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  1در سینماي ایران بعد از انقالب اسالمی» تجربه دینی«هاي  بازنمایی گفتمان
  2اعظم راودراد
  3مجید سلیمانی

  22/3/90:  تاریخ تایید14/12/89: تاریخ دریافت 
  :چکیده

هاي موجود در باب تجربه  در این مقاله سعی شده است که با شناخت گفتمان
هاي سینمایی ایران، بعد از انقالب اسالمی  ها در فیلم دینی، چگونگی بازنمایی آن

از » تجربه دینی«براي این کار با استفاده از مطالعه اسنادي، هم مفهوم . تشریح شود
روش «و » نظریه بازنمایی«ه است و هم با استفاده از ها شناسایی شد دیدگاه گفتمان
هاي شکل گرفته حول این مفهوم در  ، چگونگی بازنمایی گفتمان»تحلیل گفتمان

 .هاي سینمایی ایران نشان داده شده است فیلم
در رابطه  »یسنت اسالم « و»ینی ديروشنفکر «،»يروشنفکر« سه گفتمان عمده

 و براي ملموس کردن بیشتر مباحث نظري، یک با تجربۀ دینی شناسایی شده است
 سینمایی که بازنمایی نسبتاً کاملی از تجربه دینی در هر یک از گفتمان هاي فوق  لمیف

 در گفتمان ،»اسی کافور، عطريبو «يها لمی فبدین ترتیب . استانتخاب شده باشد
ر گفتمان د»  پروانهکیتولد «  وینی ديدر گفتمان روشنفکر» مارمولک «،يروشنفکر

 لی تحل،ی گفتمانگونگيها  و حوزهی گفتمانيها  با توجه به مؤلفه،یسنت اسالم
  .اند شده

  :واژگان کلیدي
دینی، سینما، روشنفکري، روشنفکري دینی،  گفتمان، تجربه نظریه بازنمایی، تحلیل

  سنت اسالمی
  

                                         
هاي تجربه  بازنمایی گفتمان« این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه با عنوان -1

  .است» دینی در سینماي ایران پس از انقالب اسالمی
  ravadrad@ut.ac.irنشیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران،  دا-2
 majsoleimani@yahoo.com کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران، -3
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  مقدمه
 سینما، از جانب  انهدر رس» تجربه دینی«قصد ما در این مقاله مطالعۀ چگونگی بازنمایی 

مفهوم تجربه دینی در هر گفتمانی . گفتمان هایی است که حول این مفهوم شکل گرفته اند
 از چارچوب متفاوتی برخوردار –هر گفتمان »  فکري نظام«و » اصول موضوعه« با توجه به - 

ه ک – رانی موجود در جامعه افکري ي است که گفتمان هانی امقاله نی ایسوال اصل. است
 »ینیتجربه د« از یفیچه نگاه و تعر – اند رفتهی پذری تاثینی دشهی نظام اندی از نوعکیهر 

در واقع .  داشته است»نمای در سینی تجربه دانیب« بر ی نگاه، چه اثراتنیدارند و ا
 از این رو، هم باید . ها چگونه بوده استلمی در ف از تجربه دینی گفتمان هانی ا»ییبازنما«

اي فکري بازشناسی گردد و هم بر اساس تعاریف و چارچوب آنها از تجربه دینی، ه گفتمان
  .ها پرداخت به بازنمایی گفتمانی فیلم

تجربۀ دینی مفهومی است که اگر چه به لحاظ منطقی قابل تعریف است، اما با ابزار 
ند براي توا این مفهوم از یک امر درونی حکایت دارد که می. تجربی، غیر قابل مشاهده است

بیان تجربیات دینی معموال در نزد افراد دیگر، به تناسب باورهاي . هر فردي متفاوت باشد
  . کند اعتمادي تا انگیزش و شوق ایجاد می هر فرد، طیفی از احساسات ناشی از تردید و بی

 با امر یاتصال آدم« است که به الهیات مسیحی از اصطالحات ینی دۀتجربمفهوم 
از .  شده استمطرح »ی عرفانۀتجرب«اما در الهیات اسالمی اصطالح . ارد اشاره د»یقدس

آنجا که هر دو اصطالح به رابطۀ انسان با خدا مربوط است، در این مقاله با مسامحه، عبارت 
  .تجربۀ دینی را براي اطالق به هر دو اندیشۀ مسیحی و اسالمی به کار می بریم

آن »  بودنمتعارفنا« تاکید بر مشترك است،» ینیتجربه د«آنچه که در تعاریف متعدد 
 مرتبط با ای ،یعی مافوق طبي حضورای تجربه، متعلق به موجود نیا «به طوري که. است
همچنین، از آنجا ). 37: 1379، پترسون(شود   شمرده می»یی غاقتی حقای عتی طبيماورا

در توان آن را  راً میکه حصول این تجربه، با امور فراطبیعی همراه است، بنابراین منحص
، انیملک(دانست » ي و شهودي حضوریشناخت« آن را  وتعریف کرد نی دةحوزه و محدود

  ). 1382 ،یصادق(  بهره بردینید  می، از مفاه»فاعل تجربه«در توصیف حاالت   و)5: 1379
هاي مختلف  هاي برآمده از گروه همچون هر مفهوم دیگري، تجربۀ دینی در گفتمان

از آنجا که قابلیت مشاهدة مستقیم این . یابد هاي متفاوتی می  خصوصیات و ویژگیاجتماعی،
هاي  ها وجود ندارد، اصحاب هر گفتمان در متون متعلق به خود آن را به شیوه  ویژگی
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. هدف اصلی بازنمایی ایجاد مرزبندي میان عقاید و باورهاست. کنند متفاوتی بازنمایی می
تواند نشان دهندة تالش هر   هاي موجود می ر یک از گفتمانبازنمایی تجربۀ دینی در ه

  . ها باشد گفتمان براي تثبیت نوع نگاه خود نسبت به موضوع در مقایسه با سایر گفتمان
توان تجربۀ دینی سایر افراد را مشاهده نمود، اما در  بنابراین اگرچه در زندگی واقعی نمی

قایسه با هنرهاي دیگر بیشترین میزان شباهت قالب دنیاي ساختگی فیلم و سینما که در م
حتی به دلیل رموز و فنون . توان آن را به نمایش گذاشت را با زندگی واقعی دارد، می

پنداري و ایجاد احساس مشترك میان مخاطب و  تکنیکی و فنی سینما که امکان هم ذات
در مخاطب فیلم توان از نمایش تجربه فراتر رفت و آن را  کند، می نقش را فراهم می

امري که موجب تاثیرگذاري بیشتر سینما در این حوزه شده و اهمیت مطالعۀ آن . برانگیخت
  .کند را گوشزد می

توان در  با این توضیحات در رابطه با مفهوم تجربۀ دینی سه گفتمان فکري غالب را می
هاي  الب فیلمهایی که با بازنمایی تجربۀ دینی در ق جامعۀ ایران شناسایی کرد، گفتمان

اگر . اند ها را داشته ها و غلبه بر آن سینمایی سعی در متمایز ساختن خود از سایر گفتمان
گیرد، و باعث  هاي موجود در زیرمجموعۀ هر گفتمان طیف وسیعی را در بر می چه دیدگاه

ها ترسیم کرد، اما با توجه به حداکثر  شود در عمل نتوان مرز قاطعی میان گفتمان می
آل وبر، سه گفتمان عمده را در رابطه  توان، با استفاده از مفهوم تیپ ایده یزات موجود میتما

 ي گفتمان روشنفکر،ي گفتمان روشنفکر:با مفهوم تجربۀ دینی تشخیص داد که عبارتند از
ها بر اساس اصول موضوعه و منظومه   گفتماننی ازاتیتما. ی و گفتمان سنت اسالمینید

 مشترك موجود، قابل میها به عناصر و مفاه  گفتماننیا و هم نگاه اه  گفتماننی ايفکر
  . استیسبازشنا

اي در سینما در داخل و  البته باید افزود که تحقیقات متعددي در زمینه بازنمایی رسانه
هاي مختلفی همچون تحلیل  در این تحقیقات، از روش. خارج از کشور صورت گرفته است

ختی مورد استفاده قرار گرفته، اما در تحقیقات بسیار کمی به شنا محتوا تا تحلیل نشانه
ها، به  ضمن اینکه بیشتر این پژوهش. تحلیل گفتمانی آثار سینمایی پرداخته شده است

اند و  هایاجتماعی مانند زنان، خانواده و روشنفکران پرداخته تحلیل بازنمایی طبقات و گروه
ول یک مفهوم دینی، مانند تجربه دینی مورد هاي شکل گرفته ح بررسی بازنمایی گفتمان

بازنمایی زن در آثار «هایی همچون؛  توان به پژوهش از آن جمله می. توجه نبوده است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

42  1390زمستان  /  25شماره / سال هفتم / فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  
  

صدیقی (شناختی  با روش نشانه» اي آثار نقد فمنیستی رسانه: سینمایی رخشان بنی اعتماد
تحلیل گفتمان «روش با »  بازنمایی هویت اجتماعی روشنفکر در سینما«، )1384خویدکی،

تحلیل انتقادي گفتمان پنج فیلم پرفروش سینماي ایران در سال «، )1385بازیار،(»انتقادي
شناختی  با رویکرد ابتکاري یزدان» شناختی در فیلم دیدگاه یزدان«، )1382رشنو،(» 1380

و ) 1384گراهام،(با رویکرد کالمی » کاربردهاي سینما در الهیات«، )1383جانستن،(
  . اشاره کرد) 1384جوئت،(با رویکردي تفسیري » رتباط متون مقدس با فیلما«

اهمیت مقالۀ حاضر در نشان دادن رابطه میان رویکردهاي فکري و گفتمانی در حوزه 
تواند اهمیت سینما را  اثبات وجود این رابطه می. ها در سینماست تجربه دینی و بازنمایی آن
هاي فکري و  اعتماد مطالعه جامعه و شناسایی گروههاي قابل  به عنوان یکی از محمل

  .اجتماعی آن بیش از گذشته نشان دهد و جایگاه آن را در مطالعات فرهنگی ارتقاء بخشد
  چارچوب نظري

در نمایش  امیها ناظر بر عملکرد رسانه ها و فرستندگان پ  در رسانه»ییبازنما«مفهوم 
انه ها به واسطه این فرآیند تفسیري از رس. موضوع مورد نظر به شیوه اي گزینشی است

آنچه معیارهاي اصلی گزینش و . واقعیت و نه خود واقعیت را به مخاطب عرضه می نمایند
تفسیر را براي این بازنمایی تعیین می کند، همانا گفتمانی است که بر متن رسانه اي تولید 

 ییازنمابعد ب،  کند- نیز اشاره می) 1380(همان طور که دالگرن . شده حاکم است
 که رسانه ها عرضه یمطالب«: این موضوعات عبارتند از. موضوعات متنوعی را در بر می گیرد

 مباحث و مناظرات تی مطرح و ماهيها  نحوه انعکاس موضوعات، انواع گفتمانکنند، یم
 نی اری نظی اساسییها  پرسشمبتنی بر ییبازنماچگونگی . )30 :1380دالگرن،(» ارائه شده

