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رسمقاله
اتژیک  ین پایگاه های اس�ت حوزه علمیه در فرهنگ شیعی ی� از مهم�ت
ی و هدایت که  ی جامعه اسالمی به شمار می رود. این راه�ب برای راه�ب
د، لوازمی دارد  باید توسط روحانیون و طالب حوزه علمیه صورت بگ�ی
 خود طالب اشاره 

گ
ین غنها می توان به رشد و ارتقا یافت� که از مهم�ت

ن محصور به ابعاد علمی نبوده و جنبه های مختلفی را  کرد. این رشد ن�ی
د. از این رو ره�ب معظم انقالب همواره روی چند مقوله  در بر می گ�ی

 های طلبه طراز تاکید می ورزند:1 
گ

به عنوان ویژ�
1. اهتمام به علم و علم ورزی 
2.انس با قرغن و روایات اسالمی

ت سیایس در مواجهه با بزنگاه های مهم تاریخی 3. دارابودن بص�ی
 جامعه

گ
4.توجه به مهندیس فرهن�

5.دآدآه مندی نسبت به غرمان های انقالب
6.خدمت رسا�ن اجتماعی به مردم جامعه

ن فرج نژاد« را   می توان مرحوم »محمد حس�ی
گ

بر اساس این شش ویژ�
در جمله طالب طراز قرار داد. طلبه ای که سالها در حوزه علمیه قم 
تحصیل کرده و با ورود به دانشگاه، سعی می کرد تا شاخیص باشد 
برای معر�ن حوزه به دانشگاه و دانشگاهیان. شاخیص که حوزه های 
ین غنها مثل فقه و  مختلف اندیشه را تورق کرده و به برخی از مهم�ت
اصول، فلسفه و عرفان ورود کرده است. شاخیص که تمدن سازی و 
اث گرانبهای   را از م�ی

گ
دی به مسائل مختلف علمی و فرهن� نگاه راه�ب

اساتیدی همچون شهید مطهری، شهید غوی�ن و غیت الله مصباح 
یزدی اخذ کرده و در مس�ی غگاه سازی مردم جامعه نسبت به مهندیس 
 آرب توسط رسانه های نوظهور، قدم برمی داشت. شاخیص 

گ
فرهن�

ن را برای خود نخواسته و همواره به فکر تربیت  که هیچگاه هیچ چ�ی
 کرد و مظلومانه جان باخت. 

گ
دیگران بود. شاخیص که گمنام زند�

غری به راس�ت که امروز، حوزه علمیه در سوگ طلبه طرازی نشسته 
که تمام فعالیت هایش، برگ زری�ن برای اسالم و خار چشمی برای 
دشمنان واقعی این مکتب به شمار می رود. الگوسازی از این طلبه 
طراز در فضای امروزین حوزه علمیه، �ب شک می تواند موجبات رشد 
و ارتقای غن را فراهم کرده و طالب را در مس�ی جریان شنایس در 

 یاری نماید. 
گ

حوزه های مختلف علمی و فرهن�
ن فرج نژاد را می شناسند، درباره علت  اگر از غنها�ی که محمد حس�ی
خاص بودن او سوال کنیم، هر کدام پاسخی خواهند داد. احتماال 
از  دیگر  برخی  می گویند.   ناپذیری اش 

گ
خست� و  پرکاری  از  برخی 

تخصص و مطالعه فراوانش در حوزه های مختلفی مثل رسانه و 
 ، تحلیل فیلم، دشمن شنایس و آرب پژوهی، علوم قرغن و تفس�ی
فلسفه های مضاف، تاریخ، دانش معنویت و مکاتب معنوی نوپدید 
 یاد می کنند. گروهی شیفته ساده و خا� بودنش هستند 

گ
و سبک زند�

و عده ای دیگر چهره خندان و امیدوار به غینده اش را در خاطرشان 
زنده نگه  می دارند. اما هیچکدام از اینها نمی توانند غن نگاه عمیق و 
جریان شناسانه او به حوزه اندیشه و فرهنگ که موجب تربیت صدها 
شاگرد و استاد شده بود را توصیف کنند. او اگرچه در بسیاری از 
دانش ها تبحر یک متخصص ماهر را نداشت، اما مانند یک عقل 
دی، دانش ها و تخصص های مختلف را از ابعاد مختلف برریس  راه�ب
می کرد و با تسلطی که بر نقشه راه و صحنه مواجهه داشت، هدایت 

1. دیدار با طالب حوزه های علمیه استان تهران، 06/06/1396

فکری افراد را به دست  گرفته و غن ها را به ریل گذاری در مس�ی درست 
فرا می خواند. ایشان در بدو ورود به هر حوزه، تمام فرصت ها و 
تهدیدهای غن را استخراج کرده و با سبک نوین خود)افشاسازی جایگاه 
اتژیک ترین راه استفاده از غن را برای همگان  دشمن در غن حوزه(، اس�ت
می گشود. عالوه بر این مرحوم فرج نژاد هر مساله علمی که نسبت به 
غن دآدآه پیدا می کرد را اوال از منظرهای مختلف فلسفی، تاریخی، 
دی�ن و ح�ت اقتصادی مد نظر قرار می داد و ثانیا به کاربست غن مساله 

در رسانه های داخیل و خارجی واکنش نشان می داد. 
باید  اگربخواهیم مرحوم فرج نژاد را در یک جمله خالصه کنیم 
را  تمدن ساز خود  دی و  نگرش راه�ب که  بنامیم  را طلبه طرازی  او 
در جهت دستیا�ب به غرمان های انقالب اسالمی، در تمام عرصه ها 
به اختیار گرفته است. این استاد وارسته از جمله اساتیدی بود که 
یه دیده بان اندیشه داشته و در  همکاری ویژه ای با گروه محتوا�ی ن�ش
پرونده های مختلف، مشاور و چراغ راه فعالیت این گروه بوده اند. از 
یه دیده بان اندیشه بر خود الزم می داند تا به مناسبت  این رو، ن�ش
، این شماره را به تقریر  درگذشت ناگها�ن و دلخراش این استاد انقال�ب
ین نظریات ایشان اختصاص دهد. از این رو در شماره  غثار و مهم�ت

حا�ن سه فصل کیل را دنبال خواهیم کرد:
 های فردی و اجتماعی مرحوم فرج نژاد و 

گ
بیان ویژ� *فصل اول: 

فعالیت های تشکیال�ت و تربی�ت ایشان.
ین حوزه های علمی مورد عالقه مرحوم  *فصل دوم: بیان مهم�ت

فرج نژاد و نوغوری ایشان در ورود به غنها.
ین غثار مرحوم فرج نژاد شامل کتاب ها،  *فصل سوم: رصد مهم�ت

ا�ن ها و وبالگ ها. مقاالت، سخ�ن
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مقدمه
ن فرج نژاد در سال 1359 در شهرستان ابرکوه استان یزد  محمدحس�ی
چشم به جهان گشود و تحصیالت ابتدا�ی و راهنما�ی را در همان 
ستان وارد مدرسه استعدادهای  شهرستان گذراند. برای مقطع دب�ی
درخشان شد و در سال 74 با عالقه مند شدن به حوزه علمیه، به 
ی از اساتید انقال�ب حوزه شتافت. بیش�ت از بقیه، با غثار  سمت بهره گ�ی
و اندیشه های شهید غوی�ن و شهید مطهری مأنوس بود و کتب ایشان 
را مطالعه می کرد. بعد از اتمام مقدمات حوزه، با ورود به مؤسسه 
)ره( و غشنا�ی با فعالیت های مرحوم غیت الله مصباح  امام خمی�ن
یزدی)ره(، نسبت به پروژه اسالمی سازی علوم انسا�ن عالقه مند شد 
و مقدمات روشنگری علیه مقوله استعمار و زرساالری نهفته در 
مدرنیته، در ذهنش بارور شد. ازغنجا�ی که رسوسامان دادن به مقوله 
وری  اقتصاد را برای تشکیل و اصالح یک جامعه دی�ن و انقال�ب �ن
می دید، برای مقطع کارشنایس، رشته  اقتصاد را انتخاب کرد. در این 
 همچون حجت االسالم  طائب و حجت االسالم 

گ
مس�ی با اساتید بزر�

سید محمدرضا علم الهدی همراه شد و در وادی قرغن و تاریخ قدم 
نهاد تا پازل دشمن شنایس خود را با پژوهش های عمیق درباره قوم 
ن به خو�ب متوجه شده بود که ریشه تمام  یهود کامل کند. محمدحس�ی
مسائل و معضالت اقتصادی در مبا�ن فلسفِی نهفته در غن هاست. 
ازاین رو در مقطع کارشنایس ارشد به رساغ رشته فلسفه آرب رفت و 
ن به طور  ن دوران ن�ی دانشگاه مفید را برای این امر انتخاب کرد. در هم�ی
هم زمان، سعی کرد تا فلسفه اسالمی را از اساتیدی همچون استاد 
حمید پارسانیا بیاموزد و از درس تفس�ی قرغن غیت الله جوادی غمیل 

جا نماند.
ت افزا�ی زیادی را با سخ�ت  در طول دهه هشتاد و نود، دوره های بص�ی
ن دوره ها رسغآازی بود برای  و مشقت در استان یزد برگزار کرد. هم�ی
دوره های اردو�ی بعدی از قبیل: »مدرسه ی عشق«، اردوهای غموزیسش 
نخبگان دانش غموزی و دانشجو�ی استان یزد با عنوان »أویل االأبصار« 
ت ها و تحلیل تاریخ معا�«، اردوی »طلیعه ی  و با موضوع »ع�ب
با موضوع »سکوالریسم در نظام تعلیم و تربیت« و  معرفت« 
دوره ی غموزیسش »طلیعه ی تاریخ تمدن« با موضوع »تاریخ تمدن، 
با نظری به تاریخ معا� ایران« ویژه ی طالب و دانشجویان. او در 
ن دوره های مختلفی همچون دوره »نقد فیلم«، دوره های  ن�ی قم 
ن طور دوره تخصیص  اقتصادی با عنوان »خاک ریز اقتصاد« و هم�ی
ی دف�ت تبلیغات اسالمی حوزه   ه�ن

گ
»سواد رسانه ای« در مرکز فرهن�

علمیه قم و جامعه الزهرا )س( را به راه انداخت. این دوره ها در 
کنار راه اندازی وبالگ های »صهیون پژوه«، »سینما؛ ساحل نجات 
صهیون« و »سینما و صهیونیسم« و تشکیل گروه مطالعا�ت شهید 
ن طور راه اندازی گروه جنبش نرم افزاری در  سید مرتیصن غوی�ن و هم�ی

دانشگاه غزاد اسالمی یزد، گوشه ای از جهاد علمی اش بود.
عنوان  با  کتاب ها�ی  نگارش  به  اقدام  توان  تمام  با  ن  ب�ی ن  در هم�ی
ق و آرب«،  »اسطوره های صهیونیس�ت سینما«، »دین در سینمای رسش
)عرفان یهودی( در سینما« و »دست  »تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیس�ت
ِ مستند 

ِ پژوه�ش
(« کرد. رسپرس�ت پنهان)نگاهی به تاریخچه قمه ز�ن

»فرقه های رسی« از دیگر کارها�ی بود که او را روزبه روز به هدفش 
 اش بود که 

گ
ی، فصل جدیدی از زند� نزدیک تر می ساخت. دوره دک�ت

« و در دانشگاه ادیان و مذاهب رقم خورد.  با رشته »حکمت ه�ن دی�ن
اتفا�ت ناگوار و حادثه ای دلخراش در شب عید قربان سال 1400، حیات 

این طلبه و خانواده پنج نفره او را به پایان رسانده و شاگردان و دوستان 
راه او را به سوگ نشاند. دوستا�ن که همیشه از استاد، چهره ای خندان 
و پرانرژی در ذهنشان می ماند که با تمام تسلط و جایگاه علمی خود، 
هیچ گاه درخواست دیگران برای جلسه و دیدار با غن ها را رد نکرده و 
همواره با اخالص، برای باز کردن گره از مشکالت انقالب و انقالبیون 
ن و علما همچون  تالش می کرد. در رثای این ضایعه، جمعی از مسئول�ی
حجت االسالم دک�ت ابراهیم رئی�، رسدار سالمی، غیت الله نا�ی، 
 ، ، غیت الله رج�ب حجت االسالم محمد قمی، حجت االسالم اعرا�ن
حجت االسالم علیدوست و حجت االسالم علم الهدی، پیام های 
تسلیت خود را به سوی جمع خانواده و دوستان مرحوم فرج نژاد، 

روانه کردند. 





فصل اول

 ناپذیر
گ

رسباز خست�
ن فرج نژاد  ها و فعالیت های عمیل مرحوم محمدحس�ی

گ
ویژ�
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 ناپذیر
گ

فصل اول: رسباز خست�
شخصی�ت  غشنایان،  و  دوستان  اک�ش  از  نقل  به  فرج نژاد  مرحوم  
 های غن برای 

گ
 خاص بود که بسیاری از ویژ�

گ
منحرصبه فرد، با زند�

این  شخصی�ت   های 
گ

ویژ� می رسید.  نظر  به  ذهن  از  دور  دیگران 
یم: شخصیت وارسته را در دو بخش �پ می گ�ی

 های فردی
گ

1. ویژ�

ن مؤلفه ای باشد که هرکدام از شاگردان و  ساده زیس�ت شاید اول�ی
 

گ
ن فرج نژاد در بادی نظر از او به یاد دارند. زند� دوستان محمدحس�ی
این استاد حوزه و دانشگاه دارای زرق و برق مادی نبوده و هم وزن 
 سطح متوسط از جامعه بوده است. از طرف دیگر تواضع او 

گ
زند�

همواره بر گمنامی اش می افزود و بر عالقه خودش نسبت به محقِق 
ساده خواندن او، صحه می گذاشت. فرج نژاد هیچ گاه توقع تقدیر و 
تجلیل از خودش را نداشت و همواره دآدآه خود را حل مشکالت 
قرار می داد. او در مقابل همگان رسبه زیر بود و با شنیدن ایده های 
و  شاگردان  همواره  برمی داشت.  توشه  خود  تحقیقات  برای  غنان، 
در  خودش  که  جهادی  می کرد؛  جهاد  به  توصیه  را  خود  دوستان 
ن فرج نژاد  عرصه علم و ایمان، ی� از سکان داران غن بود. محمدحس�ی
ق اسالم شیعی تالش می کرد. ازغنجا�ی که  مخلصانه در راه اعتالی ب�ی
نیت خود را خدا�ی می دید، هیچ گاه برای کسب درغمد بیش�ت دست وپا 
نمی زد؛ هرچند که فرصت های مایل بسیار زیادی در پیش روی او بود. 
کت می کرد   ناپذیر در جلسات مختلف و متعدد رسش

گ
مجاهدانه و خست�

و مخلصانه برای همگان وقت می گذاشت. دیدار او همیشه فراهم 
ی از وقت قبیل برای دیدار و مشورت در میان نبود. به  بود و خ�ب
ن برخورد با هرک� که او را انقال�ب و با دآدآه  اف دوستان، در اول�ی اع�ت
ن  می دید، چنان بود که گو�ی سال ها با هم رفاقت دارند. چهره نمک�ی
و خندانش همواره منبع انرژی برای همکاران و شاگردانش بود. این 
روحیه محصور به محل کار نبوده و غشنایان او همواره از اخالق خوب 
ن  ایشان در برخورد با اقوام و خویشان سخن می گویند. غن ها همچن�ی
ن با �ف وقت  نسبت به این مسئله شهادت می دهند که محمدحس�ی
برای فرزندان و رسگرم کردن و بازی با غن ها، موجبات ارتقای علمی 
ن نه تنها به خانواده خود بلکه  هم�ش را فراهم می غورد. محمدحس�ی
ن حساسیت نشان می داد و به طور  به خانواده دوستان و شاگردانش ن�ی

 و معیش�ت غنان اطالع می گرفت.
گ

مداوم از وضعیت زند�
ن فرج نژاد، بیکار  کم�ت می توان روز و ساع�ت را به یاد غورد که محمدحس�ی
و در گوشه ای نشسته باشد. او بسیار پر مطالعه و پرکار بود. هم پای 
نوجوانان و جوانان کم سن و سال، بحث می کرد و قلم می زد. اتاق و 
خانه اش پر بود از کتاب های مختلف و هزاران برگ یادداشت شده. به 
قول خودش، هزاران راه نرفته در پیش پای فرزندان انقالب است که 
احت را از ما سلب می کند. همیشه از شاگردان  ن و اس�ت اجازه نشس�ت
و دوستان خود می خواست تا به کارهای علمی خود عمق بخشیده 
و دقیق حرف بزنند. خودش هم در تحقیقاتش، غن چنان وسواس 
داشت که گاهی برای نگارش یک یادداشت علمی کوتاه، ساعت ها وقت 
اختصاص می داد. محقق عرصه های ناگشوده بود و به محض غن که 
مسئله ای طرح می شد و برای انقالب موضوعیت پیدا می کرد، به غن 
ورود کرده و اول و غخر غن را به دست می غورد. دقت و عمق اندیشه ای 
او همیشه دیگران را تشویق و عالقه مند به تحقیق و پژوهش می کرد. 
ن فرج نژاد ک� نبود که به یک حوزه از علم قانع باشد  محمدحس�ی

و به رساغ حوزه های دیگر نرود؛ در موضوعات مختلفی مثل فلسفه 
رسانه،  مجازی،  فضای  فیلم،  نقد  سینما،  آرب شنایس،  علم، 
فلسفه آرب،   ، پژوهی، دشمن شنایس، جنگ شناخ�ت نم  صهیون�ی
یتیسم و فرهنگ  ادیان و فرق، عرفان یهود، عرفان های کاذب، سل�ب
شهرت، اقتصاد، مهدویت، فقه و طب و پزش�، جنگ رسانه ای، 
، سازمان های مخفی  ، علوم آریبه و امور ماورا�ی ، ه�ن

گ
سبک زند�

و رسویس های جاسویس و بسیاری از موارد دیگر مطالعه داشت و 
ت انقال�ب که داشت،  اطالعات جمع می کرد. از طرف دیگر با بص�ی
در موقعیت های مختلف، به خو�ب مشکالت و کمبودها را شناسا�ی 
ت باعث شده بود تا با  ن بص�ی می کرد و به حل غن ها می پرداخت. هم�ی
دی، همواره عقبه بحث های فکری مطرح شده در جامعه  تفکری راه�ب
را شناسا�ی کرده و جایگاه دشمن را در غن ها جستجو کند. او همواره 
نسبت به  تبعیت از ویل فقیه تأکید می کرد و تالش می نمود تا گفتمان 

والیت پذیری را برای نوجوانان و جوانان تقریر نماید.

 های اجتماعی
گ

2. ویژ�

مرحوم فرج نژاد همواره نسبت به مسئله اوقات فراآت نوجوانان و 
جوانان حساسیت نشان می داد و سعی می کرد تا با راه اندازی دوره ها 
ن شنیدن  وگعده های مختلف، از این فرصت ها برای غموزش و همچن�ی
جوانان،  از  بسیاری  نماید.  استفاده  نسل جوان  نوبنیاد  مشکالت 
شاگردان و همکاران مرحوم فرج نژاد، در امور مختلفی مثل ازدواج، 
انتخاب شغل، انتخاب مرجع تقلید و یا ح�ت معامالت اقتصادی، با 
ایشان مشورت کرده و از توصیه ها و تجربیاتشان استفاده می کردند. 
آم تمام این مشغله ها، مرحوم فرج نژاد همواره در مسائل و  عل�ی
ن اقدام به مشارکت کرده و هیچ گاه نسبت به  بزنگاه های سیایس ن�ی
این مسائل �ب تفاوت نبود. مشارکت فعال ایشان در جریان انتخابات 
اتفاقا�ت  جریان  در  عمومی  افکار  اقناع سازی  ن  همچن�ی و  مختلف 
ین و رسنگو�ن هواپیمای اوکراین، ازجمله فعالیت های  ن همچون گرا�ن ب�ن
سیایس ایشان به شمار می رود. او به دلیل طبع میانه رو و معتدیل که 
در تمام ساحت های نظری و عمیل خود داشت، همواره سعی می کرد 
ن گروه های مختلف سیایس موجود در جبهه انقالب  تا با میانجی گری ب�ی
اسالمی، وحدت انقالبیون را علیه دشمنان مسلم این مرزوبوم برقرار 
ی  سازد و از افراطی گری ها و تفریط های موجود در این مس�ی جلوگ�ی
کند. از فعالیت های دیگر مرحوم فرج نژاد، می توان به تبلیغ موازین 
شیعی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان اشاره کرد. ایشان 
به طور مداوم با مستبرصین این دیار ارتباط داشته و معارف حقه 
اهل بیت را از طریق این افراد به سمع و نظر مردم این استان پهناور 
، مرحوم فرج نژاد با  ن می رساند. در شهر قم و در منطقه پردیسان ن�ی
، همواره خط  حضور فعال خود و فرزندانشان در هیئت های مذه�ب
ت افزا�ی جوانان و نوجوانان مذه�ب را دنبال کرده و  روشنگری و بص�ی

ی کند. سعی می کرد از انحراف این گروه های دی�ن جلوگ�ی
می توان  فرج نژاد،  استاد  اجتماعی  فعالیت های  این  تمام  از  فارغ 
ی دانست که همه نسبت به غن اذعان  ن مهم ترین فعالیت ایشان را چ�ی
و توسط این استاد  اف دارند و غن، مهارت و دآدآه تربیت ن�ی و اع�ت
وارسته است. مرحوم فرج نژاد به درس�ت متوجه این مسئله شده بود 
، غینده هر جامعه ای را رقم  و و انجام کار تشکیال�ت که تربیت ن�ی
می زند؛ ازاین رو به جرئت می توان گفت که در معر�ن پروژه فکری و 
عمیل ایشان، مهم ترین نکته، اشاره به فعالیت ایشان در جهت تربیت 
وی فعال و تشکیالت سازی است. این محقق توانا شخصی�ت نبود  ن�ی
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محمد  می توان  به جرات 
تسبیح  نخ  به  را  فرج نژاد  ن  حس�ی

تشبیه   
گ

فرهن� و  علمی  مجموعه های 
بیان آنها، وفاق  کرد که پژوهشگران و م�ت
مدیون  را  خودشان  ن  ب�ی  

گ
هماهن� و 

 های او بوده اند. 
گ

فعالیت ها و دوند�

د؛  که در مقابل مسائل اجتماعی اسالم �ب تفاوت باشد و غرام بگ�ی
، احساس مسئولیت در وجودش موج می زد.  ن نوجوا�ن از همان سن�ی
 او به وضوح به چشم 

گ
این جوش وخروش و ناغرامی در طول زند�

می خورد. مرحوم فرج نژاد همت و تالش و فعالیت خود را بیش�ت در 
وسازی و کادرسازی؛ و  و، ن�ی دو حیطه به کار گرفت: یک، تربیت ن�ی
وهای تربیت شده و متعهد.  دو، فعالیت تشکیال�ت و منسجم کردن ن�ی
ازنظر ایشان، گاهی افراِد مسئولیت پذیر و متعهد در جامعه هستند؛ 
ی، به صورت جزیره ای  اما به خاطر اینکه در کنار هم نیستند و به تعب�ی
فعالیت می کنند، به نتیجه نمی رسند؛ تشکیالت برای به نتیجه رسیدن 
وری است. ضمن اینکه گاهی افراد مسئولیت پذیر و  وزی، �ن و پ�ی
تربیت شده وجود ندارند که در این صورت هم تشکیالت باید برای 
ه تربی�ت این استاد انقال�ب  تربیت و کادرسازی اقدام کند. در مورد س�ی

 را بیان نمود:
گ

می توان چند ویژ�
کارهای  همواره  فرج نژاد  مرحوم  جوان:  وهای  ن�ی به  1.میدان دادن 

وهای جوان و �ب تجربه پیش  ن از ن�ی پژوه�ش خود را با کمک گرف�ت
می برد و بر این امر ا�ار داشت که تمام نوجوانان و 

 در علم و 
گ

جوانان این کشور باید به قله مردان�
معرفت دست پیدا کنند.

ح�ت  فرج نژاد  استاد  بیان:  م�ت مداوم  2.غموزش 
بیان خود  زما�ن که تکلیفی را به عهده شخیص از م�ت
می گذاشت، او را رها نکرده و مدام سعی می کرد 
تا او را با غموزش مسائیل که در غن موضوع خاص 

به کار می غید، غشنا سازد. 
بیان: به جرات می توان محمد  ن م�ت 3.ایجاد وفاق ب�ی
ن فرج نژاد را به نخ تسبیح مجموعه های علمی  حس�ی

بیان غنها، وفاق   تشبیه کرد که پژوهشگران و م�ت
گ

و فرهن�
 های 

گ
ن خودشان را مدیون فعالیت ها و دوند�  ب�ی

گ
و هماهن�

او بوده اند. جامع بودن شخصیت این مر�ب باعث می شد تا گروه های 
مختلف بتوانند در نقطه ای واحد با یکدیگر تبادل نظر کرده و ح�ت 

ک تدوین کنند. پروژه های مش�ت
بیان  بیان: مرحوم فرج نژاد همواره م�ت 4.تاکید بر همه جانبه نگری م�ت
خود را نسبت به خطر تک ساح�ت نگری در علوم مختلف برحذر 
داشته و از غنان می خواست تا در مسائل مختلف، تمام جوانب بحث 
را با دق�ت برابر، مورد برریس قرار دهند. برای مثال ایشان در مس�ی نقد 
فیلم ها و تولیدات رسانه ای، همواره روی این مساله پافشاری می کرد 
که توجه به فرم و یا محتوا به صورت اختصایص، ناقد را از مس�ی 

نقد صحیح دور می نماید.
5.تاکید بر جز�أ نگری و توجه به مسائل عمیق: فرج نژاد، صفحه ای از 
علم را نمی گشود مگر غنکه تمام جزئیات غن را فرا غموخته و به دیگران 
غموزش می داد. او برای برریس محتوای یک فیلم، گاهی ح�ت به ترجمه 
ن فیلم و یا ح�ت رنگ و طرح فرش های  موسیقی های موجود در م�ت

ها توجه می کرد.   زیر پای کاراک�ت
6.تاکید بر مقوله والیت پذیری: استاد فرج نژاد همواره برای شاگردان 
ن ویل فقیه بود.   به فرام�ی

گ
د� و دوستان، اسوه والیت پذیری و رسس�پ

بیان خود را در برابر اقدامات امام و  او همواره سعی می کرد تا م�ت
ی توجیه کرده و از مطلوبیت این اقدامات دفاع کند. این امر  ره�ب
، صدق  ن ح�ت در مورد مسائیل که برخالف نظر شخیص خودش بود ن�ی

می کند.

7.تاکید بر دشمن شنایس: شناخت دشمن و فعالیت های غن ی� 
زمینه ای،  هر  در  ایشان  بود.  فرج نژاد  استاد  با  کار  وریات  �ن از 
 معر�ن کرده و 

گ
دشمن شنایس را زیربنای فعالیت های علمی و فرهن�

بیان خود می خواست تا با چشمی باز نسبت به فعالیت های  از م�ت
دشمن در زمینه های مختلف، فعالیت کنند.

8.ا�ار بر کار گروهی: فرج نژاد هیچگاه تک َروی را در هیچ فعالی�ت 
ن سعی می کرد تا چند   ن�ی

گ
نمی پسندید. او ح�ت برای تفریح خانواد�

خانواده را گرد هم جمع کرده و از مشارکت گروهی در این مورد 
، او همواره  ن د. در زمینه فعالیت های علمی و اندیشه ای ن�ی بهره ب�ب
بیان را در جریان  بر همکاری افراد مختلف تاکید داشته و با اجبار، م�ت

مسائل مختلف دخالت می داد.
ن از افراط و تفریط: اگرچه که برچسب افراطی گری را در حیات  9.پره�ی
بیان او  این استاد وارسته به او نسبت می دادند، ویل همکاران و م�ت
به وضوح شاهد غن بوده اند که ایشان با هرگونه افراط و تفریط در 
زمینه های مختلف اجتماعی و سیایس مقابله کرده و ح�ت 
بیان خود را در این راه از دست داده است. گاهی م�ت
فرج نژاد  مرحوم  وها:  ن�ی بودن  10.به روز 
بیان خود را امر به استفاده از  همواره م�ت
تکنولوژی های جدید و امکانات پژوه�ش 
و علمی کارغمد می کردند. ایشان با رصد 
عمومی که داشتند، همواره جدیدترین 
امکانات  جدیدترین  و  علمی  نظریات 
موجود در جهان را برریس کرده و تا حد 

امکان از غنها بهره می گرفتند.
شاخصه های  از  ی�  فردمحوری:  11.نقد 
تربی�ت بسیار مفید این استاد بزرگوار، نقد ایشان بر 
فردمحوری و بت سازی از شخصیت های انسا�ن مختلف 
است. ایشان همواره نسبت به این مساله تذکر می دادند که غرمان های 
اسالم و انقالب باید در کارهای پژوهشگران محوریت پیدا کند و نه 

نظریات یک شخص یا گروه.
استاد  فعالیت های  ین  مهم�ت از  ی�  کارها:  ی  پیگ�ی و  12.کارغفری�ن 
و  مراکز  به  خودشان(  بیان  م�ت توانا)از  اشخاص  معر�ن  فرج نژاد، 
موسسات مختلف پژوه�ش و علمی بود که موجبات اشتغال بسیاری 

از نوجوانان و جوانان انقال�ب را فراهم می کرد.
بیان خود  ن و مرتب: مرحوم فرج نژاد از م�ت 13.طلب خروجی تم�ی
می خواست تا به همان اندازه که خود ایشان در امر تربیت و غموزش، 
ن با دقت عمل  وسواس به خرج می دهد، در ارائه خروجی فعالیت ن�ی
کرده و نظریات و تحلیل های دقیق و مرت�ب را ارائه دهند. او بارها و 
بیان را بخاطر اشکاالت ویراستاری و امال�أ توبیخ  بارها ح�ت این م�ت

می کرد.
ن  وهای حوزوی و دانشگاهی: محمد حس�ی 14.برخورد یکسان با ن�ی
بیان دانشگاهی و حوزوی خود را به یک چشم  فرج نژاد همواره م�ت
نگاه کرده و برای تربیت هیچکدام بیش�ت یا کم�ت از دیگری تالش 
نمی کرد. او تالش می کرد تا هم حوزویان با قرائات دانشگاهی غشنا 

شوند و هم دانشگاهیان از ادبیات حوزوی رسدر بیاورند.
ن از همگان: مرحوم فرج نژاد هیچگاه طلب  15.غزاداندی�ش و غموخ�ت
، نهی نکرده و خودش به  ن علم را ح�ت از اساتید مخالف با خودش ن�ی
طور نمونه در محرصن اساتید موافق و مخالف زیادی کسب فیض 

کرده بود.





فصل دوم

اندیشمند جریان شناس
ن فرج نژاد نظریات و فعالیت های علمی مرحوم محمدحس�ی
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مرحوم 
از  هدف  فرج نژاد 

از حوزه های  هرکدام  به  ورود 
اندیشه را دو مورد می دانست: اول، 
کشف فلسفه و حکمت نهفته در آن ها 
که با برریس مبا�ن نظری حاصل می شود؛ 
و  دوست  ردپای  جستجوی  دوم،  و 
و  اهداف  و  علم  تاریخ  در  دشمن 
اغراض آنان در تولید شاخه های 

مختلف اندیشه. 

فصل دوم: اندیشمند جریان شناس
در دوران کنو�ن افراد زیادی هستند که در ی� از شاخه های مختلف 
علوم انسا�ن تخصص داشته و از زاویه دید خویش به غن مسائل 
ن فرج نژاد صدق  نگاه می کنند؛ اما این موضوع در مورد محمدحس�ی
نمی کند؛ برخی او را از اظهارنظرهای اقتصادی اش در فضای مجازی 
می شناسند؛ گروهی دیگر تفلسف او در زمینه های مختلف دی�ن و 
ی� را به یاد دارند؛ عده ای با تحلیل های رسانه ای و اجتماعی او  ن متاف�ی
ن فلسفه طب  غشنا هستند و بعیصن ح�ت نام او را در لیست محقق�ی
آم وجود این اوصاف، نه می توان او را �فاً  جای می دهند. عل�ی
یک فقیه دانست و نه �فاً یک متخصص فلسفه و نه ح�ت �فاً 
یک اقتصاددان؛ بلکه باید به روش فعالیت علمی این استاد انقال�ب 

دی توجه  در ورود به عرصه های مختلف علمی با نگاه راه�ب
ن روش، به سخ�ت می توان عرصه ای  کرد. ناظر به هم�ی

ن  از علوم انسا�ن را یافت که مرحوم محمدحس�ی
فرج نژاد در مورد غن مطالعه، تحقیق و یا تدوین 
اثری نداشته باشد. به منظور شناخت اجمایل 
عرصه  به  جریان شناس  اندیشمند  این  نگاه 
علم، باید دانست که ایشان نگاهی درختواره 
به حوزه های مختلف علم و اندیشه داشته 

است:
1. ایشان همواره فلسفه و قرغن )عقل و نقل( را 

به عنوان ریشه این درخت معر�ن و شاگردان خود را به 
تحقیق در این زمینه ها تشویق می کرد.

2. تأکید بر تاریخ به عنوان تنه این درخت، از دیگر مسائل موردتوجه 
مرحوم فرج نژاد بود. ایشان در تحلیل هر موضوعی، توجه به س�ی 

تاریخی غن را الزم می دانست.
3. فقه و اصول عرصه ها�ی است که ایشان به عنوان شاخه های اصیل 
درخت از غن ها یاد کرده و طالب را تشویق به ممحض شدن در غن 

می کرد.
و  ورزش  طب،  دین شنایس،  عرفان،   ، ه�ن و  رسانه  اقتصاد،   .4
ن به عنوان شاخه های فرعی این درخت از  شاخه های دیگر علمی ن�ی

جانب ایشان معر�ن می شدند.
5. مرحوم فرج نژاد هدف از ورود به هرکدام از حوزه های اندیشه را 
دو مورد می دانست: اول، کشف فلسفه و حکمت نهفته در غن ها که با 
برریس مبا�ن نظری حاصل می شود؛ و دوم، جستجوی ردپای دوست 
و دشمن در تاریخ علم و اهداف و اآراض غنان در تولید شاخه های 

مختلف اندیشه.

