، پنج مؤلفه

 ماعی دینی، اخالق اجت .2

 پرسش از دین در دنیای معاصر،  .9

 تفکر در نظام باورها،  .9

 سینمای ارزشی  .1

 رفتار اجتماعی دینی.  .1

ترین رتبه )از نظر فراوانی در بازنمایی( قرار  در واقع، بازنمایی مراسم و مناسک در پایین

ثار جشنواره دهم درصد از آ 1/6گونه که در بخش قبل گزارش شد، تنها در  داشت؛ همان

درصد از آثار نمودهایی  0/2های عزاداری عاشورایی را مشاهده کرد. در توان اشاراتی به آیین می

درصد آداب  9/9از نماد و آداب مربوط به نماز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تنها در 

 زیارت مورد توجه است. 

 سینمای نوستالژیک به تروماتیک

رفته است. همچون عزیمت از بهشتی که اکنون نیست. این  یای ازدستگذشته همچون اتوپ

خورد، زمینه را برای رومانتیسم نگرش به گذشته، وقتی با تحوالت اجتماعی پیوند می
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آورد. زمینه این تحوالت اجتماعی فرهنگی و احساس نوستالژیک نسبت به گذشته فراهم می

امعه فرصت، توان و امکان سازگاری با زمانی است که سرعت تغییرات چنان باشد که ج

 وضعیت نو را نیافته باشد. 

دست همچنان دلی مردم تهیدر طول دهه هفتاد نیز سادگی زندگی روستایی و ساده

رفته شد، اما در بستر تحوالت اجتماعی، این شهر بود که بر  بستری برای معصومیت ازدست

اعتنایی که انقالب تالش گردید روستا از بی های پس از روستا غلبه پیدا کرد. اگرچه در سال

های نهادهای انقالبی همچون جهاد سازندگی قبل از انقالب به آن بود کاسته شود و برنامه

های روستا به شهر ادامه دنبال حفظ، احیاء زندگی روستاییان بود، اما عمالً سیر مهاجرت به

انگارانه است که سینما دیدند. لذا سادهیافت و روستاها تخلیه شدند و مغلوب زندگی شهری گر

دستان سخن به میان آورد. پرداختن به دلی تهیهمچنان از معصومیت زندگی روستایی یا ساده

جدید است که در  2پرستی یا فتیشیسماشیاء روستایی یا مشاغل رو به فراموشی همچون شیء

همچون فرار از وضعیت بغرنج  گراییبرد. این گذشتهگریز از وضعیت حال به گذشته پناه می

نه بازسازی نوستالژیک روستا که امکان بازگشت به آن وجود ندارد.  ،شهری کنونی است

توان نشانهدرصد از آثار جشنواره دهم، نمی 91/8گونه که در بخش قبل گزارش شد، در  همان

های کودکی ربهگرایانه و نوستالژیک نسبت به دین )همچون یادی از تج های سنتای از تجربه

 های رو به فراموشی( دید. های دینی و آییندر مکان

بندی کرد.  توان در رویارویی دو فیلم سینمایی صورت تغییر از سینمای نوستالژیک را می

رقابت  2987یابی به اسکار در سال  برای راه« جدایی نادر از سیمین»و « یه حبه قند»رقابت فیلم 

، روایتی نوستالژیک از «یه حبه قند»نگر بود. محور و گذشتهی خانوادهها دو روایت از نظام ارزش

شود؛ اگرچه  هایشان پاسداشت می ترها جایگاه ویژه دارند و ارزش ای گسترده بود که بزرگخانواده

های گسترده کمتر دیده و تجربه در شکل زندگی شهری و کنونی جامعه، این گونه خانواده

ترها دردسرساز  های شهری بود که پیرها و بزرگ روایت خانواده« سیمین جدایی نادر از»شود.  می

ماند. در مطبوعات این بحث های سنتی خانواده، سرگردان و معلق می وپاگیر بودند و ارزشو دست

« یه حبه قند»تر است؟ فیلم تواند معرّف ایران باشد؟ کدام یک ایرانی در گرفت که کدام فیلم می

ها وجود دارد، اما ای که در خاطرهز ایران ارائه داد و روایتی نوستالژیک از گذشتهای آیینی اجلوه

                                                           
1 Fetishism 
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به جامعه کنونی شباهت « جدایی نادر از سیمین»در سبک زندگی امروزی تقریباً نیست، اما 

 بیشتر داشت و روایتی تروماتیک از سبک زندگی کنونی مردم ایران است. 

