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Abstract  
Cinema is a modern art which has combined former arts and knowledge and has 

presented this to the audience with abundant attraction. Reflected thoughts in the past 

of eastern countries and especially classical literature of our country enjoy a spiritual 

theme. Reflection of mystical themes of classical literature in cinema works can be a 

means for linking thought with national art. In this research, in addition to presenting 

a historical-conceptual division, there is an abridged survey on mystical and spiritual 

thoughts of directors in our country and presented proposals for strengthening the 

relationship between cinema and classic literature. This study shows that there is no 

complementary and extraterrestrial linkage between spiritual thoughts of our past 

mystical literature and the art of cinema. Various factors influence this issue. The most 

important points are: suspicious look at politics to Sufism in iran،existence of different 

and controversial attitudes towards the thoughts and lives of mystics, attitudes of 

mystical concepts towards the mentality and their evasion from evidence, instrumental 

weakness of Iranian cinema for the plausible making of fantastic works and the 

opposition of classical and intellectual spectrums of the critics of Iranian cinema by 

making mystical works. 

Keywords: Iranian Cinema, Mysticism, Spiritual Cinema, Mystical 
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 عرفاني کالسیک ادب با ایران سینمای رابطة نقد
 

 يرانا يالن،گ يالن،گ دانشگاه ي،فارس ياتادب و زبان گروه استاد،  يرض احمد
  

 يرانا يالن،گ يالن،گ دانشگاه ي،فارس ياتادب و زبان گروه يار،دانش يميتسل يعل
  

 رانيا يالن،گ يالن،گ دانشگاه ي،فارس ياتادب و زبان يدکتر آموختةدانش اصغرزاده محمد

 

 چکیده

  روي پيش فراوان جذبة با را هاآن و آميخته درهم را پيشللين هايدانش و هنرها که اسللت وینن هنري «سللينما»
 خصللوص به و زمين مشللرق گذشللتة از مانده جا به آثار در یافته بازتاب هاياندیشلله .اسللت داده قرار مخاطبان
  در کالسيک  تبيااد عرفانيِ مضامين  بازتاب است.  معنوي پيرنگي از برخوردار نيز کشورمان  کالسيک  ادبيات
سيله  تواندمي سينمایي  آثار شه  فرازماني پيوند براي ايو شد.  ملّي هنر و اندی   یک ارائة ضمن  پژوهش این در با

  مرور ورمانکش  سينماي  هايکارگردان معنوي و عرفاني هاياندیشه  اختصار  به مضموني  -تاریخي بنديتقسيم 
  پيشنهادهایي  و بررسي  کشورمان  در کالسيک  ادبيات رفانيِع مضامين  با هایيفيلم ساخت  موانع سپس  شود. مي
ستحکام  براي سيک  ادب با سينما  ارتباط ا سي  این .شود مي ارائه کال شان  برر شه  ميان دهدمي ن   روحانيِ هاياندی

 است.  نشده  برقرار تکاملّي و فرازماني پيوندي سينما،  هنر با سرزمينمان  عرفاني کالسيک  ادبيات در یافته بازتاب
  طریقت هب سياست مشکوک نگاه از: عبارتند هاآن ترینمهم که است  بوده مؤثر مسأله  این در گوناگوني عوامل
  به انيعرف مفاهيم گرایش عارفان، زندگي و هاندیشللها به نسللبت متضللاد و متفاوت هايدیدگاه وجود ایران، در

  مخالفت و انگيزخيال آثار باورپذیر ختسللا براي ایران سللينماي ابزاري ضللعف عينيت، از هاآن گریز و ذهنيت
 .عرفاني آثار ساخت با ایران سينماي منتقدان روشنفکري و کالسيک هايطيف

 عرفانی. ادب معناگرا، سینمای عرفان، ایران، سینمای :هاکلیدواژه
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 مقدمه
سبت  مورد در بحث شتت  محل سينما  و عرفان ن ست؛  آرا فراوان ت  با شتر بي عرفان زیرا ا
 خالف در دو این ظاهر در و اسلللت عيني هنرهاي از سلللينما و خورده پيوند ذهني امور
سير  سبت  وجود اثبات براي هرگاه دارند. قرار همدیگر م  هایيثالم عرفان و سينما  بين ن
 که گرفت خواهد قرار منتقداني انتقاد مورد اشللاره این بياوریم، جهان سللينمایي آثار از

 يیک عرفان  از ما  جامعة   عمومي تلقي با  را جهان  سلللينمایي  آثارِ  در یافته   بازتاب   عرفانِ 
شم  )گرانفر، دانندنمي ستي،  و زادهها سي  از (.1386 فرا شته  هايعرفان مجموعة برر  گذ
 واجهم عرفان از متضللاد گاه و گوناگون بسلليار هايگرایش با توانمي جهان در امروز تا

 دین، مضامين  با آميخته (Mysticism) عرفان غربي، معاصر  انسان  منظر در ویژهبه شد؛ 
سطوره،   متفاوت هايساحت  وجود که است  روشن  است.  ماوراءالطبيعه و خيال جادو، ا

 و رفان ع ارتباط  اثبات  براي جهان  سلللينمایي  آثار  از اسلللتنتاجي  بهرۀ عرفان،  تعریف از
 برغ سللينماي که گرفت نادیده تواننمي این، وجود با کند.مي مشللکل دچار را سللينما
 هايردانکارگ دیدگاه شناخت است. برده ماورایي و عرفاني مضامين از را بهره بيشترین
 سينمایي  هايفيلم در هااندیشه  این نضج  نحوۀ و مضامين  این به نسبت  دنيا مختلف نقاط

  ایران سلللينماي  در عرفاني  هاي اندیشللله  طرح فرود و فراز با  را ما  تواند مي کشلللورمان 
 سازد. آشنا

ست  این پژوهش این در ما ازآغ پرسش   وزامر سينماي  ميان افزاهم ارتباطي آیا که ا
 مجموعة بررسلللي خير؟ یا اسلللت شلللده برقرار پارسلللي عرفاني کالسللليک ادب و ایران
 کيلتشللل را پژوهش این قلمرو که ایران سلللينماي عرفانيِ پيرنگ از برخوردار هايفيلم
 فانيِعر آثار از ایران سينماي  رپذیرياث وجود با که است  موضوع  این نمایانگر دهد،مي

 شورمان ک امروز سينماي  و فارسي  کهن عرفاني متون ميان غایي ارتباطي جهان، سينماي 
شده  برقرار ست.  ن ست  حالي در این ا سياري  که ا  رداريبرخو بر عالوه عرفاني متون از ب

 وجهت با امر نای که اندبصري  العادۀخارق هايجلوه از سرشار   دراماتيک، هايظرفيت از
 سينمایي  اساقتب زمينة تواندمي پيش از بيش سينما  در ویژه هايجلوه فناوري پيشرفت  به
بال   همچنين آورد. فراهم را ها آن از  و ماورایي  پيرنگ  از برخوردار هاي فيلم از اسلللتق

فان  به  گرایش هة  دو در نوظهور و کهن هاي عر نار  در اخير د ثار  تيراژ پر چاپ  ک  آ
 يکيف هايفيلم ساخت  صورت  در که است  امر این مؤید غرب، در موالنا انندم عارفاني
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ستقبال  مورد آثار این حوزه، این در س  این دیگر پرسش  گيرد.مي قرار مخاطبان ا  که تا
 کهن ادب و سينما  مستحکم  ارتباط ایجاد مانع عواملي چه مثبت، هايزمينه این وجود با

 کالسلليک متون در موجود عرفان غایيِ رتباطا موانعِ اسللتدراک اسللت؟ شللده عرفاني
 ده،شلل بيان موانع رفع راسللتاي در اوليه گامي عنوان به ایران امروز سللينماي با فارسللي
 تواندمي دسللت این از هایيپژوهش اسللت. پژوهش این گيريشللکل بنيادین ضللرورت

نة  ناهنري  بازخواني  زمي نامتني  و بي هب،    از بي  و آورده فراهم را ملّي تاریخ  و هنر مذ
 بگشاید. ایراني انسان نوزایي به فرازماني ايدریچه
 دراکا کشورمان، در عرفاني سينماي و معناگرا سينماي اصطالحات همزادي به توجه با
 و انيعرف  سلللينماي  به  منتقدان  نقدهاي   و ایران سلللينماي  در معناگرایي  واژۀ با  عرفان  پيوند 

  قادي،انت رویکرد و تحليلي -توصلليفي روش با پژوهش این اسللت. ضللروري امري معناگرا
  سلللينمایي  هاي فيلم عرفاني  هاي پيرنگ  انواع آن، نخسلللت  گام  در اسلللت. یافته   نگارش 

  سللينماي در عرفان عناوین )تحت 1376 خرداد از بعد و قبل تاریخي دورۀ دو در کشللورمان
  رقرا بررسلللي مورد اختصلللار به  اجتماعي(  -انتقادي  و روشلللنفکري گرا،معنویت  جنگ، 
 ایران سينماي  در عارفانه هايفيلم ساخت  موانع پژوهش، رهيافتي گام در سپس  و گيردمي
  باس اقت )موانع خاص  و کهن( تاریخي  و ادبي متون از اقتباس  )موانع عام  دالیل  بخشِ دو در
 شود.مي تبيين عرفاني( متون از
 

 پژوهش پیشینۀ .1
  ماورایي يممفاه با سينما  رابطة خصوص در شده  انجام مطالعات گستردگي  و تنوع به توجه با
 ایم:کرده بنديتقسيم کلي عنوان سه ذیل در را شده انجام مطالعات عرفان، و