رویکردهای اندیشه ای

مهم�ت از دیدگاه های علمی این استاد وارسته، رویکرد ایشان نسبت به 
ساحات مختلف علمی درخور توجه است. مرحوم فرج نژاد دو رویکرد 
کیل را در تمام تحقیقات و فعالیت های علمی خود به کار می گرفت:  

الف(دشمن شنایس

وزی انقالب شکوهمند اسالمی، دشمنان  در طول 37 سال پس از پ�ی
انقالب و نظام جمهوری اسالمی به انحای مختلف به مقابله با 
غرمان ها و ارزش های مردم ایران اسالمی پرداخته اند. این مقابله، از 
میدان های جنگ تحمییل گرفته تا فشارهای مداوم اقتصادی، همواره 

وجود داشته است؛ لکن از یك برهه زما�ن به بعد، استکبار جها�ن که 
ن منافع خویش از هیچ عمیل فروگذار  در قالب استعمار نو برای تأم�ی
نبود، به این حقیقت �پ برد که برای دستیا�ب به اهداف اقتصادی 
)چپاول منابع و...( و سیایس )براندازی و تغی�ی نظام حاکم(، تسلط 
ور�ت اجتناب ناپذیر است؛ چراکه با ایجاد تغی�ی  ، �ن

گ
بر عرصه فرهن�

، به مثابه 
گ

در کوچك ترین عنا� اجتماعی یا همان مؤلفه های فرهن�
ات شگر�ن در دیگر ابعاد  سلول های بنیادین جامعه، می توان تغی�ی
ی نظ�ی »شبیخون  ی بارها با تعاب�ی ایجاد نمود. مقام معظم ره�ب
 دشمن به 

گ
«، این تهاجم هدفمند فرهن�

گ
« و »ناتوی فرهن�

گ
فرهن�

باورها و اعتقادات مردم را هشدار داده اند که همه غن ها در قالب 
ن است. مفهومی به نام »جنگ نرم« و »نفوذ« قابل تحلیل و تبی�ی

رویکرد  در  نوغوری  فرج نژاد،  مرحوم  نوغوری های  از  ی� 
 و اجتماعی با تأکید 

گ
تحلیل های سیایس، فرهن�

ایشان  است.  بوده  دشمن شنایس  عنرص  بر 
از  از بسیاری  تاریخی، زودتر  بزنگاه های  در 
پدیده ای  در  دشمن  نقش  به  تحلیلگران، 
اجتماعی �پ برده و غن را برمال می کرد. ازغنجا�ی که 
روش های  با  ایشان  دشمن شنایس  روش 
مرسوم در جهان تفاوت های عمیقی داشت، 
همواره این محقق را با عنرص توهم توطئه 
و یا آ�ی غکادمیک خواندن روش تحقیق شان، 
به ورطه نقد می کشاندند؛ اما مرحوم فرج نژاد 
همواره بر مقوله نفوذ تأکید کرده و غن را ناظر به 

سه جنبه می دانست:
1. نفوذ از طریق ن�ش اطالعات گزینش شده که ممکن است درست 

یا آلط باشد.
2. نفوذ با استفاده از هر ابزار ارتباطی که ممکن است رسانه ای یا آ�ی 

رسانه ای باشد.
مختلف  دستاویزهای  به  توسل  با  گذاری  تأث�ی به منظور  نفوذ   .3

. روان شناخ�ت
ی  ازنظر مرحوم فرج نژاد کشورهای متخاصم تالش می کنند با بهره گ�ی
را  غن ها  اهم  امروزه  که  نرم خویش  قدرت  انواع ظرفیت های  از 
رسانه ها تشکیل می دهند، با استفاده از نفوذ در الیه های مختلف 
ی مستقیم، رقیب خود را منفعل  جامعه، بدون غتش گشودن و درگ�ی
، ایشان بیش  ن و مقهور نموده، اهداف خود را محقق سازد. در این  ب�ی
ن یهودیان صهیونیسم  ، روی جنایات رژیم غمریکا و همچن�ی ن از هر چ�ی
ی در برابر یك نظام تحمییل  ن کار کرده و معتقد بود که غمریکاست�ی
ان غن قرار گرفته است و به همان اندازه که برای   فاسد جها�ن و ره�ب
نجات محرومان جهان از سلطه غمریکا تالش می کند، برای رها�ی مردم 
ن قربا�ن این نظام شده اند تالش خواهد کرد. ایشان  غمریکا که خود ن�ی
اتوری جنون« روی  طی همکاری در نگاریسش کتاب تحت عنوان »ام�پ
مداخالت و جنایات  نظامی غمریکا و یهود در جهان تأکید می کرد 
ده و خصومت  و جنایات اتمی، تولید تسلیحات، نسل ک�ش گس�ت
ن را به واکاوی  علیه ادیان در قاره های غسیا، غفریقا و غمریکای الت�ی
ن به جنایات غمریکا علیه ایران توجه کرده و  می گذاشت. ایشان همچن�ی
اکت در  حمله به هواپیمای مسافربری ایران، حمایت از صدام و رسش
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جنایت شیمیا�ی را یادغور می شد.1

دی ب(تفکر راه�ب

اتژیک  دی و اس�ت  های مربیان موفق، نگرش راه�ب
گ

ی� از مهم ترین ویژ�
در  مهمی  نقش  دی  راه�ب تفکر  است.  رویدادها  و  مسائل  به  غنها 
اتژی تعاریف متنوع و  د یا اس�ت مدیریت اندیشه ها ایفا می کند. راه�ب
ن اهداف کوتاه  گوناگو�ن دارد که به طور اجمال می توان غن را تعی�ی
مدت، میان مدت و بلند مدت و تعریف نقشه راه برای رسیدن به 
 

گ
دی فکر کند که سه ویژ� این اهداف تعریف کرد. ک� می تواند راه�ب
 

گ
 اول،  چشم انداز قدرتمند است. این ویژ�

گ
مهم داشته باشد. ویژ�

به غن معنا است که او بتواند با استفاده از اطالعات به دست غمده 
از طرف کارشناسان، به درس�ت غینده را پیش بی�ن کند و نقشه راه را 
 دوم خالقیت  اوست. خالقیت به وی 

گ
به درس�ت ترسیم کنند. ویژ�

ین  این قابلیت را می بخشد که بتواند از میان راه حل های موجود به�ت
راه حل را، هرچقدر نامتعارف و ناممکن به نظر برسد، به درس�ت ببیند 
، تفکر سیستمی است. تفکر سیستمی به 

گ
ن ویژ� و انتخاب کند. سوم�ی

این معناست که در برریس مسائل و رویدادها بدون تمرکز بر جزییات، 
همه مسائل را در ارتباط با هم و دخیل در نتیجه ببیند. ک� که تفکر 
دی دارد می تواند ورای واقعیت های سحطی تر، الیه های عمیق  راه�ب
مسائل و رویدادها را ببیند و در ریشه یا�ب علل چالش ها، دقیق تر و 

صحیح تر عمل کند.2 
ی اندیشه به وسیله سبک خایص از  به جرئت می توان گفت که راه�ب
جریان شنایس، مهم ترین نوغوری و امتیاز فعالیت های علمی مرحوم 
پذیری از رویکرد افرادی همچون  فرج نژاد بوده است. ایشان با تاث�ی
دک�ت حسن عبایس، همواره روی این مساله تاکید می کرد که به دلیل 
به  ن در هر عرصه ای، �فا  اگر محقق�ی وسیع بودن دامنه علوم، 
محتویات خود علم توجه کنند، با رسدرگمی مواجه شده و در البالی 
ن رویکرد  مطالب غن گم خواهند شد. از این رو به نظر ایشان داش�ت
وری بوده و به جهت دهی  دی قبل از رجوع به علوم مختلف �ن راه�ب
علوم کمک شایا�ن می کند. استاد فرج نژاد بر این عقیده بودند که آرب 
دی است که توانسته جایگاه خود  ن تفکر راه�ب به دلیل دارابودن هم�ی
را در جهان تشخیص داده و علوم مختلف هر منطقه را به سوی 
غنان صادر کند. از این رو ایشان مدام بر این مساله تاکید می کردند 
که باید قبل از ورود به هر عرصه ای از علم، فرصت ها و تهدیدها 
ن مس�ی ورود و بحث در غن علم با پیش فرض های مورد  و همچن�ی
دی را نسبت به  ن رویکرد راه�ب نظر محقق، مشخص گردد. ایشان هم�ی
ن  تمام حوزه های علمی موردنظر خود داشت و در تمام غن ها با هم�ی
ن حائز اهمیت  خط م�ش حرکت می کرد. نکته دیگری که در این ب�ی
دی  است، توجه ویژه ایشان به مقوله فقه به عنوان خط کش تفکر راه�ب
اسالمی است. به نظر مرحوم فرج نژاد، فقه می تواند با مشخص کردن 
ن و ح�ت قضاوت   انسان، او را در انتخاب، تبی�ی

گ
ه کیل و عمیل زند� س�ی

ن منظور بر لزوم پویا�ی فقه و  ن علوم یاری کند. ایشان به هم�ی ب�ی
( تاکید می ورزیدند.  تاسیس فقه اجتماعی)حکوم�ت

اتوری جنون، صد سند جنایت غمریکا، نوشته محمد محمدی نیا، مرکز  1. ام�پ

 افق، انتشارات وثوق، قم، 1392
گ

دی فرهن� راه�ب

https://zehn.ir/blog .2

حوزه های اندیشه ورزی

ن فرج نژاد در حوزه های  همان طور که بیان شد، مرحوم محمدحس�ی
مختلف علمی ورود کرده است؛ هرچند که ورود ایشان به این حوزه ها، 
یکسان نبوده است. در برخی از این حوزه ها، نوغوری نظری به چشم 
می خورد و در برخی دیگر، �فا زاویه دید منحرصبه فرد مرحوم 
اتژیک به مسائل،  فرج نژاد با همان دو رویکرد دشمن شنایس و نگاه اس�ت

خودنما�ی می کند.

1.حوزه های همراه با نوآوری

الف( ه�ن و رسانه

ه�ن

همان طور که بیان شد، مرحوم فرج نژاد رشته حکمت ه�ن اسالمی 
ی انتخاب کرده و در این راه تمام  را برای تحصیل در مقطع دک�ت
ن مبا�ن  ی و همچن�ی تالش خود را برای غشنا�ی با شاخه های مختلف ه�ن
فلسفی و دی�ن غنها به کار بست. شناخت نوت ها و ژانرهای مختلف 
گذاری  موسیقی، غشنا�ی با انواع و اقسام خطوط و تسلط بر تأث�ی
ی، گوشه ای از دانسته های این استاد  غثار ه�ن رنگ ها و نورها در 
ی است. اگرچه ایشان غشنا�ی با این اقالم  وارسته در عرصه های ه�ن
ی را برای نقد فیلم الزم می دانست؛ ویل نباید از خاطر دور  ه�ن
ن به دلیل اشباع شدن از  داشت که زادگاه ایشان یع�ن استان یزد ن�ی
ی، ذوق هر اندیشمندی را به این سمت وسو هدایت می کند.  غثار ه�ن
مرحوم فرج نژاد، عالقه مند به شاخه ه�ن معماری شده و تحقیقا�ت 
را درباره معماری این استان به ثمر رساند. برای مثال ایشان در مورد 
کارکردهای چندگانه غب در مسجد جامع کب�ی یزد تحقیق کرده است. 
ن ایشان ه�ن معماری را در مس�ی اصیل اندیشه خود یع�ن  همچن�ی
شناخت شاخه های مسیحیت و یهودیت به کار بسته و در مورد سبک 

معماری گوتیک به تحقیق و تفحص پرداخته است.

رسانه

اربابان رسانه
ن فرج نژاد به درس�ت نسبت به این مسئله غگاهی پیدا کرده  محمدحس�ی
بود که ماهیت رسانه ها خن�ش نیست و مقاصد اربابان غن ها در پشت 
های ارتباطی نهفته است. ازنظر ایشان  رنگ و لعاب ظاهری این بس�ت
اک�ش رسانه ها و مخصوصاً سینما از بدو پیدایش تا امروز آالباً برغورنده 
خواسته ها و نمایانگر سیاست های جها�ن صهیونیسم هستند و سعی 

دارند تا اهداف این گروه را فراهم کنند. اهدا�ن ازقبیل:3 
1. بسط ارزش های مادی گرایانه که امروزه در ارزش های غمریکا�ی متبلور 
است و شامل انحرافات جن�، خشونت، وهم انگاری و جادوگری، 
و  )پوزیتیویسم(  افراطی  حس گرا�ی  و   ) )ساینتیس�ت تجر�ب علوم 

شکاکیت می شود.
 – صهیونیس�ت  دروغ های  و  خرافات  و  اسطوره ها  جها�ن کردن   .2
ن توسط  یهودی مثل افسانه فتح �ب رحمانه و قساوت گونه فلسط�ی
ن  یوشع بن نون )علیه السالم(، اسطوره های قوم برگزیده و رسزم�ی

کت های  ی بر رسش
3. مقاله رسدمداران واقعي هالیوود )برریسی نفوذ یهودیت صهیو�ن

1383 ، ن فرج نژاد، وبالگ شهید غوی�ن فیلم سازی و رسانه ای آرب(، محمدحس�ی



س
شنا

ان 
ری

 ج
ند

شم
دی

ت ان
م 

دو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

د 00
ردا

/ م
 2

ه 9
ار

شم
 



16

 یهودیان در طول تاریخ و ظهور 
گ

 و مظلومیت همیش�
گ

موعود و غوار�
!( در غخرالزمان و بهشت زمی�ن یهودیان. ن منجی یهود )مسیح راست�ی

اض و فشار افکار عمومی داخیل و جها�ن به  ی از اع�ت 3. جلوگ�ی
سیاست های اشغالگرانه و توسعه طلبانه صهیونیست ها و آر�ب ها در 

ن اشغایل در عرصه سینما. کشورهای مختلف خصوصاً فلسط�ی
4. �ب تمدن، عقب مانده و تروریست جلوه دادن و تحق�ی دشمنان 

واقعی و خیایل خود خصوصاً مسلمانان.
5. الگودهی و غموزش نسل جدید کشورهای مختلف، همان گونه که 

خود می پسندند.
6. کسب و تجارت سودغور گیشه ها به هر بها�ی و به وجود غوردن 

مرصف کنندگان منفعل و تنبل.
ن غن ها در تمام عرصه ها و تحق�ی  7. برتر جلوه دادن یهودیان و قوان�ی

دیگر ادیان.
سواد رسانه ای

بعد از برمالکردن سیاست اربابان رسانه و پشت صحنه های فاسد 
غنان، مرحوم فرج نژاد به رساغ ارائه راه حل رفته و بر لزوم و اهمیت 
مقوله سواد رسانه ای در زمان حا�ن تأکید می کند. ازنظر ایشان در 
درجه اول باید کتب قوی تری توسط اندیشمندان داخیل، متناسب 
با نیاز فرهنگ داخیل در حوزه سواد رسانه ای، تألیف و منت�ش شود. 
در درجه دوم، نهادهای کشور در حوزه سواد رسانه ای که متأثر از 
رویکرد تحلیل عنا� تولید و فرمالیس�ت هستند، باید به رویکردهای 
 و مدیری�ت برگردند. در 

گ
تاریخی، ِحکمی، دشمن شنایس، سبک زند�

درجه سوم، برای غموزش سواد رسانه ای باید متون متناسب با هر دوره 
س�ن با همکاری اندیشمندان مختلف تألیف شود. در درجه چهارم، 
حوزه علمیه و دانشگاه باید مسئله سواد رسانه ای را به صورت جدی 
و تربیت کنند. در درجه پنجم،  موردتوجه قرار دهند و برای غن ن�ی
ن باید با اتخاذ رویکردهای مناسب، سواد رسانه ای را در میان  مسئول�ی
ورت غن را احساس  خانواده ها نهادینه کنند تا غن ها مفید بودن و �ن
به صورت  باید  رسانه ای  سواد  موضوع  ششم،  درجه  در  نمایند. 
مستقیم غموزش  ن دروس علمی مختلف و به صورت آ�ی کاربردی در م�ت

داده شود.4 
مرحوم فرج نژاد، چهار مقوله مهم را در ذیل مباحث سواد رسانه ای 
ح و تفصیل غن ها پرداخته است. این مقوالت عبارت اند  مطرح و به رسش

از:
1. روش صحیح تحلیل محتواهای رسانه ای

ی� از مهم ترین شاخه های فعالیت نظری استاد فرج نژاد، تأکید بر 
ی و  مدل التقاطی توجه به فرم و محتوا در تحلیل و نقد غثار ه�ن
رسانه ای بود. به نظر ایشان فضای تحلییل امروز جامعه بیش�ت به 
ی  ن صنعت ه�ن سمت تفکرات فرمالیس�ت و تربیت انیماتور و تکنس�ی
مندان  گرایش پیدا کرده  و نه تربیت مدیران و اندیشه پردازان و ه�ن
و  مندان  ه�ن از  خییل  لذا  و  رسانه؛  و  ه�ن  صنعت  داندیش  راه�ب
دی و تاریخی  ن های سینمای ما توجه جدی به مسائل راه�ب تکنس�ی
و ِحکمی و فلسفی و دی�ن سینما ندارند. ازاین رو به نظر این استاد 
ی و رسانه ای،  ین روش در تحلیل یا نقد محتواهای ه�ن ، به�ت انقال�ب
توجه به فرم و محتوا به طور هم زمان است که بسیاری از مدل های 
، توانا�ی اجرای غن را ندارند. آ�ی از تأسیس روش، ایجاد  موجود آر�ب

دست  به  رسانه ای  سواد  کتب  تولید  و  تألیف  لزوم  موضوع  با  مصاحبه   .4

ن فرج نژاد، سایت فکرت، 1 غبان 1399 اندیشمندان داخیل، محمدحس�ی

، فلسفه رسانه،  و توسعه رشته های مفیدی همچون فلسفه ه�ن
جامعه شنایس ه�ن و رسانه، حکمت ه�ن و رسانه، تاریخ ه�ن و رسانه، 
دی و ...  می تواند به  ، رسانه راه�ب دین و رسانه، مدیریت رسانه و ه�ن

پر کردن این خالأ کمک کند5. 
از نظر مرحوم فرج نژاد برای رسیدن به یك روش نقد و تحلیل و 
ی و رسانه ای را به�ت و کامل تر مورد  تفس�ی مناسب که بتواند اثر ه�ن
ادراك و فهم قراردهد نه  اینکه تك ساحته و �فاً مبت�ن بر فرم یا 

موضوع �ف باشد، باید مراحل ذیل را بپیماییم:6 
مرحله اول:  تالش می کنیم که با حرکت از سطح نمودهای عی�ن و 
تکنیك های مادی و فرم اثر سینما�ی و سبك کارگردان در کلیت غثارش 
و این اثر خاص به طور ویژه و ژانر مورد استفاده وی، نقد و تحلیل 
 انتقال مفاهیم و احساسات به 

گ
را غآاز کنیم. انواع فرم، در چگون�

مخاطب موثر است؛ ویل برای اینکه به ذهن اجازه دهیم که دقیق تر 
روی فیلم یا انیمیشن تامل کند، مجبوریم مراحل بعد را با دقت 
ناع ذه�ن بتوانیم تحلیل درس�ت از فیلم یا پویانما�ی  بپیماییم تا با ان�ت

ارائه دهیم و فقط فرم و سبك را نبینیم.
مرحله دوم: در گام بعدی، به سمت فهم دقیق تِر نوع فیلم نامه 
ات این نوع  و تحلیل پیچ و خم های روا�ی اثر حرکت می کنیم و تاث�ی
فیلم نامه نوی� و ژانر انتخاب شده در روایت را بر مخاطب، مورد 
 و 

گ
توجه قرار می دهیم. در اینجا شاید الزم باشد به ارجاعات فرهن�

ن توجه کنیم. نظام جانشی�ن و همنشی�ن ن�ی
ی را بازتعریف کرده  مرحله سوم: سپس داستان صاف و برهنه اثر ه�ن
ات داستان و استعارات و کنایات غن  را  و بدایع و ه�ن و نوع تاث�ی
درمی یابیم. جهان داستان عیناً مانند جهان فیلم یا فیلم نامه نخواهد 

بود و فهم غن به فهم عمیق تر ما کمك خواهد کرد.
منح�ن  فهم  با  بتوانیم  به�ت  شاید  غن،  از  بعد  چهارم:   مرحله 
احساسات و تعّقل در جای جاِی داستان و فیلم نامه و فرم استفاده 
شده در فیلم، نقاط اوج و فرود داستا�ن و تأکیدات مّد نظر کارگردان 
ن به فهم  و نویسنده و عوامل دیگر را به خو�ب دریابیم. در اینجا ن�ی
جوامع  در  احساس،   ِ

گ
فرهن� تحریك کننده های  و  ِاِلمان ها  دقیق 

ی در غن و جامعه ای که  مختلف، نیاز خصوصا جامعه ای که اثر ه�ن
ی برای غن خلق شده است. مثالً لباس سفید در برخی جوامع  اثر ه�ن
برای بیان خوشحایل و در برخی جوامع برای بیان آم به کار می رود یا 
شاهدیم که در برخی فیلم ها�ی که برای تاث�ی بر مردمان خاورمیانه 
ساخته شده است، عوامل و نکات خایص از حیث صحنه سازی و 
انتخاب بازیگر و رنگ بندی و ... مراعات شده  است. این مهم، در 

فیلم های تبلیغا�ت معنادارتر است.
مرحله پنجم: اکنون باید کوشید تا به الیه های مختلف معنا�ی اثر 
برسیم. الیه های عی�ن که معا�ن سطحی را منتقل می کنند تا الیه های 
عمیق تر و پنهان اثر که از برریس فرهنگ محیطی و عنا� نمادین و 
استعاری فیلم و گفته های دست اندرکاران فیلم به دست می غید. این 
، سیایس، اسطوره ای،  معا�ن می تواند شامل معا�ن اجتماعی، اخال�ت
، به فهم معا�ن  ن دی و روا�ن باشد. برای فهم این معا�ن ن�ی ، راه�ب دی�ن

5.مصاحبه با موضوع »دچار ضعف مشهود اندیشکده ای و پژوه�ش در حوزه 

گزاری حوزه، 15  ن فرج نژاد، خ�ب دی هستیم«، محمدحس�ی ه�ن و سینمای راه�ب

فروردین 1399 

، پیام ها و الگوهاي یهودیت در انیمیشن امروز جهان، فصلنامه  6. مقاله اساط�ی

کودك، نوجوان و رسانه، شماره 64، تابستان 1395
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ین  ، به�ت به نظر این استاد انقال�ب
محتواهای  نقد  یا  تحلیل  در  روش 

و  فرم  به  توجه  رسانه ای،  و  ی  ه�ن
محتوا به طور هم زمان است که بسیاری 
، توانا�ی اجرای  از مدل های موجود غر�ب

آن را ندارند. و ایشان نام آن را روش 
کیفی-حکمی می گذارند.

 
گ

قراردادی و کهن الگوهای رایج و اساط�ی و محیط سیایس-فرهن�
ی در غن خلق  ب المثل های رایج در جامعه ای که اثر ه�ن جوامع و �ن

شده است، نیاز داریم.
اثر  مبا�ن  به سوی فهِم  قبل،  از طی مراحل  مرحله ششم: پس 
ی می توان حرکت کرد. از مبا�ن انسان شنایس و معرفت شنایس  ه�ن
الهیا�ت و فلسفه  اجتماعی  تا مبا�ن خداشنایس و  و هس�ت شنایس 
ی مبت�ن بر غنها  و فلسفه  سیایس و فلسفه  اخال�ت و ... که اثر ه�ن
ساخته  شده  است و هرگز نمی تواند خود را از غنها خالص  کند. گاه 
ی، بدون توجه لحظه ای به این  اتفاق می افتد که عوامل خلق اثر ه�ن
ی و هویت  ، اثری را خلق کرده باشند؛ ویل چیس�ت هر اثر ه�ن مبا�ن
ن  ون ریخ�ت ن مبا�ن می رسد؛ چرا که ه�ن در واقع ب�ی غن، نهایتاً به هم�ی

مند، در اثر  مند است و المحاله مبا�ن فکری ه�ن درونیات ه�ن
ی وی است که خود را می نمایاند. این مبا�ن آالباً  ه�ن

فیلم نامه نویس  یا  کارگردان  یك  غثار  تمام  در 
یکسان هستند، ویل ممکن است مثالً کارگردا�ن 
کمونیسِم  به  اگزیستانسیالیسِم خداباور  از 
، تغی�ی موضع معرف�ت دهد که  ماتریالیس�ت
در غثار برخی کارگردانان یا فیلم نامه نویسان یا 
اکیس نویسنده  نویسندگان مانند نیکوس کازان�ت
رمان غخرین وسوسه مسیح، این تغی�ی مواضع 
مشهود است که در نتیجه، مبا�ن غثار بعدی 
پیدا می کند و گاهی رسوبات  با قبل تفاوت 

است.  مشهود  بعدی  غثار  در  قبیل   ِ
جهان بی�ن

ن ممکن است یك کارگردان، اثری را واقعاً مبت�ن  همچن�ی
بر مبا�ن ذه�ن خویش بسازد یا به دالیل مختلفی در اثرش حر�ن بزند 
که آ�ی از معارف ذه�ن خودش باشد. در صورت دوم، آالباً اثر 
ن و گویا نخواهد بود. لذا دیدن دیگر غثار کارگردان و  ی، دلنش�ی ه�ن
فیلم نامه نویس و دیدن مصاحبه های غنان در درك و تحلیل دقیق تر 

از فیلم یا انیمیش�ن که ساخته اند، موثر خواهد بود.
مرحله هفتم: با مروری بر تحقیقات جدی تاریخ سینما، همچون 
اتوری خودشان، چگونه یهودیان  هالیوود را به وجود غوردند  کتاب ام�پ
درمی یابیم که رسمایه داران آالباً صهیونیست غمریکا، چگونه ابتکار 
، غشنا�ی با  ن عمل را در اداره  هالیوود در دست داشته و دارند. همچن�ی
روند تولید در  هالیوود، ما را بدین نتیجه می رساند که رسمایه گذاران 
و تهیه کنندگان و کمپا�ن های َقَدر  هالیوودی، تاث�ی زیادی در روند 
طراحی و تولید یك فیلم یا انیمیشن می گذارند. به گفته مصطفی 
 ّ ل می شود، ح�ت ن کن�ت عقاد، کارگردان الرساله: »در هالیوود همه  چ�ی
¬کنندگان مایل  ن سوژه  فیلم ها. در غنجا همه  کاره ، تولیدکنندگان و تأم�ی
ّ اجازه  مطرح کردن سوژه  کاری  صهیونیست هستند که هرگز ح�ت
خالف نظرشان را به کارگردانان نمی¬دهند!« پس عقل سلیم حکم 
می کند که برای رسیدن به یك روش شنایس به�ت در نقد وتحلیل اثر 
ی در هالیووِد امروز، الزم است که با برنامه ها و اولویت گذاری ها  ه�ن
ن غشنا�ی  کت تولیدکننده و تهیه کننده اثر ن�ی و اهداف و دیگر غثار رسش
غثاری که فیلم نامه نویس و  در  کا�ن وجود داشته باشد. خصوصاً 

کارگردان یا کارگردان و تهیه کننده یك نفر باشد.
مرحله هشتم:  در نهایت می توان با تأکید بر حکمت نظری و عمیل 
نان و غثار واگویه ها و بازنما�ی و محاکات اثر  اسالمی، درباره نوع و م�ی
، به قضاوت نشست. قطعاً در  ی و نسبتش با حقیقت هس�ت ه�ن

ی و کارکردها و  ، تالش می شود که اثر ه�ن ن این نحوه نقد و تحلیل ن�ی
معا�ن و مبا�ن غن اثر، با تکیه بر اصول علمی فهم شود و لذا در این 
ی  روش، دیگر غثار عوامل اصیل فیلم و فرهنگ اجتماعی که اثر ه�ن
در غن ساخته شده است و غینده پژوهی مد نظر سازنده غن اثر و 
کت های جهت داری چون والت دیز�ن  جریان شنایس حاکم بر غثار رسش

ن قابل مطالعه  است. و دریم ورکز ن�ی
اتژیک به رسانه 2. لزوم نگاه اس�ت

دی، رسانه ای  اتژیک یا راه�ب به عقیده مرحوم فرج نژاد، رسانه اس�ت
است که بتواند اهداف عایل و غرمان های یک ملت برنامه دار و واجد 
 ِ

دهای اصیِل تمد�ن عمق تاریخی را به تصویر بکشد و در مس�ی راه�ب
 عمل کند؛ بنابر این تعریف، ه�ن 

گ
مردمِی یک کشور یا منطقه فرهن�

، تاریخی، روبه جلو، مبت�ن بر  دی، دارای نگاهی تمد�ن و رسانه راه�ب
اث، پیش رونده، برنامه دار، جامع نگرانه و غینده نگر و  م�ی
ناظر به مدیریت ذهن جامعه در مس�ی تمدن سازی 
و  حافظ  معنا،  این  در  دی  راه�ب رسانه  است. 
تثبیت کننده و مروج رسمایه های اجتماعی و 
تمد�ن و دی�ن است که می تواند خالق غثاری با 
هویت، مدبرانه، دلسوزانه و غینده پژوه باشد. 
اتژیک بودن بسیاری از  استاد فرج نژاد بر اس�ت
تولیدات رسانه ای آر�ب مدرن تأکید کرده و از 
تحلیلگران می خواستند تا با این دید به رساغ نقد 

و تحلیل این مواد رسانه ای بروند.7 
3. توجه به تولیدات رسانه ای پرمخاطب

قوِت ادراکاِت ح� در کودکان و نوجوانان و جّذابیت و تأث�ی 
فوق العاده ای که زباِن داستان و تصاویر پرغب و رنگ بر غن ها دارد، 
ی برقرار کنند.  ن باعث می شود ارتباط راحت تری با زبان تخیل و فان�ت
از طرف دیگر به دلیل ضعف اطالعات و قّلت تحلیل عقیل، القائات 
انیمیشن را به دلیل همراهی بیش�ت با حس، زودتر پذیرا می شوند 
فت برصی و باال  و بیش�ت در جانشان ماندگار می شود. امروزه پی�ش
ن جذابیت انیمیشن ها، دامنه مخاطبان غن ها را به گروه های جوان  رف�ت
ه پخش پیام های  ن توسعه داده و تأث�ی و گس�ت و ح�ت بزرگ سال ن�ی
انیمیشن های مشهور را چند برابر کرده است؛ ازاین رو مرحوم فرج نژاد 
بر لزوم توجه به تولیدات پویانما�ی تأکید کرده و چند مقاله و یک 
کتاب را در این باب نگاشته که به زودی توسط انتشارات جمکران به 

چاپ خواهد رسید.8 
4. توجه به جایگاه دین در رسانه

مهم ترین عرصه ای که این استاد وارسته، رد پای دین را در غن دنبال 
ایشان،  ازنظر  بود.  تصویری  رسانه های  و  سینما  عرصه  می کرد، 
ن به تبع مردم، جامعه و تاریخ، همواره  مندان و سینماگران ن�ی ه�ن
نگاه های دی�ن را خودغگاه یا ناخودغگاه به همراه داشته اند و ازطریق 
، نحوه  نحوه روایت، سبک استفاده از تکنیک های برصی و صو�ت
 استعمال مؤلفه های 

گ
کاربردی موسیقی و افکت های خاص، چگون�

فیلم نامه،  فیلم برداری،  در  دید  زاویه  سوژه سازی،  نحوه  ژانر، 
کادربندی، مونتاژ، شیوه پردازش شخصیت های در غثار و ... بر سبک 
، مؤثر   مواجه با عنا� دی�ن

گ
ن چگون� دین مداری مخاطبان و تعی�ی

7. همان

 ، ن ، برریس انیمیشن ها�ی از ایران، غمریکا، چ�ی  در پویانما�ی
گ

8. دین و سبک زند�

ژاپن، هند و کشورهای اسالمی، پژوهشکده و انتشارات مسجد مقدس جمکران
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ق و آرب را از  بوده اند. به جرئت می توان کتاب دین در سینمای رسش
ن  مهم ترین کتاب های استاد فرج نژاد دانست که در غن از تعامل ب�ی
مفاهیم، عنا�، مؤلفه های دی�ن و شبه دی�ن با سینما و غثار سینما�ی 
�ت و آر�ب سخن به میان غمده است. به طورکیل می توان گفت که  رسش
ن فرج نژاد، در سه موضوع از رابطه دین و رسانه، بیش�ت  محمدحس�ی

از بقیه موضوعات فعالیت پژوه�ش داشته است:
ی در رسانه 1. وحی و پیام�ب

فیلم های  مخاطبان  توجیه  فرج نژاد،  استاد  دآدآه های  از  ی� 
ان الهی در  هالیوودی نسبت به آلط بودن تصویر ارائه شده از پیام�ب
این فیلم ها بود. ایشان همواره نسبت به این مسئله تأکید می کرد که 
ی و وحی، با رنگ و لعاب  تصویر رسانه های آر�ب از مقوله پیام�ب
به مخاطب  را  غن ها  از  تحریف شده ای  و مدل  ن شده  تزئ�ی مادی، 
عرضه می کند. ایشان سبک های مختلف تصویرسازی از فرغیند نزول 
وحی در ادیان مختلف مسیحیت، یهود و اسالم را برریس کرده و 
تصویری،  رسانه ای  تولیدات  ساخت  طول  در  را  غنان  تفاوت های 

برجسته می ساخت.9 

2. غخرالزمان در رسانه های آر�ب
از پژوهش های جدی مرحوم فرج نژاد، ناظر به وقایع  ی� دیگر 
غخرالزما�ن روایت شده در فیلم های هالیوودی و مخصوصاً جنگ 
غرماگدون بود. ازنظر ایشان تصاویر ارائه شده درباره این موضوعات، 
برخاسته از کتب تحریف شده یهود و مسیحیت است و نمی تواند 
ن ایشان تالش خود را به کار  بهره ای از واقعیت داشته باشد. همچن�ی
می بست تا تفاوت قرائت اسالمی از مقوله غخرالزمان و ظهور منجی را 
با قرائت های سینما�ی و رسانه ای موجود، برجسته ساخته و در مقابل 

این گونه تحریفات دی�ن بایستد.10 
3. اسالم هرایس در رسانه

تصویری  نشان دادن  در  یعت  دشمنان رسش نقشه  فرج نژاد  مرحوم 
ترسناک از اسالم را به خو�ب در تولیدات رسانه ای غنان مشاهده و 
عقبه های فلسفی غن را دنبال می کرد. ازنظر ایشان بسـیارى از متکلمان 
مسـیحی و اندیشمندان فلسـفه آرب، از تئوری های اسالم هراسـانه 
انه دم زده و انسـان اروپایـی را بـه توهمـی عمیق دچـار  ن ق سـت�ی و رسش
سـاختند که درنتیجه امـروز، رسانه هاى آربـی بازنما�ی ها�ی چنیـن 
عجیب وآریب از اسـالم و ایران و تشـیع به ذهـن مخاطبـان خویـش 
ارائـه می دهند. نـگاه ناقـص و نـژادى به اسـالم، عـالوه بـر غن اسـت 
که امثال »فرانسـیس بیکن« در کتـاب اتوپیاى خویش، دیـن مـردم را 
کابـاال می دانستند و بسـیارى از غآازگـران رنسـانس و پدران اومانیسـم 
»پیکو  دیتـس«،  ا  می�ت »فالویوس  چـون  اروپائیـان،  بنیان برافکـن 
 

گ
« و »الیاهو دانوال«، دل بست� ن انـدوال«، »یوهانس ریوشـل�ی دالم�ی
عمیقی بـه عناصـر تصـوف یهـودى داشـتند و یا ماننـد »بیکن«، 
نگاه  از  کابالیسـم یهـودى می دانستند و متأثر  غرمان شهر خـود را 

دنیـازده یهودیان مصـر زده و هل�ن مـآب و روم زده بودنـد.11 
فضای مجازی

یه فرهنگ پویا، شماره  ی با طعم هالیوود، منت�ش شده در ن�ش 9. وحی و پیام�ب

1، شهریور 1385

یه فرهنگ پویا، شماره  10. پروژه غخرالزمان سازی در هالیوود/ منت�ش شده در ن�ش

5، شهریور 1386

، فرهنگ پویا، شماره  11. اسالم هرایس در نظر اندیشه پردازان و رسانه های آر�ب

ن 1394 30. پای�ی

ین دآدآه ها و  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، ی� از مهم�ت
فعالیت های مرحوم فرج نژاد در سالهای اخ�ی بوده است. ایشان 
به کمک رصد مداوم این فضا، به استخراج وضعیت های مختلف 
دنوی� می کرد.  موجود در غن پرداخته و ناظر به غنها، اقدام به راه�ب
ایشان با تاکید بر اهمیت این فضا به عنوان صحنه تقابل حق و باطل، 
همواره شاگردان خود را تشویق به حضور فعال و غگاه در این فضا 
ن فعالیت های جدی را در این فضا مدیریت می  کرده و خودشان ن�ی
کردند. ایشان با راه اندازی وبالگ ها، سایت ها و کانال های مختلف در 
شبکه های اجتماعی، سعی می کرد تا مبا�ن مورد نظر خود را انتشار 
داده و نوجوانان و جوانان را در فضای مسموم رسانه ای، یاری کند. 