ای دارد که به زخمی در گذشته شبیه است  به واقعهمنظور از وضعیت تروماتیک، اشاره 

(. در علم پزشکی هر نوع ضربه، جراحت، شوک، آسیب و 29: 2981)حسینی و ابراهیمی، 

شود. تروما به یک وضعیت اورژانسی اشاره دارد که  محسوب می 2حادثه وارد شده بر بدن، تروما

گونه که مفاهیم دینی  ته است. هماندر آن بدن در معرض یک آسیب یا تهدید بیرونی قرار گرف

شان به خطر افتاده  اند و یکپارچگی امن سنتی و نهادهای دینی در معرض آسیب قرار گرفته

های  است. دین که در رمانتیسم سنتی، پناهگاهی امن است اکنون در تهدید و فشارها و آسیب

ی آن ارائه دهد. وضعیتی زندگی مدرن شهری، باید پاسخگویی شرایط جدید باشد و راه حلی برا

 اورژانسی یا وضعیت تروماتیک برای جامعه ایران. 

 سینمای مذهبی به سینمای اجتماعی

دین اسالم در خودش قواعد اجتماعی؛ همچون احکام اقتصادی، احکام روابط جنسی، احکام 

؛ شناسی کارکرد اصلی دین نیز چنین استجنگ و دفاع را تبیین کرده است. از منظر جامعه

ها و تعارضدادن به قواعد جمعی. از همین رو در مواجهۀ با تجربه روزمرّه و ناسازهیعنی شکل

 های زندگی اجتماعی مدرن نیز انتظار است که دین بتواند راهکار بدهد. 

تنها سعادتمندی اخروی، بلکه مطلوبیت زندگی دنیوی را طلب می اکنون مردم از دین نه

گیر و توام با احساسات نشین، گوشهران و مؤمنان که تصویری خلوتدا کنند. از همین رو دین

رمانتیکی از مذهب داشتند، جای خود را به تصویری اجتماعی، از فعاالن اجتماعی و سیاسی 

اند. اکنون از فرد ایمانی بیش از آنکه اخالق و صفات فردی پسندیده مانند قناعت انتظار داده

مک به دیگران و دفاع از مظلومان و تهیدستان مورد انتظار برود، اخالق اجتماعی همچون ک

، اخالق فردی «طال و مس»و « مارمولک»، «زیر نور ماه»گونه که در سه فیلم  است. همان

های فردی  تنها در کنش روحانیت به آزمون اجتماعی گذاشته شد. اخالق اجتماعی دین، نه

 مورد انتظار است. مؤمن، بلکه از سیاستمداران یک جامعه دینی نیز 

مطالعه دهمین دوره جشنواره فیلم دینی رویش نشان داد که رفتارهای درونی ـ فردی 

کمترین نمود را در آثار سینمایی داشت، اما رفتارهای اجتماعی دینی بیشترین فراوانی را 

                                                           
1 Trauma 
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انه داشتند. البته منظور از رفتارهای اجتماعی دینی تنها اَعمال مناسکی یا رفتارهای متشرع

دینی نیست، بلکه نوعی اخالق اجتماعی است که باید در زندگی روزمرّه و تعامالت اجتماعی 

های فردی و نفسانی  درصد از آثار بر کنش 8/9ها نشان داد که تنها در کار برده شود. تحلیل به

درصد از  07/8)همچون خلوت کردن و تهذیب رفتار و تنبیه نفس( تأکید شده، در مقابل در 

های اجتماعی دینی )مانند راستگویی و حسن خلق در رفتار و ها و منشار، بازنمایی خصلتآث

های دوره اوّل ( بر فیلم2991که مطالعه حامد بخشی ) شده است. درحالی کمک به دیگران( ارائه

های دوره اوّل نشان داد که رفتارهای نامه( بر فیلم279: 2981و مطالعه بخشی و ایازی )