 عرضه نندگانیبه ب» چگونه« انعکاس انتخاب شوند و ي برادی با»یچه مطالب «که است
 لی قابل تحلیدگاهی از هر ديا  رسانهيها ییانواع بازنما« دالگرن تاکید می کند که .گردد
 يا افتهی ازمان رسانه ها خود در معرض اعمال نفوذ منابع قدرتمند و سرایز.  هستنديانتقاد

 فراوان يا  رسانهیی درباره بازنماتوان ی مکیدئولوژی نقد ادگاهی رو از دنیا از. قرار دارند
 ).31:همان( »سخن گفت

: تشخیص می دهد زبان قی از طریی بازنما  نحوه عمده را برايافتی رهسهاستوارت هال، 
 نگونهی ای بازتابافتیدر ره. »گرا  برساختافتیره« و »ي تعمدافتیره «،»ی بازتابافتیره«

         دهد ی آن را بازتاب ميا نهیی که معنا در جهان وجود دارد و زبان همانند آشود یتصور م
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 قی منحصر به فرد خود را از طري معتقد است که مؤلف معناي تعمدافتیره .)1،2009وب (
 دی زبان تأکی و اجتماعی عمومتی به ماهزیگرا ن  برساختدگاهید. کند ی ملیزبان تحم

 و ناقل معنا است، ي که حاوستی ني جهان مادنی ا برساخت گراگاهدیبراساس د. کند یم
 زاده، يمهد (میکن ی خود از آن استفاده ممی مفاه  ارائهي زبان است که ما براستمیبلکه س
1387 :25.(  
 کردیرو . است»یگفتمان« و »ینشانه شناخت «کردی گرا، شامل دو روبرساخت افتیره
 کردی و روکنند ی مدی و زبان چگونه معنا تولیینماز که بادکن ی توجه منی به ایشناخت نشانه

 آن توجه دارد و بر خاص بودن ي هااستی و سیی بازنمايامدهای و پراتی به تأثیگفتمان
  لها مسکی بر زبان به عنوان دیتأک. کند ی مدی تأکیی خاص بازنمامی رژای شکل کی یخیتار
ها و   آنها در زمانيری و نحوه به کارگیعان مای خاص يها  بلکه بر زبان، وجود نداردمعا

 ). 2و 1997هال،( شود ی مدی خاص تأکيها مکان
 و یی مختلف، قصد شناسايها با روشمتون رسانه اي  در یی بازنماتحلیل ن،یبنابرا
 در . را داردها»يدئولوژیا«و » منابع قدرت« و نسبت آنها با ی ارتباطي هاامی از پییرمزگشا

بر این است که با استفاده از روش تحلیل گفتمان، شیوه هاي متفاوت این پژوهش قصد 
هر گفتمان به واسطه شیوه نمایش . بازنمایی تجربه دینی در سینما مورد مطالعه قرار گیرد

تشخیص گفتمان هاي . تجربه دینی مورد نظر خود در سینما، خود را آشکار می سازد
ز می تواند پیوند میان واقعیت و سینما را مختلف بازنمایی شده در فیلم هاي مختلف نی

پیوندي که یک بار دیگر بر اهمیت مطالعه سینما براي شناخت جامعه و فرهنگ . نشان دهد
  . صحه می گذارد

  روش تحلیل
بنابراین شناخت گفتمانی که . شناختی محسوب می شود یک عرصه روش» متن سینما«

این بدین معناست که گفتمان، پدیده، . متن در آن تولید شده است، اهمیت زیادي دارد
به تعبیر بهتر، گفتمان جریان و بستري است که داراي . مقوله یا جریانی اجتماعی است

اي اجتماعی است و بستر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژه هاي استفاده کننده هر  زمینه
ن به شمار می روند مطلب، گزاره و قضیه، تعیین کننده شکل، نوع و محتواي هر گفتما

                                         
1-Web 
2-Hall  
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در روش تحلیل » بررسی نظام هاي اندیشه«در نتیجه می توان گفت که ). 2003 ،1انسون(
در واقع تحلیل گفتمان، روشی است که معنا را در . گفتمان از اهمیت زیادي برخوردار است

سطح ظاهري رها نمی سازد و در جستجوي معانی مختلف و پنهان متن است 
  ).1384سلطانی، و 1379بهرامپور،(

توان گفت که نقاط اشتراك  با مرور آراي صاحب نظران در عرصه تحلیل گفتمان، می
وجود ... فراوانی از جمله تاکید بر مفاهیمی همچون؛ قدرت، ایدئولوژي، جریانات اجتماعی و 

توان درگستردگی نگاه و توجه به عوامل جزئی و یا روندهاي  دارند و تفاوت رویکردها را می
، )1382(دایک  و ون) 1379(به طوري که رویکرد فرکالف ). 1382میلز،(ی دانست کل

شناسی انتقادي تاکید فراوانی  ها از طریق زبان رویکردهایی هستند که بر شناسایی گفتمان
دارند و به تحلیل زبانی متون از دیدگاه قواعد و دستورات زبانی توجه نشان 

 رویکرد الکالو و موفه معتقد است که آنچه در یک در حالی که. 2)1983استوبس،(دهند می
دار  زبان وجود دارد، اعم از کلمات تا تصاویر و ایماژهاي معنایی و نوشتاري، زمانی معنی

بنابراین همه چیز در ). 1380مک دانل،(تعریف گردند » نظام روابط«شوند که در یک  می
اس ارتباط با یکدیگر تعریف شود و نشانه ها نیز بر اس یک نظام گفتمانی تعریف می

همچنین از نظر الکالو و موفه، ). 1384سلطانی،(گردند و نه بر اساس دنیاي خارج  می
  ).33:1380مک دانل،(»گفتمان به مثابه یک کلیت معنادار است«

تجربه دینی و «ها از مفهوم  ها و تلقی آن هدف این تحقیق نیز، در ابتدا شناسایی گفتمان
رسد رویکرد الکالو و موفه،  بنابراین، به نظر می. ها در سینما است ایی آنو بازنم» عرفانی

در . تواند ما را در رسیدن به روشی مناسب براي تحلیل گفتمان سینمایی یاري سازد می
توان از مفاهیم اصلی رویکرد الکالو و موفه در توضیح روابط درونی و بیرونی  واقع می
مفاهیمی که در . ها بر این اساس پرداخت  گفتمان فیلمها یاري جست و به تحلیل گفتمان

عنوان » حوزه گفتمان گونگی«و » نقطه مرکزي«، »عنصر و وقته«، »مفصل بندي«قالب 
  . اند شده

برقراري ارتباط بین «است که موجب » کنشی«و یا » عمل«بندي ناظر بر  مفهوم مفصل
گیرد  رابطه میان عناصر شکل میشود و هویت یک گفتمان نیز بر اساس همین  می» عناصر

                                         
1-Enson  
2-Stubs  
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، زمانی که در درون یک »جایگاه هاي تفاوت« عبارت است از 1وقته). 1378تاجیک،(
بالعکس، هر تفاوتی را که از نظر گفتمانی، مفصل بندي . گفتمان، مفصل بندي شده باشند

باط عنصر و وقته اجزایی هستند که در ارت). 1384سلطانی،(می نامیم » عنصر«شده نیست، 
 در واقع نشانه 2»نقطه مرکزي«. با یکدیگر، مفصل بندي یک گفتمان را پدید می آورند

» مفصل بندي«یعنی . یابند برجسته و اصلی است که نشانه هاي دیگر بر اساس آن نظم می
اي نیز جایگاهی در گفتمان  هر معنی و نشانه). همان(گیرد حول این نقطه مرکزي شکل می

گیرند که اصطالحا به  ها، طرد و یا در حاشیه قرار می ما بعضی از نشانها. خاص خود را دارد
  .شوند  فرستاده می3»حوزه گفتمان گونگی«

همچنین باید تاکید کرد که در روش تحلیل گفتمان، نمونه ها بر اثبات مدعا و 
براین بنا. کند آن اثري را در تحقیق ایفا نمی» فراوانی«ها تاکید دارد و  مستندسازي گفتمان

اصل اساسی «. گردد نزدیک می» گیري نظري نمونه«گیري در تحلیل گفتمان به  نمونه
گیري نظري عبارت است از انتخاب موارد یا گروه هایی از موارد بر اساس محتواي  نمونه
شان انجام  گیري بر مبناي مرتبط بودن موردها با تحقیق و نه نمایا بودن نمونه... شان
، معطوف به هدف است و بعد »گیري نظري نمونه«در واقع ). 141:1387فلیک،(» گیرد می

  ). 1387فلیک،(از اشباع نظریه، نیازي به گردآوري اطالعات ندارد 
در زیر ابتدا گفتمان هاي شناسایی شده به واسطه مطالعه نظري معرفی می شود، سپس 

ازنمایی کرده با استفاده یکی از فیلم هایی که مشخصا تجربه دینی را از دیدگاه آن گفتمان ب
  .از روش تحلیل گفتمان تشریح خواهد شد

 ي فکريها  گفتماننیی و تبینیتجربه د
 یاتصال آدم« است که به یپژوه نی در عرصه دانی غربدی از اصطالحات جدینی دتجربه

 دهی دانشمندان مسلمان دی و فلسفی اصطالح در کتب عرفاننیا.  اشاره دارد»یبا امر قدس
 و ری در سی انسانی در باب حاالت روحیها، اصطالحات فراوان  کتابنیهرچند در ا. دشو ینم

 در ینیدر واقع، تجربه د.  قرار گرفته استدی مورد تاکی عرفاناربسلوك وجود دارد و تج
 از زی مقاله ننی شده است که در ای متجل»یتجربه عرفان« آن در اصطالح یمفهوم اسالم

 .  شده استادی »یجربه عرفانت« تجربه، به عنوان نیا

                                         
1 .Moment. 
2. Nodal point. 
3 .Field of  Discursivity. 
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 بنابر اصول موضوعه خود، زی ني متذکر شد که هر نحله و گفتمان فکردی باگری دي سواز
 به ای مفهوم را رد کرده و نیهرچند که ا.  داشته استيریگ  موضعینیدر باب تجربه د

 ورود به يه برا ارائه کرد کزی مفهوم ننی از ای کلیفی تعرتوان ی منیبنابرا.  رانده باشدهیحاش
هرچند به .  خواهد بوددی مف،ي مختلف فکريها  گفتماندگاهی از دینی دربهبحث مفهوم تج
 . طرح شده باشدیحی مساتی بار در الهنی اول،یلحاظ اصطالح

نامتعارف « بر تجربه دی مشترك است، تاک»ینیتجربه د« متعدد فی که در تعارآنچه
 مافوق ي حضورای تجربه، متعلق به موجود نیا« که يبه طور.  تجربه استنیا» بودن

). 37:1379پترسون( شود ی شمرده م»یی غاقتی حقای عتی طبي مرتبط با ماوراای ،یعیطب
 منحصراً نی همراه است، بنابرایعی با امور فراطب، تجربهنی از آنجا که حصول ان،یهمچن