برخی از وبالگ های تحت مدیریت ایشان عبارتند از:
)http://knavini.blogfa.com( 1.کانون نقد فیلم شهید غوی�ن

نویسندگان این وبالگ تعدادی از فرهیختگان حوزوی با گرایش های 
مختلف در علوم انسا�ن می باشند که ی� از تکالیف خویش را حضور 
ن با  فعال در عرصه ه�ن و سینما می دانند و برای غشنا�ی مخاطب�ی
اهداف پشت پرده سینما و معر�ن ابعاد گوناگون جنگ نرم رسانه ای 

در ارائه نقدها�ی غگاهی بخش در این مس�ی همت می گمارند.
)http://zionism.blogfa.com(2.صهیون پژوه

این وبالگ به برریس عملکردها و مبا�ن اندیشه اومانیسم مادی گرای 
صهیونیسم-یهودی می پردازد و از سال 1388 فعالیت دارد.

)http://naghdefilm.parsiblog.ir( 3.سینما ساحل نجات صهیو�ن
ین فیلم های سینماهای جهان، سعی  این وبالگ بعد از معر�ن مهم�ت
می کند تا با روش منتخب مرحوم فرج نژاد یع�ن روش تحلیل حکمی و 

دازد. محتوا�ی و کیفی، به نقد و تحلیل غنها ب�پ
عالوه بر این وبالگ ها، مرحوم فرج نژاد همواره شاگردان و دوستان 
خود را تشویق به تاسیس کانال های علمی در شبکه های اجتماعی 
ین کانال های ایتا را با عنوان »مدرسه  ن ی� از مهم�ت کرده و خودشان ن�ی
با  گروه  یک  توسط  که  کانال  این  می کردند.  مدیریت  اقتصاد«12  
برای  محیل است  می شود،  محتوا�ی  پشتیبا�ن  اقتصاد  مدرسه  نام 
ا�ن  اک گذاری تحلیل ها، درسگفتار، صوت، کلیپ، فیلم، سخ�ن اش�ت
فت مردم و کشور  اساتید و جزوات اقتصادی، به منظور رشد و پی�ش
 اقتصادی سالم ذیل تمدن جها�ن 

گ
اقتصاد و سبک زند� درعرصه 

اسالم.

ب( معنویت و عرفان

ن فرج نژاد گرچه به طور رسمی رشته عرفان را فرانگرفته بود،  محمدحس�ی
ویل با توجه به برریس های رسانه ای که داشت، به این نکته مهم �پ 
برد که مقوله معنویت و عرفان، ی� از ابزارهای مهم مورداستفاده 
گذاری برای غن است. ازاین رو  دشمنان در مس�ی جذب مخاطب و تأث�ی
ن متمایل شده و دو حوزه اسایس  ایشان به رساغ تحلیل های عرفا�ن ن�ی

را دنبال کرد:

سلطه گری عرفان های نوظهور

ن کار پژوه�ش جدی  همکاری در ساخت مستند فرقه های رسی اول�ی
بود که مرحوم فرج نژاد در حوزه پیدایش عرفان های نوظهور انجام 
داد. ی� از مسائل بسیار مهمی که مرحوم فرج نژاد نسبت به غن تذکر 
می داد، استفاده صهیونیسم جها�ن از مقوله معنویت و عرفان برای 

@SchoolofEconomics .12
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گرچه به نظر می رسد 
و  تقدس زدا�ی  با  معناگرا�ی 

ماده گرا�ی مدرنیته متناقض است ویل با 
دقت بیش�ت می توان فهمید که ذات این 

دین نوین و معنویت های حمایت شده 
از جانب دستگاه های قدرت مدرن است 

و در راستای �ب اعتبارسازی معنویت 
ادیان آسما�ن و حقیقی می باشد. 

تسلط بر جهان امروز است. به نظر ایشان پس از شکست شوروی 
 ، د قدرت جها�ن در جنگ رسد و پیشتازی اروپای آر�ب و غمریکا در ن�ب
به یک باره رسانه های وابسته به زرساالران، به بودیسم تب�ت )المائیسم( 
 

گ
و کابالیسم )تصوف یهودی( و فرقه های جدید و دین های ساخت�
از  معنویت گرا�ی  نام  با  متعددی  فیلم های  و  کردند  پیدا  گرایش 
سینمای پرقدرت هالیوود به تمام نقاط جهان رسازیر شد و ساده دالن 
شان  یـ  تجاری هالیوود که بیش�ت ن پنداشتند که تراست های ه�ن چن�ی
معنویت  و  انسان گرا�ی  سمت  به  بودند،  صهیونیسم  به  وابسته 
پیش می روند. به تدریج غشکار گشت که بخ�ش از معنویت گرا�ی 
رسانه های وابسته به قدرت مداران، برنامه ای حساب شده است برای 
ن همراه کردن جوامع  ن معنویت گرا�ی اصیل و همچن�ی کم رنگ ساخ�ت
�ت با آرب. رسمایه داران و دنیاطلبان همچنان در این  مختلف رسش
اندیشه بودند که با شیوه و برنامه ای جدید، بر ثروتشان بیافزایند 
ین  و استعمار نو�ی را جایگزین سنت های استثماری خود کنند. به�ت

همراهی  و  یک سو  از  پست مدرنیست ها  نقد  راه، 
ن شد  با غن ها از سوی دیگر بود. چن�ی تاکتی� 

که پست مدرنیست های سنت گرا مانند روژه 
گارودی و حامد الگار و رنه گنون که همراهی 
با دین را تنها راه رها�ی می دانستند، نفی و 
مکتب های  و  شدند؛  روبه رو  فشارها�ی  با 
بدون  معناگرا�ی  سمت  به  که  پست مدر�ن 
مانند  شدند؛  تقویت  می رفتند،  پیش  دین 
معنویت های متمایل به بودیسم و هندوئیسم 
و تائوئیسم و کابالیسم و رهبانیت مسیحی.13 

دین نوین جها�ن

دین نوین جها�ن جدی ترین مساله ای بود که مرحوم فرج نژاد 
از دل عملکرد معنویت های  را  غن  تفکر کرده و  غن  سال ها درباره 
نوظهور برداشت می کرد. به نظر ایشان در �پ به بن بست رسیدن 
دی آرب،  مدرنیته در اندیشه های فلسفی و بنیادین، برنامه ریزان راه�ب
ن پنداشتند که با تشکیل حلقه فرانکفورت و پذیرش برخی از  چن�ی
ن اجتماعی برای  قسمت های نظام های حمای�ت سوسیالیس�ت و تأم�ی
ل شورش های فقرا، می توان باز هم خط  طبقات غسیب پذیر برای کن�ت
، زنده  استثماِر غدمیان را در کارخانه های زرساالری و توهم اومانیس�ت
نگه داشت؛ اما بنا به سنت الهی »ِللَباِطِل ُجوَله َو ِللَحقِّ َدوَله«، ناکارا�ی 
�ت  ن بر همگان مسّلم گشت و فروپایسش قطب رسش سوسیالیسم ن�ی
« را در رس آر�ب ها انداخت.  اومانیسم، توهم »نظم نوین جها�ن
)ره(، بیداری اسالمی  از حوایل دهه 40 شم� با حرکت امام خمی�ن
و روشنگری عمل گرای وال�ی تشیع، مسلمانان را به تکاپو انداخت و 
ن  وع نهضت اسالمی مردم ایران، اندک اندک در سایر بالد ن�ی با رسش
وزی  ن و دنیامحوران، قوت گرفت. با پ�ی اندیشه مبارزه دی�ن با ظالم�ی
« ذات  دی »عرفان حمایس دی�ن ایران، خطر راه�ب انقالب اسالمی 

بات متعددی بدان وارد کرد. تمدن آر�ب را نشانه گرفت و �ن
برای  جها�ن  نوین  نظم  داعیه داران  فضا،  این  در  که  بود  طبیعی 
ن برنامه ریزی کنند. رسانه های آر�ب و همیاران  »مدیریت معنویت« ن�ی
غنان در سایر ممالک، تکاپوگِر معنویت نوی�ن شدند که مبت�ن بر 

، نقدوبرریس غثار  13. عرفان یا تسهیل سلطه، تراوای فرهن�گ در خانه های ایرا�ن

، بهار 1387، شماره 28 یه طو�ب پائلوکوئیلو، منت�ش شده در ن�ش

اومانیسم بود و با توجه به برخی سنت های آ�ی الهی و التقاطی 
ی معنویت در جهان جدید را داشت. معنوی�ت که  ، ادعای راه�ب سن�ت
« برشمرد. دین  می توان غن را مقدمه ای برای جعل »دین نوین جها�ن
نوی�ن که خلسه ای دگرباره برای تداوم آفلت و فریب و دیکتاتوری 
آرب زدگان و روشنفکران بر ابنای غدم است. البته قطعاً تکنیک ها و 
ل،  دها�ی چون نفوذ سخت افزاری و نرم افزاری، جاسویس، کن�ت راه�ب
اتژی بلندمدت وجود دارد. ن در کنار این اس�ت استحاله و جهت دهی ن�ی
گرچه به نظر می رسد معناگرا�ی با تقدس زدا�ی و ماده گرا�ی مدرنیته 
متناقض است ویل با دقت بیش�ت می توان فهمید که ذات این دین نوین 
و معنویت های حمایت شده از جانب دستگاه های قدرت مدرن است 
و در راستای �ب اعتبارسازی معنویت ادیان غسما�ن و حقیقی می باشد. 
ن تزریق شده است و  برخی مبا�ن مدرنیته به معنویت عرص نوین ن�ی
از طرف دیگر برخی مباحث معناگرایانه، خصوصاً معنویت ها�ی که 
ی حضور  ن در این دین نوین ب�ش ی تر هستند ن�ی سکوالرتر و اساط�ی
این  مؤلفه های  و  مبا�ن  از  برخی  ادامه  در  دارند.   

گ
پررن�

معنویت های نوین را در می غوریم:14 
1. انسان را به جای خدا نهادن/محوریت ب�ش مادی 
در هس�ت )اومانیسم به مثابه محور سایر مبا�ن 

و مؤلفه ها(.
)سکوالریسم  دنیا  از  دین  حوزه  جدا�ی   .2
در فلسفه علم و فلسفه سیاست و فلسفه 

اخالق و فلسفه حقوق و...(.
3. حاکمیت تفکرات ماّدی به جای ادیان وحیا�ن 
جعیل  فرق  و  مکاتب  با  �ب دی�ن  خالأ  کردن  )پر 

ی(. ب�ش
ن عقل الهی  4. ماتریالیسم رویسش )به رسمیت نشناخ�ت
در  انحصار روش شناخت  و  و وحی  و شهود  دی�ن  و عقالنیت 
مادی  معیشت اندیش  عقل  و  پوزیتویسم(  و  یسم  )غم�پ حس 

)راسیونالیسم((.
5. سعی در جایگزی�ن نمادها و مناسک ادیان غسما�ن با نمادسازی و 

جعل الگوها و اسطوره ها.
یکالیسم )به دو معنای: 1. تقلیل تمام رفتارها به واکنش های  ن 6. ف�ی
ی� بر علوم وحیا�ن  ن شیمیا�ی مغز مادی و 2. حاکمیت علوم کمی و ف�ی

.) و علوم انسا�ن
و  بازنشسته(  )دئیسم/ خدای  و رب  نهادن خدای شارع  کنار   .7
ی و جعیل به جای دین  حاکمیت افکار و عرفان و مناسک طبیعِی ب�ش

. و تأکید بر تجربه شخیص عرفا�ن
8. رواج ظاهری پلورالیسم و تساهل وتسامح برای خارج کردن قدرت 
؛ گرچه درواقع اک�ش این معنویت ها از 

گ
دین حق از صحنه های زند�

اتژیست های آر�ب جهت دهی و حمایت می شوند. جانب اس�ت
ن  9. علم گرا�ی )ساینتیسم( و تجربه گرا�ی افراطی و از حجیت انداخ�ت

وحی و عقل و شهود و نقل.
10. رسمیت دادن و یا عدم مخالفت با رسمایه داری و ثروت ساالری 
 ، ن فرقه گرا�ی فردی و فرقه ای به انحای مختلف )به رسمیت شناخ�ت
فئودالیسم، کاپیتالیسم و عدم مبارزه با ثروت ساالری ظالمانه و 

رباخواری(.

، مجله فرهنگ  ل بیداری اسالمِی جها�ن 14. معنویت عرص نوین، راهی برای کن�ت

 قم، زمستان 1390
گ

پویا، دف�ت پژوهش های فرهن�
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11. معناگرا�ی فرادی�ن این جها�ن و سکوالر بدون توجه به حقانیت 
مبادی و مبا�ن و مناسک و نتایج.

ن و باستا�ن برای پر کردن خالأ  12. شیوع مؤلفه های صوفیانه ارسارغم�ی
ا�ی و گنویس و هل�ن  کانه می�ت معنوی و فکری خصوصاً مؤلفه های م�ش

و مرصی و باِبیل و شمنیس�ت بومیان غمریکا.
13. نزدیک شدن به مؤلفه های قباال )کابالیسم( مانند سحر و جادو 
ی و ادعای ارتباط با  و کیمیا و علوم آریبه و حروف گرا�ی و جن گ�ی

فرشتگان و راز ورزی.
ن تناسخ در بیش�ت  14. کمرنگ بودن بحث معاد و به رسمیت شناخ�ت

فرقه های معنوی جدید.
ن توان ذهن  15. جستجوی غرامش بدون حضور خدا و اصیل دانس�ت

و روح غدمی نسبت به خدا.
16. تأکید بر مدیتیشن و تمرکز و تخلیه درون از تمام افکار و تأکید بر 

اذکار بدون توجه به معا�ن غن ها.
17. رویکردهای طبیعت گرایانه و بودا�أ و تائو�أ سکوالر.

ان خدا و تکیه بر پ�ی  ن دستورات و اندیشه های پیام�ب 18. نادیده گرف�ت
و مراد فرقه معنوی.

. ن یعت محوری و جعل مناسک فرقه ای و راز غم�ی 19. عدم رسش
 عمیل و افراط یا تفریط در لذت گرا�ی و 

گ
20. تساهل و تسامح در زند�

سکس و تمّتعات مادی.
21. تقلیل گرا�ی )ریداکشن( در مقدسات و فروکاهش معنویات و آیب 
به طبیعت و خلسه و سماع و حرکات موزون و استفاده از برخی 
مخدرات و گیاهان خاص و استفاده از واژه های مبهم و تردید افکن.

ان در لوای باور به اندیشه  22. ظلم پذیری و عدم مبارزه با مستک�ب
موردنظر  جها�ن  نوین  نظم  قبول  و  صلح طل�ب  و  منفی  مبارزه 

صهیونیست ها و زرساالران عالم.
23. تأکید بر عدم افشای ارسار فرقه و کتمان برخی اندیشه های 

قابل دفاع و تأکید بر شعارهای همه پسند. آ�ی
24. توسل به انرژی جها�ن و تأکید بر ی� شدن با روح عالم و قبول 
برخی مسائل فراروان شنایس و اندیشه پانتئیسم )همه خداگرا�ی یا 

( و الهیات طبیعی. خدا-طبیعت گرا�ی یا همه درخدا�ی
. الیسم الهیا�ت 25. لی�ب

26. اخالق فرادی�ن در کنار دین حداقیل و فقه حداقیل و عقالنیت 
. جها�ن

 )بدون وضوح 
گ

27. تأکید بر عشق به مثابه رمز ماندگاری و جاودان�
مفهومِی مبا�ن و اطراف و محدوده عشق(

28. غخرالزمان گرا�ی و ادعای انحصاری یا عمومی »نجات« افرادی که به 
دستورات شخیص و سلیقه ای و آ�ی وحیا�ن رؤسای فرقه های معنوی، 

گوش فرا دهند.
 و صنایع دس�ت 

گ
ن و رسوم فرهن� ن ُس�ن 29. تأکید بر رسمیت داش�ت

اقوام تا غنجا که پیام الهی و دی�ن نداشته باشد. همان گونه که در 
ند، به موسیقی و رقص و  کنفرانس های جها�ن که در این باب می گ�ی
ام می گذارند و  صنایع دس�ت و لباس و سنت های اقوام مختلف اح�ت

تالش دارند که پیام های الهی و دی�ن غن ها را کم کنند.
-الهی خصوصاً تعبدگرا�ی عقال�ن  ن از هر نوع تعّبدگرا�ی دی�ن 30. کاس�ت

. برای ب�ش و نفی عقالنیت دی�ن
استاد فرج نژاد معتقد بود برای رسیدن به یک دین جها�ن جدید، الزم 
د.  است که سازمان ها و نهادها و فعالیت ها�ی منسجم شکل بگ�ی

ایشان چند نهاد کیل را در این مس�ی ذکر می کرد:
* دانشگاه ها و مراکز علمی وابسته به بنیادها و افرادی چون: فورد، 
، سوروس، روچیلد و سایر رسمایه داران بزرگ )که آالباً 

گ
راکفلر، کارن�

یهودی صهیونیست هستند(.
کت ها و کارتل های قدرتمند. * اتاق های فکر وابسته به رسش

مدیریت  شبکه های  و   
گ

فرهن� تحول  دی  راه�ب مؤسسات  برخی   *
تحقیقات.

اتژیک دانش. دی و مدیران اس�ت * برخی مؤسسات تحقیقات راه�ب
* رسانه های ظاهراً علمی و معیارساز و معیارسنج برای دانش که 

وابسته اند.
* سازمان های جاسویس و نهادهای دانشگاهی و پژوه�ش وابسته 

بدان ها.
* برخی بنگاه های انتشارا�ت بزرگ که اعتباردهی و شخصیت سازی را 

انجام می دهند.
* برخی مؤسسات مطالعات ادیان و مذاهب و معنویت15 

ج( یهود و صهیونیسم شنایس

بیان شد که دشمن شنایس و توجه به نفوذ دشمنان در عرصه های 
، مهم ترین دآدآه مرحوم فرج نژاد بوده است. در 

گ
مختلف فرهن�

، ایشان بیش از هر گروهی، یهودیان صهیونیسم را دارای  ن این  ب�ی
نفوذ و روحیه دشم�ن با اسالم می دانست و در تمام عرصه های 
فعالیت خود سعی می کرد با این گروه و سیاست های غنان مقابله کند. 
این استاد وارسته تأکید خود را در این بحث بر سه موضوع اسایس 

قرار می داد:

ه نفوذ صهیونیسم در جهان  گس�ت

اقتصادی   ،
گ

فرهن� نفوذ  ه  گس�ت به  نسبت  همواره  فرج نژاد  استاد 
و سیایس صهیونیسم در جهان اخطار می داد و روی این مسئله 
پافشاری می کرد. ایشان این نفوذ را نه تنها در سینما و رسانه های بزرگ 
بلکه در مسائل اقتصادی و سیایس زیادی مثل بنگاه های تجاری و 
مافیاهای موجود در عرصه دیپلمایس دنبال می کرد. ایشان در مقاله ای 
، این گونه می گوید: تحت عنوان تعدد و نفوذ رسانه های صهیونیس�ت

مهاجرت یهودیان به غمریکا با حمایت رسمایه داران یهود غآاز شد و 
ن به غمریکا منتقل گشت؛ مانند  مهم ترین حرفه های سن�ت یهودیان ن�ی
وبات الکیل و عتیقه جات و مواد  ده تجارت م�ش ایجاد شبکه گس�ت
مخدر، فحشا، قمار، بانک داری ربوی و تبهکاری سازمان یافته. در میان 
ن نسل مهاجرین یهودی که توسط لرد روچیلد و  بارون هریش  نخست�ی
)رسمایه داران یهودی( به غمریکا اعزام شدند، بنیان گذاران صنعت 
سینمای غمریکا )هالیوود( قرار داشتند؛ مانند  لو�ی مایر، برادران شنك، 
شموئل گلب فیش )که بعداً نام خود را به ساموئل گلدوین تغی�ی داد(، 

15. حجت االسالم مظاهري سیف به عنوان عضو حوزوي رسشکت کننده در اجالس 

الیا، از این قبیل مؤسسات نام برده است:  پارلمان ادیان جهان در ملبورن اس�ت

ی و کالج وست مینس�ت 
ن الملیل براي غزادي دی�ن »سازمان ادیان متحد«، »انجمن ب�ی

ن ادیان ایرگان«، »جامعه مطالعه ارتقاء  غکسفورد«، »موسسه گفتگوي صلح ب�ی

«، »جامعه  ی
گ

ادیان«، »جامعه مطالعات ماوراءالطبیعه«، »موسسه کیفیت زند�

ی 
یج«، »مؤسسه پژوه�ش ان کم�ب «، »انجمن برادري و عشق ابدي«، »پیام�ب ی

تئوسو�ن

ی تاویستاک«، »باشگاه غتش جهنم«، »فرمان 
استنفورد«، »مؤسسه روابط انسا�ن

«، »مرکز کاباالي فیلیپ برگ« و... . ی سپیده دم طال�ی
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ن  لو�ی زلنیك، برادران وارنر، سام اشپیگل، ال جانسون ارسائیل بال�ی
ه. یهودیان برای ادآام شدن با مردم و تحت  ( و آ�ی ن )ایروینگ برل�ی
پوشش قرار دادن غنان، از هیچ تالیسش دریغ نکردند و استودیوها، 
یهودیان را در فیلم هایشان طوری ستم دیده و غواره نشان دادند که 
ین   ش�ی

گ
دلسوزی مردم برانگیخته شود. از سوی دیگر، رؤیای زند�

اع استودیوها بود، به اوج خود  غمریکا�ی با فیلم های موزیکال که اخ�ت
ایل بود. این گونه یهودیان، با برنامه  رسید که خود مروج ارزش های لی�ب
خویش  ریشه های  کردن  فراموش  مشتاق  را  خود  حساب شده ای 
ن  و ادآام در جامعه غمریکا نشان می دادند تا مردم به غن ها بدب�ی

نباشند. 
ازنظر مرحوم فرج نژاد سینما از بدو پیدایش )در غستانه غخرین سده 
از هزاره دوم میالدی( تا امروز آالباً برغورنده خواسته ها و نمایانگر 
سیاست های جها�ن صهیونیسم بوده است. این رسانه قرار است این 
 

گ
مسئله را القا کند که در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی و فرهن�
، همیشه یهودیان )و در حقیقت همواره صهیونیست ها(  ن مغرب زم�ی
مقدم بوده اند. قاعده بازی غن است که یهودیان همواره در اولویت اند 
ن جانب داری کند،  و اگر یك یهودی از مرام سیایس صهیونیسم ن�ی
ی خواهد پیمود؛ اما  طبعاً مدارج تر�ت در هالیوود را با رسعت بیش�ت
مند یهودی، �ب طرف با�ت بماند یا ندرتاً برخالف نظام  ن ه�ن اگر هم�ی
تبلیغا�ت صهیونیسم گام بردارد، به سهولت حذف شده و به رسعت از 
ون خواهد افتاد؛ نمونه روشن و غشکار غن »چاریل  گردونه هالیوود ب�ی
« است و رسنوشت باورنکرد�ن او گواهی است بر این مدعا.16  ن چاپل�ی

اسطوره های صهیونیسم

 و رسانه ای صهیونیسم جها�ن را 
گ

گذاری فرهن� استاد فرج نژاد، تأث�ی
مدیون اسطوره ها�ی می دانست که در تبلیغات رسانه ای این گروه به 
مخاطبان عرضه و معر�ن می شوند. ایشان همواره روی این مسئله 
تأکید می کرد که اسطوره های یهودی-صهیو�ن مطرح شده در فیلم ها 
، اآلب یا از جنس اساط�ی افسانه ای )نیمه  و تولیدات رسانه ای آر�ب
ن که پشتوانه اندیشه ای  حقیقی( هستند یا تخییل و یا ح�ت دروآ�ی
گذاری روی مخاطبان  صحیحی نداشته و �فاً به منظور تسلط و تأث�ی
ساخته می شود. این استاد انقال�ب در کتا�ب با عنوان اسطوره های 
صهیونیس�ت سینما، به تفصیل 15 مورد از اساط�ی و وقایع نهادینه شده 
صهیونیس�ت در رسانه های مطرح جهان را برریس می کند. این موارد 

عبارت اند از:
ن مادری، ارسائیل بزرگ و شهر  اث نیاکان، رسزم�ی 1. ارض موعود، م�ی

زایان.
2. مادر، قبیله گرا�ی متعصبانه.

3. قوم برگزیده، نژاد برتر.
4. ملت واحد یهود.

5. دولت الهی ارسائیل.
. ن ن بدون مردم، برای مردم بدون رسزم�ی 6. رسزم�ی

، اتو�پ ب�ن صهیون، غرمان شهر بسته و معاد ماّدی. 7. بهشت زمی�ن
8. خدای ناتوان، توحید قومی و الوهیت یهود.

9. شیطان قدرتمند، مقدمه ای بر پرستش شیطان، نمادها و فیلم های 
شیطان گرا.

16. مقاله رسدمداران واقعي هالیوود )برریسی نفوذ یهودیت صهیو�نی بر رسشکت های 

1383 ، ن فرج نژاد، وبالگ شهید غوی�ن فیلم سازی و رسانه ای آرب(، محمدحس�ی

ن موعود. 10. حمله شیطان به رسزم�ی
، المائیسم صهیونیس�ت و عرفان های پست مدرن. .11 بودیسم آر�ب

قدرت طلب،  ان  ره�ب نژادپرست،  پادشاهان  قومی،  ان  .12پیام�ب
.

گ
پیش گویان قبیل�

اصالح گرا،  پروتستانتیسم  پوُل�،  مسیحیت  یهودی،  13.مسیح 
پیوریتنیسم یهودگرا.

. ، پروژه غخرالزمان سازی اوانجلیس�ت 14. مسیحیت صهیونیس�ت
15. هولوکاست، اتاق های گاز، کشتار شش میلیون یهودی، کوره های 

یهودی سوزی، کارخانه صابون سازی.

عرفان یهودی

روی   ، عرفا�ن مباحث  در  را  تمرکز خود  ین  مهم�ت فرج نژاد  مرحوم 
عرفان کابالیسم گذاشته است. او کابالیسم را نوعی معناگرا�ی ممزوج 
به جادو، علوم آریبه، موعودگرا�ی و مسیحا باوری خاص با رنگ و 
بوی یهودی می دانست. ایشان همواره تأکید داشت که سینمای آرب 
، به شدت به سمت  خصوصاً هالیوود، در فضای غخرالزما�ن کنو�ن
، شیطان   زنده کردن غرمان های کابالیس�ت چون جادوگری، مسیحا گرا�ی
، علوم آریبه، ریایصن و کّمی کردن عالم، تقلیل گرا�ی  ، جن گرا�ی گرا�ی
خدا-انسان انگاری،   ، حروف گرا�ی حروف،  و  اعداد  به  یک  ن متاف�ی
ِ انسان بر عالم پیش 

جسم انگاری مجردات و میل به تسلِط بیش�ت
می رود.17 

مدد  به  اخ�ی  سال های  در  کابالیسم   ، انقال�ب استاد  این  ازنظر   
و  گرفته  تازه ای  روح   ، صهیونیس�ت رسمایه داری  جریان  رسانه های 
ات خود  ، علمی و رسانه ای آرب، تأث�ی

گ
در مجامع سیایس، فرهن�

امون خود  ن از جهان پ�ی پذیری زیادی ن�ی را گذاشته است. کاباال تأث�ی
داشته است؛ به گونه ای که از پنهان کاری غآازین و عدم امکان راه یا�ب 
، به جا�ی رسیده که اکنون تحت تأث�ی برنامه های  زنان به محافل عرفا�ن
صهیونیس�ت رسمایه گذاران ه�ن و سینمای آرب، گناهکارترین زنان و 
مردان  هالیوود را به میان خود به نام عرفان راه می دهد تا جلب نظر 
کند و بتواند ایده های غخرالزما�ن و رسزمی�ن صهیونیسم را به نام 
ی  عرفان به جهانیان القا نماید. غنچه از زاویه تحلیل سیایس و ه�ن
«، »پادشاهی  حائز اهمیت است، »شیطان شنایس«، »پیام مسیحا�ی
« در این مکتب است و دقیقاً این مفاهیم  ن گرا�ی « و »رسزم�ی جها�ن
است که کاباال را به عنوان یک ایدئولوژی سیایس و جهت دهنده به 

مندان و تبلیغات رسانه ای، معنادار می کند. ه�ن

، منت�ش شده در  17. مصاحبه با عنوان جادوئیسم و سینما، سعید مستغا�ش

واندیشه، 1387 و 1386 یه رواق ه�ن شماره های 75-73 ن�ش
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آیت الله  نظریه  فرج نژاد  استاد 
جوادی در فلسفه فضای مجازی را 
گردشگری  ن  تبی�ی مبنای هس�ت شناخ�ت 
مجازی قرار داده و تأکید می کرد که بر 
با  که  مجازی  فضای   ، مبا�ن این  طبق 
دارد،  ارتباط  قلب  و  ذهن  ساختار 

حقیقی تر از فضای عی�ن است.

2.حوزه های همراه با زاویه دید خاص

اندیشه ای  عرصه های  از  برخی  در  فرج نژاد  مرحوم  که  شد  بیان 
دارای نوغوری بوده است. عالوه بر این ها، ایشان به حوزه های دیگر 
ن نوغوری در غن ها، با همان  آم نداش�ت ن ورود کرده و عل�ی علمی ن�ی
نگاه نواندیشانه خود )دشمن شنایس(، به مطالعه، تحقیق و پژوهش 

پرداخته است. برخی از این حوزه ها عبارت اند از:

الف( فقه و معارف

مرحوم فرج نژاد، از طالب نخبه حوزه علمیه قم به شمار می رفت که 
یعت  همواره در تمام تحقیقات خود، به دنبال دفاع از فقه پویا و رسش
اسالمی بود. در حوزه مسائل فقهی مرحوم فرج نژاد به طور ویژه 

نسبت به دو مسئله، دآدآه و پژوهش جدی داشته است:

1. فقه رسانه

استاد فرج نژاد دوره ای را تحت عنوان فقه رسانه در قم برگزار کرد و 
اساتید زیادی را در این عرصه به فعالیت واداشت. ایشان 

به طور کیل دو محور کیل را در بحث فقه رسانه 
دنبال می کردند:

الف(استفاده از قواعد پرکاربرد فقهی در بیان 
مناط مسائل فقهی جدید و مستحدث.