  )اوحدي، «سللينما و متافيزیک» اند:پرداخته سللينما و عرفان رابطة بررسللي به که آثاري -الف
  وري،)شللاپ «اسللالمي ةفلسللف و عرفان بر مبتني دیني سللينماي مباني در وجوجسللت» (،1379
 فر، )رزازي امروز سلللينماي  و عرفان  ،(1375 ارجمند،  )مهدي  «سلللينما  متافيزیک  » (،1380
صطفوي  )پورمعيني، «سينما  و عرفان» (،1377 صطفوي،  و م سي  (،1393 م  و ساختاري  برر

  )آویني، سللينما حکمت (،1396 اصللغرزاده، و پور)یوسللف سللينما و عرفان نسللبت فرآیندي
 .و...( الف 1387 ،1381
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ندیشللله   و آثار  نقد  به  که  آثاري  -ب نان   هاي ا   هاي گرایش از برخوردار خارجي  کارگردا
  )احمدي،  «1تارکوفسلللکي  آندري  سلللينماي  بازیافته؛    اميد  » :اند پرداخته  ماورایي  و عرفاني 
  آثار در متافيزیک» (،1377 ،2سيما  و مانس )بيورکمان، «برگمان روایت به برگمان» (،1392
  سلللاتيا  آثار  در عرفاني  معنوي، هاي آموزه» و (1379 مشلللهدي،  )حاجي  «3برگمان  اینگمار 
 براي گاهيجلوه سلللينما» مانند هایيمقاله   (.1386 ،5یرس پي ماریا   و )گرگوري «4رايجيت 
ضامين  بررسي  به انتقادي دیدگاه با نيز (1384 زاده، شریف ) «سکوالر  عرفان   فانيعر شبه  م
 اند.داختهپر هاليوود متأخر هايدهه هايفيلم

شه  و آثار نقد به که آثاري -ج   رفانيع هايگرایش از برخوردار ایراني کارگردانان هاياندی
  انيعرف مضللامين و هاآن ميان توانمي که آثاري از برخي ميان این از :اندپرداخته ماورایي و

مایي   هاي فيلم مان   سلللين طه  کشلللور ند    کرد، برقرار راب بارت مان » از: ع نه  ای ه  در چگو   هجب
  مانيفيسلللت » (،1393 ،6)دویکتور «شلللود؟مي تجربه  تلویزیون تماشلللاگر  نزد و برداريفيلم

  «سلللنتي هاي مانيفيسلللت  سلللایر با  آویني فتح روایت  هاي تفاوت  و ها شلللباهت   شلللهادت: 
  جبهه،» (،1369 )فراسللتي، «هامون فيلم نقد هسللتم؛ پس روشللنفکرم» (،1393 آبادي،)کریم
  «کيا(حاتمي ابراهيم سللينمایي روایت از برداشللتي) خاک زا شللده رها مردان نزدیک  نماي

  . و... (1384 )پورسعيد،

 در انعرف مضمون  بر خاص طور به که اثري به خود بررسي  در پژوهش این نویسندگان 
  باشللد، ادهد قرار تدقيق مورد را دو این ارتباط تاریخي فرآیند و بوده متمرکز ایران سللينماي
 نيافتند. دست

 ایران سینمای در عرفان .2
  آن منتقدان و معناگرا سینمای مفهوم .2-1

صطالح  ایران در و... عرفاني معنوي، دیني، سينماي  درخصوص  صحبت  هرگونه   مايسين  ا
  بيان  نيمعا  با  اصلللطالح این گفت  توانمي که  ايگونه  به  کند مي متبادر  ذهن به  را معناگرا 

                                                           
1- Tarkovsky, A. 

2- Bjorkman, S. et al  

3- Bergman, I. 

4- Satiajit, R. 

5- Pires, g. et al 

6- do Victor, A. 
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ستني    پيوندي شده،  س ست.  یافته ناگ ست  زمال نتيجه در ا سي  و طرح از پيش ا   هايفيلم برر
 اب  را آن ارتباط  و واژه این مفهوم ایران، سلللينماي  عرفانيِ  اشلللارات و پيرنگ  از برخوردار
   دهيم. شرح عرفاني سينماي
 در گردد.بازمي 60 دهة به ایران در آن گسلللترش و معناگرا سلللينماي به ویژه توجه
 رهبري و اداره به مکلّف اسللالمي ارشللاد وزارت سللينمایي امور معاونت دهه این ابتداي
 ریزيِپي هدف با مناسللب  اسللتراتژي  اجراي و تدوین طریق از ایران سللينماي  صللنعت 
صات  با سينمایي  صنعت  ست  س  ریزيپي با سينمایي  مدیران و شد  مذهبي -ملي مخت  يا
سيدن  براي نظارتي و حمایتي هدایتي،  ساخته  آثاري و کردند تالش سينما  نوع این به ر

 رایانهگخاص و سرمایه بودن دولتي شود.مي اطالق عرفاني فيلم اصطالح هاآن به که شد
یان  این اصللللي ویژگي دو مضلللمون، در بودن مایي   جر يان،   رک؛) بود سلللين بدالله  ع
 هايسللال از تقریبا  معناگرا سللينماي اصللطالح پيشللينه، این وجود با (.1390 زادگان:تقي
 معاونت حوزۀ در فجر( فيلم جشلللنوارۀ در نام این با بخشلللي ایجاد از )بعد 1382-1383

شاد  و فرهنگ وزارت سينمایي  سالمي  ار  وجهت که سينمایي » شد:  مطرح تعریف این با ا
 ارقر مدنظر  آن معني و باطني  رموز به  عطف با  را زندگي  روزمرۀ هاي واقعيت  به  عميق
 در موجود ابهامات از ناشلللي متضلللادي گاه و متفاوت نظریات زمان، همان از «.دهدمي

  داشت. وجود معناگرا سينماي محدودۀ و هامصداق
  که  گروهي -1 دارد: وجود معناگرا  سلللينماي  درخصلللوص دیدگاه   چهار  کلي طور به 
  عنوان به  را رمزگشلللایي که  ايدسلللته  -2 دانند. مي نادرسلللت  را معناگرا  سلللينماي  کاربرد 
  مفهوم به  را معنا  نباید   معتقدند   که  گروهي -3 کنند. مي مطرح سلللينما  این ویژگي بارزترین 
 با  را معناگرا  سلللينماي  که  کسلللاني -4 و داد قرار ماده  مقابل   را آن باید   بلکه  کرد، تعریف
 (.1388 حسيني، )رک؛ دانندمي مترادف هااین نظایر و عرفاني دیني، سينماي
 هایي مثال  مایاندن   ن براي تالش در فارابي  بنياد  حلقة  در آمده  گرد افراد ،70 و 60 هاي دهه  در

 ستایش وردم را تارکوفسکي آندره مانند هایيکارگردان سينمایي آثار دیني، و متعالي سينماي از
 سللورۀ مجلة در آویني مرتضللي سلليد گرد گرفته شللکل حلقة که بود حالي در این دادند.مي قرار
 کريروشللنف ايسللينم از نمودي را تارکوفسللکي هايفيلم فراسللتي( و افخمي )مانند هنري حوزۀ
 سللينما وظيفة منتقدان این (.1373 همکاران، و روحاني )رک؛ کردندمي تلقي ارزشبي و دانسللته
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ستند مي گویيداستان  اول گام در را  تحسين  را 1هيچکاک آلفرد مانند گوداستان  سازان فيلم و دان
 اشللتهد سللينما کردکار و ماهيت از درسللتي شللناخت باید ابتدا در ما بود معتقد آویني کردند.مي

 خود نظر مورد مضللامين طرح راسللتاي در آن از برداريبهره به دسللت بعدي مرحلة در و باشلليم
 پرداختند،يم عرفاني و فلسللفي مضللامين بر تمرکز به داسللتان طرحِ جاي به که را آثاري او بزنيم.

 از اريبسلللي  که  بود حالي  در این و ب(1387 آویني،) دانسلللتمي سلللينما  هنر ذات از منحرف
  دانند.مي شيعي عرفان از کامل نمودي را او فتح روایت مستند  منتقدان،

 ایران سینمای در عرفاني هایپیرنگ انواع .2-2
جایي  از مان،  که  آن فاهيم  تکوین بسلللتر ز ماعي  و فردي م  پژوهش این در اسللللت اجت

نان   عرفاني  پيرنگ  از برخوردار هاي فيلم و عرفاني  هاي گرایش  در مان کشلللور کارگردا
 پيروزي از پس سللالة 20 دورۀ -الف اسللت: گرفته قرار تدقيق مورد زماني مقطع دو قالب
 وقایع نيز مقاطع این تقسلليم زمينة .1376 خرداد دوم از بعد دوران -ب و اسللالمي انقالب
 یک از ربرخوردا آثار که نيست  معني آن به این البته است.  کشورمان  سياسي   و اجتماعي
 به قطيعيت نگاه نيز ما اند؛شده  ساخته  مقطع دو این از یکي در فقط خاص عرفانيِ گرایش

شته  مقطع دو این  ختلف م هايجریان تکوین و شروع  زمان و هازمينه لحاظ با بلکه ایم،ندا
  ایم.کرده اشاره نيز بعدي مقطع در جریان این ادامة به سينمایي آثار در عرفاني
 ار دیني هنر مفهوم مورد در بحث  ایران انقالب نيدی پيرنگ  اول، سلللالة  20 دورۀ در
 روي ميان ینا در تمرکز بيشللترین کرد. هنري مجالت و دوایر تکرار پُر گفتمان به تبدیل
 غربي دگيزن سبک مبيّن چيز هر از بيش و گرفته شکل غرب در که هنري بود. سينما هنر