 »ي و شهودي حضوریشناخت« کرد و آن را فی تعرنی آن را در حوزه و محدوده دتوان یم
  بهره بردینید  می، از مفاه»فاعل تجربه« حاالت فیو در توص) 5:1379ان،یملک(دانست 

 ). 1382،یصادق(
 تعلق آن به ،ینی شرط مشترك مفهوم تجربه دنی گفت که مهمترتوان ی منیبنابرا

 يکر فيها  از نحلهیهرچند که بعض). 1،1951والتر(  استیکیزی و امور متافعتی طبيماوار
 ی بازشناسيبرا.  بشمارندتی به معنوی آن را تنها در زمره راهای بدانند نیآن را محدود به د

 آنان دگاهی از دینی مفهوم تجربه دنیی و تبي فکريها  گفتمانمطالعه به د،ی باي امرنیچن
  .  کردزی متماگریکدی مختلف را از يها  که بتوان گفتمانيبه طور. پرداخت

  ي فکر هايگفتمان
 ،يگفتمان روشنفکر:  کردزی غالب را از هم متماي سه گفتمان فکرتوان، ی می طور کلبه

ها بر اساس اصول   گفتماننی ازاتیتما. ی و گفتمان سنت اسالمینی ديگفتمان روشنفکر
 میها به عناصر و مفاه  گفتماننیها و هم نگاه ا  گفتماننی ايموضوعه و منظومه فکر

  . استیسمشترك موجود، قابل بازشنا
 ،ي در گفتمان روشنفکریانی وحيها  و آموزهنید: تجربۀ دینی در گفتمان روشنفکري. 1

 نی اي برایگاهی جا،»ادیعقل خود بن« گفتمان بر طبق مفهوم نی قرار دارد و اهیدر حاش
 ي وارد گفتمان روشنفکرينداری مانند دیمی رو، هرگاه مفاهنیاز ا. ستیمسائل قائل ن

 .اند  گرفتهار قریرعقالنی در زمره خرافات و امور غایته و اند، طرد گش شده

                                         
1- Walter 
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در . در اروپا جستجو کرد» رنسانس« از دوران توان ی را مي ظهور روشنفکرخاستگاه
 سکوالر يها شهی به بسط اندسا،ی در رقابت با کليوی دنيها دوران رنسانس، قدرت

 از معرض نظر و شهود ی هستی متعاليها پس از رنسانس، ساحت« واقع، در. پرداختند
 به صورت ی نظر و عمل او را تصرف کرد و دانش عقليوی دنی خارج شد و زندگیانسان غرب

 زی از معرفت را نیگاهی اما جاشد، ی انکار نمزیهرچند شهود ن...  درآمدی صرفا مفهومیمعرفت
 ).194:1385، ایپارسان (»داد یبه خود اختصاص نم

 و نی در باب دی عالمان علوم اجتماعدگاهیله، دا مسنی ادیی تاي شاهد برانی بهتردیشا
 خود ي براي که گفتمان روشنفکريا  با توجه به اصول موضوعهرایز.  به شمار روديندارید

 ،ي و گفتمان روشنفکرمیستی ننهی زمنیدر نظر گرفته است، ما شاهد نظرات متالهان در ا
 در زی نظرات ننی که ادهد ی قرار میررس آن در جامعه مورد بگاهی جاظ را از لحانیتنها د

به .  استافتهی تمرکز »نی دیشناس جامعه« و در قالب ی علوم اجتماعشمندانی انددگاهید
پدیده قابل «به دین به عنوان » برون دینی«با رویکردي  ،ی که متفکران اجتماعيطور

این «. دنپرداز  واقع مید و به بررسی نمودها، آثار و لوازم دین در عالمنکن  نگاه می»مطالعه
 بلکه تغییرات و تطورات صورت گرفته .ستیرویکرد نگران تحریف و دخل و تصرف در دین ن

 ).142-3: 1380شجاعی زند،(» کند را مطالعه می
 و  را عامل نظمنی دانه،ی کارکردگرایبا نگاه» کنت«است که   به این رویکردعطف

 و 1377 و کوزر،1379مقدم،  جاللی و 1380زند، شجاعی (داند ی می اجتماعوحدت
 و آن را کند ی را در درون جامعه جستجو مینی اعتقادات دتی واقع»میدورک«). 1372آرون،

 و 1383 و دورکیم،1377همیلتون، (کند ی هرچند امور مقدس را رد نمداند، ی مي ماديامر
 دانند ی میگانگیب و از خودی منافع طبقاتانگری را بنی د،»انگلسمارکس و  «).1387تامسون،

گیري یک نظام  روانی شکل -هاي اخالقی آورنده زمینه   را فراهمنی، د»وبر«). 1377ویلم،(
 ی نگاه ماورائ»ملیز «و) 1380زند، و شجاعی1377همیلتون، (کند ی میعقالنی مدرن معرف

 به  زندگی اجتماعی، رابطه با طبیعت، و نظر انسان نسبتجهی را نتنی دی ولکند، یرا رد نم
 ).1377ویلم، (داند یم»تقدیر و سرنوشت«

 از ي را عاری اعتقادات ماورائ،یستیونالی راسی با نگاهی علوم اجتماعشمندانی واقع، انددر
 نگاه .ستندی آن قائل ني برایگاهی و جادانند ی آن را قابل شناخت نمای دانسته و قتیحق

 و نظم یبخش   آن در انسجاميدها تنها به کارکر،ینی و تجارب دنی به ديگفتمان روشنفکر
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 مستقل، یبه عنوان منبع معرفتدین  و شود یها محدود م  انسانيوی و البته دنیاجتماع
 .ستی نتوجههرگز مورد 

 به »ی انسانادی خودبننیتعقال« ازتوان  می» الکالو و موفه«با رویکرد تحلیل گفتمانی 
خودبنیاد در حقیقت به معناي قرار عقالنیت .  نام برد گفتماننی ا»نقطه مرکزي«عنوان 

دادن عقل انسانی مستقل و منقطع از وحی در مقام داوري در مسائل شناختی، هستی 
 ی از سنخزی نینید   و تجاربنید). 1380دیرکس،(شناختی و اخالقی انسان ها است 

 گردد ی محسوب می شخصي حالت، امرنی و در بهترکند»  معرفتجادیا «بتواند نیست که
توان به  را می» بندي مفصل«در این گفتمان، .  قائل شدتوان ی آن نمي براياعتبارکه 

کارگیري عقل خودبنیاد دانست که در تمامی سطوح حیات انسانی، موجب برقراري ارتباط 
اگر عقل خودبنیاد در حوزه شناختی، . میان عناصر مختلف در درون این گفتمان می شود

در حوزه هستی شناسی نیز، امور . ر غیرمحسوس می شودقائل به عدم امکان شناخت امو
 .شود کند و در حوزه اخالقی نیز، قائل به اخالق مادي و ابزاري می مجرد را انکار می

 افتهی ابعاد آن نضج ی گفتمان که به وضوح در تمامنی اي فکرگری د»یعناصر اصل«از 
 جسم انسان در مقابل روح اصالت ،)همان (سمی اومانای به اصالت انسان توان یمنیز 

ی  به مثابه ماده خام عمل انسانعتی اصالت طب،)همان(ي مادی، اصالت زندگ)1384نیگل،(
 روش شناخت نی به مثابه معتبرتری اصالت روش تجرب،)1380داوري اردکانی،(

 به ای و ی انساناتی در سراسر حیانی وحي و آموزهانی حذف دلت اصا،)همان(یانسان
ی  انسانی زندگتی به مثابه غاکیو اصالت تکن) 1386ا،یپارسان( سمی سکوالر؛یعبارت

 نی از قوانيروی که به پيا  مانند اخالق حرفهیمی مفاهنیهمچن.  اشاره کرد)1381هایدگر،(
  . گفتمان استنی ادی مورد تاککند، ی اشاره ميویدن

هایی   نشانه، معانی و »حوزه گفتمان گونگی«همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، 
در گفتمان روشنفکري، دین و . است که در گفتمان در حاشیه قرار دارد و طرد شده است

آموزه هاي وحیانی، معانی است که در حاشیه قرار گرفته شده است و هر زمان که این 
  .کند معانی بخواهد وارد ساختار گفتمان شود، موجبات اختالل در گفتمان را فراهم می

  ر یاسبوي کافور، عط
خود بیانی خاص در مورد » منظومه فکري«و » اصول موضوعه«هر مرام و مکتبی بنا بر 

تجربه دینی و «از سوي دیگر، با مرور بسیاري از آثاري که در زمینه .  است داشته» مرگ«
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برجسته ترین » آگاهی مرگ«و » گفتمان مرگ«یابیم که  اند، در می ساخته شده» عرفانی
به طوري که اکثر فیلم . ها بدان پرداخته شده است این گونه فیلمموضوعی است که در 

، مستقیم و یا »مرگ«اند، به موضوع  سازانی که در این زمینه به ساخت فیلم مبادرت کرده
 همچون توبه نصوح ییها لمیبه عنوان مثال ف. اند اند و بدان توجه داشته غیرمستقیم پرداخته

، )يزیکمال تبر(  به آسمان نگاه کنی، گاه)یوز افخمبهر(، روز فرشته )محسن مخملباف(
 و می هستند که به طور مستقییها لمیاز جمله ف) شاهد احمدلو(؟ی کنهی گريریگ یچند م

رضا ( کی نزدیلی دور، خیلیو خ) ياحمد رضا معتمد( بای همچون زشت و زییها لمیف
   .اند  به موضوع مرگ پرداختهمیرمستقیبه طور غ) یمیرکریم

این سه گانه یا . وع سه فیلم از معدود فیلم هاي بهمن فرمان آرا نیز مرگ استموض
و یک ) 1381(اي روي آب  ، خانه)1379(هاي بوي کافور، عطر یاس  تریلوژي شامل فیلم

است که در آنها، فرمان آراء به طور مستقیم موضوع مرگ و اثرات آن ) 1384(بوس کوچولو 
 "بوي کافور، عطر یاس"در این میان، فیلم . دهد جه قرار میبر زندگی انسان ها را مورد تو

ترین اعتقادات سازنده آن  گانه که حاوي مهمترین و برجسته به عنوان مهمترین فیلم این سه
با مفاهیمی که در » بوي کافور، عطر یاس«. اي برخوردار است نیز هست، از اهمیت فزاینده
فاعل . شود ابنده جریان فکري روشنفکري محسوب میکند، بازت اثناي فیلم بر آنان تاکید می

داند و  آرا است که هم خود را روشنفکر می یا به عبارتی کنشگر متن در اینجا، بهمن فرمان
هاي مختلف روشنفکري در سال هاي قبل و پس از انقالب  هم به لحاظ فکري در زمینه

بنابراین . کري زده استاسالمی دست به تولید متون مختلف در حمایت از جریان روشنف
  .توان در ادامه جریان فکري وي دانست متن بوي کافور، عطر یاس را نیز می