ایشان همواره روی این مسئله تأکید داشت 
که از منظر قواعد فقهی باید در فکر تداب�ی 
غینده پژوهانه فقهی برای رسانه ها باشیم وإال 

و  حاکمیت  حوزه  در  را  عدیده ای  مشکالت 
، قضا�ی و  نظام های سیایس، اجتماعی، حقو�ت

اقتصادی در غتیه نزدیک خواهیم داشت؛ و البته تنها 
فقیه غینده پژوه و نظام ساز می تواند در این فضا به تأمل 

دازد. ی� از مسائل موردتحقیق خود ایشان در این زمینه، پدیده  ب�پ
ی است. به نظر ایشان گردشگری مجازی،  گردشگری مجازی و سای�ب
ات فّناوری های ارتباطی و  پدیده ای نوظهور است که مبت�ن بر تغی�ی
فضای مجازی به وجود غمده و نیاز به برریس های فقهی جدی دارد. 
مرحوم فرج نژاد تأکید می کرد که از منظر قواعد فقهی ای چون »نفی 
سبیل«، »حفظ نظام«، »وجوب تعظیم شعائر« و »حرمت تعاون 
ی کرد. ایشان در  بر إثم« می توان درباره این امر مهم تصمیم گ�ی
ن »تعریف گردشگری مجازی به هدف و کارکرد«، کارکردها�ی  ضمن تبی�ی
ه اهل البیت  ده گانه از گردشگری حقیقی از منظر قرغن و روایات و س�ی
ن کرده و در مورد انطباق این موارد بر گردشگری  )علیهم السالم( را تبی�ی
مجازی بحث می کرد. این کارکردها و اهداف، شامل »عقالنیت و 
ت«، »هجرت و جهاد«، »اقتصاد«، »تفریح و لذت«،  تفکر«، »ع�ب
»اخالق و تمدن سازی«، »علم«، »امنیت«، »معنویت« و »حکومت 

و اداره« می باشند.
استاد فرج نژاد نظریه غیت الله جوادی غمیل در فلسفه فضای مجازی 
« استاد خ�وپناه  را مبنای هس�ت شناخ�ت و نظریه »فقه نظام وال�ی
ن گردشگری مجازی قرار داده و تأکید می کرد که بر  را مبنای فقهی تبی�ی
، غیت الله جوادی فضای مجازی را که با ساختار ذهن،  طبق این مبا�ن
قلب و جنبه های وجودی انسان ارتباط دارد، حقیقی تر از فضای عی�ن 
می دانند و اتفاقاً گردشگری مجازی با برنامه ریزی و ساختاربندی در 
چارچوب فقه شیعی و اجتناب از برنامه های طواآیت عرص، می تواند 

د؛  در خدمت ترویج اهداف دی�ن و هدایت انسان معا� قرار گ�ی
ن باید مواظب بود که رواج گردشگری مجازی،  اما در حالت غرما�ن ن�ی
ی�«،  ن ممکن است غسیب ها�ی ازجمله »دور شدن انسان از فعالیت ف�ی
ن در برخی مکان های خاص در ایام الله خاص و عدم بهره  »قرار نگرف�ت
ی� و معنوی« و »اعتیاد به فضای مجازی« را به همراه  ن کا�ن متاف�ی
داشته باشد؛ لذا در کنار توجه به گردشگری مجازی، الزم است که 
ن مورد توجه جدی باشد. ایشان توسعه  گردشگری در فضای عی�ن ن�ی
گردشگری مجازی مورد تأیید فقه را در سایه »تفّقه و تفلسف مبت�ن 
بر منابع دی�ن درباره برنامه ها و ساختار صحیح گردشگری مجازی«، 
»بومی سازی سخت افزار، شبکه، نرم افزار و اپلیکیشن های مرتبط« و 
ایط  »ایجاد شبکه میل اطالعات« قابل تحقق دانسته و نسبت به رسش
ن در ید طواآیت و  فعیل فضای مجازی کشور که بیگ دیتای مسلم�ی

دشمنان است هشدار می دهد.18 
ب(غسیب شنایس فقهی رسانه های موجود در زمینه سیاست گذاری و 

اجرا.
مختلف  مسائل  فقهی،  نگاهی  با  فرج نژاد  مرحوم 
جمهوری  در  موجود  رسانه های  به  مربوط 
اسالمی را به عرصه تحلیل و نقد کشانده و 
مشکالت غنها را در ساحت قانونگذاری و اجرا 
ترسیم می کرد. از نظر ایشان تحقق خارجی 
الزاما�ت  نیازمند  رسانه،  در  فقهی  قانون  هر 
است که این الزامات به دو صورت اصالح و 
ات  د. از غنجا�ی که تغی�ی انقالب شکل می گ�ی
در حوزه ساختارها معموالً به صورت اصالح 
باید به  ن این امر  صورت می پذیرد، مسئول�ی
این نکته توجه کنند که مخالفان برای مقابله با 
 و 

گ
این اصالحات سعی در گره زدن این امور با زند�

معیشت مردم خواهند داشت تا با ایجاد هرج ومرج جلوی غن را 
ل هرج ومرج ها می توان این حربه را پاسخ داد. مرحوم  ند که با کن�ت بگ�ی
ا�ت که باید در راستای سیاست گذاری  فرج نژاد همواره به برخی از تغی�ی

رسانه ای)مخصوصا فضای مجازی( صورت پذیرد اشاره می کرد:
1.راه اندازی شبکه میّل اطالعات.

2.حمایت و توانمند سازی پیام رسان های داخیل.
3.خارج نمودن فضای مجازی کشور از مدیریت نهادها�ی که دارای 

منافع اقتصادی و سیایس در این فضا هستند.
4.تقویت حضور جریان ساز در حوزه فضای مجازی از طریق تشکیل 

شبکه های عملیات رسانه ای و توانمندسازی غنان.
شاخص سازی  و  ارزیسش  و  انقال�ب  سالم،  محتوای  انبوه  5.تولید 

کانال های عرضه این نوع محتوی.
یل در مواجهه با محتوای فاسد. ی سیاست های کن�ت 6.به کارگ�ی

2. فقه مناسک

ن  توجه به مناسک دی�ن عیل الخصوص عزاداری های موجود در ب�ی
شیعیان، از دیگر عالئق پژوه�ش و علمی مرحوم فرج نژاد به شمار 
می رفت. ایشان نسبت به ورود تحریفات مختلف به بدنه مناسک 
اض می کرد. ی�  شیعی حساسیت نشان داده و نسبت به غن ها اع�ت

18. نشست علمی ماهیت و کارکرد گردشگری مجازی از منظر فقهی، موسسه فتوح 

اندیشه، 23 خرداد 1398
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از جدی ترین کارهای ایشان در این زمینه، مشارکت در نگارش کتا�ب در 
تاریخچه و مذمت فرهنگ قمه ز�ن در عزاداری های عاشورا�ی است. 
ایشان ظهور این عمل شنیع در فرهنگ شیعی را جزو سیاست های 
وهابیت و دشمنان اسالم به منظور تخریب چهره تشیع می دانست 
و دالیل فلسفی، فقهی و اجتماعی زیادی را در نقد غن برمی شمرد.19 

ب( فلسفه

مرحوم فرج نژاد، در مقطع ارشد، در حوزه فلسفه آرب ورود کرده و 
در چند مبحث، به انتقاد و تحلیل مسائل غن  پرداخته است:

1. فلسفه مطلق

مهم ترین معضل فلسفی که مرحوم فرج نژاد با غن درگ�ی بود و در 
تمام انتقاداتش به فلسفه آرب ظهور و بروز دارد، مسئله شک گرا�ی 
 ، ایشان مهم ترین نقص فلسفه آر�ب نظر  به  نهیلیسم است.  و 
، الادریگری و  شک گرا�ی با تمام اشکالش یع�ن سوفیسم، نس�ب گرا�ی
 )Pyrrhon( هون شك گرا�ی به معنای خاص که در تاریخ فلسفه، در پ�ی
و یارانش تجیّل یافت، است. واضح است تفکری که تکیه گاه اندیشه 
دازد،  ن ب�پ ( را تخریب کند و به انکار واقع یا شك در همه چ�ی ن )یق�ی
بنیان برافکن ترین اندیشه، بلکه ضد اندیشه و عمل است؛ غدمی را از 
هس�ت ساقط می کند و به حضیض ذلت می نشاند. فردی که هیچ 
حقیق�ت را نپذیرد و یا در واقعی بودن خود مشکوك باشد، روا�ن 
ِ �ب هدف و  ت و لذت گرا�ی پریشان و غشفته خواهد داشت و در ح�ی
، گوی سبقت از هر حیوا�ن خواهد ربود. دودیل و فقدان  پوچ گرا�ی
، زمینه روحی پذیرش ذلت و استعمار دنیاپرستان را به راح�ت  ن یق�ی
مهّیا خواهد کرد و از انسان، موجودی وظیفه نشناس و حق ُکش و 

ن خواهد ساخت.20  ظاهرب�ی

2. فلسفه اخالق

ی� از عرصه های مورد توجه و عالقه استاد فرج نژاد، مباحث مربوط 
به فلسفه اخالق بود. ایشان در پژوهش های خود به طورجدی به نقد 

نظریات دو شخصیت درزمینه فلسفه اخالق پرداخت:
اسپینوزا

ن فرج نژاد، پایان نامه ارشد خود را به برریس نظریه اخال�ت  محمدحس�ی
اسپینوزا و تأث�ی مبا�ن فلسفی او در این نظریه اختصاص داده است. 
ایشان در این رساله معتقد است که اسپینوزا با اعتقاد به تک گوهری 
ورت های  ن اعتقاد به حاکمیت �ن  خداوند و همچن�ی

گ
و نفی انسان وار�

عیّل بر افعال خداوند، درواقع آایت مندی افعال خدا را زیر سؤال 
می برد. با این نگاه، اخالق تکلیف گرایانه برای رسیدن به عشق به خدا 
تبیی�ن برای  انکار می شود و اخال�ت �فاً  و مهیاکردن رضایت وی 
 ، ن انسا�ن غگاه سازی انسان مجبور و برای باال بردن غستانه تحمل چن�ی
مهیا می گردد. در دیدگاه نفی آایت از خدا، حکمت و اراده الهی به 
، از مفهوم خدا رخت می بندد و کارهای خدا از روی  معنای سن�ت
ورت های حاکم بر کل طبیعت و خدا، انجام می شود؛ لذا در  �ن
اخالق اسپینوزا�ی نمی توان درخواست تغی�ی جدی از خدا داشت و 

، ن�ش  19. کتاب دست پنهان، تاریخچه، مبا�ن فقهی و بازتاب های فرهنگ قمه ز�ن

مؤسسه فخراالئمه قم، 1388

ماتریکس(،  فیلم  محتوا�ی  )نقد  صهیون  و  شک گرا�ی  سینما  و  فلسفه   .20

ن فرج نژاد و حسن نوروزی، ماهنامه معرفت، شماره 85، دی 1383 محمدحس�ی

باید به وضع موجود رایصن بود و نظم جها�ن را پذیرفت.21 

2. داروین
ی� از مسائل موردتوجه مرحوم فرج نژاد که به مرحله انتشار عمومی 
نرسید، نقد و تحلیل نظریه تکامل داروین، ناظر به مباحث اخال�ت 
است. به نظر ایشان می توان اخالق تکامیل را مانند هر پژوهش اخال�ت 
در سه شاخه توصیفی، هنجاری و فرا اخالق مورد برریس قرار داد و 
ات محدود تکامیل در  با فرض عدم صحت نظریه تکامل و انکار تأث�ی
ورت بالقیاس  ، �ن قلمرو اخالق هنجاری، اثبات کرد که الزام اخال�ت

نداشته و درواقع منشأ واقعی و عی�ن ندارند.

3. فلسفه ه�ن و رسانه

فلسفه ه�ن از دیگر شاخه های علمی است که مرحوم فرج نژاد نسبت 
به غن توجه داشته و تولید اثر کرده است. ایشان مبا�ن نیل پستمن در 
عرصه فلسفه ه�ن را به باد انتقاد گرفته و سعی دارد تا مبا�ن اسالمی را 
جایگزین غن کند. البته پیش ازاین، ایشان به رساغ اثبات ارتباط فلسفه 
ن فلسفه و سینما می گوید:22  و ه�ن یا رسانه رفته و از ارتباط وثیق ب�ی
غنچه در بسیاری از نقدها و تحلیل های رسانه ای مورد آفلت وسیع 
ن  قرار گرفته، ارتباط رسانه با فلسفه است. در برریس تعامالت ب�ی
»فلسفه« )به معنای اعم وجودشنایس( و »سینما« به عنوان یک رسانه 

پرطرفدار، این جهات را می توان مدنظر قرار داد:
1. فلسفه را »مادر علوم« می خوانند؛ چراکه برای اثبات موضوع علم 
و اثبات اصول موضوعه و مبادی غن ها به فلسفه محتاجیم. علوم 

مرتبط با سینما هم به طور عام از این قانون مستثنا نیستند.
های صو�ت و تصویری مرتبط با سینما،  ، بخصوص ه�ن .2 مبا�ن ه�ن
از جانب فلسفه ای خاص پشتیبا�ن می شوند. مسّلم است  قطعاً 
سینما�ی که زمینه های فکری اش، گزاره ها�ی همچون وجود حقیقت، 
قابل فهم بودن حقیقت، قابلیت انتقال فهم ها، وجود خدا و معاد 
 و دوبعدی بودن انسان )روح و جسم( باشد، 

گ
و نبّوت، جاودان�

و  فلسفی  شك گرا�ی   ، معرف�ت نس�ب گرا�ی  در  ریشه  که  سینما�ی  با 
، اصالت حس  ، نفی مبدأ و معاد، ماده گرا�ی معرفت شناسانه، پوچ گرا�ی

و شیطان پرس�ت داشته باشد، تفاوت های فاح�ش خواهد داشت.
ارضای   

گ
چگون� و  او  نیازهای  و  انسان  به  فلسفی  نگاه  نوع   .3

احتیاجاتش، ح�ت باعث می شود روش استفاده از تکنیک ها، تعریف 
و  جلوه پردازی  نوع   ، سینما�ی و  فیلم سازی  نظام های  و  کلیات 
فیلم برداری، نمادها، گفت وگوها و رنگ ها متفاوت گردد. انسا�ن که 
نش اقتصاد باشد، با انساِن دارای اراده غزاد و رها از  محور همه چ�ی
هر قید )انسان خداپرست(، در عرصه سینما، رهاوردهای مختلفی 

خواهند داشت و مکاتب مختلف سینما�ی ایجاد خواهند کرد.
ن از جلوه های برصی و قابلیت های موسیقیا�ی  4. سینما با کمك گرف�ت
مندانه با احساس و  و زیبا�ی های نظم و ن�ش فیلم نامه ها و بازی ه�ن
، تفکری را  ، به راح�ت می تواند در سطح وسیع و میلیو�ن اندیشه ب�ش
د یا اندیشه ای را �ب محتوا و سبك  تثبیت کند، فلسفه ای را به عرش ب�ب
جلوه دهد، توّهمی فلسفی را کارا و موفق بنماید یا دین و تفکری را 

اسپینوزا،  اخالق  در  غن  تأث�ی  و  از خداوند  آایت  نفی  عنوان  با  پایان نامه   .21

ن فرج نژاد، دانشگاه مفید، تابستان 1390 محمدحس�ی

ماتریکس(،  فیلم  محتوا�ی  )نقد  صهیون  و  شک گرا�ی  سینما  و  فلسفه   .22

ن فرج نژاد و حسن نوروزی، ماهنامه معرفت، شماره 85، دی 1383 محمدحس�ی
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ن دیگری است. مایه بدبخ�ت و شقاوت جلوه دهد؛ درحایل که حق چ�ی

4. فلسفه علم

غزاداندی�ش علمی ی� از مهم ترین خصلت های اندیشه ای مرحوم 
فرج نژاد بود. ایشان با تأکید بر تولید علم توسط گروه های مختلف، 
سعی می کرد تا تمام این تولیدات را مالحظه کرده و از غن ها بیاموزد. 
جنبش  تولید  را  علمی  غزاداندی�ش  ترویج  راه های  از  ی�  ایشان 
نرم افزاری دانسته و از غن حمایت می کرد. از طرف دیگر این استاد 
ی می کرد که   موضوعی را پیگ�ی

گ
وارسته در حوزه فلسفه علم، به تاز�

به گفته خودش، مهم ترین موضوع حال حا�ن جهان علم است و 
ی جز ژورنالیسم علم نیست. در ساده ترین تعریف می توان  ن غن چ�ی
»ژورنالیسم« را رویسش فناورانه تعریف کرد که اطالعات عمومی را بر 
ـ  اجتماعی، به اطالع کنشگران غن 

گ
اساس سازوکارهای یک نظام فرهن�

مادی  فرهنگ می رساند تا بدین ترتیب غن ها را در قالب های مادی و آ�ی
در غن فرهنگ راه برده و از این طریق خود غن فرهنگ را بازتولید نماید. 
مرحوم فرج نژاد بر این عقیده بود که ژورنالیسم اندیشه، به مثابه 
مدیریت دانش در ساحت عمومی است و درواقع نوعی مدل مدیریت 
دانش در سطح کالن غن است. به نظر ایشان، امروزه ژورنالیسم 
اندیشه از طریق شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین، جهت دهِی 
ذهن جمعی جامعه را در نظر دارد و به عنوان ی� از سطوح جنگ 
، مرحوم  د. ازنظر این استاد انقال�ب شناخ�ت مورد استفاده قرار می گ�ی
عالمه مصباح یزدی ی� از بزرگ ترین اندیشمندان معا� بودند که با 
ن مسئله، به مدیریت شاخه های مختلف علم رو غورده  توجه به هم�ی
و با جهت دهی به غن ها درواقع ژورنالیسم اندیشه اسالمی را هدایت 
کردند. این مدیریت دانش در الیه ها و سطوح مختلف ازنظر ایشان 
ی و عملیا�ت شد. هم در سطح تولید علم و اسالمی سازی علوم  پیگ�ی
، هم در سطح تربیت کارشناسان دی�ن برای بسط معرفت  انسا�ن
یات علمی پژوه�ش تا  ن در ساحت کادرسازی و ن�ش اسالمی و همچن�ی

یات ژورنالیس�ت مثل اندیشه پویا.23  ن�ش

ج( اقتصاد

مرحوم فرج نژاد به عنوان یک کارشناس اقتصادی در مسائل مختلف 
ن اظهارنظر می کرد. ایشان به طور عمده در دو حوزه اقتصادی  مایل ن�ی

ی به خرج داده بود: تمرکز بیش�ت

اقتصاد صهیونیسم

رویکرد  به  توجه  بر  عالوه  که  بود  این  فرج نژاد  استاد  بارز   
گ

ویژ�
دخالت  خود  تحلیل های  در  ن  ن�ی را  دشمن شنایس  نگاه  اقتصادی، 
داده و با جریان شنایس تاریخ اقتصاد با رویکردی تبارشناسانه، ریشه 
اقتصاد بیمار دنیای امروز را به مخاطب خود می نمایاند. ایشان مدام 
تأکید می کرد علم اقتصادی که امروز در دانشگاه ها تدریس می شود، 
حاصل تفکر جبهه باطل و بر اساس رسمایه ساالری می باشد که تنها 
منجر به ثروتمندشدن یک جریان خاص در طول تاریخ شده است. 
ازنظر ایشان مهم ترین منابع طبیعی و تولید ثروت در جهان، توسط 
یک عده معدود و جریا�ن خاص در عالم اداره می شود و جریان 
ه خوار این  ن الملل در رأس غن قرار دارد و مابقی، ج�ی صهیونیسم ب�ی

ا�ن مرحوم فرج نژاد با موضوع مدیریت علمی و ژورنالیسم علم در  23. سخ�ن

اندیشه ی غیت الله مصباح یزدی، کانال ایتای فکرت

جریان هستند. ازاین رو این محقق و اندیشمند انقال�ب به رساغ نگارش 
کتا�ب با عنوان »اقتصاد صهیونیسم« می رود و به استخراج بخش های 
گذار دشمنان می پردازد. این کتاب که مؤسسه مطالعات  اقتصادی تأث�ی
دی بعثت متکفل چاپ غن شده، حاصل تالش  و برریس های راه�ب
پژوهشگران مختلفی است که به صورت مجموعه مقاالت و در قالب 
دو فصل، تحت عنوان »سازمان شبکه ای اقتصاد صهیونیسم« و 

ن الملل« ارائه و منت�ش خواهد شد. »شبکه قاچاق ب�ی

بانکداری موجود و مطلوب

مرحوم فرج نژاد در مورد وضعیت اقتصادی موجود تحلیل های زیادی 
داشته و غن را در راستای اقتصاد زرساالر جها�ن توصیف می کرد. ایشان 
)ع( در توزیع منافع و اموال و آنائم،  ن المؤمن�ی ه ام�ی با استناد به س�ی
نظام توزیع ثروت در سیستم اقتصادی جامعه را به چالش کشیده 
و بر فاصله غن با مبا�ن اسالمی تأکید می کند. ازنظر مرحوم فرج نژاد، 
در بانکداری اسالمی، بانک به بازار واقعی اقتصاد ورود پیدا می کند و 
با بانکداری ربوی تفاوت های زیادی دارد؛ مشارکت عمومی، معامالت 
سلف و مانند غن، ورود به اقتصاد واقعی را می طلبد؛ و ازغنجاکه بانک 
کت های  نمی تواند این همه تخصص را در خود جمع کند، نیاز به رسش
ندگان تسهیالت قرار  ن بانک و گ�ی وابسته ای دارد که به عنوان واسطه ب�ی
ند. در این مدل، با توجه به اینکه سابقاً قرض الحسنه بانک ها یا به  بگ�ی
کارمندان بانک وام قرض الحسنه داده می شد و یا به وسیله این وجوه 
در سیستم بان�، سودغوری انجام می گرفت و به سمت اهداف خود 
نمی رفت، قرض الحسنه تبدیل به وکالت شده تا بانک تنها در پرداخت 
ده گذار باشد. در این  این وجوه به متقاضیان قرض الحسنه، وکیل س�پ
قانون، از بانک خواسته شده است تا سود قطعی خود را در هر 
سال مایل به طور دقیق اعالم کند تا از شبهه پرداخت سود قطعی در 

ی شود.24  جامعه و تصور ربوی بودن غن جلوگ�ی

د( تاریخ

روایت  علوم،  از  بسیاری  در  اصیل  مشکل  فرج نژاد  استاد  ازنظر 
تاریخی رسمی موجود در غن هاست. روایت رسمی از تاریخ باستان، 
ه. ایشان معتقد بود که این روایت ها یا  تاریخ طب، تاریخ ورزش و آ�ی
جعل شده اند و یا به بخش های دیگر مسئله توجه نکرده اند. مرحوم 
فرج نژاد در نظر و عمل با تاریخ نگاری های رسمی علوم می جنگید 
زیرا معتقد بود که تاریخ نگاری های موجود، شکل دهنده موضوعات 
و اصول مسلم هر علم هستند و اگر می خواهیم علوم را اصالح 
کنیم، باید تاریخ نگاری غنان را اصالح کنیم. ایشان به دنبال کشف 
ن دسیسه های سیایس- اقتصادی و  روابط و نسبت ها�ی مانند نسبت ب�ی
ح�ت علوم آریبه در مواردی مانند تاریخ ه�ن بود و همواره این سوال 
را می پرسید که ه�ن چگونه می تواند ابزار سوءاستفاده باشد؟ در رشته 
تاریخ، استاد فرج نژاد به دنبال فهم برنامه های دشمن برای حافظه 
تاریخی مردم ایران و راه مقابله با غن و اساساً مدل و شیوه های 
سوءاستفاده از تاریخ بود. لذا مسئله حافظه تاریخی و مسائیل مانند 
نقش دف�ت فرح پهلوی در هویت سازی و تاریخ سازی در دوران پهلوی، 
مدل القای باستان گرا�ی در دوره پهلوی و شیوه های تاریخ سازی در 
کشورهای دیگر، برای ایشان پراهمیت بود. نکته مهم دیگر، توجه 

24. چرا سودغوری بانک های اسالمی بیش از بانک های ربوی است؟ مصاحبه با 

یه نسیم یزد، شماره 1 و 2 ه در ن�ش ، غبان و غذر 1382، منت�ش دک�ت رجا�ی
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مسئله حافظه تاریخی و مسائیل 
در  پهلوی  فرح  دف�ت  نقش  مانند 

دوران  در  تاریخ سازی  و  هویت سازی 
پهلوی، مدل القای باستان گرا�ی در دوره 
در  تاریخ سازی  شیوه های  و  پهلوی 

کشورهای دیگر، برای ایشان پراهمیت 
بود.

ن فرج نژاد  ایشان به تاریِخ تمام رشته های علمی است. محمدحس�ی
در هر رشته ای، ابتدا رساغ تاریخ غن رشته می رفت و به اصطالح، 
تاریخ های مضاف را دنبال می کرد. وی معتقد بود که بدون مطالعه 
ط غآاز حرکت، فهم  تاریخ علوم، نمی توان وارد غن علم شد و رسش

مس�ی گذشته این علم است.
تاریخ فلسفه آرب، در  بر مطالعه عمیق   وی در فلسفه آرب، 
اقتصاد، بر تعمق در تاریخ اقتصاد و در علوم سیایس بر پژوهش 
در تاریخ دولت ها و تاریخ جنگ ها ا�ار داشت و ردپای تحریف و 
گزینش را در هر یک از تواریخ مضاف نشان می داد. توجه ویژه استاد 
دی این استاد وارسته بود.  فرج نژاد به تاریخ، برخاسته از نگرش راه�ب
دی   تاریخ غن است که انسان را راه�ب

گ
ایشان همواره تأکید می کرد ویژ�

بار می غورد. معتقد بود در برنامه های حوزه باید تاریخ فهمی قرار داده 
ن دلیل در هر پروژه ای تاریخ را داخل کار می غورد؛ تاریخ  شود. به هم�ی

فقه و تاریخ مکاتب اصویل و تاریخ اجتهاد را وارد مباحث می کرد. 
استاد فرج نژاد مورخ نبود اما رویکردی کالن داشت 

ی می گذاشت.  که در تاریخ نگاری تأث�ی چشمگ�ی
ت مطالعه در حوزه تاریخ،  ن براثر ک�ش همچن�ی
به طور  داشت.  توجهی  درخور  ایده های 
خاص مسائیل مانند ریشه های زبا�ن و قومی 
ایران باستان، تفس�ی الهی یا الحادی از جهان 
باستان، تاریخ یهود، تاریخ اخباریگری، تاریخ 
دی�ن و قومی در کنار تاریخ عرفا�ن قوم یهود، 
از تخصص های او بود. وی در تاریخ طب و 
ن  تاریخ پزش�، تاریخ ورزش )فوتبال و ...( ن�ی

مطالعات زیادی داشت و تاریخ غموزش و تربیت 
در ایران معا� برایش مهم بود. استاد فرج نژاد در 

ن دآدآه های �فاً تاریخی ای داشت که به عنوان  بس�ت تاریخ ن�ی
بودند؛ مسائیل چون خطر  او برجسته  تهدید در نظر  یا  فرصت 
باستان گرا�ی در سیستم غموزیسش جمهوری اسالمی، خطر غریا�ی گرا�ی 
ی،  با خودتحق�ی مقابله  ورت  جامعه، �ن در  باستان گرا�ی  و خطر 
خطرات قومیت گرا�ی )پان ترکیسم و ...( و مسئله انقالب اسالمی 
و دستاوردهای غن. وی به فلسفه تاریخ شیعه و تراث شیعه ایمان 
داشت و امیدوار به بازنوی� تاریخ بر اساس فلسفه تاریخ شیعه بود.
ی� از مسائل مهم تاریخی موردپژوهش مرحوم فرج نژاد، توجه به 
س�ی تاریخی تطورات فرهنگ قوم یهود در جهان بود. به نظر ایشان 
فت فرهنگ یهودی در تاریخ جهان، رواج مؤلفه  مهم ترین مؤلفه پی�ش
اسطوره گرا�ی توسط رسانه های منسوب به این قوم است. از نظر 
این استاد وارسته، س�ی تطورات مقوله اسطوره در تاریخ را می توان 

این گونه بر مبنای اندیشه ی اسالمی خالصه کرد:
الف( عرص دانش ناب

غآازین روزهای تاریخ، برخالف سخن بیش�ت آربیان، دوره ی نادا�ن 
و اسطوره و خدایان بسیار نبود؛ بلکه عرص پیوند انسان به منبع 
ت غدم )ع( و عرص  اصیل دانش و غفریدگار دانش ها، از گذرگاه حرصن
نمادهای حقیقی بود و همه ی موجودات، نمادی از قدرت و حکمت 

پروردگار بودند.
ب( عرص پیدایش اسطوره ها

 اردوگاه قابیلیان و التقاط حق و باطل، 
گ

پس از پیدایش و یکپارچ�
شیطان ها برای استحمار مردم دورافتاده از غموزه ها و علوم الهی، 

غرام غرام سکه های تقل�ب اسطوره ها را در رسارس جهان مانند »ایران«، 
«، »یونان«، »غفریقا« و »غمریکا« رایج کردند و جهل و  ن »هند«، »چ�ی

ی اساط�ی رسعت بخشید. تقلید مردمان ناتوان، به فراگ�ی
ج( عرص الگوهای الهی به جای اسطوره های شیطا�ن

ان بزرگ الهی، اسطوره ها کم رنگ تر می شدند و پاالیش  با ظهور پیام�ب
ن و خرافه زدا�ی از فرهنگ عامه رسعت می گرفت.  ک غم�ی باورهای رسش
دانش دوس�ت پیام غوران حق، روح تازه ای به حکایت های ِحَکمی و 
لطیفه های خردمندانه، نمادین، انسان دوستانه و حق محور می دمید 

ان بر اساس فهم عوام سخن می گفتند. زیرا پیام�ب
د( عرص پیدایش اسطوره های یهودیت ماده گرا

از اسطوره های  ت یوسف )ع(، ب�ن ارسائیل  ی حرصن پیام�ب در زمان 
مرصیان و یونانیان دیر شدند؛ ویل پس ازغن، به دلیل قدرت ماّدی 
تقلید  و  باستان«  و »روم  »یونان«  ماّدی  تمّدن  و رشد  فرعون ها 
کورکورانه ی مستضعفان خداپرست از زورمندان زمان، دین یهود با 
ن همراه شد. هرچه زمان می گذشت  ک غم�ی اسطوره های رسش
و دنیاپرستان و ریاکاران ب�ن ارسائیل قدرت می گرفتند، 
این دین هم بیش�ت منحرف می شد تا این که گروهی 
از خواص لجوج و ماده گرای ب�ن ارسائیل، پس از 
ت داوود )ع( بر  ت سلیمان )ع( و حرصن حرصن
ه شدند و زرساالران دنیاخواه  ب�ن ارسائیل چ�ی
دست  به  را  زده  جو  عوام  افسار  یهودی، 
گرفتند و این دین را بیش ازپیش منحرف کردند.

هـ( عرص اسطوره های مسیحیت یهودی شده
پس از ناکارغمدی یهودیت در ادامه ی راه الهی، 
فرزند پاک مریم عذرا )س( ظهور کرد و بسیاری از 
ن با تالش  حق جویان به او گرویدند؛ ویل غموزه های او ن�ی
ریاکاران،  و  قدرت خواه  کان  م�ش مادی گرا،  یهودیان  شیطا�ن  مثلث 
تحریف شد. پولس، دانشمند درباری یهودی که با کمک رسبازان 
رومی، نو ایمانان مسیحی را با سنگدیل به قتل می رساند و مسیحیان 

از او می ترسیدند، پس از چندی به ظاهر مسیحی شد و به
کمک یارانش، زمینه را برای اسطوره ی سه خدا�ی و تثلیث »هند« و 
»یونان باستان« در مسیحیت فراهم کرد. بدین ترتیب، خرافه ها و 
ن و هل�ن )یونان و روم(، رنگ مسیحیت به خود  ک غم�ی اسطوره های رسش
گرفت و دین عیسوی به تقدیس تصلیب تبدیل شد؛ درحایل که هرگز 

ن اتفا�ت رخ نداده بود. چن�ی
ن در جهان و( عرص اسالم و توسعه  علم حکمت غم�ی

غخرین پیام غور الهی، معرفت و اندیشه ورزی را برتر از افسانه های 
پیشینیان دانست. ایشان با تربیت الگوهای اسطوره ای و کارغمد، چون 
عیل )ع(، فاطمه )س(، خدیجه، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، یارس 
و سمیه، تحّویل اسایس در معنای دانش پدید غورد و به انسان ها 
حفظ  و  خیایل  حکایت های  و  ن  ک غم�ی رسش اسطوره های  که  غموخت 
انساب و اشعار، علم نیست؛ بلکه دانش، معرف�ت نورا�ن است که 

خرد را به سمت حقیقت و رستگاری در دنیا و غخرت رهنمون شود.
ی  شکل گ�ی و  هلنیس�ت  اسطوره های  دوباره ی  احیای  عرص  ز( 

اسطوره های مدرن
 زرساالران دنیاخواه یهودی 

گ
� با اخراج مسلمانان از »اروپا« و چ�ی

بر این قارّه )در حدود قرن 16 و 17 م.( و رسازیر شدن ثروت های 
، بس�ت تازه ای برای دنیوی  ، غفریقا�ی و غمریکا�ی مستعمره های غسیا�ی
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ن موانع رسمایه داری در اروپا شکل گرفت. نخست،  کردن دین و برداش�ت
شاعرا�ن علیه دین، به ویژه دین مسیحیت و به سود اومانیسم، شعرها�ی 
رسودند و پس ازغن، کم کم نویسندگان و پس ازغن ها فیلسوفان، با 
ش اومانیسم  حمایت زرساالران دنیاگرا، در اندیشه و عمل به گس�ت
پرداختند. در این دوران، ارزش ها و اساط�ی مسیحی کم رنگ تر شد 
و اسطوره های جدیدی پدید غمد. برخی بر طبل مرِگ اسطوره ها 
ی� سخن می گفتند؛ ویل  ن می زدند و از نابودی هر امر مقّدس و متاف�ی
ن و اسطوره های جدیدی را می غفریدند.  در عمل، تقّدس های دروآ�ی
 ،) )حس گرا�ی پوزیتیویسم  و  یسم  غم�پ  ،) )خردگرا�ی راسیونالیسم 
ساینتیسم )اصالت علم ح�(، سکوالریسم )جدا�ی دین و دنیا(، 
(، ناسیونالیسم )میّل  فمینیسم )زن ساالری(، اومانیسم )انسان پرس�ت
، به مکتب  ن به سمت فناوری پوزیتیویس�ت (، ماشینیسم و تاخ�ت گرا�ی
ن جدیدی بدل گشته و پرستش پول و نفس اّماره، هدف این  و غی�ی

تمّدن شده بود.
ح( عرص رونق اساط�ی باستا�ن و پست مدرن و صهیونیس�ت

، سبب شعله ور  اسطوره های دوران تجّدد، با محوریت تفّکر اومانیس�ت
شدن دو جنگ بزرگ در آرب شد و به ویرا�ن کشورهای اروپا�ی و 
قتل عام بیش از صد میلیون از افراد ب�ش انجامید. بدین ترتیب همه 
ن شدند که تمّدن مدرن آرب، از برقراری امنیت و رفاه و غرامش  مطم�أ
و غزادی برای همه ی افراد ناتوان است. گروهی باز هم به سمت احیای 
یِک مغشوش و التقاطی و اسطوره های یونا�ن و رومی و مرصی  ن متاف�ی
رفتند و کابالیسم، تصّوف و دین های جدید را مورد توّجه قرار دادند 
و با تبلیغات دانشگاهی و رسانه ای، غن ها را زنده کردند؛ برخی به 
سمت معناگرا�ی انحرا�ن و منهای خدای بودیس�ت – هندویس�ت رفتند 
ش دادند؛  و قرائت های آر�ب از این دو مکتب مانند مدیتیشن را گس�ت
شماری به نقد �ب امان تمام دست غوردهای دوران مدرن پرداختند 
و نتیجه گرفتند که نس�ب گرا�ی و شک گرا�ی در اندیشه و پوچ گرا�ی در 
، شعر و 

گ
، نویسند� عمل، چاره  ی کار است؛ این افراد در دنیای ه�ن

سینما به پیش تاختند و از آروِر مدرنیس�ت انسان با نیشخند یاد کردند.