( فراوانی بیشتری از رفتارهای 19/22درصد( و رفتارهای اخالقی فردی )با  71/90)با احساسی 

 ها حاکی از روند تغییرات است. ( داشتند. مقایسه یافته92/0اجتماعی )با 

دهد، رفتارهای مبتنی بر احکام و عرف گونه که نتایج قبل نشان می عالوه بر این، همان

درصد از  7/9نیز بازنمایی محدودی در آثار دارند و تنها در  دینی مانند حدود روابط زن و مرد

داری و احترام به والدین های اخالق فردی مانند امانتآثار به آنها اشاره شده است. حتی ویژگی

نیز بازنمایی پرتکراری ندارند، بلکه آنچه بیشترین فراوانی را دارد، نوعی اخالق و منش اجتماعی 

توان تأکید بر تعهد کاری و مسئولیت شغلی را مشاهده کرد و  آثار می درصد از 98/9است؛ در 

 عنوان رفتار اخالقی و دینی تأکید شده است.  درصد از آثار بر دفاع از مظلوم به 98/1در 

 بندیجمع

ها این مسئله که سینماگران چه تلقی از سینمای دینی دارند و این تلقی چگونه در متن فیلم

جای ارائه تعاریف ساختاری و  سش محوری مقاله حاضر بود. در این رویکرد بهیابد، پرنمود می

های پایدار از سینمای دینی، رویکردی استقرایی در پیش گرفته شد تا فضای مفهومی یا تلقی

پردازی از اجتماعی و فرهنگی از سینمای دینی نزد سینماگران ترسیم شود. در واقع، این مفهوم

 ها نیست، بلکه برساختۀ عامالن دنیای سینماست. رآمده از نظریهسینمای دینی تنها ب

(، تالش 2981یافته به دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش ) های راهبا مطالعۀ فیلم

های دینی در این آثار مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج نشان داد که مواجهۀ گردید بازنمایی مؤلفه

ای پرسشگرانه و جستجوگرانه نسبت به جای خود را به مواجهه ستایشگرانه سینماگران با دین

نشده در  های دینی یا تجربهافتاده از سنت سازان به مرزها و مسائل بیروندین داده است؛ فیلم

هایی بیشترین فراوانی را داشتند که نشانگر گذارند. از همین رو مؤلفهجامعه سنتی پا می
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ای که بیشترین ایی دین در جامعه معاصر بودند. پنج مؤلفهداری و کار موقعیت اجتماعی دین

فراوانی را داشتند عبارت بودند از: اخالق اجتماعی دینی، کارایی دین در زندگی روزمرّه، درک و 

 تجربه دینی در جهان کنونی، کنکاش در باورها و اعتقادات، جستجوی مرز میان حق و باطل. 

ها مربوط به وجوه مناسکی های با کمترین فراوانیمؤلفههمچنین مطالعه آثار نشان داد که 

ها دیده شد عبارت بودند از نماز خواندن، روزه ها و عناصری که کمتر در فیلمدین است؛ مؤلفه

گرفتن، عزاداری کردن، دعا کردن، وضو گرفتن، نذری دادن و قرآن خواندن؛ همچنین باورهای 

 اشفه، و استجابت دعا. سنتی مانند امدادهای غیبی، رؤیا و مک

همچنین در این مقاله، اوّلین دوره و دهمین دوره از آثار جشنواره دینی رویش، مورد 

مطالعه تطبیقی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازنمایی مناسکی دین در سینما در مقایسه 

در  طور چشمگیری کاهش داشته است و نوعی سینمای دینی غیرمناسکی دوره اوّل و دهم به

جشنواره دهم دیده شد. همچنین با افزایش انتظار از دین برای پاسخگویی به مسائل اجتماعی، 

ابعاد اجتماعی سینمای دینی در جشنواره دهم نسبت به جشنواره اوّل بیشتر شده است. 