ست  ست  اثرگذار و فراگير آنقدر و ا شت. گ کنار و گرفت دیدهنا را آن تواننمي که ا  ذا
  عضللليب تغيير به رفتهرفته فرهنگي و سلللياسلللي تغييرات 1376 خرداد از بعد هايسلللال در

  عا  طب یافت.   گسلللترش ایران در مدرن  زندگي  نمودهاي  و انجاميد   اجتماعي  هاي گفتمان 
 ودندب کشللورمان اجتماعي و فرهنگي شللرایط از متأثر زمان این در شللده سللاخته هايفيلم
  (.1379 ميراحسان، رک؛)

 و شلللدن مدرن غرب، فلسلللفي آثار روزافزون ترجمة انتقادي، هاي دیدگاه   طرح امکان 
 و مدرن زندگي از ناشللي عصللبيت و افسللردگي رسللو  آن متعاقب و جامعه گرایيِمصللرف
  هايشگرای با هایيفيلم سللاخت به منجر جهان روزِ سللينمایي آثار بيشللتر مشللاهدۀ همچنين

                                                           
1- Hitchcock, A. 
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  آثار برخي عرفاني پيرنگ  (.1386 وکيلي، )رک؛ شلللد زماني  مقطع این در متفاوت  عرفاني 
  سياسيِ ت ساخ  و سياست   و سنّت  به نسبت  انتقادي دیدگاه سایة  در مقطع این در شده  ساخته 
 و ولا زماني مقطع در دیني و جنگي عرفانيِ هايفيلم مجموع در داشللت. قرار دیني تشللکل
  عرفانيِ هايفيلم اند.شللده سللاخته بيشللتر دوم مقطع در انتقادي -اجتماعي عرفانيِ هايفيلم

سفي  شنفکري  -فل   يپراکندگ دوم مقطع اول دهة و اول مقطع دوم دهة در گرامعنویت و رو
 نمایانگر دهش  ذکر نامشان  جلوي در پرانتز در که هافيلم شدن  ساخته  سال  اند.داشته  بيشتري 
 جدول در برده نام ایراني هايفيلم مجموع توليد زماني مقطع و نام است. هاآن ساخت مقطع

  است. آمده (1)

 جنگي عرفانيِ هایفیلم .2-2-1
  در یا  تحميلي جنگ  هاي سلللال در عارفانه    هاي اندیشللله  از برخوردار آثار  از زیادي  بخش
ستان  ستعاره  مقدس، دفاع هايفيلم گرفت. شکل  آن پيرامون هايدا   آغاز زا هایيمثال یا هاا
 (.1393 )ورزي، بودند جوانان توسط خدا سوي به راهي

 در آویني شللهيد (1366-1364) فتح روایت و (1359) حقيقت مسللتند هايمجموعه
سيم  شگام  آثار از اما گنجند،نمي سينمایي  هايفيلم بنديتق صویر  در پي  عرفاني ضاي ف ت
 شللننری لحن بود. سللينماگران و شللهروندان به آن هواي و حال انتقال و جنگ هايجبهه

 ندگيز پيرایةبي تصللویر و ميزانسللن و زمان تدوین، از هدفمند اسللتفادۀ آویني، قدسلليِ
سيجيان،  ضایي  ب ستر  در که کردمي خلق را ف  یکي و ودمعب سمت  به حرکت نوعي آن، ب
 خود تاریخي حصللار از کربال و عاشللورا فضللا، این در بود. جریان در خداوند با شللدن
 تهبرداشلل با کرد.مي حلول بسلليجيان زمانيِ این حيات در اياسللطوره چون و آمده بيرون
 عاشلللورا همان عمليات، روز و کربال همان جبهه، معرکة مکان، و زمان مرزهاي شلللدن
بدیتي  به  نيل  راه در والیت  از پيروي آن در که  بود  الزم امري فاني  زندگي  این وراي ا
سن  نمود.مي شاگر  آویني، ميزان سش  به را تما شهود  بُعد دو ره دربارۀ گريپر  نهانپ و م

فاني(  ند مي دعوت جنگ  )عر نه  به  ک ماي   نوعي آویني گفت  توانمي که  ايگو  سلللين
سيجيان  آویني، مستندهاي  در (.1393 دویکتور، )رک؛ است  کرده خلق شيعي  عارفانة  ب

 سللفري در شللکلهم هایيلباس با و جبهه خاکي و سللاده فضللاي در جوان چه و پير چه
 در هک بودند مختلف هايبدن در روح یک همه گویي شلدند. مي یرتصلو  الطيروارمنطق
ها  ها آن درون به  بر آویني (.1393 )ورزي، بود جاري  معبود با  یگانگي  نغمة  تن  هاي جن
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 و مکان و زمان از مهاجرت در انسللان ارزش اسللت معتقد و کندمي تکيه جنگ عرفاني
 است  والیت الیزال آسمان  در زپروا و زميني هايجاذبه قيدهاي زدودن براي مرزهایش
 (.1393 آبادي،)کریم

 در دانسلللت. مقدس  دفاع  حوزۀ کارگردان  ترینشلللهره توانمي را کيا حاتمي  ابراهيم
 ساخت زمان تناسبِ به (1367) باندیده شدۀ تحسين فيلم مانند او جنگي مختلف  هايفيلم
 نماد ) پالک و پرواز بينایي،  و نور دارد. وجود فلسلللفي تا  دیني عرفان  از هایي الیه  ها، آن

 از» تا (1368) «مهاجر» از کياحاتمي هايفيلم اکثر در عرفاني هاينشللانه عنوان به شللهيد(
خه  نگ  نقشلللي (1376) «ايشللليشلللله آژانس» و (1371) «راین تا  کر ند  پرر  )رک؛ دار

  (.1393 ،1ابکسيس
 از (1376 سلللال از )بعد  پژوهش این دوم مقطع در شلللده سلللاخته   جنگي هاي فيلم
 ند؛ااجتماعي و انتقادي هايپيرنگ داراي و گرفته فاصللله عرفاني و حماسللي مضللامين
ند   لد  هاي فيلم مان  )رک؛ و... (1383) گيالنه  (،1379) مرده موج (،1378) مهر ماه  متو

ضامين  توانمي مجموع در (.1393 شاهرخي،   را مقدس دفاع حوزۀ عرفاني آثار عمدۀ م
يل  و عروج جسلللميت،  از رهایي  الهي، مشللليّت  و والیت  قبول یة   در وحدت  به  ن  سلللا
  دانست. شهادت مانند تشيع هايارزش

 گرامعنویت عرفاني هایفیلم .2-2-2
ماي   ند  توانمي را معناگرا  سلللين تة   تولد  فرز ياد  یاف مایي   بن بازوي  فارابي  سلللين  جرایيا )
شاد(  وزارت سينمایي  معاونت ست.  60 دهة در ار  ساختة  (1364) مه سوي  آن فيلمِ دان
 توانمي توسلللّع قدري با اسلللت. بنياد این فرزندان آغازین از نسلللبعسلللگري منوچهر
 اسلللکار نامزدي مرحلة تا که را (1375) آسلللمان هايبچه  مانند   مجيدي  مجيد  هاي فيلم
 آثار  اکثر در آب و ماهي  دانسلللت. رده این آثار  زمرۀ در رفت  پيش خارجي  هاي فيلم

ند. نمادین  عرفاني  اشلللارات نمبيّ و دارند  وجود مجيدي   در مجيدي  هاي فيلم چند  هر ا
 پسند  و آثار این ملّي پيرنگ واسطة  به اما شوند، مي داده نمایش الملليبين هايجشنواره 
 آثار  سلللایر از کمتر (1387 ،2گریگوري )رک؛ ایراني مخاطبان   توسلللط ها آن نسلللبي
 هایييلمف گيرند.مي قرار بدنه ينمايسلل به مندعالقه منتقدان انتقاد مورد معناگرا سللينماي

                                                           
1- Abecassis, M. 

2- Gregory, A. 
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 قرار افراد این انتقاد نوک در هاآن مشللابه   آثار و (1382) باباعزیز و مه سللوي  آن مانند
 سلللينماي آثار به منتقدان این کلي دیدگاه لحاظ  با  (.1373 همکاران،  و )روحاني  دارند 
شروح  شکل  به معناگرا سينماي  بخش در )که معناگرا  این مجموعة وانتمي شد(  ذکر م
 هلا فيلم این گفتيم کله  طورهملان  املا  آورد، گرد معنلاگرا  آثلار  چتر زیر در را آثلار 
سبت  شده  انجام نقدهاي باید و دارند هم با هایيتفاوت  يفط یک قالب در را هاآن به ن
 (.1384 فراستي، و )طوسي کرد ارزیابي

ثار  مجموعة  بر گرامعنویت  نام  اطالق نا  به  بخش این آ   يها فيلم که  نيسلللت  آن يمع
 بهرهبي نيز روشنفکري عرفانيِ هايفيلم حتي یا و ندارند دیني و معنوي صبغة جنگي عرفانيِ

  شاره ا آثار این غالب هواي و حال و وجهه به بنديتقسيم  این در بلکه اند،معنوي اشارات  از
  لکهب نيست،  ارآث این در دیني خاص گرایش نوعي دهندۀنشان  نام این ضمن  در است.  شده 

  اغلب  در که  بوده هسلللتي امور در خداوند   نقش و معجزه قبول معنویت،  نوعي به  معطوف
 است. مشترک ادیان