ه( طب و پزش�

ی� از عرصه های مهم موردمطالعه مرحوم فرج نژاد، عرصه طب و 
پزش� است. ایشان همواره روی این مسئله تأکید می کرد که باید هم 
ن دو مقوله  در مفهوم پردازی و هم در برنامه ریزی های عمومی، ب�ی
طب و پزش� تفاوت قائل شد. ازنظر ایشان پزش� مدرن تفاوت های 

ی با طب اصیل دارد: چشمگ�ی
ن 1. مبنای پوزیتویس�ت داش�ت

پزش� مدرن �فاً بر اساس تجربیات مادی اقدام به درمان بیماران 
کرده و هیچ منبع اندیشه ای دیگری را معت�ب نمی داند؛ برخالف طب 

ن اعتماد می کند. اصیل که به عقل، وحی و ح�ت شهود ن�ی
ی 2. توجه به درمان به جای پیشگ�ی

ی� از مهم ترین تفاوت های پزش� مدرن و طب اصیل ازنظر ایشان، 
ی است. پزش�  توجه به مقام درمان و عدم توجه به مؤلفه پیشگ�ی
مدرن همواره منتظر می ماند تا بیماری حاصل شود و سپس برای 
درمان غن دارو تولید می کند و نظام رسمایه داری حاکم بر غن، با 
هزینه های هنگفت، بر مشکالت بیمار می افزاید. این در حایل است که 

طب اصیل، نسخه ها�ی برای عدم بروز بیماری ارائه می دهد.
3. عدم توجه به بُعد معنوی انسان

ی� از مشکالت اصیل پزش� مدرن در نظر مرحوم فرج نژاد، عدم 

توجه به بعد معنوی و روا�ن انسان است. این پزش� هیچ گاه به 
نقش دعا در سالمت انسان توجه نکرده و برای التهابات روا�ن انسان 
نسخه ای ندارد. ایشان همواره نسبت به القای ترس از بیماری کرونا به 
فضای عمومی جامعه انتقاد داشته و غن را در جهت همان اهداف 

رسمایه داری تلقی می کرد.
4. عدم توجه به مقوله تغذیه

ی� دیگر از معضالت پزشِ� مدرن ازنظر ایشان، عدم توجه به 
 انسان است که موجبات 

گ
مقوله تغذیه به عنوان مهم ترین بخش زند�

امنیت روا�ن و اخال�ت جامعه را فراهم می سازد. این در حایل است که 
مهم ترین رهنمودهای طب اصیل، ناظر به بخش تغذیه هستند.

بر اساس این تفاوت ها، مرحوم فرج نژاد همواره تأکید داشتند که باید 
طب و سالمت را اعم از پزش� مدرن دانست و برای درمان کرونا و 
ن  ی از بیماری های ناشناخته دیگر، همچون کشورها�ی نظ�ی چ�ی پیشگ�ی

و هند، به رساغ طب اصیل رفت.

گ
و( ورزش و سبک زند�

ازجمله عرصه های متفرقه ای که مرحوم فرج نژاد در غن ها ورود کرده، 
 اشاره کرد.

گ
می توان به ورزش و سبک زند�

گ
سبک زند�

 در فیلم های 
گ

ایشان در نگارش مقاله ای با عنوان »کاباال و سبک زند�
هری پاتر«، براساس نقد و تحلیل رسِی فیلم های هری پاتر به کمک 
گذاری این گونه فیلم ها  برخی از طالب جامعه الزهرا)س( رفته و بر تأث�ی
 جوانان و نوجوانان ایرا�ن تأکید می کند. در این مقاله 

گ
بر سبک زند�

روی این مسئله تأکید می گردد که این گونه فیلم ها، آالبا عرفان و 
 یهودی و صهیو�ن را ترویج می کنند و اصویل را در مخیله 

گ
سبک زند�

ع و عرف اسالمی  ن خود به ودیعه می گذارند که از طرف رسش مخاطب�ی
ن عرصه  مطرود است. اصویل مثل روغوردن به جادو، فاصله داش�ت
. باطن  دین از عرصه علم و اندیشه و عدم تقلید از بزرگان دی�ن
 

گ
پرزرق وبرِق تمدن نمایش داده شده در این گونه فیلم ها، سبک زند�
مادی، شهوت غلود، گناه غفرین و هویت زدای ضد معنویت است. از 
طرف دیگر اصل اصالت لذت و اصالت منفعت به عنوان دو اصل 
، بر اساس مفاهیم فلسفه  ن  مردم مغرب زم�ی

گ
اسایس جاری در زند�

سکوالریسم،   ، ماده گرا�ی اومانیسم،  می شود.  تعریف  اومانیسم 
ن  ، فردگرا�ی و جها�ن شدن، پایه و اساس تفکر را در مغرب زم�ی خردگرا�ی

شکل می دهند.25 

ورزش 

ده اند که ورزش مدرن،  بسیاری همواره بر این فرض �ب اساس پای ف�ش
وسفر خود را در عرصه   است و به صورت طبیعی س�ی

گ
فاقد بار فرهن�

ن و میان مردم دنبال می کند؛ اما مرحوم فرج نژاد معتقد بود هیچ  زم�ی
 و باالخره نظام نظری و 

گ
حرفه و عمیل خایل و عاری از بار فرهن�

ن با اذعان  اعتقادی ویژه نیست. غقای اسماعیل شفیعی رسوستا�ن ن�ی
ن نظر، اقدام به نگارش مقاله ای با عنوان »فوتبال و ورزش  به هم�ی
مدرن: رسگرمی، تجارت، صنعت، فریب؟« کرده اند. به نظر ایشان 
، توان  نه های رسبازان انگلی� و فرانسوی و غمریکا�ی غنگاه که زور رسن�ی

25. کاباال و سبک زند�گ در فیلم های هری پاتر، نوشته راضیه سادات تنکاب�ن و 

، واحد رسانه جامعه الزهراء. ن خا�ن فائزه حس�ی
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فراگ�ی خود را برای رام کردن ساکنان کشورهای تحت سلطه از دست 
داد، »فوتبال« پای در میان نهاد تا به عنوان سالحی کارغمد از طریق 
ن و رسازیر  استحمار مردم این دیار، راه خروج منابع آ�ن غمریکای الت�ی
شدن غن را به صندوق های گشاد و عریض و طویل دول استعماری 
، فلسفی و اعتقادی و ناکار  هموار سازد. فقدان گرایش های مذه�ب
ماندن افیون، استعمار را واداشت تا برای حضور بالمنازعه، از ورزش 
مدرن مخصوصاً »فوتبال« استفاده نماید. »فوتبال، غن هم فوتبال 
حرفه ای می توانست چشم و گوش ملت های �ب ریشه را ببندد، بدان 

حد که غن ها فراموش کنند که هستند و برای چه فعالیت می کنند«.
استعمارگران خوب دریافته بودند که از طریق رواج ورزش پر رسوصدا 
وهای بالقوه ملت های مختلف را خن�ش  و مهیج فوتبال می توان ن�ی
و را به مس�ی دیگری منحرف کرد تا از رودررو شدن  نمود و غن ن�ی
ی به عمل  وی قوی با عوامل داخیل استعمارِی آارتگر، جلوگ�ی این ن�ی
غید. دست نشاندگان آر�ب همه تالش خود را مرصوف غن داشتند که با 
برگزاری مسابقات پرخرج، مرهمی بر زخم های کهنه ملت های جهان 
بگذارند و شأن و شخصیت حقیقی و ویران شده این اقوام را در 
هیئ�ت دیگر نشان دهند. علوم پزش�، تغذیه و رسمایه کارخانه داران 
از  تا  ، دست به دست همدادند  کارتل های صهیونیس�ت و صاحبان 
تابلوهای خوش نمای متحرك و مبلغان کاالهای تجاری  قهرمانان، 
بازارپسند بسازند. حال دیگر استعمار نو، میدان عمل خود را توسعه 
وهای نظامی بر غن بود  داده بود و با کنار نهادن اسلحه و زور ن�ی
د. درواقع  تا با پنبه ورزش، ساکنان مناطق توسعه نیافته را رس ب�ب
غنچه حادث شده بود، راه اندازی دف�ت شورای دالالن بود که انسان را 
، ترازو�ی بود که به وسیله غن قیمت  قیمت گذاری می کرد و جام جها�ن

غدم ها معلوم می شد.26 

ز( تفس�ی قرآن

ی� از عرصه های موردعالقه مرحوم فرج نژاد، تفس�ی قرغن کریم و 
غشنا�ی با روحیه دشمن شناسانه قرغن است. ایشان عالوه بر شاگردی 
، سال ها با کالس های تفس�ی  غیت الله جوادی غمیل در درس تفس�ی
استاد سید محمدرضا علم الهدی از اساتید قرغن پژوه حوزه علمیه قم، 
اث مأنوس بود و با جدیت غن ها  در موسسه غل الرسول الحیاء ال�ت
را دنبال می کرد. مرحوم فرج نژاد همواره نسبت به این مسئله تأکید 
داشت که خداوند در قرغن، هم مس�ی دشمن شنایس را به خو�ب بیان 
یت را به عیان معر�ن نموده است.  کرده و هم مصداق دشمنان ب�ش
، درمی یابیم که 

گ
نظر به این که قرغن، هم جامعیت دارد و هم جاودان�

هیچ موضوع مهمی در راستای هدایت انسان نیست که در قرغن از غن 
صحبت نشده باشد؛ به ویژه موضوع مهمی همچون دشمن شنایس. 
امون دشمن شنایس  بیش از هزار و پانصد غیه از غیات قرغن کریم، پ�ی
و  ابزار  نظام اسالمی،  و  انواع دشمناِن مؤمنان  غیات،  این  است. 
شیوه های دشمن و راه های مقابله با غنان را به مسلمانان می غموزد. 
برده است؛ »شیطان و  نام  را  از دشمنان  گروه  کریم چهار  قرغن 
همراهان او«، »کفار«، »برخی از اهل کتاب خصوصاً یهودیان« و 
، خارجی- سیایس و  «؛ که می توان غن ها را دشمنان ایما�ن ن »منافق�ی

داخیل- سیایس نام نهاد.

تجارت،  رسگرمي،  مدرن:  ورزش  و  فوتبال   ، رسوستا�نی شفیعي  اسماعیل   .26
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فصل سوم

 رصد آثار
ن فرج نژاد ا�ن های مرحوم محمدحس�ی کتاب ها، مقاالت و سخ�ن



فصل سوم: رصد آثار
الف( کتاب ها

ن فرج نژاد، چهار کتاب به مرحله انتشار رسیده  از مرحوم محمدحس�ی
شده این  و دو کتاب دیگر در انتظار چاپ قرار دارند. کتاب های منت�ش

ح ذیل است: محقق حوزوی به رسش
ق و آرب 1. دین در سینمای رسش

2. تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیس�ت در سینما
3. اسطوره های صهیونیس�ت سینما

4. اقتصاد صهیونیسم
) 5. دست پنهان)تاریخچه قمه ز�ن

 در پویانما�ی
گ

6. دین و سبک زند�
در این فصل گزارش اجمایل از محتوای هر یک از این غثار ارائه خواهد 

شد.

ب(مقاالت
ن در موضوعات  ن فرج نژاد، مقاالت زیادی  را  ن�ی مرحوم محمد حس�ی
مختلف نگاشته که برخی از غنها به مرحله انتشار رسیده و برخی دیگر، 
منت�ش نشده است. در این فصل پس از نام بردن از این مقاالت، 
ین غنها را به طور تفصییل ارائه می کنیم. این مقاالت  برخی از مهم�ت

عبارتند از:
ل بیداری اسالمِی جها�ن 1. معنویت عرص نوین، راهی برای کن�ت

2. شک گرا�ی و صهیون )نقد محتوا�ی فیلم ماتریکس(
ده رسانه های صهیونیس�ت 3. تعدد و نفوذ گس�ت

4. اسالم هرایس در نظر اندیشه پردازان و رسانه های آرب
�ت در  5. عرفان یا حرمان سینما�ی )زرساالری معا� و معناگرا�ی رسش

فیلم ها(
،  سیطره  اختاپوس  رسانه ای  بر  دنیا 6. مسیحیت  صهیونیس�ت
7. فعالیت چشم گ�ی مسیحیت صهیونیس�ت در عرصه رسانه

فت اسطوره های یهودی در تاریخ 8. روند پی�ش
ان و حجیت وحی در فیلم های  9. حمله هالیوود به عصمت پیام�ب

هالیوودی
10. پروژه غخرالزمان سازی در سینما

11. برریس انتقادی کابالیسم در سینمای هالیوود )مطالعه موردی 
ن سینما�ی ناین( انیمش�ی

) 12. جادوئیسم و سینما)مصاحبه با سعید مستغا�ش
13. رسدمداران واقعی هالیوود

ی با طعم هالیوود 14. وحی و پیام�ب

15. جریان های انحرا�ن زیر پوست اعتدال های سینما�ی
، پیام ها و الگوهای یهودیت در انیمیشن امروز جهان 16. اساط�ی

17. جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم و غزاداندی�ش
18. اعتدال در عرص مظلومیت واژه ها

19. نقد و برریس رسیال مدار صفر درجه
20. نقد و برریس رسیال روزگار قریب

21. نقد و برریس برنامه سینما ماوراء شبکه چهار سیما
22. نقد و برریس رسیال غب پریا

یک و ریاضیات بر فالسفه تحلییل ن 23. تاث�ی ف�ی
24. تعامل کاباال با سینما و ه�ن یهودی- صهیو�ن

25. فلسفه و عوامل قیام سیدالشهدا علیه السالم، برگرفته از غثار 
شهید مطهری

نان، برریس س�ی مخالفان عزاداری سیدالشهدا از صدر  26. عاشوراست�ی
اسالم تاکنون

27. مقدمه ای بر فلسفه ه�ن از دیدگاه نیل پستمن
28. برریس کارکردهای چندگانه غب در مسجد جامع کب�ی یزد

29. نگاهی به کارکردها و مبا�ن نور در معماری گوتیک
 در خانه های ایرا�ن

گ
30. عرفان یا تسهیل سلطه، تراوای فرهن�

31. برریِس امکان طب اسالمی، مقدمه ای بر طب و تغذیه در اسالم
32. طب جدید به کجا می رود؟ نقدها�ی به پزش� پوزیتیویس�ت نوین

33. آذاهای غماده ورسیع تهدیدکننده سالمت، زیان های آذا در 
دنیای وارونه

34. چرا سودغوری بانکهای اسالمی بیش از بانک های ربوی است؟
عیل  ن  المومن�ی ام�ی ت  حرصن منظر  از  توزیع  نظام  به  نگاهی   .35

علیه السالم
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36. سیمای معنویت در رسانه های آر�ب
37. هیوالسازی از اسالم ناب در سینمای آرب

38. نگاهی به جریان شنایس انیمیشن در سینمای ژاپن
ن 39. جریان شنایس سینما و انیمیشن چ�ی

40. - مجموعه مقاالت اسطوره های صهیونیس�ت

ا�ن ها و مصاحبه ها ج(سخ�ن
ارائه  بر  عالوه  خود،  مطالعات  فراخور  به  فرج نژاد،  مرحوم 
ا�ن ها و مصاحبه های متعددی را در  درسگفتارهای مختلف، سخ�ن
مجامع حوزوی و دانشگاهی ترتیب داده و مسائل مورد نظر خود را 
ا�ن ها و  ین سخ�ن در غنها بیان می کردند. در این فصل برخی از مهم�ت
مصاحبه های اخ�ی ایشان را از نظر می گذرانیم. این موارد عبارتند از:

1. بازنما�ی مفاهیم قرغ�ن در سینمای آرب.
دی. 2. ضعف اندیشکده ای و پژوه�ش در حوزه ه�ن و سینمای راه�ب
3. لزوم تألیف و تولید کتب سواد رسانه ای به دست اندیشمندان 

داخیل.
4. روش تحلیل و نقد انیمیشن.

5. جنگ رسانه ای در عرص شبکه های اجتماعی شده.
6. خطوط رسانه ای بعد از رحلت غیت الله مصباح یزدی )ره(.

7. بازخوا�ن نقش نهادهای مردمی در دوران پساکرونا.
8. عرفان ها و معنویت های نوظهور سینمای هند.
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کتاب
ق و غرب دین در سینمای رسش

ق و غرب کتاب| دین در سینمای رسش

معر�ن اجمایل

نان رمزغلود و  این کتاب با عنوا�ن جذاب و طرح جلدی به همان م�ی
پرمحتوا، اول بار در سال 1396 انتشار یافت. 751 صفحه پژوهش که 
ن و جلدسخت، با همکاری انتشارات اداره کل  در دو قالب جلد شوم�ی
ی دف�ت تبلیغات، به   ه�ن

گ
پژوهش های اسالمی رسانه و مرکز فرهن�

زیور طبق درغمده است. با یک نگاه می توان نویسندگان این اثر را در 
دو گروه قرار داد:

شده  ذکر  جلد  روی  بر  غن ها  اسامی  که  نویسندگا�ن  اول  گروه 
داشته اند.  پژوهش  ن  به ثمرنشس�ت در  ی  بیش�ت همکاری  و  است 
و محمدجواد  قشقا�ی  فرج نژاد، محمدسعید  ن  غقایان محمدحس�ی

عرب ساالری.
گروه دوم، نویسندگا�ن که عنوان کیل »همکاران« بر روی جلد غن ها 
حاصل  اثر،  از  ی  کم�ت بخش های  یا  بخش  و  می کند   

گ
نمایند� را 

رفیع الدین  ارجمندفر،  سعید  غقایان:  غن هاست.  پژوهش های 
اسماعییل، محمدحسن فرج نژاد، سید ابوالفضل فرزانه؛ و خانم ها: 
حکیمه مهدیان، حفیظه مهدیان، الهام عبایس، راضیه سادات تنکاب�ن 

. ن خا�ن و فائزه حس�ی
ن فرج نژاد  با نگاهی دیگر، می توان در گروه نخست، تنها محمدحس�ی
را جای داد چراکه عمده پژوهش انجام شده، مدیون ایشان است و 
قسمت معظم نگارش ها، ازجمله بخش سوم که به تنها�ی نیمی از 
کتاب را تشکیل می دهد، یادگار اوست. پروژه مذکور با نظارت غقای 
آالمرضا یوسف زاده، در برریس تعامل ادیان با سینما، جامع مکاتب 

�ت )شامل هندو،  بودا، المائیسم،  تائو، کنفوسیوس و شینتو(  مهم رسش
و آر�ب )شامل مسیحیت، یهودیت و فرقه های وابسته( است و غن ها 
را در دو بخش از 5 بخش کتاب، تفصیالً برریس و تحلیل می کند. سه 
ن ارائه ثمرات  بخش دیگر را مباحث مهم مقدما�ت و پیش نیاز و همچن�ی
و راهکارهای پیشنهادی، به خود اختصاص داده اند. در پایان عالوه بر 
منابع و مآخذ، نمایه های موضوعی به شکیل متنوع استخراج شده اند 
تا برکات کتاب برای پژوهشگران غینده و رهروان مس�ی تحقیق، بیشینه 

گردد.

گزارش تفصییل

ق و آرب«، محصول تالش چندساله  کتاب »دین در سینمای رسش
محققا�ن است که کوشیده اند به مؤلفه های دی�ن تولیدات سینما�ی 
�ت و آر�ب دست یابند. این  گذار رسش ن های مشهور و تأث�ی جها�ن در غی�ی
پروژه، غن گونه که خود مؤلف می گوید، در گروه »دین،  ارتباطات و 
رسانه« مرکز پژوهش های اسالمی صداوسیما کلید خورده و حدود 
اقتضای روحیه  به   ، پروژه حا�ن مدیر  انجامید.  به طول  5 سال 
ن  محقق�ی و  اساتید  از  خود،  گروهی  جریان ساز  و  وحدت بخش 
دآدآه مند در عرصه دین و رسانه را گرد هم غورد تا این مجموعه، 
به عنوان گام اول اهدا�ن متعایل تر و تحقیقات عمیق تر پدید غید؛ 
 

گ
تحقیقا�ت درباره »نسبت دین اسالم و سینما و رسانه« و »چگون�
تصویرسازی معا�ن و مفاهیم کالمی، فلسفی، عرفا�ن و تاریخی دین 
، تشابها�ت  �ت اسالم در رسانه و سینما«. ازغنجاکه مکاتب آر�ب و رسش
، فلسفی و عرفا�ن با اندیشه اسالمی دارند، توجه و  از جهت عقید�ت
گذاری غموزه های دی�ن یا شبه دی�ن این مکاتب بر  توصیف نحوه تأث�ی
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 تصویرسازی 
گ

ق و آرب، �ب شک می تواند در جهت چگون� سینمای رسش
کتاب  این  چنانکه گذشت،  باشد.  راهگشا  اسالمی،  ناب  مفاهیم 
شامل پنج بخش و نمایه های موضوعی استخراج شده از محتوی 
است. بخش های اول و سوم و قسمت ها�ی از بخش های دوم و 
ن فرج نژاد است  پنجم، بازتاب دیدگاه ها و تحقیقات استاد محمدحس�ی
و ازغنجاکه رسالت گزارش پیش رو، تمرکز بیش�ت بر ارائه دیدگاه های 

ی برریس می گردند. ایشان است، این بخش ها با تفصیل بیش�ت

بخش اول

بخش اول با عنوان »کلیات و مفاهیم اصیل«، نمایانگر دآدآه های 
ِ اسالمی، ارائه نگاهی 

و اهداف پژوهشگر است:  تولید سینمای دی�ن
جامع به غثار سینما�ی در تحلیل غن ها، عرضه و معر�ن رویسش مطلوب 
و  -حکمی«  ف�ن تحلیل  »روش  عنوان  با  سینما�ی  غثار  تحلیل  برای 
ت  کاربست غن در تحلیل فیلم های متناسب با این شیوه، ارتقاء بص�ی
دی�ن  از جهت دهِی  ی  جلوگ�ی برای  جامعه  افراد  رسانه ای  سواد  و 
ِ رسانه ها به جامعه و ... . مؤلف پس ازغن، با تأمیل بر تحقیقات 

انحرا�ن
ن توسط اندیشمندان دنیای رسانه،  جایگاه و تمایز  انجام یافته پیش�ی
این اثر را مشخص کرده است؛ سپس برخی از مفاهیم بنیادین مانند 
، تعریف امر دی�ن و امر  ن های شبه دی�ن تعریف دین و مکاتب و غی�ی
قدیس از منظر جامعه شناسان مدرن، سنت گرایان و سایر متفکران، 
شیوه برخورد سینما با امر دی�ن و قدیس،  نگاه قرغن به مسیحیت و 
یهودیت، مورد کنکاش قرارگرفته است تا مخاطبان در طول پروژه با دید 
دقیق تری به تحلیل های نویسندگان اثر حا�ن بنگرند. در دنیای جدید 
و به ویژه در دوران مدرنیته، دین، خدا و امر مقدس، جایگاه واال و 
متعایل خود را از دست دادند و تا مرتبه پست تر از انسان های معمویل 
ل کردند و گاه، معنای خود را به کیل از دست دادند. مدرنیست ها  ن ت�ن
تقدس را معادل مطلوب و مراد جوامع و انسان ها گرفتند؛ با این 
مند است هرچند دعوت به  ، برونداد درونیات ه�ن نگاه، سینمای دی�ن

ّل وجودی باشد. ن ، شهوت، خشونت، توهم و ت�ن
گ

هرز�
این همه در حایل است که دین در نگاه صحیح، مجموعه دستورات 
ک میان تمام انبیاء الهی   ب�ش و امری مش�ت

گ
الهی برای اداره کل زند�

است. مقدس امری است دارای وجودی برتر و نزدیک تر به خدا و 
چراغ راه ب�ش به سمت نورانیت الهی؛ ه�ن دی�ن و قدیس در این نگاه، 
ی است که با نگاه به حقیقت وجود، در مس�ی رشد و توسعه  ه�ن

وجودی غدمیان گام برمی دارد.

بخش دوم

در بخش دوم کتاب، روش شنایس نقد و تحلیل فیلم، محور بحث 
قرارگرفته و درنهایت، روش مطلوب و پیشنهادی عرضه شده است. 
، مبا�ن و فرهنگ زمینه فیلم را  رویسش که بتوان از طریق غن، معا�ن
ن حال،  ، فیلم نامه و کارگردا�ن استخراج کرد و درع�ی از دل سبک بیا�ن
معنای تحمییل بر غثار سینما�ی بار نشود. بر اساس یافته های کتاب، 
برخی از روش های رایج تحلیل و نقد فیلم، بر پارادایم های خایص 
بناشده اند که ریشه در اندیشه ها و مکاتب مادی دارند و ازاین رو برای 
امون سینمای دی�ن مناسب نیستند. لذا روش  کاربست در کاوش پ�ی
ی با اندیشه حکمی و مبا�ن پژوهش های  -حکمی« که تناسب بیش�ت »ف�ن
ی ترکی�ب  ی دی�ن دارد، عرضه گشته است. در این روش، اثر ه�ن ه�ن
از حکمت )محتوی و مضمون( و صناعت )فن، تکنیک و فرم( است 
مند گرچه محصول اندیشه، رفتار  که بدون شک، حامل معناست. ه�ن

 خود را به صورت الیه های احسایس درون خود انباشته 
گ

و سبک زند�
ی به ظهور می رساند؛  و غن احساسات درو�ن خود را با محصول ه�ن
ویل پیش از غن با اراده خود، جایگاهش را نسبت به حقیقت وجود، 
مند احساساتش  منشأ جهان و ارزش های الهی تعریف کرده است. ه�ن
را متأثر از اعمال ارادی خود و جامعه شکل داده است. ازاین رو غثار 
ی، واجد مبا�ن هس�ت شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه  ه�ن
ی و گفتارهای مؤلف درک  ن اثر ه�ن و تاریخی و اجتماعی اند که از م�ت
مند در لحظه خلق اثر، توجه  و کشف می شود؛ اگرچه ممکن است ه�ن
ی،  عقیل بدان نداشته باشد. ازاین رو فهم و ادراک کامل اثر ه�ن
با �ف نقد فرمی و ساختاری حاصل نمی گردد و باید با پیمایش 
فرایندی نه گانه، تمامی محتوای اثر و جهان بی�ن و ایدئولوژی و مبا�ن 
مطرح شده در درون فیلم را فهم و کشف کرد. مؤلف پس از بیان این 
-حکمی« را با ذکر نکته ای پایا�ن به  ن روش »ف�ن فرایند 9 مرحله ای، تبی�ی

انجام می رساند.

بخش سوم: 

، مؤلفه های یهودی و مسیحی  بخش سوم کتاب با عنوان »مکاتب آر�ب
در سینما« توسط استاد فرج نژاد و با همکاری غقای سید ابوالفضل 
فرزانه و جمعی از بانوان محقق، نگارش یافته است. در این بخش 
پس از بیان مقدمه ای کوتاه، نسبت مسیحیت و یهودیت با رسانه، 
در دو فصل برریس شده است؛ مؤلف معتقد است تمدن آرب، 
تمد�ن سکوالر، بر پایه اومانیسم و درنتیجه برخوردار از شاخصه ها 
و مؤلفه های خاص مذکور در کتاب است و سینمای آرب، در این 
بس�ت رشد یافته است. این فهم دقیق، قطعاً در تحلیل و فهم غثار 
ی آرب، دخیل خواهد بود. با این نگاه، واکاوی فصل اول این  ه�ن
بخش، با عنوان یهودیت در سینما غآاز شده است. نسبت یهودیت 
نم چیست؟  استاد فرج نژاد، مقدمه  مطرح شده در عنوان، با صهیون�ی
فصل اول را به پاسخ این سؤال مقّدر اختصاص داده است؛ به عقیده 
او تفکیک میان »یهودیت موسوی«  که مورد تأیید اسالم و مسیحیت 
است و صهیونیسم تاریخی که یهودیت تحریف شده و دنیاگراست، 
بسیار مهم است؛ مذهب تحریف شده ای که پس از آلبه قبیله یهودا 
ن موسوی را غآشته به اساط�ی  ش یافته و غی�ی در میان یهودیان گس�ت
 کرد و تاریخ نگاری حاکم بر جهان 

گ
کانه و غرمان های قومی و قبیل� م�ش

آرب را در اختیار گرفت، به گونه ای که اکنون تفکیک میان یهودیت و 
عنا� صهیونیسم تاریخی، کاری نزدیک به محال است.

از سوی دیگر، یهودیان صهیونیسم در عرصه سینما و ه�ن جهان 
آرب، نفوذ فراوان دارند و بخش اعظم هالیوود را غن ها پایه گذاری 
جریان  از  مستقل  به گونه  یهود  تاریخ  برریس  ازاین رو  کرده اند. 
صهیونیسم و واکاوی تولیدات سیایس-صهیونیس�ت سینمای آرب، 

راهی برای جست وجوی غرمان های قومی مذه�ب یهودیان است.

فصل اول

مؤلفان، فصل اول این بخش را در هشت محور �پ گرفته اند:
1- نگاهی تازه به تاریخ ب�ن ارسائیل و یهود:  در این بخش نمونه ای از 
تاریخ نگاری صهیو�ن مورد بازبی�ن قرار گرفته است و با دست دادن 
، نوعی تاریخ نگاری دقیق تر و مستقل از نگاه  نقص ها و تکمله ها�ی

صهیو�ن درباره یهود، در 13 دوره ارائه گشته است.
ن الهیات غسما�ن و حاکمیت ماده گرا�ی و اساط�ی در میان  2- کنار رف�ت
یهودیان:  الهیات یهودی در ابتدا مانند تمام ادیان ابراهیمی، توحید، 
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خداشنایس  امروزه 
تفکرات  از  التقاطی  یهودی، 

بت پرس�ت  ات  تأث�ی است؛  مختلف 
بابیل،  ثنویت  مرصیان،  و  یونانیان 
گنوسیان  ثنویت   ، ایرا�ن ائیسم  می�ت
خداشنایس  بر  اسالمی  توحید  و 
یس وهفت  حدود  طی  ب�ن ارسائیل، 
قابل انکار  قرن تاریخ این قوم، غ�ی

است.

 بود. این الهیات، در 
گ

ع در زند� نبوت الهی، معاد و لزوم جریان رسش
 تقلیل یافت؛ 

گ
ن و دنیازد� قرون بعدی، زمی�ن شد و به قومیت، رسزم�ی

، تفکرات یهودیت امروزی، حداقل از  به عقیده پژوهشگران اثر حا�ن
ق اروپا تأث�ی پذیرفته است:   چهار قوم و ملت قدرتمند آرب غسیا و رسش
از رسومات، جادوگری، خرافات، اساط�ی خاص مرص، شیطان گرا�ی و 
کهانت که در مرص باستان جایگاه جدی داشت؛ از دولت های قدرتمند 
ائیسم، گنوسیسم، غناهیتائیسم، بت پرس�ت و  ایرا�ن و بابیل در می�ت
کانه  تثلیث؛ از تفکرات خودبسنده و منهای خدای یونا�ن و اساط�ی م�ش
کانه، اساط�ی  ، م�ش پذیری از تفکرات پاگانیس�ت غن ها؛ و درنهایت، تأث�ی

ِع رومی. ، قانون گذاری سکوالر و حقوق منهای رسش رومی- یونا�ن
3- معاد مادی، بهشت زمی�ن و اتو�پ یهودی در سینما: عر�ن و زمی�ن 
شدن الهیات یهودی تا جا�ی پیش رفت که درباره معاِد ادیان ابراهیمی 
ن قابل توجهی دیده نمی شود مگر  در اسفار خمسه تورات، تقریباً م�ت
؛  در دو جا، غن هم به صورت مخترص و بازهم ماده محور و این جها�ن

در کتاب »غشنا�ی با ادیان بزرگ« می خوانیم:  »معاد در تورات، 
ن عتیق نیامده است. پس باید  بلکه در هیچ جای م�ت

گفت که تعب�ی کیل »غخرت« در تثنیه و مرا�ش ارمیا، 
ن  به معنای عاقبت دنیوی است«. در تلمود ن�ی

که کتاب فقهی اعتقادی فریسیان )یهودیان 
قدوس  »ذات  شده  گفته  است،  امروزی( 
تبارک، سه هدیه گران بها نصیب ارسائیل }و نه 
ن ارسائیل  دیگران{ کرده است: تورات، رسزم�ی

و جهان غینده« . البته این جهان غینده، چندان 
ارتباطی با معاد و روز جزاء و پاداش عادالنه ندارد 

ی کامالً قومی ترجمه می شود. تجیل این  و با تفس�ی
دیدگاه یهودیان، در تعدادی از غثار و فیلم های سینمای 

ن و تحلیل شده است. آرب توسط مؤلفان، تبی�ی
امروزه  یهودی:  سینمای  در  آیب  جهان  و  خدا  به  مادی  نگاه   -4
ات  تأث�ی است؛  مختلف  تفکرات  از  التقاطی  یهودی،  خداشنایس 
، ثنویت  ائیسم ایرا�ن بت پرس�ت یونانیان و مرصیان، ثنویت بابیل، می�ت
گنوسیان و توحید اسالمی بر خداشنایس ب�ن ارسائیل، طی حدود 
قابل انکار است. خدای قومی یهود  یس وهفت قرن تاریخ این قوم، آ�ی
در برخی فرازهای تورات تحریف شده فعیل، درگذر تاریخ، همانند 
خدایان اقوام بت پرست، اقوام آرب غسیا و جنوب اروپا، صور�ت 
جسما�ن و انسا�ن به خود گرفته است؛ دست وپا دارد، راه می رود، از 
قدرت ب�ش می ترسد، از معرفت غدمی وحشت دارد و گاهی از غفرینش 
تفکرات در قالب فیلم های  این  ب�ش متأسف و محزون می شود. 