، کارگردان )آرا با بازي بهمن فرمان(»بهمن فرجامی«بوي کافور، عطر یاس، داستان 
 سال و با تغییراتی که در مدیریت فرهنگی کشور رخ 20کند که بعد از  سینما را روایت می

این در حالی است که وي انگیزه . کند بار دیگر مجوز ساخت فیلم را دریافت میداده است، 
از سویی دیگر . از دنیا رفته است) ژاله(زیرا همسر وي . زیادي نیز براي ساخت فیلم ندارد

اند و مادرش هم به  از دنیا رفته... بسیاري از دوستان وي مانند گلشیري، شهید ثالث و 
اما این مسائل باعث . شناسد مبتال شده است و بهمن را نمی» رآلزایم«نوعی مرگ یعنی 

نشده که وي دست از فیلمسازي بردارد و قصد ساخت فیلمی مستند از مراسم تدفین در 
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هاي سینما که بسیاري از  وي براي این کار، از قدیمی. ایران و به سفارش شبکه ژاپن دارد
  .کند  ساخت این فیلم دعوت میآنها ممنوع الکار هستند رفته و از آنها براي

گیرد که این مسائل به نوبه خود باعث قرار  از سوي دیگر، وي در جریان مسائلی قرار می
وي در حالی که به قصد عزیمت به بهشت زهرا . گردد گرفتن فرجامی در شرایط مرگ می
 از طرفی .اي در بغل دارد کند که نوزاد یک روزه مرده است، زنی را سوار اتومبیل خود می

گردد،  دیگر وي با مشاهده دفن شخص دیگري در کنار همسرش دچار بهت و حیرت می
اما مساله زمانی . زیرا وي آن قبر را براي خود خریده بود تا در کنار همسرش دفن شود

دهد و وي را دچار حمله  شود که دخترش، خبر فوت همسر خود را به وي می بغرنج می
اما . کند  احتضار، تصاویر مختلفی از طبیعت را مشاهده میوي در حالت. کند قلبی می

آید و این مساله موجب تغییر نگاه او به  وضعیت او به حالت عادي برگشته و به هوش می
شود که وي از تصمیم ساخت فیلم مستند منصرف  این تغییر باعث می. گردد زندگی می

خیالت مراسم تدفین رهایی یافته و به یابد که او از بند ت اي پایان می فیلم با صحنه. شود
  .ایجاد کند» موج«اندازد تا  ، سنگی را در استخر می»تغییر«نشانه 

با توجه به الگوي ارائه شده در تحلیل گفتمانی آثار سینمایی در : تحلیل گفتمان فیلم
گفتمان روشنفکري، به وضوح در آثار سینمایی » نقطه مرکزي«این پژوهش، باید گفت که 

گفتمان روشنفکري با حذف . آراء، خصوصاً این فیلم قابل مشاهده است ن فرمانبهم
عقل «اعتقادات و آموزه هاي دینی و وحیانی، سعی می کند که این مسائل را در تضاد با 

این امر به نوبه خود موجب می شود که . مطرح کرده و در زمره خرافات شمارد» خودبنیاد
دشه قرار گیرد و یا حداکثر در زمره اعتقادات شخصی افراد استعال در این گفتمان، مورد خ

فرمان آرا نیز، توجه اصلی خود در فیلم بوي کافور، عطر یاس را بر این . محسوب شود
کند که استعالگرایی و توجه به زندگی پس از مرگ از اهمیتی برخوردار  موضوع متمرکز می

» تغییر«و » موج«دي که وجود دارد ایجاد پایان زندگی، فنا بیان می شود و تنها امی. نیست
 آن هم پس از دیدن زیبایی هاي –بنابراین به کارگیري عقل انسانی . قبل از مرگ است

 را شاید به توان مهمترین مفهوم اصلی –طبیعت و ایجاد انگیزه براي ادامۀ زندگی دنیوي 
  . این فیلم دانست

 شناخته شده در عرصه روشنفکري آراء نیز فردي ؛ یعنی بهمن فرمان»کنشگر فیلم«
 با عنوان روشنفکر از -  چه در فیلم و چه در واقعیت –وي بارها . شود ایران محسوب می
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: گوید وي می. دهنده بشر قلمداد نموده است خود یاد کرده است و قشر روشنفکر را نجات
ه؟ مسلماً اگر روشنفکر طراز اولی براي مدت ها از خانه بیرون نیاید چه کسی ضرر کرد«

من فکر . چرا که ما سال ها است از وجود یک فرد مهم بهره نبرده ایم. مردم ضرر کرده اند
فرمان آرا   1»باید کار کنم و فیلم بسازم. می کنم دواي درد امثال من فیلمسازي است

محسوب » روشنفکري منتقد«بیشتر از آنکه فیلمسازي صاحب سبک معرفی شود، بیشتر 
 و 40هاي  هایی آشنا در حلقه روشنفکري دهه ي که بیشتر دوستان وي نامبه طور. شود می
  .  هستند50

هرچند وي معتقد . هاي فرمان آرا بیشتر فضایی تاریک و ناامید کننده است فضاي فیلم
یابند، اما  دست می» رستگاري«هاي او در پایان به نوعی  هاي اصلی قصه است که شخصیت

به عنوان . در آنها آشکار است» یاس فلسفی«خورد که  قم مینوع رستگاري آنها آنگونه ر
اي از  مثال، رستگاري شخصیت فرجامی در فیلم بوي کافور، عطر یاس بر اساس جمله

رضا «. اي که آثارش مملو از اشارات نیهیلیستی است نویسنده. خورد رقم می» کافکا«
 نیز در –ا نقشی کلیدي داشته هاي اخیر فرمان آر  بازیگري که در تمامی فیلم-» کیانیان

هاي اصلی  کند که شخصیت یادداشتی، ضمن تمجید از نگاه بهمن فرمان آرا، تاکید می
این » عوامل درونی«هستند و این افسردگی بیشتر از » افسرده«هاي وي، اشخاصی  داستان

ان آرا کیانیان معتقد است که آدم هاي قصه هاي فرم. »بیرونی«گیرد تا  انسان ها نشات می
شاتی  داند که هر چند النگ آرا را شخصی می وي، فرمان. در نهایت شعاعی از خود او هستند

  2.طبع دارد، اما کلوزآپی افسرده دارد شاداب و شوخ
هایش  هرچند که در فیلم. شود آراء تنها به این دنیا خالصه می در نگاه فرمان» معنویت«

اما برنامه قابل توجهی براي آن ندارد و . استکند که جهانی دیگر در انتظار م تاکید می
توان منکر شد که فرمان آرا معتقد  البته نمی. هاي مشخصی براي آن ارائه نشده است نشانه

سازد، اما به  را ندارد و در ذم آن سه فیلم می» دو دستی چسبیدن«است که دنیا ارزش 
  معنا کند؟ » درست«بیان خود، توانسته زندگی را 

می توان گفت این » بوي کافور، عطر یاس«ري در مورد زمان ساخت فیلم نکته دیگ
زند که مدت  است که فرمان آرا زمانی دست به ساخت اولین فیلم خود پس از انقالب می

                                         
 http://farmanara.blogfa.com:  آرا به نقل از گفتگو با بهمن فرمان-1
 http://farmanara.blogfa.com: به نقل از. »نگاهی از جنس توبه« یادداشتی از رضا کیانیان با عنوان -2
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در واقع، او در این فیلم نیز بیان کرده است که اگر . کوتاهی از دولت اصالحات گذشته است
این مساله به . دادند  هرگز اجازه ساخت فیلم به او نمیداد، تحولی مانند دوم خرداد رخ نمی

از این رو، آن بخش از سخنرانی رئیس . طور صریح در داستان فیلم، بارها تکرار شده است
گنجاند  را در فیلم می» اهمیت آزادي در برابر دین«هاي هفتم و هشتم در باب  جمور دولت

: دیگو ی ملمی قطعه از فنی درا»یاتم محمد خدیس«. که با عقائد خود سازگار می بیند
 عدالت و توسعه اگر در مقابل ن،ید... کند ی مدای تحقق پي تنها با آزادنی دیوجهه اجتماع«

این سخنان در واقع شالوده تفکرات روشنفکري . » خورندی شکست مرندی قرار بگيآزاد
  .شود محسوب می

را در زندگی دنیوي و تالش » سانیاصالت زندگی ان«آراء در بوي کافور، عطر یاس،  فرمان
اهمیت  به طوري که با مرگ دوستانش، همه چیز براي وي بی. کند در راه آن تفسیر می

هاي روشنفکري ایجاد  یابد که فضاي دغدغه شود و زمانی زندگی دیگربار اهمیت می تلقی می
» آیتی الهی «در هنگام کما، بیشتر از آنکه به آن به عنوان» طبیعت«وي، با دیدن . گردد

: گوید داند و در دیالوگی از فیلم می توجه کند، طبیعت را منشا دیگربار زندگی انسانی می
کردم که در هنگام مرگ خانواده و دوستانم و خاطراتم با آنها از نظرم  من تاکنون فکر می«

یی گذرد، اما دل من هواي طبیعت را کرد و فهمیدم که در این دنیا هنوز چیزهاي زیبا می
آراء زندگی در دنیا اهمیت زیادي  براي فرمان. »توان به آنها تکیه کرد وجود دارند که می

گردد که وي هراس خود را از  در تفکرات وي زمانی آشکار می» اصالت جسم«دارد و 
به این بیان از آن » فراموش شدن«. کند عنوان می» فراموش شدن«و » بیهوده زیستن«

مطرح می گردد و با » اصالت روح«در مقابل » اصالت جسم«به شود که اعتقاد  ناشی می
  .پایان یافتن حیات جسم، انسان هم فراموش شده تلقی می شود

نیز زمانی در آثار مکتوب و مصور روشنفکران، نمود پیدا کرد که » هیچ انگاري«مساله 
 در مقابل مرگ، »آرمانی«اند و از آنجا که هیچ  را مورد توجه قرار داده» مرگ«آنان موضوع 

 نیز -  به عنوان روشنفکر - » فرجامی«. دهند را بهانه قرار می» افسردگی«توان مقابله ندارد، 
یابد که تفکر در باب مرگ را از خود دور ساخته  در این فیلم، وقتی از افسردگی رها می

 رو، از این. تا پیش از این او گرفتار افسردگی ناشی از مرگ همسرش و دیگران بود. است
در حقیقت، ظرفیت . گذرانید فعالیت خاصی نداشت و روزگار را به کشیدن سیگار می
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تواند پاسخی در چنین مواقعی داشته باشد و آنان را دچار  معرفتی گفتمان روشنفکري نمی
  .کند چالش می

از سوي دیگر، در این فیلم مفاهیمی مانند دین، مناسک دینی و معنویت به صورت 
به طوري که شخصیت اصلی فیلم، با تجربه . شود مطرح می» ربه ماورائیتج«حداقلی در 

ماورائی مشاهده طبیعت در کما به جاي آنکه در امور ماورائی متحول گردد، زندگی انسانی 
هایی مورد  ها و دیالوگ دینی تدفین نیز با صحنه» مناسک«دهد و  خویش را تغییر می