 دیني عرفانيِ هایفیلم .2-2-3
شاراتي  حاوي دیني اثر هر ساخت  اغلب، که چند هر  تواننمي اما بود، خواهد عرفاني ا

 در نيدی عارفانة آثار او هايفيلم اغلب که یافت ایران در را سللبکي صللاحب کارگردان
 کرده تمرکز دین عرفاني وجه هم و تاریخي وجه بر هم همزمان و باشلللند خاص مفهوم
 نيست  عنام این به شده  ساخته  هايفيلم از خاصي  گروه به دیني عارفانة نام اطالق باشند. 
 در ارند.ند دین با نسللبتي پژوهش این در بررسللي مورد عرفانيِ هايگونه دیگرِ آثار که
 وقایع شنمای به صلللرفا  که ایمبرگزیده آثاري براي را دیني عرفاني هايفيلم نام ما واقع

 دیني هاييتشخص    و زندگي وقایع بين یا و اندپرداخته عرفاني پيرنگي با دیني تاریخي
 ندهست شييعت بزرگان و ائمه عموما  که دیني پيشوایان آثار این در اند.کرده برقرار ارتباط

صيت    عنوان به سي  و کامل هایيشخ سان  سایر  و شوند مي معرفي قد سک  با هاان  هب تم
ند مي ها آن طریق از پيروي و ها آن   کامل   هاي انسلللان آن الهيِ مقام  از درجاتي  به  توان
 اند،شده تهساخ کربال واقعة پيرامون که هایيفيلم به توانمي آثار این جملة از آیند. نائل
 حوزه، این در شللده سللاخته آثار تمام کيفيت کرد. اشللاره (1373) واقعه وزر فيلم مانند

  چنداني  عرفاني  پيرنگ  نيز شلللده سلللاخته   دیني آثار  از برخي در و نيسلللت یکسلللان
 شود.نمي مشاهده
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 فلسفي و روشنفکری عرفانيِ هایفیلم .2-2-4
صطالح  شنفکري  عرفانيِ هايفيلم ا سفي،  و رو س  ياسينمایي  آثار بر ناظر فل  در که تا

 و ابلندتق در یا اندآميخته هم در ايگونه به شللرقي عرفان و غربي فلسللفي اندیشللة هاآن
 از عبور و شمول جهان هايعرفان به تمسک  یا دو این تلفيق با تا کوشند مي هاشخصيت  

 نخسللت مقطع در مهرجویي داریوش هايفيلم برسللند. آرامش سللاحل به فلسللفي موانع
 ینا دانست.  روشنفکري  عرفان از برخوردار آثار زمرۀ در توانمي را پژوهش این زماني
 شکل  70 دهة ميانة سياسي   و اجتماعي تحوالت از قبل و جنگ از پس هايسال  در آثار

سم  که ايزمانه گرفت. سي    مکاتب و هاای سم    مانند سيا سي س  از را خود جلوۀ مارک  تد
 ترینِهرهش  بودند. شده  سرگشتگي   دچار گذشته،  گرايکمال روشنفکران  و بودند داده
  است. (1368) هامون فيلم آثار این

بارۀ  مهرجویي ید: مي (1373) پري دیگرش فيلم در مایش  فيلم این من براي گو  ن
ست.  طلب مقام یعني ؛سلوک  و سير  ةمرتب اولين و وادي سان  اینکه ا  این رد چگونه ان
تد مي وادي عاد  در عميق تحولي ناگهان   و اف ید مي وجود هب  اشوجودي اب  یک  به  و آ

 دنياي در شللودمي آیا که اسللت این اصلللي سللؤال .کندمي عمل و فکر دیگري صللورت
 ةتجرب آن به و رفت فرو خاص انزواي آن به امروزي عجيب اغتشلللاش ميان در و مدرن
 (.1383 )مهرجویي، رسيد عرفاني
صه  طور به سان  مهرجویي، عرفانيِ آثار در گفت توانمي خال س  و امروزي رنمد ان   فةفل
  از ورعب با کوشللندمي او هايفيلم هايشللخصلليت و اندشللده آميخته عرفاني مفاهيم با غرب
  اغلب ورمانکشلل در روشللنفکري عرفانيِ هايفيلم بگذارند. گام عرفان وادي به فلسللفه معبر
 است. گرفته قرار کالسيک سينماي دارطرف منتقدانِ انتقاد مورد

 انتقادی و اجتماعي انيعرف هایفیلم .2-2-5
فاني  هاي فيلم یه   بن داراي عر ماعي  هاي ما قادي،  و اجت  خاص  شلللرایط محصلللول انت

 جایگاه قابلم در طریقت تبليغ و تساهل  براي بيشتري  امکان آن در که بودند ايتاریخي
ستحکم  سي    سُنت  م سي  به طيف این هايفيلم بود. شده  ایجاد شریعت  و سيا  نقادانة برر

 و باطن صفاي  اغلب آثار، این در پردازند.مي جامعه در معنویت و دین دکارکر و نقش
ماید  مي ابتر عملي دیني اعمال  دانشبي انجام  و گيردمي قرار تأکيد   مورد عمل  پاکي   ن
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 و اندیشلله نو، نسللل از نمادي که پسللر آثار، این اغلب در ندارد. دین حقيقت به راه که
 ،اسللت آن ظواهر و سللنّت نماد که پدر از راترف ايمعرفتي مراحل در اسللت پاک فطرت
سل  انقالب آن سرآغاز  که امر این دارد. قرار س  کارانمحافظه مقابل در ایران جوان ن  لن

 آن توانمي و داشللت وجود نيز مجيدي مجيد آثار و جنگ زمان هايفيلم در بود پيشللتر
 و خانواده هايارزش دنما «پدر» آن در که دانست  ایراني پدرساالر  جامعة به واکنشي  را
 «اسللت روشللن چراغي اینجا» بود. و... معرفتي علوم کسللب مسللير در او شللاگرد «پسللر»
 این زمرۀ در توانمي را تبریزي کمال (1383) «نان تک یک» و ميرکریمي رضا (1381)

 دانست. آثار

 ایران سینمای در عرفاني و معنوی پیرنگ از برخوردار هایفیلم .1 جدول
 انیعرف پیرنگ

 ها فیلم
 مقطع کارگردان فیلم نام

 جنگی

 و (1359) حقیقت
 مستند (*1366-1364) فتح روایت

 اول آوینی مرتضی

 اول نجفی محمدعلی (1366) شب پرستار

 اول تبریزی کمال (1369) عشق مسلخ

 اول حمیدنژاد عزیزاهلل (1370) آتش در هور

 (1367) باندیده

 (1368) مهاجر

 (1374) مینو برج

 (1374) یوسف پیراهن بوی

 
 کیاحاتمی ابراهیم

 اول
 اول
 اول
 اول

 اول پور مالقلی رسول (1374) چزابه به سفر

 اول درویش احمدرضا (1375) خورشید سرزمین

 دوم نمکی ده مسعود (1392) هامعراجی

 گرا معنویت

 اول نسب عسگری منوچهر (1364) مه سوی آن

 دوم معتمدی رضااحمد (1377) زیبا و زشت

 دوم خمیر ناصر (1382) باباعزیز

 (1375) آسمان هایبچه
 (1376) خدا رنگ

 (1383) مجنون بید

 (1386) هاگنجشک آواز

 
 مجیدی مجید

 اول
 اول
 دوم
 دوم
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  .1 جدول ادامه
 عرفانی پیرنگ

 ها فیلم
 مقطع کارگردان فیلم نام

 دینی
 اول اسدی شهرام (1373) واقعه روز

 دوم عسگرپور محمدمهدی (1382) هقدمگا

 و فلسفی
 روشنفکری

 (1368) هامون

 (1373) پری
 مهرجویی داریوش

 
 اول

 اول جلیلی ابوالفضل (1370) خاک رقص
 اول فرابراهیمی سعید (1367) نی و نار

 دوم کریمی ایرج (1383) کندلوس هایباغ

 دوم آرا فرمان بهمن (1378) یاس عطر کافور بوی

 دوم کیاحاتمی ابراهیم (1377) قرمز بانرو

 و اجتماعی
 انتقادی

 اول راعی مجتبی (1376) پروانه یک تولد

 دوم تبریزی کمال (1383) نان تکه یک
 دوم پور حسن فریدون (1384) بودند خواب همه وقتی

 (1379) ماه نور زیر
 (1381) است روشن چراغی اینجا

 (1383) نزدیک خیلی دور خیلی

 
 میرکریمی ضار

 دوم
 دوم
 دوم

 عرفاني ادب کالسیک متون و ایران سینمای .3
 عرفاني ادب کالسیک متون با ایران سینمای رابطۀ .3-1
 مضلللامين و اشلللارات داراي بيش و کم که  ایران سلللينماي  هاي فيلم انواع مرور از بعد 

 السيکک عرفاني متون مفاهيم با ایران سينماي رابطة در تأمل به بخش این در اندعرفاني
جایي  از پردازیم.مي فان  که  آن نه  از یکي عر کل   هاي زمي یت   گيريشللل  -فرهنگي هو

ست  کشورمان  تاریخي سه  مانند مفاهيمي با و ا سطوره  و حما س  الزم آميخته، درهم ا  تا
 رد و ایراني تاریخي سلللنّت از بخشلللي عنوان به آن هنري تجلّيِ اَشلللکال و غایي مفهوم