عجیب درباره غفریدگار جهان، در سینمای آرب خود را می نمایاند.
5- برجسته سازی رسش و شیطان در فرهنگ و سینمای یهودی: ی� 
از موضوعات پررنگ در غثار سینما�ی یهودی، قدرت و نقش شیطان 
در دنیاست. مؤلف در این قسمت، ریشه فکری این نوع فیلم ها را 
ن کرده است: »با ضعیف شدن خدای یهود و اختصاص این خدا  تبی�ی
به قوم یهود،  غموزه شیطان، این خالأ را پر کرد؛ در تورات و به تبع 
غن انجیل، شیطان موجودی با قدرت زیاد است. این نگاه به خدای 
ضعیف و شیطان قوی، در ه�ن مدرن و سینمای آرب به وضوح دیده 
می شود«. در ادامه، کتاب مبا�ن این اندیشه یهودی شیطا�ن را به شکل 

دقیق تری برشمرده است.
ی در نگاه یهودی و سینمای تاریخ مقدس:  برریس  6- وحی و پیام�ب

دیدگاه یهودیان درباره وحی و نبوت، در قالب برریس چند فیلم 
تحلیل شده است؛ ازغنجاکه در تورات، تاریخ نگاری زیادی صورت 
ت غدم و نوح و  ا�ن چون حرصن گرفته، در فیلم های متعددی پیام�ب
ابراهیم و اسحاق و اسماعیل علیهم السالم موردتوجه فیلم سازان 
یهودی و مسیحی قرار گرفته اند و غثار تاریخی ای درباره غن ها ساخته 
پویانما�ی شاهزاده مرص و یوسف،   ، کتاب حا�ن شده است. در 
پادشاه رؤیاها توسط نویسندگان به نحو تفصییل و با روش ف�ن حکمی 

و چند اثر فاخر دیگر به صورت اجمایل، واکاوی شده اند.
الف( شاهزاده مرص: پس از توصیف و توضیح شناسنامه ف�ن اثر، 
ساختار موسیقا�ی و جلوه های برصی، عوامل تولید، س�ی داستان 
به برریس معا�ن و مبا�ن  و فیلم نامه و شخصیت پردازی داستان، 

اندیشه ای اثر پرداخته شده است.
 قوم خدا 

گ
معا�ن مستقیم این انیمیشن بدین قرارند:  برتری و برگزید�

ن موعودی که یهودیان باید بدان راه  که همانا یهودیان هستند، رسزم�ی
 امثال فرعون برهند، مظلومیت تاریخی 

گ
یابند تا از برد�

یهودیان با چاش�ن منجی و خدای قومی که در این 
 

گ
اثر دیده می شود. این اثر مروج سبک زند�
غمریکا�ی است و سبک لذت جویانه و رفاه زده 
ن نسبت می دهد تا توجیه   را به مقدس�ی

گ
از زند�

انیمیشن  این  شود.  راحت تر  مردم  برای  غن 
ن اشارا�ت به هولوکاست دارد. همچن�ی

خداشنایس حاکم بر این اثر، معرفت خدا�ی 
ناقص و ضعیف است که به شکل یک نور، 
قابل رؤیت و در حرکت است؛ خدا�ی که از 
معنویت، ُعمق و جهان شمویل خایل و غکنده از 

ت نسبت به »مردمش«  است. آ�ی
این اثر انسان شنایس اومانیس�ت و نژادگرا را القا می کند و 
ل  ن وحی و نبوت را تا حد تجربه ای شخیص، زمی�ن و قوم گرایانه ت�ن
می دهد. عصمت پیام�ب زیر سؤال رفته و به مخاطب القا می شود 
ن حال، مورد لطف و  ن دچار گناه می شدند و درع�ی ان ن�ی که ح�ت پیام�ب
عنایت دائم خدا بودند. هدف نبوت در این اثر، کامالً مادی و »رها�ی 
ن ش�ی و عسل  ب�ن ارسائیل از دست فرعون و رساندن غن ها به رسزم�ی

ن موعود(«  معر�ن شده است. )رسزم�ی
اکات  ب( پویانما�ی یوسف، پادشاه رؤیاها: ازغنجاکه این دو اثر، اش�ت
ف�ن و تولیدی زیادی دارند، برریس غن ها به شکل خالصه تری صورت 
پذیرفته است و پس از بیان مشخصات ف�ن و داستا�ن اثر، معا�ن و 

مبا�ن غن واکاوی شده است.
ت یوسف علیه السالم  ِ یهودی از حرصن

در این اثر شاهد تصویر تورا�ت
ن دارد و در انتهای  هستیم که شخصی�ت آ�ی معصوم و خودبرترب�ی
ن به خاطر این خصلت، از برادرانش خصوصاً یهودا و الوی –  فیلم ن�ی
که امروزه بیش�ت مورد توجه صهیونیست ها هستند – معذرت خواهی 
ت   حرصن

گ
می کند. فیلم روای�ت کامالً سکوالر و آ�ی قدیس از زند�

انه ایشان در  یعقوب و یوسف دارد و سخ�ن از رسالت الهی و پیام�ب
میان نیست. گو�ی رسالت یوسف به جاه و مال رساندن ب�ن ارسائیل 
است که به تقدیر ازیل خدای قومِی یهود، برای او جریانا�ت پیش می غید 

 بدوی کنعان، به ملک واالی مرص برساند.
گ

تا ب�ن ارسائیل را از زند�
7- غخرالزمان یهودی و سینمای معا�: استاد فرج نژاد معتقد است 
»شاید بتوان بحث غخرالزمان را مهم ترین محل اختالف یهودیان 
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صهیونیست و آ�ی صهیونیست دانست. آ�ی صهیونیست ها بر این 
باورند که نباید پیش از ظهور موعود یهود -مسیح ابن داوود- در 
ن مقدس دولت یهودی تشکیل داد و ازاین رو، صهیونیست ها  رسزم�ی
یت و قدرت رسانه ای در دستان یهودیان  را ظالم می دانند؛ اما اک�ش
صهیونیست است که همواره تالش دارند با تفاس�ی خاص از تورات 
و بخش های از تلمود درباره بهشت زمی�ن و موعود و ماشا )مسیح( 
یهودی و ح�ت فرازهای غخرالزما�ن انجیل، مفاهیم موردنظر خود 
درباره غخرالزمان را به عموم مسیحیان و یهودیان بقبوالنند و غن ها 
را در مس�ی اهداف سیایس و قدرت طلبانه خود قرار دهند«. مؤلفان 
 ، کتاب در ادامه برای فهم به�ت سینمای غخرالزما�ن یهودی-صهیو�ن
ن کرده اند تا راهنمای طالبان  نکات دقیق و مهمی را گردغوری و تبی�ی

باشد.
 ، 8- تصوف یهودی و تأث�ی عمیق غن در سینما: در سال های اخ�ی
تصوف یهودی )قباله/کاباال( روح تازه ای گرفته و در مجامع سینما�ی 
موردتوجه واقع شده است و افراد رسشناس فراوا�ن همراه با پوشش 
ن نکته  ی و تبلیغا�ت ابر رسانه ها، به این مکتب گرویده اند. هم�ی خ�ب
ن عرصه سینما به مکتب کاباال شده است و  منشأ توجه ویژه محقق�ی
ن به صورت مفصل، بدان پرداخته اند. غن ها  نویسندگان کتاب حا�ن ن�ی
وع یهودیت تا قرن بیست  ش کاباال را از ابتدای رسش ادوار بسط و گس�ت
 ، و یکم، قرن به قرن، کاویده اند و برخی را به اقتضای اهمیت بیش�ت
توضیح افزون تری داده اند. پس ازغن، عوامل رشد و توسعه قباال را 
ات فراوان غن در آرب،  به�ت فهمیده شود.  استخراج کرده اند تا تأث�ی
، مؤلفه های مهم کاباال برشمرده و توضیح  با اتمام مباحث مقدما�ت

مفصل داده شده اند:
الف( جادو محوری: فرد کابالیست می کوشد از راه تأمل و معرفت 
د تا در خدا تأث�ی بگذارد و بر جهان  ، به ماهیت خدا �پ ب�ب ا�ت ارسش
یالیس�ت یابد. این گونه رابطه قباال با سحر و جادو و  سلطه ای ام�پ

ن می گردد. رابطه جادوگری با دانش و گنوسیسم تبی�ی
، بت پرس�ت مرص و  ک، اساط�ی : گرایش ب�ن ارسائیل به رسش ب( ماده گرا�ی
ا�ت که از تمدن بابل گرفتند، نوعی بینش مادی در  یونان باستان و تأث�ی

کابالیست ها فراهم غورد.
پذیری یهود از  : به دنبال تحریف کتاب مقدس و تأث�ی ج( رسش گرا�ی
ک( که برای خدایان  ِ مرص، یونان و روم )ازجمله رسش

اساط�ی باستا�ن
فرعی استقالل قائل اند،  در اندیشه کابالیست ها خدا محدود گشت و 

شیطان قدرت گرفت.
یعت گریزی: گرچه کتاب زوهر خود را مدافع مذهب سن�ت ای  چ( رسش
ن شده است، اما به یک مع�ن  هایش تعی�ی می داند که در تلمود و تفس�ی
می توان گفت خود را باالتر از سنت جای می دهد زیرا اعالم می دارد 
-ِر�ب شمعون بن یوحان قیاس  ا�ت ی را نمی توان با تعالیم ارسش ن ارزش چ�ی

کرد و غموزه های رمزی ح�ت برتر از دانش تلمودی همگا�ن است.
ح( انسان-خدا انگاری: خدا در کتاب های مقدس تحریف شده یهود، 
، ناتوان و انسان گونه تصویر می شود و انسان، گاه برتر از  جسما�ن
خداوند تلقی می گردد. در قباال می خوانیم:  یهودی، خدای زنده ای 
است در کالبد انسان و یهودی، الوهیت جهان است؛ خاخام غبوهو 

می گوید:  }خاخام کانینا{ از خدا خییل برتر و واالتر بود.
 ، ی و اسالم هرایس: زرساالران جنگ طلب صلی�ب ن س( اسالم ست�ی
برای بسیج مردم اروپا علیه مسلمانان، شیطان و یاران او را از میان 
مسلمانان جست وجو می کردند. کاباالئیان نیاز داشتند با ترویج ادبیات 

مسیحاگرا�ی و معر�ن مسلمانان به عنوان رسش و کفار شیطان صفت، 
ی به جنگجویان صلی�ب در اندلس و آرب اروپا بدهند  انسجام بیش�ت
وز شوند. معر�ن مسلمانان به عنوان  د علیه مسلمانان پ�ی تا در ن�ب
ن با  وهای رسش در بخش ها�ی از َزوهر نمایان است. این کینه و ست�ی ن�ی
مسلمانان،  امروزه با ابزار رسانه دنبال می شود و از اصیل ترین مایه های 

غثار غخرالزما�ن هالیوود است.
ن مقدس و قوم برگزیده:  ، رسزم�ی ، منجی گرا�ی ش( غخرالزمان قباال�ی
 در کابالیسم، اسطوره سیایس یهودِی »پادشاهی خاندان داوود« در 
ن و عرفا�ن می یابد. قباال با تأکید بر  ، رازغم�ی غخرالزمان، جنبه ملکو�ت
ن  حلول خدا یا رسیان روح مقدس او، میان قوم ارسائیل و رسزم�ی
ن بر  مقدس پیوند برقرار می کند. درواقع قباالی عمیل،  تسلط یاف�ت

ن موعود و انتقال یهودیان به غن است. رسزم�ی
ا که غموزه های عرفا�ن غن عنا�  :  در ِسفر یص�ی ص( حروف گرا�ی
مقّوم قباال را تشکیل می دهد، غمده است: »به وسیله یس ودو طریق 
، ذات ازیل، رب الجنود، خدای قادر ارسائیل و ... نام خود  ن ارسارغم�ی
را حک و تثبیت کرد و جهان خود را بنیان نهاد«. سپس این یس ودو 
وت  ی همراه با غنچه در سف�ی طریق به عنوان یس ودو حرف الفبای ع�ب
)ده صادره از خداوند که جهان را صادر می کنند( معر�ن می گردد، 

توضیح داده می شوند.
اورادی  از  تغی�ی حوادث  برای  ازغنجاکه جادوگران   : گرا�ی ض( عدد 
ند، استفاده صحیح از اعداد برای غنان نقش مهمی  دارد؛  بهره می گ�ی
زیرا هر عددی در میدان عمل و ارتباطات کیها�ن اش دیده می شود؛ 
اوراد  و  تکرارها  صحیح  تعداد  درست،  عدد  از  استفاده  ازاین رو 
ها و چرخش ها، برای توفیق در عمل جادوگری کامالً  ، تطه�ی جادو�ی

ن کننده تلقی می شوند. تعی�ی
د( تناسخ: لوریا، غموزه زوهرِی هجرت ارواح را پذیرفت و با نظریه 

عیبور )باروری( خود،  غن را بیش�ت تکامل بخشید.
ذ( خدای قباال و شخینا: بر اساس مکتب کاباال، جهان تحت فرمان 
ات مختلف  یک خدا نیست، بلکه خدایان متعدد با مشخصات و تأث�ی
 رسچشمه گرفته اند، جدای از علت العلل بر غن فرمان 

گ
� که از یک ت�ی

می رانند.
ازنظریه پردازی های  استه شدن  پ�ی و  ن بحث  یاف�ت عینیت  به منظور 
ن کتاب در ادامه، چند اثر قباال�ی سینما را  ن و مؤلف�ی �ف، محقق�ی
به صورت نسبت تفصییل نقد و تحلیل کرده، مؤلفه های کاباال�ی را در 

غن نشان داده اند.

فصل دوم

استاد فرج نژاد، برریس سینما و فیلم های مسیحی را کاری مشکل 
می داند چراکه »اوالً مسیحیت پروتستان که در غمریکا و هالیوود نفوذ 
جدی دارد، با مبا�ن یهودی التقاط یافته است؛ و ثانیاً کاتولیک های 
ن  سینمای آرب، خصوصاً غن ها�ی که در هالیوود فیلم می سازند ن�ی
متأثر از فضای یهودزده و مادی سینمای آرب هستند؛ لذا سینمای 
مسیحی، سینمای مرکب از مسیحیت، یهودیت و مدرنیسم است 
و تحلیل و نقد غن به راح�ت می� نیست. نیاز است که بر تاریخ 
اساط�ی جهان  و  یهودی-مسیحی آرب  تاریخ سینمای  مسیحیت، 
باستان با رنگ و بوی مسیحی، مسلط باشیم تا تحلیل دقیق تری از 
ن دیدگاه، ایشان برریس  سینمای مسیحی ارائه دهیم«. بر اساس هم�ی
سینمای مسیحی را با برریس تاریخی این تعامل غآاز می کند و در چند 

د: محور �پ می گ�ی
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الف( نگاهی تاریخی به تعامل کلیسا و سینما: فیلم های اولیه سینما، 
ن سن�ت و غئی�ن بودند؛ اما  ارتباط خو�ب با کلیسا داشتند و دارای مضام�ی
ش مدرنیته و تقویت روحیه انتقادی  پس از جنگ جها�ن اول و گس�ت
دی�ن  ب�ش از گذشته، اوضاع عوض شد و فیلم ها، رنگ و بوی آ�ی
گرفت. ازاین رو کلیسا که قدرت فیلم را درک کرده بود، تشکل ها، 
ی از زیاده روی ها در هالیوود  رهنمودها و لژیون ها�ی برای جلوگ�ی
وع جنگ جها�ن دوم، فیلم ها  ل می کرد؛ اما با رسش شکل داد و غن را کن�ت
ی  بیش ازپیش به سکس و خشونت تمایل نشان دادند تا فروش بیش�ت
ن برنمی غمد. در دوران فرا مدرن که  داشته باشند و کاری از کلیسا ن�ی
گرایشان به معنویت و دین در میان ملل مختلف جهان فزو�ن یافت، 

ی یافته است. ، قوت بیش�ت غثار سینما�ی معناگرا و مذه�ب
ب( س�ی اجمایل در تاریخ تحوالت مسیحیت و غثار سینمای مرتبط:  
ه�ن  در  شده  بازنما�ی  مسیحیت  به خو�ب  بخش  این  در  نویسنده 
و سینمای آرب را معر�ن می کند و تفکرات مؤثر بر مسیحیت و 
سینمای مسیحی را که منشأ غن تصویرسازی ها از مسیح هستند، 
ن می نماید. درنهایت مخاطب را متوجه غثار اندیشه های پولس و  تبی�ی

فعالیت های فرقه پروتستانتیسِم متأثر از یهود می کند.
پ( کلیدواژه ها، نشانه ها و نمادهای مسیحی با قرائت های مختلف 
در دنیا: استاد فرج نژاد در این بخش با تفکیک دقیق و اندیشمندانه 
سینمای کاتولیک، پروتستان و مسیحیت صهیونیسم، به اصیل ترین 

، نشانه ها و نمادهای مسیحی اشاره می کند. ن مضام�ی
ت( سبک و تکنیک سینمای مسیحی )ژانر قدیس یا قدی�(: مؤلف 
در این بخش، گزاریسش از ابتکار برخی تحلیل گران سینمای مذه�ب 
جدید،  ژانری  تعریف  با  کرده اند  تالش  غن ها  می دهد؛  مسیحی 
فیلم های مرتبط با مسیحیت را ذیل یک مجموعه گرد غورند تا همچون 
ن   نامه اولیا و قدیس�ی

گ
 نامه ای، مختص به نمایش زند�

گ
فیلم های زند�

باشد. در ادامه، تقسیم بندی این گونه فیلم ها به دو نوع عر�ن و آ�ی 
عر�ن مطرح شده و درباره جزئیات و تفاوت غن ها بحث می شود.

ث( عقاید، اسطوره ها و الهیات مسیحی در سینما:  مسیحی�ت که امروز 
با غن روبرو هستیم، از سنت پی�ت مقدس و اناجیل هم نوا فاصله 
گرفته، پول� و یهودیزه شده است. سینمای مسیحی را باید سینمای 
تجسد، گناه ازیل انسان به خاطر اشتباه حوا و غدم و اخراج ایشان از 
عقال�ن مسیح، رنج و  بهشت، ایمان به مسیح،  عشق مبهم به راه آ�ی
شکنجه مسیح و یارانش برای رها�ی دیگران، تصلیب و فداکاری مسیح 
ن دشمنان خدا و ظالمان، فداء، تثلیث، تسلیم  و یارانش بر صلیب ک�ی
و تقدیر دانست؛ البته با قرائت های خاص مسیحیت پول� فعیل که 
ی )یا حداقل  ن گرا�ی و عقل ست�ی چاش�ن ذلت پذیری، سکوالریسم، ج�ب
عقل گریزی( را هم به همراه دارد. اعتقاد به »فدا شدن قهرمان، 
هم پیما�ن کلیسا و شیطان، استفاده از صلیب در مقابل شیطان و 
نمادهای فراوان دیگر«، بسیار در فیلم ها حضور دارند. نویسنده 
در توضیح و بیان هریک از عقاید تجیل یافته در سینما، فیلم ها و 
ن معر�ن می کند و بدین گونه، به بحث های خود اتقان  شواهد کا�ن را ن�ی

و عینیت می بخشد.
 و رهبانیت در سینما

گ
د( عرفان مسیحی، رازوار�

ن دارد؛  عرفان در ذات خود با ارسار هس�ت غمیخته است و حالت رازغم�ی
اما در مسیحیت، عرفان با التقاط با تفکرات گنویس و نوافالطو�ن و 
کانه،  ن یا عقل گریز تثلی�ش و شبه م�ش کالم مسیحی و الهیات عقل ست�ی
قابل فهم و ال محاله ای یافته است و راز ورزی در غن رنگ  ابهامات آ�ی

ن شدیدتری با عقل واجد شده است. و بوی ست�ی
، کارکردهای مختلفی دارد. کاتولیک ها به دلیل محوریت   عرفا�ن

گ
رازوار�

ن یا عقل گریزی چون تثلیث و فدا در الهیاتشان،  مقوالت عقل ست�ی
 را مرصوف ضعف های الهیا�ت خود می کنند و برای توجیه 

گ
رازوار�

ن خود به کار می برند؛ اما  تثلیث و سایر اساط�ی عقل گریز و عقل ست�ی
پروتستان ها از رازگو�ی در ه�ن منسوب به خود،  در راه نقل کاتولیسم 
ند؛ همچنان که صهیونیست ها  و نزدی� بیش�ت به یهودیان کمک می گ�ی
، جذابیت   را برای آفلت زا�ی

گ
در ادبیات آفلت زای خویش، رازوار�

مفید استفاده می کنند. معنانمایانه و زایش علم آ�ی
مؤلف در این بخش، تحلییل جامع از عرفان مسیحی و بسیاری از 
غموزه های و شیوه های مرتبط با غن می دهد؛ با نگاهی کیل به عرفان 
برمی رسد،  به تفصیل  را  غآاز می کند،  رهبانیت  مسیحی در سینما 
 مراحل عرفان مسیحی و شیوه های ریاض�ت غن از قبیل تجرد و عفت، 
،  رنج، اخالق محوری، عشق،  فقر،  اطاعت پذیری محض، انزواطل�ب
ایمان گرا�ی و تضعیف عقالنیت و بسیاری دیگر از غموزه های عرفا�ن 
ن می کند و درنهایت،  غثار سینما�ی فراوا�ن را عمدتاً به  مسیحیت را تبی�ی
-حکمی واکاوی می نماید تا شاهدی برای حضور این غموزه ها  شیوه ف�ن

در سینما باشد.
ذ( صهیونیسم مسیحی و تل اونجلیسم و تأث�ی در سینمای غخرالزما�ن

مباحث  مفصل ترین  که  را  بخش  این   ، حا�ن پژوهش  ن  محقق�ی
ن شناسانه و  مطرح شده در کتاب است، به کنکاش نگاه های رستاخ�ی
غخرالزمان شناسانه مسیحی اختصاص داده اند و مباحث را در سه 

بخش عمده طرح کرده اند:
ن  اول( چیس�ت و ریشه های تاریخی مسیحیت صهیونیسم:  مؤلف�ی
مسیحی- دل  از  مسیحی  صهیونیسم  که  نکته  این  بیان  با  اثر، 
یهودیان زاده شد، واقعیت حمایت این صهیونیسم های مسیحی را 
ن می کند و سپس  از صهیونیسم های هرتزیِل یهودی، اثبات و تبی�ی
وح، عوامل پیدایش صهیونیسم تاریخی را برمی شمارد. به صورت م�ش
ک بنیادگرا�ی انجییل و بنیادگرا�ی  دوم( مهم ترین اصول و مبا�ن مش�ت
ک صهیونیسم مسیحی و  ن مهم ترین مبنای مش�ت یهودی: پس از تبی�ی
یهودی،  یع�ن ضدیت و دشم�ن با اسالم، اهداف اصیل مسیحیان 

ن لیست شده اند. صهیونیسم در این قسمت توسط مؤلف�ی
: با  سوم( بازنما�ی غخرالزمان در ایدئولوژی مسیحیت صهیونیس�ت
توضیح زمینه ها و الزامات وقوع غرماگدون و ظهور مسیح از دیدگاه 
الهیات حاکم  اندیشه ای  و  مسیحیان صهیونیسم، مبحث مهم 
بر غخرالزمان مسیحی و ازجمله عالئم و حوادث غخرالزمان در این 
الهیات، توضیح مفصل و مستو�ن داده شده است و در انتها، تمامی 
غموزه های اندیشه و الهیات مسیحیت صهیونیسم، در قالب تحلیل 

چند اثر سینما�ی مهم، به نمایش گذارده شده است.
در این بخش به دلیل سهم عمده رسانه ها و فیلم های سینما�ی و 
انیمیشن های مسیحیان صهیونیست، مؤلفه ها و مبا�ن فکری-کالمی 
ن کاویده شده است. غثار  ی غن ها به الهیات و سینما ن�ی ن غن ها و نگاه فان�ت
نزدیک به مسیحیت صهیونیس�ت که زاویه نگاهش به نمادها سمبل های 
ی و استعاری و سیایس نزدیک می شود،   ن مذه�ب و دی�ن به حالت فان�ت
ن  مانند سه گانه »ارباب حلقه ها« و فیلم- انیمیشن »غلیس در رسزم�ی
ن بار  عجایب«  و فیلم ها�ی چون »أُمگاکد 1 و 2« در این کتاب برای اول�ی

نقد و تحلیل شده اند.



ار
د غث

رص
م ت 

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

د 00
ردا

/ م
 2

ه 9
ار

شم
 



37

بخش چهارم

تولیدات  از  ا�ی  رسن به  سهم  هنگ کنگ،  و  کره  ژاپن،   ، ن چ�ی هند، 
این کشورها ساالنه چند  دارند.  اختیار  در  غسیا  و  سینما�ی جهان 
، فیلم و پویانما�ی تولید می کنند و بازار بزرگ  برابر تولیدات آر�ب
کشورهای  لذا  می روند.  شمار  به  آر�ب  تولیدات  برای  ن  ن�ی مرص�ن 
، تولیدات مهمی دارند که  �ت ن های رسش ن در باب اساط�ی و غی�ی آر�ب ن�ی
برخی از مهم ترین نمونه ها،  در این بخش مورد بازبی�ن قرار گرفته 
�ت به دلیل  ن این اثر می گویند،  تولیدات رسش است. غن گونه که محقق�ی
قرابت های اخال�ت و عرفا�ن با تفکرات ایرانیان و مسلمانان، بر اندیشه 
ات زیادی دارند؛ اما ازغنجاکه تحلیل  مخاطبان مسلمان و ایران تأث�ی
�ت در کشور ما چندان  ن های رسش و برریس محققانه و معطوف به غی�ی
شناخته شده نیست، واکاوی و پژوهش های انجام شده در این فصل، 
از صعوبت دوچندان برخوردار بود و درنهایت، با تحلیل فیلم ها و 

مستندهای فراوا�ن که در کتاب ذکر شده اند، نتایج ذیل حاصل غمد:
الف( تعامل هندوئیسم و سینما: سینمای هند چندان تحت تأث�ی 
حکمت ه�ن هند باستان نیست و اکنون در غستانه قرن بیست و یکم، 
به سینما�ی سکوالر و عر�ن که گاهی هم اشارا�ت دی�ن و میل دارد، بدل 
شده است. بسیاری از شاخص ترین سینماگران هندی، به هالیوود و 
نگاه های آر�ب گرایش دارند. در بسیاری از فیلم های هند، نگرش  مادی 
 ، و آرب گرایانه حاکم است. با نفی هرگونه حقانیت و تعصب دی�ن
ِ منهای دین، معنویت 

، نوع دوس�ت بر مضامی�ن چون عشق انسا�ن
، رسود میل، ناسیونالیسم،   ، مرزهای جغرافیا�ی دی�ن فرا دی�ن یا آ�ی
تسامح و تساهل، پلورالیسم و اومانیسم تأکید می شود و توسط بازی 
 و معنویت منهای دین یا 

گ
با عاطفه و احساس مخاطبان،  سبک زند�

فرا دی�ن تبلیغ می گردد.
ب( تعامل بودیسم و المائیسم و سینما

ات بودیسم بر سینمای هند دیده می شود؛ بودیم  موارد کمی از تأث�ی
در هرجا که وارد شده است، رنگ و بوی سنت های قدیمی تر غنجا را 
ن  ، بیش�ت با تائوئیسم و کنفسیوس و س�ن ن گرفته است؛ بودای چی�ن ن�ی
قدیمی چی�ن همراه است و بودیسم کره ای گاهی با مسیحیت و گاهی 
با الییسم و المذه�ب همراه می شود؛ اما مجموعاً بودیسم کره ای و 
سینمای متأثر از غن، سکوالرتر، عر�ن تر و مادی تر از بودیسم چی�ن 
، در سده  ن به دلیل تسلط غمریکا بر کره جنو�ب است. سینمای کره ن�ی
ده با آرب و اروپا،   گس�ت

گ
بیستم و بیست ویکم و ارتباطات فرهن�

التقاطی است و تا حدی از سنت های چی�ن و کره شمایل فاصله گرفته 
است.

بودیسم تب�ت یا المائیسم، مهم ترین انشعاب بودیسم است. به 
دلیل استقالل طل�ب المائیست ها که ارتباط نزدی� با آرب و غمریکا و 
، مروج المائیسم  ن برخی دولتمردان آرب زده هندی دارند، سینمای چ�ی
نیست اما سینمای غمریکا،  انگلیس، ژاپن، المان و ... مروج غن شده اند.

ق غسیا ق و جنوب رسش ج( تعامل تائو و کنفسیوس و سینمای رسش
سنت دی�ن قدیم چینیان با رنگ وبوی تائوئیسم و حکومت داری و 
، تایوان و  ن اخالق کنفوسیویس، در کنار بودا،  دین اصیل مردمان چ�ی
-تائو�ی  ن نوع ویژه ای از سینمای بودا�ی هنگ کنگ است. لذا سینمای چ�ی
ن �ب بهره نیست.  ن حکمرا�ن و اخالق کنفوسیویس ن�ی است که از س�ن
، نسبت به همسایگانش مستقل از هالیوود است؛ گرچه  ن سینمای چ�ی
اً درنتیجه جذب برخی کارگردانان چی�ن به هالیوود و رسمایه گذاری  اخ�ی
، تمایالت سکوالریس�ت و گرایش به  ن کت های آر�ب در سینمای چ�ی رسش

ن رشد یافته است. سینمای هنگ کنگ و  اساط�ی آر�ب در چی�ن ها ن�ی
، زبا�ن و تاریخی، مشابه سینمای  ن به دلیل قرابت مذه�ب تایوان ن�ی

ن است. چ�ی
د( تعامل شینتو و سینما

اتور بوده  سنت قدیمی مردم ژاپن، تقدیس خورشید و تقدیس ام�پ
ن در ژاپن نفوذ کرده اند. درنتیجه،  است. بودیسم و مکاتب چی�ن ن�ی
اما  ، شینتو�ی می پردازد؛  ، بودا�أ تائو�ی ن به سنت های  سینمای چ�ی
ی از حد اشار�ت مخترص فراتر نمی رود و بخش اعظم  این جهت گ�ی
سینمای ژاپن، تسلیم غمریکا و آرب است؛ زیرا فرهنگ و ه�ن ژاپن 
ن شد، دستخوش  پس از جنگ جها�ن دوم که تسلیم غمریکا و متفق�ی
تحوالت آرب گرایانه زیادی گشته است. سینما و انیمیشن ژاپن فقط 
»رحم اجاره ای آرب« بوده است و عوامل تکنی� ژاپن، به خدمت 

ترویج فرهنگ یهودی-مسیحی و صهیو�ن آرب درغمده اند.
ق و آرب در سینما و  ا� رسش درمجموع می توان گفت تولیدات اش�ت

انیمیشن، آالباً به سود تفکر آر�ب تمام شده است.

بخش پنجم:

این بخش کتاب که کوتاه ترین،  اما بدون شک مهم ترین بخش کتاب 
ن )که کمک  است، پس از مرور اجمایل بر تمامی بخش های پیش�ی
شایا�ن در ارائه گزارش حا�ن بود(، به ارائه پیشنهاد های کاربردی برای 
ن دآدآه مند  مندان، فیلم سازان و مسئول�ی پژوهشگران، منتقدین، ه�ن
در این عرصه می پردازد تا گامی مؤثر و عمیل در جهت تحقق هدف 

اصیل کتاب – تولید سینمای دی�ن اسالمی - برداشته باشد.
ن کتاب، پس از غسیب شنایس دقیق سینمای دی�ن موجود،  محقق�ی
راهکارهای دستیا�ب به سینمای دی�ن غرما�ن را در چهار بخش:  اجتماعی-
-نهادی، به صورت  ، حکوم�ت ی-رسانه ای، علمی-غموزیسش ، ه�ن

گ
فرهن�

کاربردی و عملیا�ت ارائه کرده اند.
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کتاب
تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیس�ت در سینما

کتاب| تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیس�ت در سینما

معر�ن اجمایل

انقالب اسالمی، �فاً انقال�ب سیایس به حساب نمی غید؛ بلکه به نوعی 
پایان فلسفه مادی مدرن و غآاز تفکر است و تبلور این تفکر در 
ِ مبت�ن بر تعالیم اسالم ناب محمدی، 

قالب نظام تربی�ت و غموزیسش
فرهنگ و تمد�ن الهی را رقم می زند؛ برای تحقق این تمدن می بایست 
اندیشه های انقال�ب در عرصه فکر و دانش، پرورانده شود و موانع 
فکری غن مرتفع گردد. کتاب »تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیس�ت )عرفان 
ن پرورش و تولید فکر است  یهودی( در سینما«، ی� از مصادیق هم�ی
ن علیه السالم   دانشگاه امام حس�ی

گ
که به همت بخش اجتماعی فرهن�

ن فرج نژاد  و با تالش ها و پژوهش های اساتید اندیشمند، محمدحس�ی
و رفیع الدین اسماعییل نگارش یافته است. این کتاب 365 صفحه ای، 
برای بار اول در شهریور 1396 توسط موسسه انتشارات دانشگاه امام 
ن علیه السالم ن�ش یافته است. محتوی و مباحث کتاب را می توان  حس�ی
به دو بخش کیل تقسیم کرد: بخش اول که شامل فصل اول، دوم، 
ن مباحث نظری و اندیشه اِی  سوم و پنجم می شود، به طرح و تبی�ی
موضوع و ارائه نقشه راه برای ادامه مس�ی پژوهش می پردازد. مفاهیم 
کیل، مفاهیم و غموزه های عرفان یهودی، روش شنایس تحلیل غثار 
د، در این فصول انجام  سینما�ی و درنهایت، جمع بندی و ارائه راه�ب
شده است. بخش دوم کتاب، به نقد و تحلیل فیلم های سینما�ی و 
بازنما�ی نفوذ قباال در سینما اختصاص دارد؛ در این بخش، تعدادی 
از غثار سینما�ی بر پایه روش متناسب نقد و تحلیل فیلم از میان 
روش های برگزیده و بر اساس غموزه ها و اندیشه های عنوان شده در 

بخش اول، واکاوی و تحلیل شده اند تا ظهور غن غموزه ها در سینما را 
به عیان نمایش دهند.