هاي خشک پیرمردي که به توضیح مسائل کفن  نساین مساله در سکا. گیرد تمسخر قرار می
  . پردازد و همچنین رویاي فرجامی در مورد مراسم ختم خودش، کامالً هویداست و دفن می

. آرا است گردند که خواسته فکري فرمان اي مرتب می فیلم نیز به گونه» توالی معنایی«
یعنی ابتدا از مفهوم . دهد کند و جوابی بدان نمی هرچند خودش سوال بزرگی را مطرح می

شود و سپس با مفهوم  ناشی از ناامیدي از وضع موجود شروع می» افسردگی و یاس فلسفی«
گردد، سپس برون رفت از این وضعیت را  ، نتیجه دهشتناك این ناامیدي بیان می»مرگ«

گی در سن« و یا به تعبیر کافکایی؛ - » تغییر«داند و اینکه به دنبال  تنها بازگشت به قبل می
  .  باید بود- » آب انداختن

شالوده اصلی تفکراتی که پیرامون : تجربه دینی در گفتمان روشنفکري دینی. 2
به طوري که در . گردد، از گفتمان روشنفکري منبعث شده است روشنفکري دینی مطرح می

روشنفکري دینی . پایه و اصول، اشتراکات فراوانی بین این دو گفتمان قابل مالحظه است
با این . دهد را پایه اصلی تفکر خود قرار می» عقل خودبنیاد«نیز مانند گفتمان روشنفکري، 

اما این جایگاه با عقل خودبنیاد انسانی . تفاوت که جایگاهی براي وحی نیز قائل است
  .گیرد شود و عناصر دینی با این معیار مورد نقد، بررسی، جرح و تعدیل قرار می سنجیده می

نی در ایران نیز بر طبق مفاهیمی که پیش از این در قالب تفکرات روشنفکري دی
 که -اندیشمندان مسیحی در باب تجربه دینی مطرح شده است، جایگاهی براي وحی الهی 

داند که تجارب دینی   قائل نیست و تنها پیامبران را نوابغی می–به پیامبران ابالغ شده است 
با توجه به این مباحث، ) 1378سروش، (اند  ا داشتهتري را نسبت به بقیه انسان ه گسترده

یابد که اساس آن تجارب دینی افراد است و معنویت نیز امري  کارکردي شخصی می» دین«
گرایی دینی  یا به عبارتی کثرت» پلورالیزم«از این رو است که ما عناصري مانند . نسبی است

  .یمیاب را در این گفتمان، به عنوان مفاهیم اصلی بازمی
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اند که از آن جمله  دانسته لی دخ»ینیتجربه د« بحث ییدای در پي را متعددعوامل
 ،)1368هوردن، ( بر عقلی مبتناتی همان الهیا »یعی طباتیمخالفت با اله«توان به  می

، )1385فعالی،(» به قلمرو اخالقاز حوزه متافیزیک  نی دلی کانت و تحويفلسفه نقاد«
ظهور مکتب رمانتیسم و تاکید بر عواطف و «، )41:1368،هوردن(» نیتعارض علم و د«

با وجود این . اشاره کرد) 1385فعالی،(» نقادي کتاب مقدس«و » احساسات به جاي عقل
 از نی دگاهیپا انتقال براي حفظ دین، به» شالیرماخر کی فردر«عوامل، متکلمانی مانند 

 نی و با اپرداخته نیگوهر د به عنوان ینیکتاب مقدس به قلب مؤمنان و طرح تجربه د
به اعتقاد از این رو، . ارند مصون نگه دی را از انتقادات علوم تجربنیدسعی کردند که  ،وهیش

 ی است و کارکرد اصلندارانی دانی در مینی تجربه ديای اح، کتاب مقدسی اصلامیآنان پ
همان و  ( ارتباط عاشقانه با خدا استجادی اي برانهی فراهم نمودن زمی،نیتجربه د

  ).1381نیا، قائمی
 يبخش و حاو  تجربه معرفتی نوع،ینی که تجربه داست یماخر در آثار خود مدعریشال

 ی قدرتای به مبدأ کپارچهی مطلق و ي بلکه احساس اتکاست؛ی نی و شناختیبار معرفت
 که ت اسي شهوديا  تجربه، تجربهنی از نظر او ا)1379پترسون، ( از جهان استزیمتما
 ی اعمال است و چون نوعای تصورات، اعتقادات م،ی و مستقل از مفاه1رش قائم به خوداعتبا

  . می کنفی آن را توصمیتوان یرود، نم ی فراتر می مفهومزاتیاحساس است و از حد تما
توان دریافت این است که عالوه بر تعاریف  آنچه که در بررسی آثار متالهان مسیحی می

کننده، موارد مشترکی نیز  براي تجربه دینی و شخص تجربهمتعدد و ذکر حاالت متفاوت 
. سازد وجود دارد که ما را در تبیین مفهوم تجربه دینی در گفتمان روشنفکري رهنمون می

با ادراکات عقلی متفاوت و بلکه . 1«: توان گفت تجربه دینی از این دیدگاه در نتیجه می
با احساسات و عواطف محض . 2آید  نمیباالتر است و با میزان عقل و استدالل جور در 

مانند ادراکات حسی . 3متفاوت است، چرا که خاصیت معرفت بخشی و واقع نمایی دارد 
. 4زودگذر و در اختیار فرد صاحب تجربه نیست و نمی توان آن را عینی به حساب آورد 

وجد تیمن، م. 7مربوط به امري قدسی و الوهی است . 6بیان ناپذیر است . 5نماست  متناقض
  ).134:1375استیس،(» صلح و صفاست

                                         
1-Self authenticating 
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توان از این بحث نتیجه گرفت که گفتمان روشنفکري دینی، هرچند  بنابراین می
جایگاهی براي دین قائل است، اما این جایگاه در آن از معرفت عقالنی برخوردار نبوده و 

ابسته است، به عنوان اي که کامال به امورات شخصی افراد و تجربه دینی نیز به عنوان مساله
  . گردد تنها راه نیل به ماوراء شمرده می

اصالت «توان عناصر اصلی گفتمان روشنفکري دینی را در  با توجه به این مساله می
اصالت تمکین وحی از عقل «و » اصالت دین به عنوان جزء مفید حیات انسانی«، »انسان

. شود عنصري اصلی شمرده میهمچنین معنویت به عنوان . دانست» خودبنیاد انسانی
امور «در » اي اخالق حرفه«و » امور شخصی«در » تجربه دینی«معنویتی که منبعث از 

در حوزه دین که نتواند در قالب » اي نشانه«و » عنصر«همچنین هر نوع . است» اجتماعی
  .گیرد روشنفکري دینی قرار می» حوزه گفتمان گونگی«عقالنیت خودبیناد مفهوم یابد، در 

  مارمولک
توان از سال هاي ابتدایی ظهور پررنگ روشنفکري دینی در عرصه سینما را به وضوح می

هاي بسیار زیادي با محتواي  هاي دولتی، فیلم به طوري که با حمایت. دهه هفتاد دید
وجه مشترك این آثار در ارائه تفکر پلورالیستی از دین و معنویت غیر . ماورائی ساخته شد

 بازنمایی اثر کمال تبریزي، شاید بهترین نمونه» مارمولک« سینمایی فیلم. دینی است
  . گفتمان روشنفکري در این زمینه محسوب شود

تبریزي، در این فیلم با ارائه . ، نهمین فیلم بلند کمال تبریزي است)1382(مارمولک
. ائه دهدکند که تفسیر جدیدي از دین اسالم نیز ارتصویر جدیدي از روحانیت، سعی می

» هاي متعدد رسیدن به خداراه«مهمترین مفهومی که بارها در این فیلم و در قالب عبارت 
-و یا به عبارتی تکثرگرایی دینی است که بر قرائت» پلورالیسم دینی«مطرح شده، ناظر به 

را تنها معیار افراد براي دینداري » تجربه دینی شخصی«هاي متعدد از دین تاکید دارد و 
  .انددمی

 مارمولک تبحر انندم که داري است، دزد سابقه»رضا مارمولک«داستان فیلم درباره 
هاي متعدد و محکوم شدن به حبس ابد، انفرادي.  دیوار صاف دارد باالرفتن ازخاصی در
در زندان، اقدام به یک خودکشی ناموفق کرده و به بیمارستان منتقل شود که او موجب می

 است که در ابتدا بدون لباس روحانیت و روحانی معممی اش کهاتاقیهما او بدر آنجا، . شود
 روحانی. شودآشنا میخواند،  را می» شازده کوچولو«خوابیده و رمان  در حالی که روي تخت
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ها، براي رسیدن به  و درباره اینکه به تعداد آدم کند او را به توکل و امید به خدا دعوت می
از خودکشی و ناامیدي حرف » رضا مارمولک«اما . دهد یحاتی میخدا راه وجود دارد، توض

 موفق به  و را دزدیدهشلباسوي در موقعیتی با سوءاستفاده از عدم حضور روحانی، . زندمی
رسد که روحانی تعمداً او را به دلیل آنکه امیدي در در حالی که به نظر می. شود فرار می
یکی از دوستانش و به    با وساطترضا مارمولک .اش ایجاد شود، فراري داده استزندگی

 اما در ایستگاه .شود منظور تدارك مقدمات خروج از کشور، راهی یکی از مناطق مرزي می
شان هستند، اشتباهی راه آهن همان منطقه، از طرف مردمی که منتظر روحانی اعزامی

. شود ي مشغول میهاي آخوند  ناخواسته، در مسجدي کم رونق، به فعالیت وگرفته شده
اش باعث رونق آن  گرایانههاي اباحه پاید که حاج آقا رضا مارمولک، با سیاست دیري نمی
به دست هم داده، او را به صورت یکی از  شود و نیز عوامل دیگري دست مسجد می

در حالی که . شود  تا اینکه در نهایت دستگیر مید،آور ترین روحانیان آن منطقه در می موفق
  .شده است» متحول«تاثیر اعمال مثبتی که انجام داده است، به لحاظ روحی تحت 

کمتر فیلمساز مولف » کنشگر فیلم«،  ) - 1338( يزی تبرکمال: تحلیل گفتمان فیلم
هایش ارائه  بوده و این امر باعث شده است که کارهاي متفاوتی با توجه به نویسندگان فیلم

توان  هرچند که می. هاي تبریزي مشهود نیست فیلماز این رو، سیر مشخص فکري در . دهد
هاي تبریزي در  وجه تمایز اساسی مارمولک با دیگر فیلم. هایی را در آنها مشاهده کرد دغدغه

گفتمان روشنفکري دینی » نقطه مرکزي«به عنوان » پلورالیسم دینی«تاکید بیش از حد بر 
  .است

از آن . م مارمولک قابل رؤیت استعناصر گفتمانی روشنفکري دینی به وضوح در فیل
اشاره کرد که در این فیلم بسیار » اصالت تکثرگرایی دینی و معنویت«توان بر  جمله می