ساطير  مانند ملّي -فرهنگي هايينهزم سایر  با دیالکتيک سه  و ا س  مورد هاحما  قرار يبرر
 مانند ينوین هنرهاي با کشللورمان تاریخ پيشلليني هنرهاي و هااندیشلله ارتباط اگر گيرد.
ساطير  رابطه این طریق از و بوده برقرار سينما   نيز فانعر قطعا  شوند،  نوزایي دچار ملّي ا

  بود. خواهد منتفع رابطة این از يفرهنگ زمينة این از بخشي عنوان به
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 شترک م بهرۀ مبين کشورمان،  سينماي  در عرفاني هايفيلم مختلف هايگونه بررسي 
 بعت به  وجود این با  اسلللت. گریاري  و باطني  معنوي، امري عنوان به  عرفان  از آثار  این

 رفتهگ رتصو  غيرمستقيم  و مستقيم  هاياقتباس ایران، سينماي  در اقتباس عمومي جریان
سيک  عرفاني متون از سي  کال سيار  فار ست؛  ناچيز ب  عرفانيِ ربةتج فرآیند از نتيجه در ا
جان  بصلللري فضللللاي و متون این يک    سلللير خط طراحي در ها آن انگيزهي مات  و درا

سازي    صویر سبي  بهرۀ عرفاني هايفيلم ت شده  برده منا ست.  ن ضموني  هايالیه در ا  نيز م
ضي  در تنها سي  در طریق طي ماده، عالم از انقطاع به جنگي آثار مانند هاگونه بع  الهي رم
 خطر در عمواق بسياري در البته که پرداختي است؛ شده پرداخته حقيقت معجزۀ کشف و

  دارد. قرار شریعت و عرفان انگاريهمسان و اخالقي کلي شعارهاي به تنزیل
شرّع  نّت سُ  نقد خدمت در را باطني حقيقت انتقادي، و اجتماعي عرفانيِ آثار  کارهب ت
سته  ضي  وجود با– ادبي کالسيک   متون عرفانِ که سنّتي  اند.ب سته ه -تمایزها بع  آن با مب
 نيز روشللنفکري و دیني هايفيلم عرفانيِ مضللامين کند.نمي پيدا معنا آن بدون و اسللت
باط  اغلب  فاني  محتواي با  عميقي ارت يک   متون عر يدا  کالسللل ند. نمي پ  جعت ر نقطة  کن
 هايقالب از نيز خود غایت در و اسلللت تشلللرّع سلللنت درون از دیني عرفانيِ هايفيلم

 کالسللليک  ادب عارفان   عزیمت  نقطة  تَشلللرّع، که  حالي  در رودنمي فراتر آن رسلللمي
سي  شرّعان  گفتمان و لفظ از متمایز هایيساحت  به فار شان  مت ست.  بوده زمان  و کفيرت ا
 چند هر اسلللت. امر همين مؤیّد اريدرب اخباريِ عالمان توسلللط عارفان از بسلللياري قتل
 حقيقت نام به هاگونه سللایر با مشللترک غایتي سللمت به عرفاني روشللنفکري هايفيلم

کت  هسلللتي باطني  ند، مي حر ما  کن يل  به  ا طة  از برخورداري دل  از خارج  عزیمتي نق
 رسلل  از را کالسللليک متون عرفان با متفاوت فرآیندي آن، تقابل در و سلللنّت چارچوب

 اظلح از نتيجه در بود؛ طریقت راه گذارنشللانة و آغاز شللریعت هاآن در که گذرانندمي
  متفاوتند. متون این با فرآیندي و رمزگاني

 رفانيع کالسیک متون غایيِ مفاهیم از ایران سینمای گرفتن فاصله دالیل .3-2
 ممفاهي از ایران سلللينماي گرفتن فاصلللله خاص و عام دالیل طرح به روپيش سلللطور در
شکالتي  همان به فترت این عامِ دالیلِ پردازیم.مي فانيعر  انقطاع باعث که گرددبرمي م

 ماسلي، ح مختلف آثار شلدن  سلاخته  کمتر و فارسلي  غني ادب پيشلينة  از ایران سلينماي 
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 به  و اسلللت عرفاني  آثار  خاص  اما  دوم، بخش دالیل  اسلللت. شلللده عرفاني  و تاریخي 
  کند.مي اشاره کشورمان ايسينم در عرفاني هاياندیشه طرح مشکالت

 عام دالیل .3-2-1
 ایران در سینمایي تصویرسازی و ادبیات روایي سنّت بین تقابل .3-2-1-1

 هايسال  در است.  بوده ایران مردم و هنرمندان همراه هميشه  شعرخواني  و داستان  و نَقل
 چند هر د.شيم روایت هانقال وسيلة به هافيلم صامت  تصاویر سينما  گيريشکل  آغازین

 پنهان  جنگ  یک  آن دل در توانمي اما  بود، همياري  یک  ظاهر  در عجيب  ترکيبِ  این
 هايدهه در سينما  تصویري.  مدرن هنر و ادبي نقاالنة سنت  مابين جنگ کرد؛ مشاهده  را

 هايداسللتان و بود عاشللقانه هايروایت نمایش براي ايوسلليله ایران در حضللور آغازین
شقانة  ستا  همين در هم را شيرین  و خسرو  مانند کهن متون عا صویر  به را شي مي ت  اما د،ک

 و رفتگ بيشتري  فاصلة  ادبيات از انقالب از پس هايسال  در خصوص  به بعد ساليان  در
 به فراوان عالقة شللد. تبدیل معاصللر اجتماعي مسللائل تصللویر براي ايوسلليله عنوان به

ستان  ستان  و هاليوود سينماي  در گویيدا  نمودي ااروپ روشنفکري  سينماي  در يگریزدا
سبت  همين از ست؛  تاریخي معکوس ن شد مي آمریکا سينماي  ا  و ليادای تاریخيِ خأل کو

 قدانف و کرده پُر را کشلللور این کالسللليک ادبيات خأل دیگر بيان به و هملت و اُدیسللله
 سال ساليان که اروپا اما سازد، کمرنگ مصنوع حماسة به بخشيحيات با را زنده حماسة

 کند،مين کمبود احساس  ناحيه این از و است  بوده برخوردار کالسيک  ادبيات پيشينة  از
شته  ادبيات ماوراي به نگاه  لبقا در گريروایت ترتازه هايشکل  وجويجست  در و دا
  است. سينما هنر

 از واقعي سينماي  که بود معتقد ایران سينماي  سرشناس   کارگردان کيارستمي  عباس
صه  بدون سينماي  را خود الایده سينماي  او دارد. صله فا ادبيات ست مي روایت و ق  دان

 در و مدرن هنري عنوان به ایران در سللينما گفت توانمي واقع در (.1377 )کيارسللتمي،
ست.  یافته بروز و ظهور گذشته  ادبي سنّت  با تقابل شنفک  سينماي  گریز ا  از ایران ريرو
ستاي  در توانمي هم را ادبيات  دهة چند در کرد. ارزیابي تجددگرایانه رویکرد ينهم را
 کم سلتند، م شل به  هايفيلم از ايگونه ایتاليا، نئورئاليسلم  از متأثر ایران، سلينماي  در اخير
 سينماي نيز جهان در است. شده ساخته )دراماتيک( ارسطویي روایت فاقد تقریبا  و کالم
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 سينمایي  گونة این (.1387 )گریگوري، شود مي شناخته  هامؤلفه این به بيش و کم ایران
 و کالم از دوري اسللت روشللن و دارد قرار کالسلليک گويداسللتان سللينماي مقابل در

 کند.مي دور داستان و ادبيات از را هافيلم آن، در روایت

سائل  از فارسي  کالسیک  ادبیات فاصلۀ  .3-2-1-2  مندیدغدغه و اجتماعي م
 ایران سینمای اجتماعي

 بدنة و زرو هايفيلم و نيسللت ایران روشللنفکري سللينماي خصلليصللة تنها بياتاد از گریز
 ياعده اند.گرفته  فاصلللله   کالسللليک  ادبيات  از حداقل   و ادبيات  از هم ایران سلللينماي 

 در تازي کهی طوالنيِ ساليان  در معاصر  دوران از قبل ادبيات که کنندمي تفسير  گونهاین
سبت  سرزمين  این هنر سائل  به ن صا  و م  توجهکم و...( مغول حملة )مانند اجتماعي ئبم
 از برخوردار سلللينماگرانِ که اسلللت شلللده باعث تفسلللير این ناخواه خواه اسلللت. بوده

 هایشللاندغدغه این نمایش براي چيزي کالسلليک ادبي سللنّت در اجتماعي هايدغدغه
 پُر و ازیب هايرمان دنبال به شلللهره کارگردانان هاليوود در که حالي  در نتيجه  در نيابند.  