گزارش تفصییل

کتاب »تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیس�ت )عرفان یهودی( در سینما« به 
شیوه ای منطقی و منسجم در 5 فصل تدوین شده است.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

چنانچه از عنوان فصل انتظار می رود، رسالت اصیل پژوهشگران 
ن  در این فصل، طرح مباحث کیل و مبنا�ی مرتبط با پژوهش و تبی�ی
ن تحقیقا�ت است. ازاین رو نگارنده کتاب، با پاسخ  ورت انجام چن�ی �ن

به این سؤاالت مقدر غآاز می کند.
و  آرب  دنیای  اندیشه ای  و  سیایس  متعدد  بحران های  درحایل که 
بن بست فلسفی و کمبود رسمایه اجتماعی در آرب معا�، باعث 
اشتیاق مردمان به اندیشه و عرفان اسالمی شده است، برنامه ریزان 
زرساالر آر�ب در تالش اند که با جایگزی�ن برخی اندیشه های عرفا�ن 
همسو و نفوذ به فرهنگ اسالمی و التقاطی کردن غن، سلطه خود را 
بسط دهند؛ در این راستا، ارتباط یهود و فرقه ها�ی چون صهیونیسم و 
قابل انکار است. عرفان یهودی )کابالیسم،  ، آ�ی رسانه های مسلط جها�ن
ن های صوفیانه و التقاطی است که در غثار  قباله یا قباال( ی� از غی�ی
ی زیادی بدان پرداخته شده است به گونه ای که می توان  سینما�ی و ه�ن
، سینما، فرهنگ و ح�ت سیاست  گفت ی� از مهم ترین پایه های ه�ن
آرب جدید، قباله می باشد. مطمئناً با غگاه سازی نخبگان و مردم از 
 انجام خواهد شد؛ 

گ
نفوذ این فرهنگ، نوعی مصون سازی فرهن�

افزون براین، راه برای تحقیقات عمیق تر هموار می گردد و می توانیم با 
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در این کتاب اصطالح 
برای  تاریخی«  »صهیونیسم 

است  شده  انتخاب  آن  به  اطالق 
- ناسیونالیس�ت یهودیت  معنای  به  که 

قومی نزدیک می باشد که دنیاخواهی و 
ن موعود  نژادپرس�ت و بازگشت به رسزم�ی

و ماده محوری، اصول بنیادین آن را 
تشکیل می داد.

شناخت صحیح روزنه های نفوذ سینما�ی و رسانه ای آرب و برنامه ریزِی 
، از حالت انفعال به حالت فعال  دهای عملیا�ت تاکتیک ها و راه�ب

تمدن ساز برسیم.
ورت و هدف تحقیق، مؤلف با طرح مباح�ش  پس از روشن شدن �ن
برای  را  مخاطب  تمایل  و  نه  انگ�ی دشمن شنایس،  ورت  �ن امون  پ�ی
ایطی که رشد اسالم  اند. در رسش ن ی عمیق تر بحث ها، برمی انگ�ی پیگ�ی
و حوزه های علمیه، دشمن را بیش ازپیش فعال کرده است، دشمن 
 و تسلیم در برابر او خواهد بود؛ تنها با 

گ
ناشنایس، مقدمه واداد�

شناخت صحیح و عمیق دشمن می توان برای عمل متقابل برنامه ریزی 
کرد، از سقوط در امان ماند و تهدیدها و حمالت او را به فرصت 
نتوانسته است بدون شناخت رقیبان و  تبدیل نمود. هیچ تمد�ن 
ن اثر حا�ن در  ش یابد. محقق�ی مدعیان گزافه گو، رشد کند و گس�ت
پایان این فصل، پیشینه ای کامل و روشن از موضوع پژوهش کتاب 
ن  ارائه کرده و سپس وجوه تفاوت کار خود را به صورت شفاف تبی�ی
کرده اند تا بیانگر اهمیت تحقیق انجام شده و تحقیقات مشابه در 

غینده باشد.

فصل دوم:  مبا�ن مفهومی-نظری

جدی ترین و مهم ترین مباحث مربوط به کاباال 
نویسنده،   است.  مطرح شده  فصل  این  در 
مفاهیم و مبا�ن نظری این مکتب را همراه چند 
گرفته  �پ  در هشت محور  دیگر  نظری  بحث 

است:
1. مفهوم شنایس: از میان 16 مفهومی که با 
چند  شده اند،  طرح  کتاب  در  نس�ب  تفصیل 

نمونه را بیان می کنیم:
- عرفان و تصوف: عرفان و معرفت، در عر�ب 

هم ریشه و هم معنا و به معنای شناخت می باشند؛ 
، شناخت  عرفان، شناخت شهودی خایص است که در اصطالح دی�ن

شهودی و دریافت قل�ب خدای متعال و صفات و افعال او می باشد؛ 
درحایل که معرفت، شامل شناخت با روش شهودی، ح�، عقیل و 
وحیا�ن می شود. چندین واژه، نزدیک به کلمه عرفان هستند که با یکدیگر 
نم«، »گنوس�ت  نسبت عموم و خصوص من وجه دارند. »میس�ت س�ی
»معرفت«،  »تصوف«،   »صوفیسم«،   ،» چوالی�ت »اسپ�ی نم«،  س�ی
»معرفت شهودی« و »معرفت عمیق معنوی« معادل ها�ی هستند که 

برای عرفان به کاررفته اند.
- یهود، یهودیت و هویت یهودی: برخالف تصور رایج، یهودیت 
ایع«  عنوان دین مستقیل نیست؛ بلکه صورت تحریف شده ی� از »رسش
دین حنیف ابراهیمی است که به ضمیمه مسیحیت منحرف، به اشتباه 
رایج، به »ادیان ابراهیمی« مشهور شده اند. بعد از آلبه قبیله یهودا 
بر سایر قبایل ب�ن ارسائیل بود که عنوان »یهودی« به کل ب�ن ارسائیل 
اطالق شد؛ لذا بار قومی و قبیله ای این کلمه، بیش�ت از بار دی�ن و 
ن ک� که دین ب�ن ارسائیل را  هویت الهی است. در روایات اسالمی ن�ی
تبدیل به یهودیت کرد »الذی َهوَّد الیهود«، یهودا نامیده شده است 
و در کنار پولس که »الذی نرّص النصاری« است، موردانتقاد قرار 
گرفته است؛ اما امروزه، یهودیت بیش از غنکه هوی�ت دی�ن تفس�ی 
ن موعود استقرار یابد تعریف  شود، هوی�ت قومی که باید در رسزم�ی
می شود؛ یع�ن نوعی ناسیونالیسم نژادی مخصوص افرادی با مادر 
یهودی؛ گرچه اگر پدر هم یهودی باشد، برای تقویت نژاد به�ت است 

ویل مادر نقش مهم تری دارد. امروزه اک�ش یهودیان در جهان و در 
ن اشغایل سکوالر هستند و بیش�ت ریشه های نژادی و تاریخی  فلسط�ی
. صهیونیست ها شخصیت یهودی را  خود را تقویت می کنند تا دی�ن
ن موعود  ن به رسزم�ی شخصی�ت از نژاد یهودی می دانند که برای رف�ت
جهت غماده سازی ظهور مسیحای یهودیان برای ترصف جهان، تالش 
می کند تا بتواند ملت یهود را در ارسائیل بزرگ جمع کند. با این 
تعریف، گروه های مختلف یهودی از تعریف »شخصیت و هویت 

یهودی« خارج می شوند.
- صهیون، صهیونیسم و صهیونیسم تاریخی: »صهیون نام کوه پر 
غفتاب و خش� است در جنوب آرب بیت المقدس )اورشلیم(. گاهی 
ن و دارالوالیه  منظور از غن، تمام شهر است و گاهی مناطق مرفه نش�ی
بیت المقدس را گویند. در محل غن اختالف است و برخی »اکرا« و 
بعیصن »موریا« و گروهی »اوفل«  را صهیون دانسته اند. صهیونیسم 
نام جنب�ش سیایس است که با حمایت خاندان زرساالر یهودی چون 
روچیلد و با ریاست اجرا�ی تئودور هرتصل در اروپا )غلمان، اتریش 
و سوئیس( در اواخر قرن نوزدهم، بنیان نهاده شد و هدف خود 
را تشکیل دولت یهودی در ی� از نقاط دنیا قرار داد تا 
بتواند قدرت سیایس و اقتصادی یهودیان را متمرکز 
ی برسد. در ابتدا  کند و به مطامع مادی بیش�ت
 ، مناطقی چون اوگاندا، جنوب غمریکای جنو�ب
کردستان و ... مطرح شدند و نهایتاً بنا بر 
این شد که به دلیل تسلط انگلیس بر برخی 
ن  ن به عنوان رسزم�ی ، فلسط�ی مناطق عثما�ن
موعود مطرح شود تا بتوانند از احساسات 
ن در این مهاجرت و  دی�ن و تاریخی یهودیان ن�ی

آصب بزرگ یاری جویند.«
تشکیل رسمی جنبش  از  قبل  تفکر صهیونیس�ت 
ن در  ن کنگره صهیونیسم در اروپا ن�ی نم در اول�ی صهیون�ی
میان گروه زیادی از یهودیان وجود داشت و دنیاخواهی و نژادپرس�ت 
ن موعود و ماده محوری، اصول بنیادین غن را  و بازگشت به رسزم�ی
تشکیل می داد؛ در این کتاب اصطالح »صهیونیسم تاریخی« برای 
- اطالق به غن انتخاب شده است که به معنای یهودیت ناسیونالیس�ت

قومی نزدیک می باشد.
- مکتب قباله یا کابالیسم در عرفان یهودی: کلمه قباله از ریشه »قبل« 
ن است که به معنای دریافت و قبول  به معنای دریافت کردن و پذیرف�ت
سنت رازغلود و عرفا�ن گذشتگان می باشد. این اصطالح از قرن یازدهم 
برای غن نوع اندیشه عرفا�ن یهودی به کار رفت که چون ادعا می شد 
از گذشته ای دور دریافت شده است، نخست به عنوان تعلیمی رسی 
ده می شد و تنها در قرن  به شمار اند� از افراد ممتاز و برگزیده س�پ
چهاردهم به موضوع طلب و مشغله غشکار بسیاری از مردم تبدیل 
ا« و  ا/باه�ی شد. کتاب های مهم این جریان، دو کتاب »سفر به�ی
»َزوهر« هستند که زوهر به احتمال قوی تر توسط مویس اهل لئون 
( در حدود سال 1286م. نوشته شده و در تبدیل کردن جریان  )ِدلئو�ن

کاباال به اصیل ترین جریان عرفا�ن یهود،  نقش مؤثری داشته است.
اوایل  از همان  کاباالی مسیحیت یهودی زده:  یا  - قباالی مسیحی 
یهودیان،  میان  در  عرفا�ن  محافل  تشکیل  و  زوهر  کتاب  انتشار 
کنجکاوی و غموزه های برخی مسیحیان شاگرد یهودیان و مارانوها 
)یهودیان مسیحی شده یا مسیحی نما(، به محافل مسیحی اروپا راه 
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یافت و کم کم عرفان قباال برای مسیحیان شناخته شده تر شد. از قرن 
دام هلند و غلمان،  پانزدهم به بعد، با انتشار غثار قباال�ی در غمس�ت
گذاری قباال در جامعه مسیحی زیادتر شد. عالوه بر این،  روند تأث�ی
ورود افکار قباال�ی به مسیحیت، از طریق تالش اندیشمندان و عارفان 
ن بود که به دلیل ضعف  مسیحی برای تحقیق در این افکاِر شگفت انگ�ی
پذیری عالمان مسیحی از  مبا�ن عقیل و کالمی مسیحیت، به تأث�ی
عرفان یهودی انجامید و به تدریج زمینه های مکتب »قباالی مسیحی« 

فراهم گشت.
- صهیونیسم مسیحی: ریشه های تفکر مسیحیت یهودزده انگلی� 
و قباالی مسیحی و مکتب پیورتنیسم در میان پروتستان، زمینه های 
»صهیونیسم  یا  صهیونیسم«  »مسیحیت  نام  با  مکت�ب  تأسیس 
مسیحی« را از قرن نوزدهم در میان انگلیکن های انگلی� به وجود 
و  ، امروزه چند ده میلیون پ�ی غورد. این اندیشه یهودزده پروتستا�ن
در میان مسیحیان شمال اروپا و غمریکای شمایل دارد. غن ها داغ تر 
غرمان های  و  اساط�ی صهیونیس�ت  از  یهودی،  از صهیونیست های 
غخرالزما�ن و مسیحا�ی صهیونیسم پشتیبا�ن می کنند و در دفاع از 
، برای  ن ن مقدس فلسط�ی ورت تشکیل دولت یهودی در رسزم�ی �ن
زمینه سازی ظهور مسیحا مدیحه رسا�ی می نمایند. ال�ب های قدرتمند 
ارسائیل آاصب در کشورهای آر�ب خصوصاً غمریکا و انگلیس، از 
ن هستند و چندین شبکه ماهواره ای و استودیو و کانال  میان غن ها ن�ی

رسانه ای بزرگ دارند.

2. واکاوی انتقادی تاریخ، اندیشه و فرهنگ قباال�ی
قباال یا کابالیسم، در سال های اخ�ی به مدد رسانه های جریان اصیل 
، روح تازه ای گرفته و در مجامع سیایس،  رسمایه داری صهیونیس�ت
، علمی و رسانه ای آرب،  تحلیل و برریس شده است. موج 

گ
فرهن�

تبلیغی کابالیسم، سینما و مطبوعات جهان را فراگرفته است؛ اما 
عرفان یهودی منحرص به اکنون نیست و ریشه در عمق تاریخ هفت 
امو�ن خود داشته  ات زیادی بر تحوالت پ�ی سده اخ�ی دارد؛ قباال تأث�ی
امون خود گرفته است؛ این مکتب از  ن از جهان پ�ی و تأثرات فراوا�ن ن�ی
پنهان کاری غآازین و عدم امکان راه یا�ب زنان به محافل عرفا�ن به جا�ی 
رسیده که اکنون، تحت تأث�ی برنامه های صهیونیس�ت رسمایه گذاراِن ه�ن 
و سینمای آرب، گناهکارترین زنان و مردان  هالیوود را به میان خود به 
نام عرفان راه می دهد! تا جلب نظر کند و بتواند ایده های غخرالزما�ن 
و رسزمی�ن صهیونیسم را به نام عرفان به جهانیان القا کند. غنچه از 
ی حائز اهمیت است، »شیطان شنایس«،  زاویه تحلیل سیایس و ه�ن
« در این مکتب  ن گرا�ی « و »رسزم�ی «، »پادشاهی جها�ن »پیام مسیحا�ی
است و دقیقاً این مفاهیم است که کاباال را به عنوان یک ایدئولوژی 
مندان و تبلیغات رسانه ای، معنادار  سیایس و جهت دهنده به ه�ن

می کند.
3. مبا�ن و تاریخچه تفکرات عرفا�ن و شبه عرفا�ن در میان یهودیان

ده ای را با محوریت  مؤلف در ذیل این عنوان، مباحث متنوع و گس�ت
قباال و در ارتباط با امور مختلفی ازجمله مرص باستان و فلسفه های 
تناسخ،  و  اخروی  معاد  زوهر،  کتاب   ، نوافالطو�ن و  اسکندرا�ن 
 ، جریانات اومانیسم، پروتستانتیسم، مدرنیته، رنسانس، فراماسو�ن
ح می دهد. طبیعی است که  قباالی مسیحی، شیطان شنایس و ... رسش
ون است؛ ازاین رو  گزارش تمام محتوای کتاب، از عهده این مخترص ب�ی

تنها به مباحث عمده و دارای اهمیت بیش�ت اشاره خواهد شد:
الف( قباال چیست؟ قباله یا قباال دو اصطالح دارد؛ در اصطالح عام، 

معادل کل مکاتب عرفان یهودی به کاررفته و در اصطالح خاص به 
معنای عرفان یهودی زوَهری به کاررفته است.

پیش از تشکیل منسجم مکاتب عرفان یهودی، این کلمه به سنت های 
شفاهی گفته می شد که در میان یهودیان نسل به نسل می چرخید و از 
اواسط قرون میالدی به بعد، کم کم در کتب مرکابا�ی و قبایل نگاشته 
شد. به تعب�ی برخی علمای یهود، قباله عبارت است از تالش برای 
ن تورات. قباالییان ادعا  تفس�ی عرفا�ن متون مذه�ب یهود، خصوصاً م�ت
دارند که هر حرف و عدد و ح�ت هر نقطه و حرک�ت که در کتاب 
، گویای ارسار  ن تورات غمده است، با حساب ابجد و یا به صورت رمزغم�ی
هس�ت و انسان و خدا و قوم برگزیده اش می باشد. غن ها معتقدند 
، استفاده  در کتاب مقدس ارساری وجود دارد که با نسبت های ریایصن
ن کتاب به دست می غید؛  از حساب ابجد، جادو و علوم آریبه از م�ت
ن را به طور صوری و تحت اللفظی می خوانند، نائل  ویل کسا�ن که م�ت
به درک غن نخواهند شد. به قویل، عرفان یهودی خوانش بخش های 

سفید کتاب تورات است نه سیاهی های نوشته بر صفحه سفید!
جریان رسمی و منسجم عرفان یهودی، از اواسط قرون وسطی به 
بعد، ابتدا در عرفان مرکابا و سپس در عرفان زوهری و پس ازغن در 

عرفان حسیدی خود را نمایانده است.
فرعونیان،  فرهنگ  با  التقاط  از  پس  یهودی  اندیشه  اساساً  ب( 
از  با عرفان ها�ی  بابلیان، دنیازده و مادی شده است و  یونانیان و 
ت  وان حرصن نوع عرفان های خدامحور، چندان  هماهنگ نیست. پ�ی
ت مسیح و  مویس علیه السالم در طول تاریخ با ایمان غوردن به حرصن
ت خاتم علیهما السالم در جرگه موحدان تاریخ ماندند و  سپس حرصن
ن و دنیامحور مرص و  ک غم�ی یهودی�ت که با�ت ماند، تحت تأث�ی مکاتب رسش

بابل و یونان به انحراف رفت.
وع قباال به معنای خاص پ( کتاب زوهر یا ُظَهر و رسش

مهم ترین کتاب یهودی که غن را به صورت نظامی منسجم درغورد، 
به طور  که  زوهری  عرفان  از  پیش  دوران  در  است.  یا ظهر  زوهر 
ا )غفرینش  خاص با نام قباله شناخته می شود، دو رساله سفر یص�ی
ا )روشنا�ی نامه/کتاب نور( بود که برای  نامه/کتاب خلقت( و سفر به�ی
یهودیان ارزش داشت. بنا به نظر محققان، این دو رساله متأثر از 
مفاهیم عرفا�ن رایج در دنیای اسالم بودد. مفاهیمی چون نور، 

ه. ، وصل و آ�ی سلوک، تجیل، جدا�ی
غآازین تالش های عرفا�ن یهود، تداوم همان اندیشه های برتری نژادی 
ن و  و حکومت داوودی غخرالزما�ن یهود بر دنیاست که صورت رازغم�ی
نده میالدی  ، در قرن س�ی اث نه چندان آ�ن عرفا�ن گرفته است. این م�ی
به پیدایش عرفان یهودی انجامید. پیش از غن قباال واژه ای عام بود و 
مصدا�ت مشخص نداشت؛ نه کتا�ب به این نام در کار بود و نه مکت�ب 
جدی از عرفان یهودی. از زمان تدوین کتاب ظهر در اواخر سده 
ندهم میالدی، واژه قباله به طور عمده به این کتاب اطالق شد و  س�ی

وان این مکتب جدید، کابالیست/قباالئیست نام گرفتند. پ�ی
ت( تضعیف معاد اخروی و ترویج تناسخ

ن جهان و بهشت  ِ دوباره در هم�ی
ن به غخرت و رستاخ�ی نگاه مادی 

 یهودیت تحریف شده دارد که 
گ

، ریشه در یونان گروی و مرصزد� ناسو�ت
ن رسوخ کرده است. نگاه مادی و زمی�ن به معاد،  در مسیحیت امروز ن�ی
امروزه در تاروپود سینمای آرب تنیده شده است و شاهد حضور 
ارواح رسگردان خوب و بد در این جهان هستیم؛ انگار برزخ و معادی 
که در غن قیومیت الهی مستقر است، اساساً وجود ندارد. معاد در 
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ن  س�ن و  ادبیات 
نیمه خرا�ن و علم زده ماسون ها 

ن بیانگر  و سایر فرقه های رسی اروپا ن�ی
کابالیسم  از  آنان  شدید  پذیری  تأث�ی

اتوپیای  در  بیکن  فرانسیس  است. 
را  آرمان شهر  مردمان  نو،  آتالنتیس 

کابالیست می داند و آن را در راستای 
ور�ت  رصن انسان   

گ
زند� فهم 

معنوی تلقی می کند.

تورات، بلکه در هیچ جای عهد عتیق نیامده است؛ پس باید گفت 
تعب�ی کیل غخرت در کتاب مقدس به معنای عاقبت دنیوی است. 
، در  ازنظر تورات، دین داری در جلب نعمت های این جهان و �ب دی�ن

سلب غن ها تأث�ی مستقیم و قطعی دارند.
ن اعتقاد دارند. تناسخ تکرار دوران و ماندن روح  قباال�ی ها به تناسخ ن�ی

ن دنیاست. ن دنیا و محدود کردن پاداش و جزا در هم�ی در هم�ی
ث( ارتباط قباال و جریان اومانیس�ت

مندان  اومانیسم جریا�ن بود که در اواخر قرون وسطی، در میان ه�ن
نهضت  این  برداشت.  فرانسه رس  و  ایتالیا  اروپا خصوصاً  جنوب 
دنیاطلب و انسان مدار، توسط برخی از روشنفکران متأثر از هلنیسم 
و روم و منتقد ارسطو و اعتقادات کلیسای کاتولیک قد علم کرده بود. 
ریشه و بنیاد جریان اومانیس�ت و دئیس�ت که در روند جدا�ی اروپا از 
دین و رویکردش به کاپیتالیسم نقش داشت، در حقیقت متأثر از نفوذ 

یهودی-قباال�ی است.
توسط  علم  تولید  به  جهت دهی  و  علم سازی  روند  ج( 

امری  تاریخ،  از  مختلف  برهه های  در  قدرتمندان 
وع کاباال  مسلم است. در نظر محققان، رسش

نده میالدی می رسد. عالمی  به اوایل قرن س�ی
یهودی به نام اسحاق نابینا در بندر ناربون 
در جنوب فرانسه می زیست و برخی نظرات 
به  وی  تعالیم  می داشت.  بیان  را  عرفا�ن 
تدوین نها�ی کتاب زوهر در حوایل سال 1286 
مناطق  در  قباال  مکتب  سپس  و  انجامید 
مختلف اروپا و غسیا متداول گشت. این روند 
با ایجاد و تداوم کابالیسم مسیحی توسط 

انوال که  افرادی چون کنت جیووا�ن پیکودال م�ی
از چهره های نامدار فکری رنسانس و از بنیان گذاران 

ی به خود گرفت.  ق شنایس محسوب می شد، شتاب بیش�ت دانش رسش
کابالیست های مسیحی، کتب کاباال�ی را به زبان های مختلف ترجمه 
کردند. این تفکرات در قرن هفدهم میالدی، به شعارهای اصیل 
وری  ن استعمار و تجارت ماوراء بحار انگلیس تبدیل شد و مانند کاتال�ی
ش مهاجرت به بهانه  که واکنش شیمیا�ی را شتاب می دهد، در گس�ت
ن جدید )غمریکا(، تأث�ی خود را گذاشت. دین توسط مسیحیان به رسزم�ی

چ( ارتباط ماسونیسم و کابالیسم
ن نیمه خرا�ن و علم زده ماسون ها و سایر فرقه های رسی  ادبیات و س�ن
پذیری شدید غنان از کابالیسم است. فرانسیس  ن بیانگر تأث�ی اروپا ن�ی
اتوپیای  در  بود،  انگلیس  روشنگری  جریان  وان  پی�ش از  که  بیکن 
غتالنتیس نو، مردمان غرمان شهر را کابالیست می داند. به نوشته ارگان 
انتشارا�ت ماسون های غمریکا، کاباال گشاینده درهای شعور و معرفت 
و موجب انبساط روح و عامل ظهور و پیدا�ی ارزش های معنوی 
 انسان 

گ
است. ماسون گری غن )کاباال( را در راستای فهم )فلسفه( زند�

ور�ت معنوی می داند. �ن
ح( قباالی مسیحی

با علوم مسلمانان  اروپا�ی ها  به تدریج   ، از جنگ های صلی�ب پس 
غشنا شدند. ازغنجاکه بیش�ت ترجمه ها توسط یهودیان انجام می شد، 
 

گ
اروپاییان برای یهودی ها شأن علمی قائل شدند و محافل فرهن�
، به منابع اصیل و  رنسانس باور داشتند که در رساله های کاباال�ی
دست اول رازهای کهن هس�ت دست یافته اند. رساله ها�ی که به کمک 

غن ها نه تنها نوشته های افالطون و اندیشمندان یونان، بلکه رازهای 
کنار مسیح گرا�ی و  امر در  این  ن می توان شناخت.  ن�ی را  مسیحیت 
اند.  غخرالزمان گرا�ی کاباال،  غن را در تمام مراکز مهم قاره اروپا گس�ت
عالوه بر این، محیط قرون وسطا�ی اروپا پر از خرافات و جادو بود و 
قباالئیان ادعا داشتند از راه علوم آریبه و جادوی واقعی و حساب 

ابجد و ریاضیات می توانند رازهای هس�ت را کشف کنند.

مجموع این عوامل موجب پیدایش قباالی مسیحی شد.
تأث�ی  ن  ن�ی اروپا�ی  فالسفه  و  ن  متکلم�ی عرفا،  از  برخی  بر  قباال  خ(  
عمیقی گذاشته است و پیدایش غموزه ها و اندیشه های فراوا�ن مانند 

، انسان گرا�ی و طبیعت گرا�ی را موجب گشته است. همه خدا�ی
ده تری  مؤلف، به خصوص درباره فرانسیس بیکن و اسپینوزا بحث گس�ت

ارائه می دهد و ارتباط غن ها با فراماسونری و قباال را برریس می کند.
ا�ب بر متصوفه مسلمان ر( تأث�ی قباالی رسش

ا�ب در بیت المقدس مستقر  در سده هجدهم، خاخام شالوم رسش
ن محسوب  زم�ی ق  در رسارس م�ش کاباال  فرقه  معنوی  ره�ب  و  شد 
ب صوفیان مسلمان شباهت  ا�ب به م�ش گشت. طریقت رسش
غشکار داشت. او به دلیل برخورداری از جمعی شاگرد 
زبده، بیت المقدس را به ی� از کانون های مهم 
کابالیست یهودی تبدیل کرد که تأث�ی فراوا�ن بر 
فرقه های اهل تصوف داشت و به منبع الهام 
انواع مدعیان مهدویت در میان مسلمانان بدل 
گشت. دائره المعارف یهود می نویسد: اقتدار 
این حلقه به رسعت در تمام کشورهای اسالمی 
ومند کسب کرد. تثبیت شد و مواضعی بسیار ن�ی

س( اواخر قرن نوزدهم و کل قرن بیستم، ی� از 
مهم ترین ادوار حضور اندیشه یهودی در عرصه عمل 
جها�ن است؛ به دلیل تأسیس سازمان صهیونیسم با مخارج 
اف یهود چون روچیلدها و با مدیریت اجرا�ی تئودور هرتصل؛ و  ارسش
به دلیل جنگ های خانمان سوز اول و دوم؛ و به دلیل تأسیس رژیمی 
ن اشغایل که از غرمان های غخرالزما�ن قباال�ی لوریا�ی  یهودی در فلسط�ی

بود.
4. مؤلفه های اصیل قباال

امون قباال در کتاب، بیان  ازجمله مهم ترین بحث های طرح شده پ�ی
مؤلفه های غن است. نویسنده یازده مسئله را به عنوان مؤلفه های 

تشکیل دهنده قباال برمی شمارد:
1- تفکرات مسیح گرایانه:  غخرالزمان گرا�ی و گرایش به منجی و مسیحای 
کابالیست های  میان  ک  اندیشه های مش�ت مهم ترین  از  غخرالزمان، 

یهودی و مسیحی می باشد.
 خدا و تجسم او 

گ
2- قباال متأثر از یهودیت ماده گرا، به انسان گون�

و حضور خدا در میان ب�ش معتقد شده اند و صفات انسا�ن به خدا 
نسبت می دهند.

ک باستان. 3- چندگانه پرس�ت و رسش
ن یهودیان ارسائیل  : امروزه نفوذ حلول گرا�ی مادی در ب�ی 4- حلول گرا�ی
به حدی است که بیش�ت گروه های یهودی ازجمله یهودیان سکوالر عید 
دی�ن به جا می غورند و به هیچ گونه  کیپور را با جلوه های سکوالر و آ�ی
پایبند  نش جن�  غم�ی از  یا خودداری  روزه  قبیل  از  دی�ن  یعت  رسش

نیستند.
5- گنوسیسم یا آنوصیه: این اصطالح بیانگر جریان فکری که�ن است 



ار
د غث

رص
م ت 

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

د 00
ردا

/ م
 2

ه 9
ار

شم
 



42

که بر غگاهی از رازهای الهی تأکید می ورزد. گنوسیس یا معرفت، از راه 
ن و باط�ن به دست  ف به سنت رازغم�ی تجربه مستقیِم مکاشفه یا ت�ش

می غید.
6- تضاد و مخالفت با اسالم: در زمان استقرار مرکز فرقه کاباال در 
وهای شیطا�ن مستقر در کلیپت )خلیفه( به جد  دام، جنگ با ن�ی غمس�ت
برجسته شد و جایگاه اصیل را در مکتب کاباال یافت. در این زمان، 
کابالیسم به شکیل غشکار به ایدئولوژی جنگ علیه اسالم بدل گشت و 
شیطان شنایس ی� از اشتغاالت اصیل غن شد. ازغنجاکه شیطان پرس�ت 
در حدود دو دهه اخ�ی بر بسیاری از غثار هالیوود حاکم بوده است، 
ی نسبت به منشأ و پایه گذاران غن به  مؤلف در ادامه، برریس بیش�ت

عمل غورده است.
ا�ی بر  7- در عرصه فلسفه، فلسفه های روا�ت و افالطو�ن تأث�ی به رسن
ن قرن هفتم تا  -اسالمی، خصوصاً ب�ی یهودیت داشتند. فرهنگ عر�ب

ن عامل مهم دیگری در رشد عرفان یهود بود. ندهم میالدی ن�ی س�ی
8- میل به تسلط بر عالم در بسیاری از قباالئیان دنیاطلب موج 
می زند؛ اساساً تفاوت عمده عرفان ناب اسالمی با عرفان یهودی در 
ن نکته است. بیکن و دکارت نقش عمده ای در جاافتادن این تفکر  هم�ی

در ابتدای مدرنیسم داشتند.
9- جادوگرا�ی و علوم آریبه: یهودیان با پذیرش عقاید مبهم و رسی 
و مادی گرایانه کاهنان مرص باستان که بر جادوگری و نوعی الهیات 
کانه استوار بود، از احکام و عقاید موسوی رسپیچی  اسطوره ای و م�ش

کردند.
10- ریاضیات قباال�ی و حروف گرا�ی برای تسلط بر عالم: کاباال در اک�ش 
موارد، بحث ها�ی از ریایصن و علوم آریبه هم دارد؛ یع�ن طی غن 
ی، تالش  با جاگذاری یا بدون جایگذاری بیست ودو حرف الفبای ع�ب
ن اعداد و حروف کشف گردد. مثالً غن ها  می شود تا روابط ریایصن ب�ی
سعی می کنند با استفاده از ترکیب حروف و جمع و تفریق اعداد و 
ی، رازها�ی چون  ن اعداد و کلمات ع�ب استفاده از قواعد ابجد و بازی ب�ی
 صدور انسان که وجودی ناقص دارد از خداوند که موجودی 

گ
چگون�

کامل است را حل نمایند.
11- غدم قدمون: همان انسان کامل یا انسان اصیل است که با توجهات 

یهودی دیده می شود.
5. با فراگ�ی شدن بیداری جها�ن و شکست مدرنیته و گرایش پیش رونده 
اتژیک آر�ب  مردم جهان به مع�ن و دین، دستگاه های برنامه ریزی اس�ت
ند و معنوی�ت  می خواهند مدیریت تحول در جهان را به دست گ�ی
همسو با منافع قدرت ها و مبا�ن مدرنیته درست کنند؛ معنوی�ت بدون 
؛ همراه با معادی مادی و اصالت لذت  حضور خدا و بهشت ناسو�ت

. انسا�ن
یا دین عرص نوین: هرچند اصل  6. مبا�ن و مؤلفه های معنویت 
معناگرا�ی با ماده گرا�ی مدرنیته در تناقض می نماید، اما با نگاه دقیق 
می توان دید که ذات این دین نوین و معنویت های حمایت شده از 
جانب دستگاه های قدرت، مدرن است و در راستای �ب اعتبارسازی 
معنویت ادیان غسما�ن و حقیقی تنظیم می شود. دین نوین جها�ن 
ن در  دوران پسامدرن، بر چند مؤلفه مهم تکیه دارد که توسط مؤلف�ی

کتاب احصاء گشته اند.
، دارای کمبودها و مشکالت اسایس است و  7. این دین نوین جها�ن
ازاین رو نمی تواند موفق باشد؛ ازجمله غن کمبودها، توجه افراطی به 
توان آرب در غینده سازی برای ب�ش و اطمینان بیش ازحد به شگردهای 

نتیک استکباری و دوری از عبودیت الهی است.  جنگ نرم و سای�ب
وزی را برای  این ها در کنار دیگر عوامل شمرده شده در کتاب، زمینه پ�ی

این معنویت ها فراهم نمی کند.