بر آن تاکید » هاي رسیدن به خدا راه«مورد توجه قرار گرفته و با عناوین متعددي مانند 
 رسیدن به خداوند هاي متعدد از این رو، هر معنویتی نیز برخاسته از یکی از راه. شود می

بینیم که  به طوري که ما می. حتی اگر آن معنویت غیردینی باشد. باشد، مورد تایید است
بعضی اعمال خالف دین شخصیت اصلی فیلم به عنوان راه رسیدن به خدا مورد تایید قرار 

ریشه . است» عرفی سازي دین و قداست زدایی از روحانیت«عنصر مطرح دیگر . گیرد می
درنیستی در گفتمان روشنفکري دینی براي هیچ امر مقدسی ارزش قائل نیست و تفکر م

هاي  ساختن فعالیت از این رو با عرفی. زدایی کند سعی بر آن دارد که از هر چیزي قداست
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هر امر مقدس و «سپارد و  دینی، ارزش و جایگاه روحانیت دینی را نیز به تیغ انتقاد می
فیلم مارمولک  .) به نقل از مارکس31:1379بامن،(»فرستد میجامدي را دود کرده و به هوا 

نیز در قالب انتقاد از روحانیت مواردي را طرح می کند که  به شخصیت روحانیون ارتباطی 
از طرف دیگر . ندارد، بلکه متوجه شریعت و بعضا مبانی معرفتی و کالمی دین است

» هاي مردم حانیت در قالب اهانتتحقیر رو«و » استفاده از شخصیت دزد به جاي روحانی«
کند که به تفسیري مدرن از  عالوه بر این سعی می. تلقی شود» انتقاد«تواند  نمی

بینیم  در این صورت ما می. نیز رسیده و ساختاري مشخص براي آن تبیین کند» روحانیت«
  :آل کسی است که  که روحانی ایده

  .مردم کوچه و بازار استزند و از   با مردم به زبان خود آنها حرف می- 
  .کند گیري نمی  در انجام امور و مناسک مذهبی سخت- 
  .کند پوشی می هاي حرام چشم هاي حالل مردم تاکید دارد و از لذت  بر لذت- 
  . نهی از منکر را در دستور کار خود ندارد- 
  .خواند زند و بر منبر خطبه می  چون چیزي براي گفتن ندارد، کمتر حرف می- 
العمل نشان  ها نیز از خود عکس ري مانند دیگر مردم داشته و حتی در درگیري رفتا- 

  .گیرد داده و یک طرف دعوا را می
شمارد و اختیار انتخاب آن را به مردم   هر راهی براي رسیدن به خدا را مجاز می- 

  .سپارد می
روشنفکري اما از گفتمان . کند هرچند فیلم سینمایی مارمولک بر دینداري نیز تاکید می

به طوري که عناصري مانند . دینی، تاثیرات فراوان پذیرفته و به بازنمایی آن پرداخته است
اي پیش داستان به گونه. را در حوزه گفتمان گونگی خود قرار داده است» مناسک دینی«

مند به انجام آن نیستند، مورد رود که بعضا مناسک دینی به بهانه اینکه مردم عالقهمی
از سوي دیگر، با مثبت جلوه دادن رضا مارمولک به عنوان روحانی، رفتار .  قرار گیردتمسخر

رفتاري که یکی از ویژگی هایش به حاشیه . وي مناسب یک آخوند موفق تلقی می شود
وضو گرفتن و نماز خواندن «هایی مانند؛  این رفتارها در سکانس. راندن مناسک دینی است
مباح شمردن هرگونه «و » خواندن نماز جماعت قبل از اذان«، »در نمازخانه ایستگاه قطار

  .بازنمایی شده است» رابطه با جنس مخالف
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با » تفکر سنتی«توان به انتقاد از  از دیگر عناصر حوزه گفتمان گونگی این فیلم می
 که در پایان فیلم نیز شکست تفکر سنتی در –، رئیس زندان »مجاور«بازنمایی شخصیت 

هاي مسجد در قالب  با بازنمایی بچه» انسان سنتی«  و -پذیرد  ات مدرن را میمقابل تفکر
  . اشاره کرد» غالمعلی«و یا » آقا مجتبی«لوح قشري مانند  هاي ساده انسان
هاي  مفهومی است که بنا به نوع نگاه» سنت«:  تجربه دینی در گفتمان سنت اسالمی- 3

حقیقتی «از این رو، بعضی آن را . ه استمختلف، تعاریف متفاوتی نیز از آن ارائه شد
کنند و بعضی دیگر آن را کردار  تعبیر می» آسمانی، الهی، مقدس و واقعیتی پرنشاط و زنده
اما آنچه که مسلم ). 1386پارسانیا،(پندارند  پیشین و حتی عقب افتاده زندگی انسانی می

پارادایم سنت است که دین تنها در . گرایی است است وجود رابطه بین اعتقاد دینی و سنت
نسبت «همچنین باید گفت که . به عنوان حقیقتی باورپذیر و متقن پذیرفته شده است

سنت و دین به این دلیل است که سنت، حیات و دوام خود را از ناحیه نگاه دینی و تعریفی 
 بدین لحاظ هرگاه آگاهی و معرفت دینی. آورد کند به دست می که دین براي آن عرضه می

شناختی خود را از دست بدهد، سنت نیز از حیات و نشاط ساقط  ارزش و اعتبار جهان
گردد، بلکه سنت  بنابراین نه تنها دین در پارادایم سنت تعریف می). 24:همان(» گردد می

هاي وحیانی وابسته بوده و از این طریق شکل  نیز براي حفظ و تغییر خود به دین و آموزه
اي از زندگی و زیست است که  سنت شیوه«در واقع . ن و شریعت استگرفته و مطابق با دی

دار شناخت آن نیست، بلکه وحی و شهود دینی نیز در تبیین آن  عقل به تنهایی عهده
هاي روشنفکري و  توان گفت که بر خالف گفتمان از این رو، می). 30:همان(» دخیل است

، عقل »سنت«شناخت و معرفت است، معیار » عقل خودبنیاد انسانی«روشنفکري دینی که 
هایی  بندد و معتقد است که انسان مادي در شناخت، دچار نقصان را در پرتو وحی به کار می

هاي وحیانی  به همین دلیل آموزه. است و بعضی امور و اشیاء براي وي قابل شناخت نیست
  . اهمیتی اساسی در این زمینه دارد

به معناي » تجدد«و » پیشرفت«وگیري هرگونه نیز به معناي جل» سنت«به کارگیري 
گیرد و با تجدد هم وقتی ناسازگار  قرار می» بدعت«سنت تنها در مقابل . نیست» نو شدن«

دین اسالم نیز به عنوان حقیقتی منبعث از وحی، خود سازنده . است که مصداق بدعت باشد
. یز قابل تعریف استسنتی است که بر مبناي آن شکل گرفته است و در قالب این سنت ن

معیار داوري گفتمان سنت اسالمی در باب مسائل » نقطه مرکزي«به عنوان » عقل قدسی«
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هاي وحیانی در تقابل  اي با آموزه شناختی و اخالقی است و در هیچ نقطه شناختی و هستی
، توان بر اصالت انسان دینی گفتمان سنت اسالمی می» عناصر اصلی«از دیگر . گیرد قرار نمی

اصالت زندگی اخروي، اصالت روح در مقابل جسم انسان، اصالت اخالق دینی و نه مادي و 
  .اصالت طبیعت به مثابه آیت الهی اشاره کرد

اي  توجه ویژه» عقل قدسی«گفتمان سنت اسالمی در باب تجربه دینی نیز به معیار 
ن را از تجارب دینی از سوي پیامبرا» وحی«از این رو، تجارب دینی از نوع . دهد نشان می

 - منبعث از سنت دینی - » شرع«معیار » ابن عربی«کند و طبق تعالیم  بشر عادي جدا می
در تعالیم ابن عربی، . در تعیین مصادیق تجارب دینی از اهمیت فراوانی برخوردار است

آنچه که با عنوان کشف یا مکاشفه و شهود یا مشاهده مطرح است، مهمترین مصداق «
آید که از آن در فرهنگ کنونی مغرب زمین با عنوان  نی به شمار میتجربه دی

  ). 133:1381شیروانی،(» شود یاد می» عرفانی تجربه«
در مقابل رویکرد تجربه دینی و عرفانی در مغرب زمین، در تعالیم ابن عربی بحث 

ظر وي تاکید بر خیال در نظریه ابن عربی آن قدر اهمیت دارد که از ن. مطرح است» خیال«
را » کشف«وي ). 14:1385کاکایی،(» کسی که مرتبه خیال را نشناسد، هیچ معرفتی ندارد«

از نظر وي . است» عالم خیال«داند و آنچه باید کشف در آن صورت گیرد،  در برابر عقل می
  ).همان(کسانی که کشف ندارند، علم هم ندارند 
.  که فراتر از عقل و حس استپذیرد اي صورت می کشف به تعبیر ابن عربی، توسط قوه

   و اهل ی اُنس ي قوا در نظر حکما نیتر  کامل، الیخ    قوه: نویسد مددپور در این زمینه می
 دارد  ییها یی توانا، الیخ.   است  عقل  تر از قوه  کامل الی خ   قوه، یعرب در نظر ابن.   است معرفت

  ).1382مددپور، (. ندارد  عقل که
تفاوت بین وحی و «توان به تاکید بر  تجربه دینی در تعالیم ابن عربی میاز جمله شرایط 

در معرض «، »دینی بودن تجربه دینی و نه تجربی بودن آن«، »اهللا فناي فی«، »تجربه دینی
ظهور کشف صوري در «و » عقلی و شرعی بودن کشف«، »بودن خطا بودن کشف و شهود

  ).148:1381ی،شیروان. (اشاره کرد» تمامی حواس پنجگانه
ها، تنها گفتمان سنت  بندي گفتمان توانیم نتیجه بگیریم که در تقسیم بنابراین می

شمارد و براي آن  هاي وحیانی و متافیزیکی را از سنخ حقیقیت می اسالمی است که آموزه
در حالی که . کند اعتباري ویژه قائل است و عقل را نیز بر مبناي همین متافیزیک تبیین می
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. سازد هاي وحیانی را محدود به عقل خودبنیاد انسانی می ن روشنفکري دینی، آموزهگفتما
 نیز زمانی در این گفتمان معنا -  یا به تعبیر ابن عربی، تجربه عرفانی–مفهوم تجربه دینی

هاي وحیانی، عقل قدسی و  رود که در محدوده آموزه یابد و در زمره حقایق به شمار می می
  .شریعت قرار گیرد

بنابراین مفهوم تجربه دینی، در گفتمان سنت، مفهومی داراي اعتبار است که البته در 
  .تناظر با شریعت و دین قرار ندارد و برآمده از دین است

  تولد یک پروانه
این فیلم با سه اپیزود . شود محسوب می» مجتبی راعی«مهمترین اثر » تولد یک پروانه«

لوك یعنی شریعت، طریقت و حقیقت را به تصویر در پی آن است که سه مرحله سیر و س
گیرد که با دقت بسیار زیادي،  این فیلم از آن رو در گفتمان سنت اسالمی جاي می. کشد