های سنتی و نوستالژیک در سینمای دینی که بر معصومیت ذاتی )کودکانه، همچنین مواجهه

های سنتی، مشاغل ها )آیینگرایی ناب( یا بازسازی و حفظ سنتتایی، طبیعتدلی روس ساده

سنتی، بناهای سنتی، هنرهای سنتی( تأکید دارد کاهش یافته و جای خود به سینمای 

 تروماتیک و بحرانی داده است. 
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 منابع

 10، صفحه 1 ( از اثر تا متن، ترجمه مراد فرهادپورف فصلنامه ارغنون، شماره2999بارت، روالن ) -

 . 66تا 

( گزارش طرح تحلیل محتوای نمودهای دینی در آثار سینمایی جشنواره 2991بخشی، حامد ) -

 ، حوزه هنری خراسان رضوی. 2991رویش 

های اوّلین جشنواره فیلم نامه( بازنمایی دین در فیلم2981بخشی، حامد و فاطمه سادات ایاذی ) -

 . 279تا  98، صفحه 97، سال شانزدهم، شماره دینی رویش، فصلنامه فرهنگ و ارتباطات

( تحلیل جامعه شناختی از مراسم و مناسک دینی با 2996جمشیدیها، غالمرضا و علیرضا قبادی ) -

 .67تا  90، صفحه 97شماره  2996تأکید بر مراسم عاشورا، مجله تاریخ اسالم 

-2999تحوالت فرهنگی سیاسی  ( تروما: نگاهی نقادانه به2981حسینی، مجید و زانیار ابراهیمی ) -

 از منظر سینمای اصغر فرهادی، نشر ثالث.  2981

های دینی در  ( تحلیل بازنمایی گفتمان2982راودراد، اعظم، مجید سلیمانی و رؤیا حکیمی ) -

سینمای ایران: مطالعه موردی فیلم کتاب قانون، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و 

 .99تا  02، صفحه 2ه ، شمار2ارتباطات، دوره 

( بازنمایی سبک زندگی در سینمای دهه هشتاد، فصلنامه 2982رستگار، امیر و مهدی کاوه ) -

 .266تا  219، صفحه 2، شماره 1شناسی هنر و ادبیات، دوره جامعه

های سینمایی های زندگی در فیلم( بررسی مؤلفه2987بک آبادی ) رسولی، محمدرضا و غزال بی -

، 0سینمای ایران، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره  97و  07، 67دهه 

 . 291تا  80، از صفحه 91شماره 

 شناسی کاربردی، نشر علم.  ( نشانه2990سجودی، فرزان ) -

( سینمای ایران و بازنمایی عناصر دینی: تحلیل 2989سلطانی، علی اصغر و بنت الهدی بنائی ) -

، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال چهارم، شمارۀ دوم، پیاپی 9های گفتمان فیلم اخراجی

 . 97تا  1، صفحه 21

شناختی سبک زندگی در سینمای ایران پس  ( بررسی جامعه2989کرمی، الهام و باقر ساروخانی ) -

، فصلنامه جامعه پژوهشی فرهنگی، پژوهشگاه 2997های اجتماعی پرفروش دهۀ  از انقالب: فیلم

 . 96تا  18، صفحه 2، شماره 1انسانی و مطالعات فرهنگی، سال علوم 

( بازنمایی هویت دینی در سینمای 2982مرشدی زاد علی, کشاورز شکری عباس, زمانی صالح ) -

 18، صفحه 29پس از انقالب اسالمی، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال سیزدهم، شماره 

 . 92تا 
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( بازنمایی دین در سینمای ایران: تحلیل کیفی فیلم 2987ری )موحدی، محمد باقر، حسین حید -

 . 98تا  68، صفحه 1، فصلنامه دین و رسانه، شماره «سینمایی طال و مس

( بازنمایی روحانیت در سینمای 2989نادری، احمد، ساسانی، مجید سلیمانی، اسکندری، علی ) -

، 9، شماره 9اجتماعی در ایران، دوره  ایران: تحلیل گفتمانی فیلم طال و مس، مطالعات و تحقیقات

 . 129تا  160صفحه 

در سینمای « نگرش مردم به روحانیت»( بازنمایی 2989هاشمی، محمد ساجد، فرخی، میثم ) -

ایران )مورد مطالعه: سه فیلم زیر نور ماه، مارمولک و طال و مس، فصلنامه رسانه و فرهنگ، 

 . 296تا  271ال پنجم شماره اول، صفحه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س

 