 که نندکمي احساس ایراني کارگردانان برگردانند، فيلم به را هاآن تا گردندمي مخاطب
 ادبي و نهنقاال لحن این، بر عالوه بيافرینند. نو از طرحي و گيرند دسللت به قلم خود باید
 رد مانعي عنوان به شللودمي دورتر و دورتر محاوره زبان از مرور به که کالسلليک متون
 اغلب که لحن این نماید.مي مردم زندگي مسلللائل امروزي و واسلللطهبي تصلللویر بلمقا

قام  در را مؤلف ناي  و معلم م طب    و داده قرار کل  دا خا گاه    در نيز را م  شللللاگرد جای
شاند مي صویر  در ن سبي  هايانگاره و سينما  متکثّر ت سفة  گرایانةن صر  فل  خود جاهتو معا
 است. داده دست از را

 و فارسییي کالسیییک ادبیات در خیالي مفاهیم با تکرار پُر ۀمواجه .3-2-1-3
 ایران در کمدی( و )رئال زمیني هنری عنوان به سینما ادراک
 ایراني ةجامع تاریخي حافظة در ادبي متون ح کميِ و انتزاعي خيالي، هايپيرنگ انباشت

 شمارد.  يفارس  کالسيک  ادبيات و سينما  مابين گسست   دالیل از دیگر یکي توانمي را
 همواره پيري تا کودکي از و حال به تا گذشته از انگيزخيال هايداستان از انبوهي حجم
 ميحک و خيالي ظرفيت گفت توانمي است. شدهمي زمزمه کشورمان مردمان گوش در
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 باعاش هاداستان این از عرفاني و حماسي غني ادبيات سال صد چند واسطة به جامعه عامة
 باطارت هاآن با کمدي یا رئال هنري عنوان به که دارند انتظار سينما  از حال و است  شده 
سة  کند. برقرار ستقبال  وضعيت  مقای  تخيلي و ماورایي آثار از هاليوود سينماي  مخاطبان ا

شورمان  سينماي  با سأله  همين مؤید ک ست.  م  و اترپ هري مانند هایيفيلم مثال، طور به ا
 اما د،شللونمي روروبه مخاطبان نظيرکم اسللتقبال با آمریکا سللينماهاي در هاحلقه ارباب
 عدم داشللت. نخواهد چنداني مخاطبان دهند، نشللان ایران سللينماهاي در را آثار این اگر

 هايفيلم طورهمين و ژاپن( و )چين آسلليا شللرق سللينماي کهن جنگيِ آثار از اسللتقبال
 کند. ترنزدیک نظر این اثبات به را ما تواندمي نيز ایران در باليوود اکشنِ

 فارسي کالسیک ادبیات با مرتبط سینمایي آثار تولید باالی هزینۀ .3-2-1-4
 است.  تهگذش  زمان به متعلق فضاهاي  و اماکن ساخت  مستلزم  کالسيک  متون از اقتباس
 کنندگان  تهيه  سلللو، یک  از که  (1375 )توحيدي،  داشلللت خواهد  زیادي  هزینة  امر این

نایي  مسلللتقل،   زا که  آثاري  روي دولتي مراکز سلللو، دیگر از و ندارند   را آن تأمين  توا
ضموني  لحاظ صادي  و م سک  اقت شند،  پُرری  مدد هب هاليوود کنند.نمي گذاريسرمایه  با
 ویژه، هاي جلوه تصلللویري، تکنولوژي آخرین کارگيري به  با  آن در موجود ثروت
صویر  به توانایي و... عظيم هايطراحي شيدن  ت ستان  ک سي  هايدا  يماورای عوالم و حما

ست  دارا را ممکن شکل  ترینجذاب و گيراترین در سطه،  این به و ا سه  وا  ملّي هايحما
 بازپس کشلللورها آن اهالي به و کرده بازآفریني خود هايسلللنجه با را کشلللورها دیگر
 .(1389 )فراورده، پوشلللاندمي آمریکایي رداي هاآن ملّي قهرمانان بر واقع در و دهدمي
 آثار  پاي  به  هم باز  شلللود، تالش آثار  گونه این سلللاخت   راه در که  هم درچق  هر حال 

ند  نمي هاليوودي  طب    و رسللل خا قه  م ند عال ثار  ناخواه  خواه م ماي   آ کا  سلللين  را آمری
ند، برمي که  مگر گزی ثار  این بازآفریني  آن گاه    با  ميزان آن تا  آ  وميب زیسللللت ناخودآ

  بپذیرد. ملّي انتخاب یک نوانع به را هاآن تماشاي او که بخورد پيوند تماشاگر
 متون از محدود بسلليار اقتباس باعث بخش این در شللده برشللمارده عوامل مجموعة

 و انيعرف هاياندیشه  انقطاع، این در است.  شده  ایران سينماي  در فارسي  کالسيک  ادبي
 ند.ادیده آسيب آن کهن تاریخ و هاحماسه اساطير، همانند زمين ایران گذشتة روحاني
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 خاص دالیل .3-2-2
 ایران در طریقت به هاحکومت مشکوک نگاه .3-2-2-1
 اب  مقایسللله  در تريمسلللتحکم پيوند  شلللریعت  با  مختلف هاي حکومت  تاریخ،  طول در

 نسلللبت  شلللرایع که  باشلللد   این شلللاید   امر این دالیل  از یکي اند. کرده برقرار طریقت 
شته  ادیان نصّ با ترينزدیک س  هاآن احکام و انددا ست  دیني متون ظاهر با بمتنا  در .ا
بل،   قا فاني  هاي نحله  م يده   اغلب  عر ند کوشللل ند  نفوذ متون باطن  به  ا  راه این در که  کن
س  هادیدگاه تفاوت به منجر آميزش این شوند. مي آميخته نيز ذوق با ناخواهخواه  به بتن
 شود.مي شریعت و طریقت ميان ظاهري تقابل گاه و دیني متون

 متون نصّ اجتماعي یکپارچگي و نظم برقراري براي حاکمه تطبقا که است  روشن 
ست  یکساني  و بخشوحدت هايارزش و مفاهيم حاوي جامعه عموم براي که را دیني  ا
سي    ایدئولوژي مالک عنوان به  رب که اندبوده اينامي عارفان چند هر دهند.مي قرار سيا

 يعرفان هاينحله اما اند،ساخته دخو مرید را وزرا و پادشاهان و گذارده تأثير هاحکومت
 در تريبيش  نفوذ شریعتمداران  مقابل، نقطة در اند.نبوده هاحکومت توجه مرکز در اغلب

 د.ان برده بهره حکومت  حلقة  از عرفا  طرد براي گاه  نفوذ، همين از و اند داشلللته  دربارها  
 بعضللي در دین از رسللمي هايدیدگاه با مختلف عرفاني هاياندیشلله اختالف بر عالوه
 دانشللده نيز هنجارشللکن هايپيرایه و اغراض و خرافات با آميخته هااندیشلله این موارد
 (.1385 کرین، قریشي )رک؛

مل  این مجموعة  نان  فرهنگي مدیران  تا  شلللودمي باعث   عوا ئة  براي را الزم اطمي  ارا
 ند.شللبا نداشللته سللينما مانند فراگيري رسللانة در مخصللوصللا  عرفاني آثار سللاخت مجوز

قدهاي   ند  ن قدان  تيز و ت عان   و منت لب  به  متشلللرّ ثار  اغ  از برخوردار خارجيِ  و داخلي آ
  است. امر همين مؤید عرفاني هايگرایش

ضاد  و متفاوت هایدیدگاه وجود .3-2-2-2 سبت  مت شه  به ن  زندگي و هااندی
 عارفان
 هاآن ايهاندیشللله و احوال رو این از و اسلللت عارفان زندگي اصلللول از یکي رازداري
 هاهاندیش که یافت را عارفي توانمي کمتر است. ابهام و اسرار از ايپرده پس در همواره

 مخاطبان تمام همسان  ارزیابي و تایيد مورد و نشده  متضاد  هايقضاوت  محمل او آثار و
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 فقيهان از گروهي طرف از موالنا مانند اينامي عارف و شللاعر هاياندیشلله حتي باشللد.
 یکي ناخواه خواه آرا، تشتّت  این (.1374 کوب،)زرین است  گرفته قرار نفي مورد دیني
 لدلي همين به شللاید اسللت. عارفان زندگي خصللوص در سللينمایي آثار سللاخت موانع از

 در ظحاف و مولوي مانند بزرگاني احوال و زندگي دربارۀ جامع اثري حال به تا که باشد 
 است. نشده ساخته ایران

 عینیت از هاآن گریز و ذهنیت به عرفاني مفاهیم گرایش .3-2-2-3
 يرسلل دارند. قرار ذهن و عين مابين خاصللي فاصلللة در ادبي متون در عرفاني هاياندیشلله
ست؛  ذهن سمت  به عين از اغلب عرفان مراتب صویر  از حرکت این یعني ا  به و شروع  ت
 يرسلل این الفخ در حرکتي ظاهر به سللينما هنرِ که حالي در شللودمي ختم تصللویري بي
 (.1375 )ارجمند،  کند مي حرکت  عينيت  و تصلللویر سلللمت  به  ذهنيت  و نور از و دارد

 کاربري امر این شللود.مي هاآن روایت سللياليت باعث ذهنيت سللاحت در متون حرکت 
 بازسللازي به متون خوانش هنگام انسللان سللازد.مي ترآسللان را هاآن اسللتعاري و تمثيلي
 هايخوانش فرآیند، این بودن ذهني به توجه با که زندمي دسلللت هاآن روایت بصلللري
فاوت  ذهني یت  این از نيز متکثري و مت جاد  ها روا یت  این اگر حال  شلللود.مي ای  ها روا
 به پاي و تهگرف فاصله  خود ذهني ساحت  از طبيعتا  شوند،  سازي تصویر  سينما  هنر توسط 
 هاآن تمثيلي سلللاحت  و روایي تکثّر از خود نوبة  به  امر این که  گذارند  مي عينيت  جهان 
هد.  مي نيز يات،  و متن حجاب  گویي کا ناسللللب  ادب  و رازوارگي حفظ براي ردا ترینم

 روایي و بصري  عينيت آن در که سينما  رسانة  در و است  عارفان شخصيت   چندگونگي
 ها آن هاي اندیشللله  و زندگي  کُنه  به  تواننمي کاهد،  مي رازآميزي و چندگونگي  این از
 شللوديم چگونه راسللتي به یافت. راه اسللت، خورده پيوند اسللتعاري بيان و مانکت با که