شمارد و در پی آن است که  هاي عرفانی اسالم را به ترتیب وصول به حق می دقیقا آموزه
فیلم چه به . دس اسالم باشدگفتمانی از تجربه دینی ارائه دهد که کامال مطابق با شرع مق

با استفاده » فناي فی اهللا«و » اهمیت متافیزیک«لحاظ محتوا و چه به لحاظ تاکید بر 
  .درست از فضاي طبیعت، توانسته است بازنمایی درستی از گفتمان سنت اسالمی باشد

 آذربایجان زندگی یکی از روستاهايایبیش و خواهرش سولماز، در : تولد: اپیزود اول
 شکرآب است اش رابطه ایبیش و ناپدري.  استبه دنیا آوردن فرزندي مادر در حال .کنند می

 دایی ایبیش او را با شود که اختالفات این دو باعث می. و حاضر به پذیرش همدیگر نیستند
دایی به . شود  آورده می به آنجامدتی بعد سولماز هم. بردببیرون روستا  خود به تاکستان

 مخفیانه در  ورسد و پس از بازگشت، بسیار پریشان و غمگین به نظر میرود  روستا می
یـابد که اتفاقـی افتـاده،  دهد، ایبیش که دایـی را زیـر نظر دارد در می اي، ناله سر می گوشه

هاي سیاه بلندي که  هاي روستا با پارچه رنـگ کبود سنگ. رود سراسیمـه بـه روستـا مـی
  .دهد  مرگ مادر خبر میها کشیده شده، از روي آن

. کند بزرگش زندگی می ماندنی، مادرش را از دست داده و با پدر و مادر: راه: اپیزود دوم
برخی از اهالی . گیرد  قرار میمورد تمسخر کودکان روستاگاهی او از ناحیه مچ پا علیل و 

مادر بزرگ دچار . دزاده برون اند به زیارت امام روستا، از جمله مادربزرگ ماندنی تصمیم گرفته
 ماندنی با وجود  دیگر،از طرف.  استکمردرد شدیدي است و براي شفا قصد زیارت کرده

زاده بشتابد و دست  علیل بودن خویش، اما براي شفاي مادربزرگ نیت کرده به سوي امام
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کشاند، لذا با این که صبح روز بعد،  گویی نیرویی او را به طرف خود می. خودش هم نیست
 بزرگ و برخی از اهالی روستا به راه افتادند و ماندنی را هم بیدار نکردند، پس از بیدار مادر

 دو دوست شرور خود را فریبافتد، اما در بین راه به سبب سادگی خویش،  شدن به راه می
 در آن جا پس از انداختن ماندنی  وافتند السالم راه می خورد و به طرف چشمه خضر علیه می

داري لبیند که با مهربانی او را د ماندنی در آن لحظه پیرمردي را می. گریزند یدر چشمه، م
دهد و  یک میخ بلند هم به او می دهد و یک دبه آب و سپس راه را به او نشان می. دهد می
کشد  بعد هم دراز می. زاده ببرد تا زائران از آن آب استفاده کنند را به امام ها گوید که آن می

بیند که اهالی روستا و مادربزرگش  در بین راه می. افتد ماندنی به راه می. رود یو به خواب م
 براي . استاند، مادربزرگ هم حال خوشی ندارد و تراکتور هم خراب شده کنار جاده نشسته

وسیله نقلیه نیاز به یک میله یا میخ بلند بود که ناگهان ماندنی به یاد آن میخ  درست شدن
در ضمن، از . شود ها می ا دادن آن میخ به راننده تراکتور باعث خوشحالی آنافتد و ب بلند می

 ماندنی وقتی. افتند کنند و به راه می ها نیز او را دعا می دهد و آن  میزائرانآب دبه هم به 
را بیند پیرمردي با روانداز سبز رنگی دراز کشیده، وقتی روانداز  شود می زاده می وارد امام

شود که این پیرمرد همان پیرمردي است که آب و میخ بلند را به او   متوجه می،زند میکنار 
 جا خوابیده کنند که وي از صبح تا حاال همین داده بود و اطرافیان پیرمرد نیز گوشزد می

  .است
 کی به سی تدري معلم قرآن است که براکی سوم درباره زودیاپ: پروانه: اپیزود سوم

 قرآن ،ییبای به زشیکه از پ) درضایس ( از شاگردانیک راه با یدر. رود ی سرسبز ميروستا
 که در معلم. شود ، آشنا میمند است ها سخت عالقه  و در ضمن به پروانهداند یخواندن م

 رفتار و گفتار او در نظر .کند برپا می است همان جا کالس درس را دهی گزیمسجد سکن
 که گاوش را گم ي به مردي چرا که وند،ک ی مدای معلم نمود پکی فراتر از يزیمردم چ

 يرمردی بگردد و سپس به پوانشی دنبال حی و در همان حوالزدی برخدیگو ی م،کرده است
 شده و پسر دایناگهان گاو پ.  او حتما خواهد آمددیگو یکه چشم به راه پسرش است م

 و از کنند ی مدای به معلم پیبیمردم روستا اعتقاد عج. گردد ی سال باز مکی بعد از رمردیپ
  . که آنها را دعا کندخواهند ی ميو

 به فکر دی که بادیگو ی پل روستا به کدخدا مي معلم هنگام رد شدن از رومدتی بعد،
 بعد روز .دیای بلی کند و سانی آب طغ که امکان دارددر غیر این صورت، ، باشندبند لیس
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 خراب شده نتوانسته لیر س چون پل در اثدیگو ی و مرسد ی به کالس مری د»درضایس«
 تا زودتر به دیای آب بي از روشیها  که از فردا مثل پروانهخواهد یمعلم از او م. دیایزودتر ب

  .مدرسه برسد
در امان ماندن از  ي که براخواهند ی و از معلم مندیآ ی روستا به مسجد می اهالشبانه

 یی دعانی چنشود یحاضر نم ،پندارد ی مي عادي معلم که خود را فردی ول. دعا کندلیس
 که امدهی نگفتن او نای با گفتن و لی نخواهد افتاد و سی اتفاقنی مطمئن است چنزیرا .کند

 ی قدرتي وانگارند یاند و م  بت ساختهکی از معلم شی خوناما مردم که در ذه. بخواهد برود
 ندارد و یتوجه معلم به خواسته آنها ی ول.بندندی سخت پاشی دارد، به گفته خويفوق بشر

 و از گردند ی بازممانی پشیاهال.  و پل کمکشان خواهد کردبند لی فقط در ساخت سدیگو یم
 است که سر »درضایس« تنها انی منیدر ا. ند فرزندانشان به مدرسه برودهند یفردا اجازه نم

 زود آمدن خود هی و در توجشود یرو م  کالس روبهی خالفضاي و با دیآ یوقت به مسجد م
  . آب رد شده استي که از رودیگو یم

 و نه خودشان و نه فرزندانشان با او اند دهی همه از معلم برگری که دیی جالمی في انتهادر
براي درمان حال پدرش که سخت بیمار  تا او را دیآ ی دنبال معلم مدرضای سزنند، یحرف م

 معلم در کمال به خانه خودشان ببرد و در کنار همان پل شکسته است کهشده است، 
 آب فرو ر دی به تمامي خود وی ول.شود ی آب رد مي از رودرضایسکه  ندیب ی مرتیح
  .رود یم

 است، طعنه دهی رسنیقی داشته و به مرحله مانیآموز چون به حرف معلمش ا دانش
اما معلم .  آب بگذردي از رونکهی ندارد جز ايا  چارهکند ی و فکر مپندارد ی میمعلم را واقع

 او مانیا.  اعتقاد نداردشیها  کدام از گفتهچی است، خود به هی فقط ظاهرش قرآنایگوکه 
  .ستی نی قلبمانی از اي فقط به ظاهر است و خبرایگو

توان  شود، اما می هایی متفاوت ارائه می هرچند این فیلم، در سه اپیزود و با داستان
با تولد یک کودك آغاز و با د اول اپیزو. ارتباط بسیار عمیقی را میان این سه اپیزود دید

 نشان لمیدوم فاپیزود . دارد ي و مادیعی طباری بسیمضمون و پذیرد مرگ یک زن پایان می
 ی کند تا به درك درستی طدی باشی خوی در زندگی که هر انسانی دارد و راه»قتیطر«از 

که  هبود) ع(گویی پیرمرد همان خضرنبی در این اپیزود، . و عالم برسدیاز هست
   . در راه ماندگان استکنندهدستگیر
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شود و آن هم باور به امور ماورایی و  ، اوج داستان فیلم محسوب می)پروانه(اپیزود سوم 
را » راه سعادت«را بپذیرد، در اپیزود دوم » تقدیر«آنکه در قسمت اول . استعالیی است

خواهد » یاري«طی طریق را به وي نشان داده و او را در » راه«خواهد یافت و پیر مرشد 
از الطاف الهی از خود نشان دهد، به » شکی«آنکه کوچکترین  ساخت و در اپیزود سوم، بی

است که در متون » تقرب به حقیقت«این ترتیب، نشانگر مراحل . رسد مطلق می» حقیقت«
  .عرفانی ما نیز بر آن تاکید شده است

  
  تحلیل گفتمان فیلم

را » تولد یک پروانه«، ساخت فیلم سینمایی »گر فیلمکنش«، )- 1336(» مجتبی راعی«
 به پایان رسانده 1376در گرماگرم تغییرات معرفتی در عرصه فرهنگی کشور، یعنی در سال 

هایی با این سبک که در ساختاري اپیزودیک به بیان  تا قبل از این، ساخت فیلم. است
شاید بتوان فیلم اپیزودیک . استعالگرایی پرداخته باشند، کمتر مورد توجه قرار داشت

  .اي براي این امر بیان کرد را نمونه) 1365مخملباف،(»دستفروش«
هاي استعالگرا، در اپیزود اول فیلم به  بند اکثر فیلم ، به عنوان ترجیع»مرگ«موضوع 

شروعی که پایان آن می . داند تصویر کشیده است و فیلم آن را شروع رسیدن به ماوراء می
 ظاهر کار هم ی حتگرید« شبیه راه رفتن روي آب باشد که به قول خود راعیتواند چیزي 

 تی سنخي عادی آب راه برود با قواعد زندگي روی و اگر کسستی نيعاد
تولد یک پروانه به دنبال آن است که مخاطب را متوجه امري کند ) 46:1379راعی،(»ندارد

ر از مساله ناشناخته ولی آشناي براي این کا. دهد که کمتر آن را مورد توجه قرار می
کند و سپس وي را متوجه ماورائی  که براي هر انسانی قابل لمس است، شروع می» مرگ«

کند که به نوعی کمتر از مرگ مورد توجه است و در اثناي آن، مخاطب درگیر مباحث  می
  . شود جدي حقیقت می

به عنوان شرط الزم » شریعت«بینیم که فیلم بر عناصر گفتمانی مانند  از طرف دیگر، می
و » هاي دینی تایید ادیان، پیامبران و روایت«، )داستان همرهی خضر نبی(تجربه دینی 