 کمند مابين نما یک و بيت یک فاصلة در و کرد تبدیل فيلم به را حافظ و موالنا غزليات
 بود؟ نوسان در الهي ابتالي حلقة و یار سياه گيسوي

 گیزانلخیا آثار باورپذیر ساخت برای ایران سینمای ابزاری ضعف .3-2-2-4
 آن در که  انگيزند خيال  تصلللاویري و مناظر  داراي مثال(  عالم  جمله  )از عرفاني  عوالم
شکال  ست  از را خود زميني صورت  ماده عالم هايمکان و اَ  ظاهري دچار و دهندمي د
 سينمایي  تصاویر  که آنجایي از (.1389 فوالدي، )رک؛ شوند مي ماورایي و العادهخارق
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 تا است  الزم ماورایي اَشکال  خلق براي گيرندمي شکل  عالم همين اجسام  از امر بدو در
سط  به گاه تصرف  و دخل این زد. تصرف  و دخل به دست  تصاویر  و اجسام  این در  ةوا

 تصور ايرایانه و بصري ویژۀ هايجلوه واسطة به گاه و ميداني ویژۀ هايجلوه و گریم
 و ماورایي فضلللاهاي خلق توانایي باشلللد، بيشلللتر امکانات این چقدر هر حال گيرد.مي

  شود.مي بيشتر نيز عرفاني
ثار  رصللللد با  هة  چند  آ ماي   اخير د کا  سلللين نه  به  توانمي آمری فت   تأثير  عي  پيشلللر

 يماورای هايفيلم ساخت  افزایش در را ايرایانه ویژۀ هايجلوه و بصري  هايتکنولوژي
 تا طبيع و اسللت شللده رابرب چندین انگيزخيال آثار سللاخت هاسللال این در کرد. مشللاهده
 )رک؛ است  بلق از بيشتر  نيز کنندمي اشاره  نيز عرفانيشبه  و عرفاني معاني به که آثاري
 و «ماتریکس» مانند آثاري سللاخت توانسللتيمنمي پيش سللال 50 قطعا  (.1377 فر،رزازي

 سبت ن اناتامک این کشورمان  در باشيم.  متصور  کنوني کيفيت با را «آیندمي که رویاها»
 آمریکا از مترک نيز ماورایي فضاهاي خلق توانایي نتيجه در است؛ کمتر بسيار هاليوود به

 در ینةگز اجتماعي رئاليسللتيِ و ماليسللتيميني آثار سللاخت شللرایط این در و بود خواهد
  است. تريدسترس

 با انایر سینمای  منتقدان روشنفکری  و کالسیک  هایطیف مخالفت .3-2-2-5
  عرفاني ایهفیلم ساخت
 اغلب، د،شلل بيان گرامعنویت هايفيلم و معناگرا سللينماي بخش در پيشللتر که طورهمان

 ت.اسلل ایران سللينماي منتقدان انتقاد مورد عرفاني هايمایهبُن از برخوردار آثارِ سللاخت
 ينماسلل هنري زاویة از و متشللرعين بعضللي مضللموني انتقادات ماوراي انتقادات این البته
 رب عالوه محورداسللتان سللينماي به مندعالقه و کالسلليک منتقدان طيف د.شللومي طرح
 الهي ادیان گاه و اسالمي  عرفان با تقابل در مضامين  لحاظ از را غرب عرفاني آثار آنکه
 به ندمعالقه و دانندمي گوداسلتان  و گراعينيت هنري را سلينما  کل، طور به شلمارند، مي

ستاني  و روایي سينماي   ضد  هانآ نظر به که اندهيچکاک آلفرد مانند هایيدانکارگر دا
ست  عرفان ستي،  ا  دبا کالسيک  متون با عرفاني مفاهيم پيوند  منظر از اگر (.1391 )فرا
سأله  به پارسي  شنفکري  جریان منتقدان آنگاه بنگریم م  توضيحي  به هتوج با نيز ایران رو
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 آثار ساخت  هب نسبت  کردیم، يانب ادبي روایي سنّت  با هاآن تقابل درخصوص  پيشتر  که
 داد. نخواهند نشان خوش روي عرفاني

  گیرینتیجه و بحث
 و يفرهنگ مضللامين طرح براي آن از توانمي که اسللت اثرگذار و فراگير هنري سللينما
شه  شه  برد. بهره اياندی شتة  در اندی شرق  گذ  باد و فرهنگ در خاص طور به و زمين م

 نسللانا از فرازماني تصللویري ترسلليم اسللت. عرفاني و روحاني پيرنگي داراي کشللورمان
 و پارسي ککالسي ادب در یافته بازتاب عرفانيِ مضامين ميان پيوند ایجاد مستلزم ایراني
ست.  سينما  نوین هنر سي  ا شان  جهان سينماي  در شده  ساخته  آثار برر س  این دهندۀن  تا
 سرک عرفان و ماورایي نمضامي به شاعرانه آثار ساخت با دنيا بزرگ سينماگران هم که

شيده  شاره  از آکنده هاليوود متأخر هايسال  سينماي  هم و اندک ضا  به متکثر هايا  مينم
ست.  بوده نو و کهن عرفانيِ ست  گواهي هاتجربه این ا ضامين  اینکه بر ا ست  و م  هاياندا
صري  غناي و دراماتيک هايظرفيت عرفاني، سب  ب  سينمایي  هايفيلم به تبدیل براي منا
 دارند. را جذاب
 ايه فيلم در عرفاني  و معنوي هاي اندیشللله  از مختلفي هاي الیه  با  ایران سلللينماي  در
 واجه م انتقادي  -اجتماعي  و روشلللنفکري و فلسلللفي دیني، معناگرا،  جنگي، هاي گونه 
ضامين  این از بخشي  شویم. مي سامدرن  دوران جویيآرامش از متأثر م  هايدهه آثار و پ

تأخر  ثار  عموم در ت.اسلللل هاليوود  م مایي   آ نگ  از برخوردار ایرانيِ سلللين فاني،  پير  عر
 مضللامين اب آن تقابل یا و وابسللتگي علت به بلکه نيسللت، داسللتان اصلللي محور «عرفان»

 آن هب سللياسللت و شللریعت جامعه، مدرنيسللم، فلسللفه، معنویت، جنگ، دین، مانند دیگر
 که است  امر این نشانگر  ارآث این عرفاني هايپيرنگ مجموعة بررسي  است.  شده  اشاره 

 باشد، ارسيف کالسيک متون عرفاني هاياندیشه به معطوف آنکه از بيشتر هاآن مضامين
 از بعضللي در عرفان واقع در اسللت. امروزي اجتماعي و تاریخي واکنش ايگونه محمل
 و ياسلليسلل اجتماعي، سللاختار به نسللبت انتقادي هايدیدگاه طرح زمينة بيشللتر آثار این
 رب زماني  در کنکاش  این از را هنر تواننمي البته  اسلللت. شلللریعت  از خاص  هاي تقرائ 
شت،  حذر سش  اما دا ست  اینجا پر  يعرفان و ادبي صبغة  با ايجامعه در سينما  چرا که ا

شورمان  مانند طوالني شي  روي چندان ک ضامين  این به خو شان  م  دهنکر تالش و نداده ن
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ست  ست  و هاآن ميان ا سخ  در سازد.  برقرار ارتباط جامعه امروزین زی سش  این به پا  پر
 کرد. اشاره عام و خاص دالیل از گروه دو به توانمي

 يرياساط  سنّت  با مدرن هنري عنوان به ایران در سينما  کلي رابطة از متأثر عام دالیل
 فاصله و يتعليم و انگيزخيال داستانيِ مضامين به پرداخت رویة است. پارسي هنر ادبي و

شتن  سائل  از دا شته د تداوم ادبي متون در متمادي ساليان  براي بيش و کم اجتماعي، م  ا
 نمايسللي نوگراي و روشللنفکر منتقدان از گروهي تقابلي، رویکردي در امر این اسللت.
 هنر این از ادبي کالسيک  روایت  ضد  همچنين و اجتماعي مدرن، استدراکي  به را ایران
 ئالِر آثارِ به نيز ایراني هايفيلم عام مخاطبان ،تقابل همين تداومِ در اسلللت. داده سلللوق

 اند.کرده پيدا گرایش هجو و اجتماعي
 نهاد تاریخي پيوند  ایران سللينماي در عرفاني آثار نشللدن سللاخته خاصِ دالیل از یکي
 راز و مزر پُر همواره عارفان زندگي است.  طریقت به مشکوک  نگاه و شریعت  با سياست  

 رد تصللویر به خود نوبة به امر این که اسللت متضللادي گاه و تلفمخ هايروایت داراي و
 تلزممس  عرفاني، آثار توليد که است  آن دیگر دليل سازد. مي مشکل  دچار را هاآن آوردن
 ولوژيتکن اسللت. ماورایي و انگيزخيال فضللاهاي کردن باورپذیر براي زیاد هزینة صللرف
شرفته  شتوانة  و پي ست  راهمف باید که چنانآن ایران در ارآث این ساخت  براي الزم مالي پ  ني

 ولتيد رهيافتي هايحمایت مدیون نيز باال هزینة با شلللده سلللاخته دیني هايفيلم اندک و
ست.  سياري  لغزش به توجه با ایران سينماي  کالسيک  منتقدان همچنين ا  معناگرا ارآث از ب
 عرفاني سلللينماي با داسلللتان عيني جهان از هافيلم این دوري و شلللعاري ذهنيت ورطة در