کند و به ذکر مراحل عرفانی شریعت، طریقت و حقیقت  تاکید می» مراحل عرفان اسالمی«
ادگی ذهنی، پردازد و با این آم در واقع در مرحله اول به بازشناسی مفهوم دنیا می. پردازد می

با همراهی و باور به طریقت نیز، در حقیقت عشق . دارد قدم برمی) اپیزود راه(در طریقت 
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» استاد«ضمن اینکه با توجه به اینکه در ادبیات عرفانی به شدت بر حضور . گردد ذوب می
) ع(در طریقت به علت احتمال گمراهی تاکید شده است، در اپیزود دوم نیز بر همرهی خضر

  .گردد یقت به عنوان مرشد و راهنما تاکید میدر طر
را نیز مورد توجه » مکان«ساختار اپیزودیک اثر، براي نشان دادن سیر به سوي تکامل، 

کند،   آن چه بیش از هر چیز دیگري بیننده را با خود همراه می،در اپیزود اول.  دهد قرار می
ها مانند غارهاي اولیه  ه خانهاستفاده شده ک» کندوان« از لوکیشن روستاي . است»خاك«

به سر » شناخت«اند و انسان ها گویی در مراحل اولیه  هاي کوه تعبیه شده در میان سنگ
درك معناي زندگی در . کند نیز معنایی خاص را به ذهن متبادر می» خاك«نمود . برند می

  .دنیا و بازگشت به خاك مهمترین مفهومی است که اپیزود اول بدان نظر دارد
اپیزود دوم، میان خاك و سرسبزي در نوسان است که نشان از مرحله سیري دارد که با 

رسد  بنابراین همه چیز در این مرحله آمیخته به نظر می. ممکن خواهد بود» همرهی خضر«
در اپیزود سوم ما شاهد طبیعتی سرسبز و دلنشین . نماید و تمیز حق و باطل نیز دشوار می

  .ن از ورود به مرحله فناشدن در راه خداوند استطبیعتی که نشا. هستیم
ساختار اپیزودیک این فیلم سینمایی، در واقع بر مراحل تقرب و نزدیکی به خداي 

است و هر مرحله » ترتیبی«و » تکاملی«مراحل عرفانی تقرب، . باریتعالی نیز اشاره دارد
. نیز بر آن تاکید دارد) تولد یک پروانه(همانگونه که نام فیلم . سختی خاص خود را دارد

. پذیر نیست تولد، رشد و بلوغ یک پروانه نیز مراحلی دارد که بدون تکمیل مرحله قبل امکان
پروانه از استعارات . رسیم که تازه آغاز راه است می» پروانه«در پایان نیز ما به تولد یک 

سالک . سوزاند ما است که در راه معشوق، خویشتن را در آتش شمع می» ادبیات عرفانی«
قرار گیرد و » فناي فی اهللا«نیز به دنبال آن است که مانند پروانه در پرتو شمع در مرحله 

  .پایان سیر به سوي تقرب به خداست این آخرین مرحله بی
هاي عرفانی سنت اسالمی، مقام فنا و عشق به خداوند در  همچنین از آنجا که در آموزه

اش با خدا با مردم سخنی به  لک نباید از رابطه ویژهمتبلور است و عارف و سا» سکوت«
بینیم که معلم قرآن به دنبال فریاد کردن این مساله است که  در اپیزود سوم می. میان آورد

کند که   اظهار می– که فردي وارسته است –عاشق خداست و در گفتگو با کدخداي ده 
» بلبل«گوید که مثل  به وي میاما کدخدا در پاسخ . »کند که پروانه شده است حس می«

  .»آورد سوزد و دم بر نمی پروانه گرد شمع می«. زند، شده است که عشق را فریاد می
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خودخواهی و «، )در مرگ مادر ایبیش(» زندگی دنیا«از طرف دیگر عناصري مانند 
، )هاي عرفانی معلم در ژست(» ایمان و اعتقاد ظاهري«، )در فداکاري ماندنی(» فردگرایی

در (» ناامیدي از استجابت دعا«و ) در باور ضعیف معلم(» عدم تناسب گفتار و کردار«
در حوزه گفتمان گونگی گفتمان سنت اسالمی در این فیلم بازنمایی شده ) پشگیري از سیل

  .است
  

  گیري نتیجه
 استفاده ی ماورائمی مفاهانی بي برای مشترکمی از مفاهي ایران استعالگراينمایس

 تعداد نیشتری که بيبه طور.  است»عتیطب«و » مرگ «م،ی مفاهنی جمله ااز. کند یم
 و ی داستانی موضوعات فوق را به عنوان شالوده اصلنه،ی زمنی شده در ادی توليها لمیف

 دو موضوع، تنها نی نکته را افزود که استفاده از انی ادیباالبته . اند  خود انتخاب کردهيفکر
. اند  آن بودهی در پلمسازانی بوده است که فيتر ئل مهم بحث در باب مساي برايورود

 يها لمیبه عنوان مثال از ف.  عرضه شده استنهی زمنی در ای متفاوتيها  نگاهنیهمچن
 عتی به موضوع مرگ و طبکرانه روشنفی با نگاه»اسی کافور، عطر يبو« شده، لیتحل

 یسع»  پروانهکیتولد  «ی ولداند، ی انسان ميوی دو را موجب تحول دننیپرداخته است و ا
 يای به دنی در نگرش انسانمی عظی و مرگ را شروع تحولعتی طب؛ی عرفانیکرده با نگاه

 محسوب در انسان یکیزی که مرگ حلقه اتصال به امر متافیدر حال. پس از مرگ قرار دهد
 و کند ی می تلقی انسانی آن را مبدا تحول در زندگای نمای در سي گفتمان روشنفکرشود، یم
 نما،ی در سی سنت اسالمییاما مرگ در بازنما. گردد ی م»سمیلیهین« از رهگذر آن دچار ای

 ورود انسان به مرحله ي است براي و رهگذریکیزی در امر متافدنیشی اندي است برايتلنگر
 . » راه حضرت حقر دقتیطر«

 يها لمی ف بوده است که هرگز دري امر نیز»عتیطب «ي بصريها ییبایاستفاده از ز
 تکه کی پروانه، پشت پرده مه، کی مانند تولد ییها لمیاز ف. استعالگرا فراموش نگشته است

 کندلوس يها  مانند باغییها لمی تا فگرفته روشن است ی چراغنجای است و اکینان، خدا نزد
 در تعی طبییاما نگاه به بازنما. اند  را مظهر تحول قرار دادهعتی طباس،ی کافور، عطر يو بو

 عتی پروانه، طبکی مانند تولد یلمیدر ف.  برخوردار بوده استياری بسيها آنان از تفاوت
 تقرب به خداوند، تکامل در ی انسانری که با سدهد یاز خود بروز م» متکامل «یمفهوم
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 يا  ما با چهرهلم،ی اول فزودی که در اپيبه طور. ابدی ی نمود مزی آن نيها ییبای و زعتیطب
 زودی و در اپافتهی کاهش لم،ی دوم فزودی مسئله در اپنیاما ا. می روبرو هستعتیبخشک از ط

مواجه   است،ي و ساري خداوند در آن جاريها  مطلق که نشانهیعتی ما با طبلم،یسوم ف
 آخر زودی خداوند را در اپيها ییبای تکامل انسان است که زيا بریی و خود مبنامیشو یم

 که دینما ی رخ می هنگاهعتی طب،»اسی کافور، عطر يبو«اما در . کند یبهتر درك م
 و ابدی ی مرگ مپرهیز از و پس از به هوش آمدن، آن را نشانه برد ی در کما به سر میشخص

 .کند ی قلمداد می انسانیتنها آن را موتور محرکه زندگ
قبال  در یکه موضعتوان یافت   ی نمیی در حوزه استعالگرایلمی فچیهمسئله دیگر اینکه 

 به ای ، اعتقادات بوده استنی از اتی در حماای يریگ  موضعنیا.  نگرفته باشدینیاعتقادات د
 آن را جزء ، در لفافه»اسی کافور، عطر يبو «لمی که فیدر حال. دنبال نقد و رد کردن آن

 و پردازد ی به نقد آن مینی ديبا نگاه روشنفکر» مارمولک «کند، ی می تلقتیاهم یامور ب
 .شمارد ی مقتی وصول به حقي برای و راهیبخش تفکر انسان ، آن را نجات» پروانهکید تول«

 در ینیمناسک د.  وجود داردزی نینی مانند مناسک دي نگاه در مورد عناصرنیهم
 نیدر ا.  ارائه کرده باشدینی از مفهوم تجربه دی سنتیی که بازنماابدی ی متی اهمیلمیف

 ي و به عنوان مثال اجرامیستی نینی مناسک و اعمال دحید تقب ما هرگز شاهها لمیگونه از ف
 است، نشان داده شده قتی که نشانه ارتباط با حقی مثبتاری بسییما، با بازن»نماز «ضهیفر

 .است
 با ها لمی از فکی و هر شود ی محسوب مها لمی در فی که عنصر مهمیمی مفاهگری داز

 ،»ریتقد« مانند یمیاند، مفاه  کردهيریگ ع خود در باب آن موضیتوجه به اصول گفتمان
 و »ی اجتماعیزندگ«، »عدالت«، »عشق و محبت«، »بخشش «،»یخودخواه «،»دیترد«
در  ایاند   قرار گرفتهیگونگ  در حوزه گفتمانای ، گفتمان هر که با توجه بهاست» تقدس«

 در ریال عنصر تقدبه عنوان مث. اند شده یی بازنماها لمی در فی گفتمانی اصلمی مفاهقالب
 و شر مطرح ری خي به سولیگفتمان سنت، اراده خداوند را در کنار اراده انسان در جهت ن

 و در ردیگ ی قرار مي گفتمان روشنفکریگونگ گفتمان عنصر در حوزه نی اما همکند، یم
 . شده استيوی دنی زندگیزدگ  که موجب واپسشود ی شمرده میزمره خرافات

یی  نحوه بازنماگفت که هرچند این مقاله به دنبال آن بوده است کهتوان  در پایان می
 نی که در ايا  اما نکته، کندنیی تبنمای مفهوم را در سکی گفتمان هاي شکل گرفته حول
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 نیبد.  متن و گفتمان برقرار استانی است که ميا»هیرابطه دو سو« وجود دارد، نهیزم
 ی گفتمانيبند  به دستهتوان ی مزی نرانی اينمای سي استعالگرايها لمی که با مطالعه فیمعن

 ما تواند یم – و چه اثباتاً اًیچه نف – ها لمیف و شناخت عناصر موجود در افتیموجود دست 
 نکه،یضمن ا.  آنها رهنمون سازدیگونگ  و حوزه گفتمانی عناصر گفتمان،يرا با نقاط مرکز

 نی مختلف و همچنيها  در دورهیمان قدرت گفتیی ما را با جابجاتواند ی مطالعات منیا
  . آشنا سازدنمای در سینی دمی مفاهیی در بازنمااي هیگفتمان مسلط و حاش

  
  
  منابع
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