 تکثّر به شگرای و ادبي روایت با مقابله منظر از نيز روشلللنفکر منتقدان از برخي و مخالفند
سبت  مثبتي نگاه  گفتماني،  اما ميان، این زا ندارند. سينما  در کهن عرفانيِ مفاهيم طرح به ن
س  الگویي یافتن ایران سينماي  در عرفاني آثار ساخت  راه در مانع ترینبزرگ  براي بمنا
صري  عينيت و عرفاني ذهنيت پيوند ست.  سينما  ب شف  ا سير  از فرمول این ک  به ستيابي د م

  به  دسلللتيابي  زمينة  در ایراني کارگردانان   چند  هر گذرد. مي ملّي مختصلللات با  سلللينمایي 
 اما د،آینمي حسللاب به پيشللرو شللرقي جامعة امروزین زیسللت نمایش براي بومي هایيفرم
ستيابي  تا هنوز سب  الگویي به د صویري  خلق براي منا س  و هنر از فرازماني ت  تاریخي ت زی
 هايداسللتان و مضللامين که اسللت داده نشللان هاليوود تجربة دارند. فاصللله ایراني انسللان
 هاي يلمف به  تبدیل   براي مناسلللب  بصلللري غناي  و دراماتيک   هاي ظرفيت  تهييج، عرفاني، 
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 رسلليفا کالسلليک عرفانيِ متون به یرانيا کارگردانان رجوع و دارند را جذاب سللينمایي
ند مي  رد ملي سلللينمایي  روایت   از ايگونه  به  دهيشلللکل  براي زمينه  ایجاد  بر عالوه توا

  باشد. داشته نقش نيز جامعه زیست و اندیشه اعتالي

 منافع تعارض
 ندارم. منافع تعارض

ORCID 

 منابع
  .25-45 (،3)4 ،دیني هنر سينما. حکمت (.1381) مرتضي. آویني،

ضي  شهيد  نظریات از ايگزیده الف(. .1387) . ___________  .سينما  باب در آویني مرت
  .5-6 (،2)15 ،سينما نقد

 (،7)15 ،سينما نقد دین. با سينما نسبت آویني: شهيد سينماي ب(. .1387) . ___________
4-3. 

کل.    س،ابکسلللي بان  (.1393) مای هاي    و ز ماد نگ  ن يا حاتمي  ابراهيم هاي فيلم در ج   .ک
 از نگاهي  مقدس.  دفاع  سلللينماي  .معماریان   محمد  ترجمة  خزاعي. محمد  گردآوري:

  ساقي. نشر تهران: .برون
 رکز.م نشر تهران: .تارکوفسکي( آندري )سينماي بازیافته، اميد (.1392) بابک. احمدي،
 ..88-97 (،4)3 ،سينما نقد سينما. متافيزیک (.1375) مهدي. ارجمند،
  .156-162 (،4)20 ،هنر متافيزیک. و سينما (.1379) مسعود. اوحدي،
ستيگ؛  بيورکمان، ستن  مانس، ا  .برگمان روایت به برگمان .(1377) یوناس. سيما،  و تور
 سروش. انتشارات تهران: اوحدي. مسعود ترجمة
 از )برداشلللتي خاک در شلللده رها مردان نزدیک  نماي جبهه، (.1384) فرزاد. پورسلللعيد،
  .31-61 (،3)7 ،ملي مطالعات کيا(.حاتمي ابراهيم سينمایي روایت
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سرین؛  پورمعيني، سترن  مصطفوي،  ن  اولين سينما.  و عرفان (.1393) یاسمن.  مصطفوي،  و ن
 .1-10 اردبيل. استان اسالمي تبليغات کل ادارۀ .دیني پژوهش و تفکر کنگره

 سلللاتيا  آثار  در عرفاني - معنوي هاي آموزه (.1386) ماریا.   یرس،پي و گرگوري یرس،پي
  .225-239 (،2)27 ،هنر فصلنامه اوحدي. مسعود ترجمة راي.جيت
  .173-175 (،1)3 سينما، نقد تاریخ. دغدغه و حاتمي علي (.1375) فرهاد. توحيدي،
هدي،  حاجي  له.  مشللل تافيزیک   (.1379) عزیزا ثار  در م  (،4)20 ،هنر برگمان.  ینگمار ا آ
173-163.  
سيني،  صادیق  تعاریف، به نگاهي (.1388) سادات. محدثه ح  معناگرا سينماي  در ابزار و م
  .93-96 (،2)14 .سينما نقد ها(.نشانه و معنا )جهان
 تلویزیون تماشلللاگر   نزد و برداريفيلم جبهه  در چگونه  ایمان  (.1393) اگنس. دویکتور،
 دفاع  سلللينماي  معماریان.   محمد  ترجمة  خزاعي. محمد  گردآوري: .شلللود؟مي تجربه 
  .17-31 ساقي. نشر تهران: .برون از نگاهي مقدس.

 دانش. اسرار انتشارات تهران: .امروز سينماي و عرفان (.1377) عليرضا. فر، رزازي
  در (.1373) بهروز. افخمي، و مسلللعود فراسلللتي،  مرتضلللي؛  آویني،   اميللد؛  روحللاني، 
  .16-35 (،2)1 سينما، نقد هویت. وجويجست

  .9-16 (،5)6 ،کلک طریقت. و شریعت معنوي: مثنوي (.1374) عبدالحسين. کوب،زرین
 ةفلسللف و عرفان بر مبتني دیني سللينماي مباني در جووجسللت (.1380) سللعيد. شللاپوري،
  .19-30 (،1)14 ،فارابي .اسالمي
 محمد گردآوري: رنج. ادآوريی هنر ایران: جنگ سلللينماي (.1393) شلللعله. شلللاهرخي،
 نشلللر تهران: .برون از نگاهي مقدس. دفاع سلللينماي  معماریان.   محمد  ترجمة  خزاعي.
  .147-169 ساقي.
 (،3)10 ،نقد کتاب سللکوالر. عرفان براي گاهيجلوه سللينما (.1384) رامين. زاده،شللریف
206-197.  
 ،سوره  ایران. سينماي  در زیرنویسي  و رونویسي  (.1384) مسعود.  فراستي،  و جواد طوسي، 
14(8،) 77-68.  
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يان،    بدالله يد  ع گان، تقي و حم مه.   زاد یان  بر تحليلي (.1390) معصلللو يد  جر  در فيلم تول
 60 هاي دهه در ایران سللينماي توليد ميدان در قدرت نهادهاي منازعه -ایران سللينماي

 .203-231 (،3)9 ،ارتباطات و فرهنگي مطالعات .-70 و
  .79-90 (،5)2 ،سوره .-هامون فيلم نقد- هستم پس روشنفکرم (.1369) مسعود. فراستي،

 www.farsnews.com است. عرفان مقابل هيچکاک (.18/02/91) . ___________
ماي   (.1389) مجتبي. فراورده، يت  و ایران سلللين ماي   واقع  (،1)22 .سلللوره دیني. سلللين

 258-252.  
 فراگفت. و سخن انتشارات تهران: سوم. چ .عرفان زبان (.1389) رضا.علي دي،فوال

  مکتب از هایيدرس صفوي. عهد در تفکر دو برخورد (.1385) حسن. سيد کرین، قریشي
  .50-66 (،8)49 .اسالم
 فتح روایت هايتفاوت و هاشللباهت شللهادت: مانيفيسللت (.1393) مهررزاد. آبادي،کریم

 یان.معمار محمد ترجمة خزاعي. محمد گردآوري: سنتي. هايمانيفيست سایر با آویني
  .171-181 ساقي. نشر تهران: .برون از نگاهي مقدس. دفاع سينماي
ستمي،  ستمي.  عباس با وگوگفت (.1377) عباس. کيار صوري.  گردآوري: کيار سل  من  م.م
  .99-114 علمي. انتشارات تهران: .وگو(گفت )چهارده ادبيات و سينما
شم  بابک؛ گرانفر، صر  سيد  زاده،ها ستي،  و نا سعود.  فرا شده.  متولد سينماي  (.1386) م  ن

  .24-27 (،14 و 13)86 .همشهري خردنامة معناگرا(. )سينماي
 رواق تنها. سللعيد ترجمة ایران. نوین سللينماي و مجيدي مجيد (.1387) آني. گریگوري،

  .69-79 (،3)3 .اندیشه و هنر
 و ایران اسلللالم، عرفان، » همایش  در پري فيلم تحليل  (.28/11/83) داریوش. مهرجویي،
 www.mehrnews.com .«معاصر انسان

 خرداد. دوم از بعد سللينماي در آزادي و آفرینش نسللبت (.1379) ميراحمد. ميراحسللان،
  .21-38 (،3)13 ،فارابي
 دفاع ايسللينم فيلمسللازان: تصللویرسللازي و سللربازان تيراندازي (.1393) رکسللانا. ورزي،

قدس  مد  گردآوري: ایران. م مة  خزاعي. مح مد  ترج یان.    مح مار ماي   مع فاع  سلللين  د
  .33-85 .برون از نگاهي مقدس.

http://www.farsnews.com/
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 (،4)12 ،نقد کتاب ایران. در نوپدید گرایيمعنویت شناسي  آسيب  (.1386) هادي. وکيلي،
16-3.  
 نسبت  يفرآیند و ساختاري  بررسي  (.1396) محمد. اصغرزاده،  و محمدکاظم پور،یوسف 

 .اجتماعي  مطالعات   و انسلللاني علوم در پژوهش سلللاالنه  نفرانسک سلللينما.  و عرفان 
  .1-20 .هنر و فرهنگ پژوهشگاه ةتوسع و مدیریت پژوهشکده
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