فصل سوم: روش شنایس تحقیق

فت صنعت فیلم و انیمیشن بر ک� پوشیده نیست.  امروزه پی�ش
این محصوالت سینما�ی عمدتاً در جهت دهی به افکار به سمت تفکر 
ازاین رو الزم است درباره رسانه و  و فرهنگ آر�ب عمل می کنند. 
 معظم آرب، غگاهی 

گ
تکنولوژی رسانه ای و سازوکار صنعت فرهن�

پیام های رسانه ای  تا بتوان در مقابل سیل  پیدا کند  جامعه رشد 
، مقاومت کرد. ن اسالمی ایرا�ن جهت دار و مخالف اندیشه مت�ی

، بازنگری روش شنایس نقد متداول و تحلیل تکنیک زده  در این مس�ی
و ابزاری سینما و انیمیشن، اولویت دارد. روش شنایس ای که عالوه بر 
،  سیایس،  مسائل تکنی� و فیلم نامه، به پیام ها، الیه های فکری، دی�ن

ن توجه داشته باشد. اجتماعی و روان شناخ�ت ن�ی
ن دآدآه، این فصل به بحث های روش شناخ�ت اختصاص  بر پایه هم�ی
داده شده و در غن بر نگاهی فراتر از محدوده نکات تکنی� و فرمی، 
ن با ارائه مقایسه ای میان  ساخت فیلم ها تأکید شده است. همچن�ی
ورت تکمیل  روش تحقیق کمی و کیفی، ناکا�ن بودن روش کمی و �ن

ن نمایان گشته است. غن با روش کیفی توسط محقق�ی
در ادامه نویسندگان، سه روش تحلیل غثار سینما�ی را بیان می کنند و 

درنهایت، روش مطلوب خود را به غن ها می افزایند.
روش تحلیل نشانه شنایس نوین با کار فردینان دوسوسور و چارلز 
س غآاز می شود. نشانه شنایس در اشکال فراوان با تولید  ساندرو پ�ی
مع�ن و بازنما�ی ارتباط دارد. شاید واضح ترین این شکل ها، متون و 
رسانه ها باشند. در نشانه شنایس، نشانه ها واحدهای معناداری هستند 
که به شکل تصاویر، اصوات، اعمال و حرکات یا اشیاء درغمده اند. این 
شکل ها هیچ نوع مع�ن ذا�ت یا طبیعی را حمل نمی کنند. غن ها فقط 
وق�ت تبدیل به عالمت یا نشانه می شوند که ما غن ها را منسوب به 

مع�ن می کنیم یا به غن ها مع�ن می دهیم.
روش تحلیل رمزگان جان فیسک، رویسش مناسب جهت تحلیل متون 
ارتباطی موردنظر است و تا حد امکان رویسش جامع و کامل برای انجام 
یک کار پژوه�ش کیفی می باشد؛ زیرا فیسک عالوه بر استفاده از 
، بر رمزگان ایدئولوژیک تأکید دارد؛ بنابراین برای  رمزگان اجتماعی و ف�ن
کشف معا�ن پنهان و کلیدی فیلم در مورد کاباال یا اندیشه های دیگر 

فیلم و انیمیشن، می تواند کمک شایا�ن بکند.
و درنهایت غقای آالمرضا یوسف زاده در روش تحلیل خود، سطوح 
یک  و  روساخت  پنج  شامل  می داند،  سطح  شش  را  روایت  ن  م�ت
ن  ی به ژرف ساخ�ت است که از درون م�ت ن ه�ن ژرف ساخت. هویت م�ت
کشف می شود. تولیدکننده غثار سینما�ی ممکن است در طول حیات 
 

گ
خود، روایت های گوناگو�ن با موضوعات متنوع تولید کند که هم�
ن ممکن است با تغی�ی در مواضع  ژرف ساخت واحدی دارند؛ همچن�ی
متعددی  ژرف ساخت های  دارای  تولیدی اش  غثار  خود،  جهان بی�ن 

باشند.
ن کتاب، سه روش تحلیل ذکرشده را در قالب جداویل نمایش  مؤلف�ی
داده اند تا فهم و درک غن ها راحت تر شود و درنهایت، به توضیح روش 

-ِحکمی که روش مطلوب تحلیل ازنظر غن هاست، پرداخته اند. ّ ف�ن
برخی از روش های رایج تحلیل و نقد فیلم، بر پارادایم های خایص 
بناشده اند که ریشه در اندیشه ها و مکاتب مادی دارند و ازاین رو برای 
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امون سینمای دی�ن مناسب نیستند. لذا روش  کاربست در کاوش پ�ی
ی با اندیشه حکمی و مبا�ن پژوهش های  -حکمی« که تناسب بیش�ت »ف�ن
ی ترکی�ب از  ی دی�ن دارد، عرضه گشته است. در این روش، اثر ه�ن ه�ن
حکمت )محتوی و مضمون( و صناعت )فن، تکنیک و فرم( است که 
مند محصول اندیشه، رفتار و سبک  بدون شک، حامل معناست. ه�ن
 خود را به صورت الیه های احسایس درون خود انباشته و غن 

گ
زند�

ی به ظهور می رساند؛  احساسات درو�ن خود را در قالب محصول ه�ن
ویل پیش از غن، با اراده خود، جایگاهش را نسبت به حقیقت وجود، 
مند احساساتش  منشأ جهان و ارزش های الهی تعریف کرده است. ه�ن
را متأثر از اعمال ارادی خود و جامعه شکل داده است. ازاین رو غثار 
ی، واجد مبا�ن هس�ت شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه  ه�ن
ی و گفتارهای مؤلف درک  ن اثر ه�ن و تاریخی و اجتماعی اند که از م�ت
مند در لحظه خلق اثر، توجه  و کشف می شود؛ اگرچه ممکن است ه�ن

عقیل بدان نداشته باشد.
ی، با ِ�ف نقد فرمی و ساختاری  ازاین رو فهم و ادراک کامل اثر ه�ن
حاصل نمی گردد و باید با پیمایش فرایندی نه گانه، تمامی محتوای اثر 
و جهان بی�ن و ایدئولوژی و مبا�ن مطرح شده در درون فیلم را فهم 

و کشف کرد.
این مراحل نه گانه به اختصار عبارت اند از:  1. فهم ساختار سینما�ی 
و فرم زیبا�ی شناسانه اثر؛ 2. فهم فیلم نامه؛ 3. شناخت فرهنگ 
زمینه ای فیلم و خصوصیات زمانه تولید اثر؛ 4. شناخت داستان 
خطی اثر؛ 5. برریس منح�ن احساس و تعقل در فیلم؛ 6. معناشنایس 
اثر؛ 7. شناخت مبا�ن تئوریک و معرف�ت اثر؛ 8. غشنا�ی عمیق تر با 
ات اثر و جاعل غن؛ 9. برریس حکمی  ی و فهم تأث�ی سازندگان اثر ه�ن

. اثر و ارزیا�ب نها�ی

فصل چهارم: نقد و تحلیل فیلم ها و نفوذ قباال در سینما

کابالیسم در  اندیشه ها و مؤلفه های  ی  به کارگ�ی و  بازنما�ی  کیفیت 
ی تولیدکنندگان نسبت  سینمای آرب، وابسته به نوع باور و جهت گ�ی
مندان ضد  که ه�ن است  ثابت  نکته  این  اما  است؛  مکتب  این  به 
صهیونیسم و منتقدان بنیادین تمدن آرب، جایگاهی در سینمای آرب 
و غمریکا ندارند و به دلیل پرهزینه بودن ه�ن سینما و محرومیت از بازار 

ده، به راح�ت حذف می شوند. پخش گس�ت
ازاین رو تفکرات و نمادهای قباال در غثار سینما�ی آرب، تسلط مطلق 
دارد و فراوان به چشم می خورد. نویسندگان کتاب در این بخش، 
ده و مفصل، تعداد زیادی از فیلم ها و انیمیشن های  به شکیل گس�ت
تولید آرب را تحلیل کرده،  ظهور غموزه ها و نمادهای کابالیسم را در 

غن نموده اند.
مؤلفه ها و اندیشه های کابالیسم که در این غثار بروز کرده اند، عمدتاً 

عبارت اند از:
و  انسان  محوریت  و  دنیوی   

گ
زند� اصالت  یهوه،  قومی  خدای 

به  ایمان  انسان ها،  تمام  بر  یهود  نژاد  برتری  خدا،   
گ

دست بست�
و  رفاه مندی  و  و رستگاری  رها�ی  راه  به مثابه  ب�ش  ذا�ت  توانا�ی های 
نمادهای  و  اساط�ی  ثروتمند،   انسان های  به  دنیاداری، لطف خدا 
ن عمیق  یهودی، نژادپرس�ت و برگزیده بودن ذا�ت یهود، اهمیت داش�ت
ن  اث اجدادی، تسلط شیطان در جهان و ترصف رسزم�ی مادر و م�ی
ن موعود  ی� در رسزم�ی ن ن محوری و لزوم حضور ف�ی موعود، رسزم�ی
برای تسلط بر جهان، سلوک و رسیدن به رازهای تورات برای تسلط 
، ضدیت با اسالم و  ، مسیح گرا�ی قباال�ی بر جهان و سایر ابناء ب�ش

ن  مسیحیت خصوصاً کاتولیسم، حاکمیت جها�ن یهود، غزادی رسزم�ی
ن و ظهور یک منجی یهودی از غل داوود، بهشت  موعود از شیاط�ی

زمی�ن و معاد مادی، احیای معید )هیکل( سلیمان.
برخی اشیاء نمادین موجود در این فیلم ها، از این قرارند:  شمعدان 
 ، هفت شاخه یا نه شاخه، صندوق یا تابوت عهد، تاج، قلعه و س�پ
ام و هم�ش و ابزار بنا�ی چون  شمش�ی نور افشان، افسانه استاد ح�ی
کلید، گونیا، پرگار و صفحه شطرنجی؛ ستاره پنج و شش گوش و تاج و 

قلعه؛ ابزار جادوگری، خورشید و ماه،  نماد أُِبلیسک.
برخی از حیوانات نمادین حا�ن در فیلم ها، عبارت اند از:  ش�ی آرنده 
، کروبیان )فرشتگان شبیه گاو بالدار(، گرگ  های محافظ دودما�ن و س�پ
و گوزن و اسب تک شاخ و اسب؛  عقاب، کبوتر و برگ زیتون،  خروس، 

، اسفنکس. ن مار و اژدها، بز، گولم های خا�،  فلزی یا چوب�ی
ن در غن ها استفاده شده است. از برخی رنگ ها و اعداد نمادین ن�ی

در ادامه، تحلیل نفوذ کابالیست در فیلم های نه )ناین( بر اساس روش 
جان فیسک، فیلم ماتریکس و پویانما�ی های انیماتریکس بر اساس 
-حکمی، فیلم شاگرد جادوگر بر اساس رمزگان جان فیسک  روش ف�ن
، با دقت باال�ی انجام شده است که با  ن و درنهایت فیلم کنستانت�ی

مراجعه به کتاب، یافت�ن و خواند�ن ظاهر می شود.

د و راهکار ی و ارائه راه�ب فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گ�ی

مؤلف در این فصل پس از مرور اجمایل بر محتوای عمده و اصیل 
کتاب، مروری مجدد بر عنا� کابالیس�ت که در رسانه ها نفوذ کرده اند 

می کند و پس ازغن وارد ارائه پیشنهاد و راهکار می شود.
برشمرده  اسالمی  عرفان  غینده ساز  و  قدرت بخش  مؤلفه های  ابتدا 
ین شکل  می شود تا با شناخت فرصت های موجود، از غن ها به به�ت
بهره برده شود. مؤلف سپس با نگاهی بلندپروازانه به ذکر معیارها و 
مالک ها�ی به منظور جها�ن کردن معنویت و عرفان اسالمی و تقویت 
کابالیس�ت آر�ب پرداخته است؛ و  برابر فرهنگ  جبهه مقاومت در 
ن  -کاباال�ی ن�ی در مقابل، برای مبارزه منفی با بسط معنویت های آر�ب

راه کارهای عملیا�ت را برشمرده است.
تولید برنامه های رسانه ای به منظور نقد معناگرا�ی کاذب و مصون سازی 
جامعه از گزند غن، از دآدآه های اصیل مؤلفان کتاب است که در گام 
، پیشنهاد های نسبتاً مفصیل را ارائه کرده اند تا با غگاهی  غخر اثر حا�ن

ت دهی به جامعه، زمینه ترویج معنویت اسالمی فراهم غید. و بص�ی
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این  شناخت 
ی  آثار ه�ن مخاطب  به  اساط�ی 

دهای  کمک می کند کم�ت اس�ی راه�ب
برنامه ریزان  به  و  شوند؛  ب�ن صهیون 
اتژی های  کمک می کند که با شناخت اس�ت
حاکم بر عرصه ه�ن غرب، برای »طراحی 
تا  بکوشند  ایران  ه�ن  اتژیک«  اس�ت
گذاری ه�ن اسالمی را  دامنه تأث�ی

افزون کنند.

کتاب
اسطوره های صهیونیس�ت سینما

کتاب|اسطوره های صهیونیس�ت سینما

چرا�ی نگارش کتاب

در زمانه کنو�ن که دنیاگروان و صهیونیان، بر بسیاری از گلوگاه های 
ا�ی  به رسن تأث�ی  و  مسلطند  آرب  ی  و ه�ن سینما�ی  غثار  تولید  مهم 
ی غمریکا و اروپا دارند و افکار   ه�ن

گ
در هالیوود و انتشارات فرهن�

ی   و ه�ن
گ

استثماری خویش را در بسیاری از محصوالت فرهن�
مندان و منتقدان دوچندان  اب کرده اند، وظیفه ه�ن ارسش

 ، ن می شود. ح�ت مخاطبان عمومی سینما و ه�ن ن�ی
ی فعال  اگر در عرصه کشف و نقد دقیق غثار ه�ن

از غن ها  غگاهانه تری  غزادانه تر و  شوند، فهم 
خواهند داشت و مصداق غیه مبارکه »َفانُْظر 
ِایل َطعاِمک« خواهند شد که با نگاه به طعاِم 
روح خویش، مواظب اند مسموم نشوند و 

استحکام  تا  کنند  انتخاب  را  مقوی  آذاهای 
ی بیابند. با تأمل و شناخت دقیق  وجودی بیش�ت

مکاتب و تفکرات متعددی که در آرب اثرگذارند و 
ن با دقت در ایده ها و تاریخ نفوذ صهیونیست ها  همچن�ی

گذاری غن ها در ه�ن و سینما، این درک  در جامعه آر�ب و نحوه تأث�ی
ی عمیق می شود و دو فایده اسایس برای سینما و ه�ن کشورمان  ه�ن
اس�ی  کم�ت  می کند  کمک  ی  ه�ن غثار  مخاطب  به  داشت:  خواهد 
دهای پیچیده ب�ن صهیون شوند؛ و به برنامه ریزان و منتقدان و  راه�ب
اتژی های حاکم بر عرصه  مندان کمک می کند که با شناخت اس�ت ه�ن
اتژیک« سینما و  ه�ن آرب، در دام غن ها نیفتند و برای »طراحی اس�ت

- اسالمی را افزون کنند  گذاری ه�ن ایرا�ن ه�ن ایران بکوشند تا دامنه تأث�ی
و در تعامل با سایر کشورهای مسلمان و مسیحی حساب شده عمل 
کنند و جبهه مستحکمی در برابر نفوذ فرهنگ آرب در کشورهای 
ی بر آربیان و  گذاری بیش�ت دیگر باز کنند و ح�ت در میان مدت تأث�ی

ن داشته باشند. مخاطبان غثار صهیونیس�ت ن�ی
ازاین رو به غثار مکتو�ب که با تأمل و حوصله، به برریس بن مایه ها و 
دها و زمینه های ه�ن آرب پرداخته  باشند،  اساط�ی و راه�ب
»اسطوره های  کتاب  دارد.  وجود  می  م�ب نیاز 
صهیونیس�ت سینما« سعی کرده تا قدمی در 
که  است  پرواضح  البته  بردارد.  مس�ی  این 
گذارترین سینمای  سینمای هالیوود _که تأث�ی
از  پذیری  تأث�ی ه  دلیل گس�ت به  جهان است_ 
نفوذ صهیونیسم مسیحی و یهودی، بیش�ت 
محتاج تحلیل و برریس محتوا�ی و تاریخی و 
دی و دین شناخ�ت می باشد.  فلسفی و راه�ب
این  در  جرقه ها�ی  است  کوشیده  کتاب  این 
ی  مس�ی برافروزد تا به لطف هوشمندی و پیگ�ی
مخاطبان ارجمندش، مایه ای برای رصد به�ت ه�ن 
ن  و سینما و تبلیغات صهیونیان در جهان باشد؛ همچن�ی
کوشیده تا بر آنای ادبیات تحلیِل محتوا�ی سینما و ه�ن آرب در ایران 
اتژی های  دها و اس�ت اسالمی بیفزاید و در کشف و خن�ش سازی ره�ب
ن الملل قدم بردارد و توان دفاع و هجوم ه�ن   صهیونیسم ب�ی

گ
فرهن�

د. نتیک، باال ب�ب د نرم و جنگ سای�ب و سینمای کشورمان را در این ن�ب
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س�ی تدوین و تألیف کتاب

مطالعه و نقد گروهی غثار سینما�ی شاخص آرب، در چند سال اخ�ی 
ن رسانه ای حوزه   شهید غوی�ن که جمعی از محقق�ی

گ
در گروه فرهن�

علمیه قم، دانشگاه باقرالعلوم )علیه السالم(، موسسه امام خمی�ن 
)رحمه الله( و مرکز پژوهش های اسالمی صداوسیما را شامل می شد، 
نه اولیه این کار را در نویسنده به وجود غورد. با پیشنهاد نویسنده  انگ�ی
ن دلسوِز »خانه ه�ن و اندیشه مرکز پژوهش های  و همیاری مسئول�ی
اسالمی صداوسیما«، طی سال های 1386 تا 1388 مجموعه مقاالت 
یه »رواق ه�ن و  « در نه شماره پیا�پ ن�ش »اسطوره های صهیونیس�ت
ن مطالب با افزودن  اندیشه« به چاپ رسید. پس ازغن، قسم�ت از هم�ی
م، با  بخش های تکمییل دیگر، تحت نظارت چند تن از اساتید مح�ت
 هالل«، کتاب حا�ن را به وجود 

گ
ویراست جدیدی از »موسسه فرهن�

ک توسط »ن�ش مرکز پژوهش های اسالمی  غورد که به صورت مش�ت
صداوسیما« و »انتشارات هالل« در بهار 1388 چاپ اول غن به جامعه 
کتاب خوان تقدیم شد. قابل ذکر است که برخی بخش های مهم از 
مجموعه مقاالت، مانند توضیحا�ت که درباره تاریخچه پروتستانتیسم 
با  امیدواریم  نیستند که  پیوریتنیسم، در کتاب حا�ن موجود  و 
افزودن غن مطالب در چاپ بعدی، بر آنای محتوا�ی کتاب افزوده 
ن امید است که وعده نویسنده در تکمیل »اساط�ی  شود. همچن�ی
صهیو�ن سینما« تحقق پذیرد و شاهد ویراست کامل تری از این کتاب 
باشیم. عالوه بر اینکه به عقیده نویسنده کتاب، هنوز مطالب نگفته 
در این باب با�ت است که باید به قلم بیاید؛ گرچه نویسنده در مقاالت 

و تک نگاره های سینما�ی خود، برخی از غن مطالب را غورده است.

توضیح فصول کتاب

در این اثر، بخش اول به واژه شنایس اسطوره و اصطالح شنایس غن 
و کشف معنای تاریخی اسطوره از منظر حکمای مسلمان پرداخته 
فاریس،  زبان های  به  توجه  با  کلمه  این  واژه شنایس  است.  شده 
در  است.  شده  انجام  یونا�ن  و  ن  الت�ی  ، اوستا�ی انگلی�،   ، عر�ب
 معنای اصطالحی اسطوره با توجه 

گ
اصطالح شنایس اسطوره، پیچید�

به تعدد مکاتب و اندیشمندا�ن که از »اصطالح اسطوره« استفاده 
اصطالحی  معا�ن  مهم ترین  سپس  است.  شده  برریس  کرده اند، 
اندیشمنداِن مطرح، بیش�ت مورد تأمل قرار گرفته است. در قسمت 
بعد، نویسنده کوشیده دریچه ای نو به اصطالح شنایس اسطوره 
از منظر حکما و اندیشه اسالمی بگشاید و از بحر بیکران فلسفه و 
حکمت و عرفان اسالمی، قطره ای نوشیده و در نگاهی تطبیقی و 
انتقادی، نگاه مادی و یک جانبه آریبان به تاریخ و اندیشه را مورد 
تاریخ  تقسیم بندی  در  ابداعا�ت  از  بخش  این  دهد.  قرار  برریس 
برخوردار است و با نقد و اصالح دلسوزان، می تواند همچون نسیمی 
به سوی تولید علم بر مبنای حکمت اسالمی وزیدن گرفته و جامعه 
دانشگاهی ما را از مبا�ن مدرنیته و آرب گرا�ی فاصله داده و به سمت 
اندیشمندان،  تولید علم بومی رهنمون شود؛ نقدهای دلسوزانه 
بخش  در  شد.  خواهد  سبب  را  متفکران  دیگر  مبدعانه  جوشش 
دوم، نویسنده کوشیده است با نیم نگاهی به تاریخ سینمای آرب 
و هالیوود و با توجه به منابع متعددی که درباره نفوذ صهیونیسم 
یهودی بر ه�ن و سینمای آرب نگاشته شده است، تبیی�ن مخترص از 
ن نفوذ ال�ب پرقدرت  »نفوذ صهیونیان بر سینما« داشته باشد. همچن�ی
صهیونیست های مسیحی در کنار یهودیان ماده گرا و صهیونیست بر 

ن مدنظر قرار گرفته است. دراین باره کم�ت  غمریکا و سینمای هالیوود ن�ی
در منابع مکتوب فاریس شاهد نوشته ها�ی بوده ایم؛ گرچه محققان، 
تلویزیو�ن و  ن�ت و  این�ت خطر نفوذ »تل اوانجلیسم« بر رسانه های 
)اوانجلیست ها(  ماهواره ای و دیجیتایل صهیونیست های مسیحی 
ند کرده اند. به عنوان نمونه، شاهد  را به صورت کیل و مجمل گورسش
 C.B.N و T.B.N توضیحی بیش�ت درباره تاریخ و فعالیت های چشم گ�ی
ن اشاره ای به نفوذ دولت امریکا  در این اثر هستیم. این کتاب همچن�ی

و پنتاگون و سیا بر هالیوود کرده است.
ن  در ادامه این بخش، برخورد خشن و جدی صهیونیست ها با مخالف�ی
خود در آرب موردبحث قرار گرفته و سپس درباره پیوند اسطوره و 
سینما و راز جها�ن شدن اسطوره های صهیونیس�ت توضیحا�ت بیان 
اژ »سفر  شده است. در پایان این بخش، با توجه به کتاب پر ت�ی
نویسنده«، ساختار فیلم های اسطوره ای در هالیوود موردبرریس قرار 

گرفته است.
« پرداخته  بخش سوم کتاب، به برخی »اسطوره های صهیونیس�ت
، در ذیل هرکدام از غن ها  ن است و غثار سینما�ی متناظر غن اساط�ی ن�ی
موردنقد و تحلیل محتوا�ی قرار گرفته اند. با مطالعه دقیق این بخش، 
ن فاریس زبان از غثار  رمزگشا�ی قابل توجه و نسبتاً جدیدی برای مخاطب�ی
شاخیص که در این سال ها، ذهن و دل جوانان این مرزوبوم را به خود 
معطوف کرده اند، می شود. غثاری چون سه گانه ماتریکس و پویا نمای 
اژ حدود  نه قسم�ت اینماتریکس، کتاب هفت قسم�ت هری پاتر که با ت�ی
چهارصد میلیون در جهان به وفور تبلیغ شده است، سه گانه ارباب 
حلقه ها که ی� از پرفروش ترین غثار اسطوره ای هالیوود می باشد، 
مسیح،  مصائب  نحس،  طالع  جهنمی،  پ�  فیلم های  مجموعه  
غخرین وسوسه مسیح، ژاندارک، ده فرمان، پرنس مرص، فهرست 
، جواهری در  شیندلر، فرار جوجه ای، حس ششم، غرماگدون، جن گ�ی
قرص )یانگوم بزرگ(، چه غرزوها�ی که می غیند، هفت سال در تبت، 
، هوش مصنوعی، رسیال »ای � یوسان«،  ، مرد عنکبو�ت ن کنستانت�ی
الرساله محمد  غفرینش،  بودای کوچک، سمسارا، کوندون، کتاب 

رسول الله، سلیمان و ملکه صبا، لوتر و ... .
اسطوره های  برمی غید،  نویسنده  پیشگفتار  از  که  همان گونه 
صهیونیس�ت سینما، بیش از مواردی است که در این کتاب بدان ها 
پرداخته شده است و نیاز به بحث های مفصل تر دارد. البته اشاره ها�ی 
به مناسبت به برخی دیگر از اسطوره ها و بن مایه های صهیونیس�ت 
ن غن ها نیاز به چندین جلد کتاب و  شده است ویل توضیح و تبی�ن
ن  ن دارد. نویسنده در تبی�ی تالیسش وافر از سوی نویسنده و سایر محقق�ی
این اساط�ی و بن مایه ها، کوشیده است با نگاهی دقیق به تورات و 
تلمود یهودیان و منابع اصیل یهود و مسیحیت صهیونیس�ت و ادیان 
، غن ها را استخراج و تقریر کند و سپس با نگاهی انتقادی و  �ت رسش
تطبیقی از زاویه اسالمی، نقدها�ی مخترص داشته باشد. در این کتاب 
نقد مفّصل فرقه ها و مکاتب مطرح شده مقصود نبوده است؛ چراکه 
این امر مجال واسعی می طلبد. این اثر بیش�ت کوشیده نگاهی توصیفی 
ی مخترصی را به عنوان  و غگاهی بخش داشته باشد و غثار سینما�ی و ه�ن
نمونه مورد تحلیل قرار داده است و ادعا ندارد که تمام اساط�ی و 
بن مایه ها و سمبل ها و فیلم های صهیونیس�ت را موردبرریس قرار داده 
است؛ بااین وجود، نویسنده کوشیده در حد وسع خود بحث های کیل 
ی،  ن کند تا همچون تور ماهیگ�ی اسطوره ها�ی را که بدان پرداخته، تبی�ی
ابزاری برای اصطیاد فیلم های ذیِل هر اسطوره به مخاطب بدهد. 
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کتاب  این  بعدی  در جلدهای  بن مایه ها  و  اساط�ی  سایر  که  امید 
ند. موردبحث قرار گ�ی

نویسنده در بخ�ش از کتاب به معنا گرا�ی و سینمای ماورا توجه کرده 
�ت نظر کرده است و برخی غثار  است، به مناسبت به عرفان های رسش
بودیس�ت و هندو�أ و کنفوسیویس که در هند و تبت و امریکا و 
ن و ژاپن و کره ساخته شده اند را به اختصار مورد تحلیل قرار داده  چ�ی
است. توجه به تحلیل رسیال یانگوم بزرگ )جواهری در قرص( و تب 
ن�ت و تلویزیون را به خود  اً جوانان و سایت های این�ت کره ای که اخ�ی
مشغول کرده، از تمایزات مثبت و زمان شناسانه این کتاب می باشد. 
ن برریس ارتباط پیچیده و پنهان بودیسم تب�ت و بودای سکوالر  همچن�ی
ی و با توجه به مصادیقی  با صهیونیست ها از منظر تاریخی و ه�ن
چون ماتریکس و اینماتریکس، هفت سال در تبت و بودای کوچک در 
ی  این اثر موردبرریس قرار گرفته است و هشداری جدی به جامعه ه�ن
ن سینما و تلویزیون داده شده است که مواظب  و عموم مخاطب�ی
ی داشته باشند. در  ق گرا�ی هالیوود« باشند و در غن تأمل بیش�ت »رسش
این کتاب زمینه های سیایس و دی�ن و تاریخی نحوه خاص ارتباط آرب 
ن مورد تحلیل  �ت ن�ی معا� و زرساالران جها�ن و معنویت خاص رسش
قرار گرفته است؛ گرچه برریس کامل سینمای معناگرا، به تحقیق مفصل 
و جداگانه ای محتاج است که در چندین مجّلد به تمام نحله های 

دازد. معناگرا�ی ب�پ
ی و  ن بخش نوع نگاه سینمای آرب به خدا، وحی و پیام�ب در هم�ی
و  برریس  ن  ن�ی مسیحی  و  یهودی  اصیل  منابع  به  توجه  با  شیطان 
گرا�ی و شیطان گرا�ی در ه�ن  تضعیف نقش خدا پس از مدرنیته و رسش
ن مبا�ن کالمی و  معا� آرب به دقت موشکا�ن شده است؛ همچن�ی
فکری و تاریخ شیطان گروی و ارتباط شیطان پرستان و کلیسای شیطان 
و صهیونیست های حاکم بر امریکا موردتوجه قرار گرفته است؛ در 
مستقیم به  نهایت، برخی از غثار مطرح سینما�ی که مستقیم یا آ�ی
گرا و شیطان گرا و  ترویج و تثبیت فرقه های جعیل و ادیان جدید رسش
ق گرا پرداخته اند، تحلیل شده اند. در بخش نگاِه آرب جدید به  رسش
ی، با برریس غثار مهمی از یهودیان و مسیحیان  مقوله وحی و پیام�ب
 هالیوودی و اسالم با تقریر هالیوود، بحث ادامه پیدا کرده است. در 
این بخش، دوری یهودیان از توحید و عبودیت و ترویج اومانیسم 
و دنیاداری یهودی و اخالق هلنیس�ت و جادوی مرص و روم و بابل 
ائیسم، از عمده دالیل انحراِف نگاِه  و ترویج التقاط مسیحیت و می�ت
آربیان به مقوله نبوت دانسته شده است و با برریس نفوذ یهودیت بر 
مسیحیان از اواِن مسیحیت و فرقه های یهودی-مسیحی متأّخر، غثار 
ن موردبرریس و دقت قرار گرفته است.  شاخص متناظر با این موارد ن�ی
نگاه های تصوف یهودی )کابالیسم( و تأکید زرساالری یهودی-مسیحی 
ی غشکار صلیبیون در  ن بر خودپسندی و تفرعن انسان و اسالم ست�ی
ی در سینما و  ن ن بیان گردیده اند ویل بحث کامل اسالم ست�ی آرب ن�ی
کابالیسم و غخرالزمان در سینمای آرب به مجلدات بعدی حواله شده 

است.
لیست برخی اسطوره ها و بن مایه ها و عنا� تکرارشونده سینمای 
صهیونیس�ت که در این کتاب،  مفصل تر مورد پژوهش بوده اند، بدین 

قرار است:
ن مادری، ارسائیل بزرگ و شهر  اث نیاکان، رسزم�ی -  ارض موعود، م�ی

زایان
 - مادر، قبیله گرا�ی متعصبانه

-  قوم برگزیده، نژاد برتر
-  ملت واحد یهود

-  دولت الهی ارسائیل
ن ن بدون مردم، برای مردم بدون رسزم�ی - رسزم�ی

، اتو�پ ب�ن صهیون، غرمان شهر بسته و معاد ماّدی -  بهشت زمی�ن
-  خدای ناتوان، توحید قومی و الوهیت یهود

- شیطان قدرتمند، مقدمه ای بر پرستش شیطان، نمادها و فیلم های 
شیطان گرا

ن موعود - حمله شیطان به رسزم�ی
، المائیسم صهیونیس�ت و عرفان های پست مدرن - بودیسم آر�ب

قدرت طلب،  ان  ره�ب نژادپرست،  پادشاهان  قومی،  ان  پیام�ب  -
گ

پیش گویان قبیل�
اصالح گرا،  پروتستانتیسم  پوُل�،  مسیحیت  یهودی،  مسیح   -

پیوریتنیسم یهودگرا
، پروژه غخرالزمان سازی اوانجلیس�ت - مسیحیت صهیونیس�ت

- هولوکاست، اتاق های گاز، کشتار شش میلیون یهودی، کوره های 
یهودی سوزی، کارخانه صابون سازی
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 کتاب موردنظر این است 
گ

ویژ�
که با توجه به رویکرد اقتصادی، نگاه 
دشمن شنایس را در آن دخالت داده و با 
جریان شنایس تاریخ اقتصاد با رویکردی 
تبارشناسانه، ریشه اقتصاد بیمار دنیای 
نشان  خود  مخاطب  به  را  امروز 

می دهد.

کتاب
اقتصاد صهیونیسم

کتاب|اقتصاد صهیونیسم

دی  »اقتصاد صهیونیسم« ازجمله کتاب های شاخص موسسه راه�ب
 و در نشست »مبارزه 

گ
بعثت در حوزه دشمن شنایس است که به تاز�

هوشمند با صهیونیسم« در تاریخ 11 مرداد 1400 رونما�ی شده است. 
است. این کتاب که درواقع بخ�ش از 5 جلد اقتصاد صهیونیسم را 

پوشش می دهد، حاصل تالش پژوهشگران مختلفی تحت 
مدیریت مرحوم فرج نژاد است که به صورت مجموعه 

عنوان  تحت  فصل،  دو  قالب  در  و  مقاالت 
و  صهیونیسم«  اقتصاد  شبکه ای  »سازمان 

ن الملل« ارائه گردیده است.  »شبکه قاچاق ب�ی
اقتصاد،  حوزه  در  نوشته شده  کتب  آالب 
به مسائیل چون مکاتب مختلف اقتصادی، 
ح روابط تولید و توزیع و مرصف  تاریخچه، رسش

پرداخته اند. کتاب ها�ی که احیانا ناظر به حوزه 
دشمن شنایس و اقتصاد هستند، معموالً اقتصاد 

کشورها�ی چون غمریکا و رژیم ارسائیل را موردبرریس 
قرار داده اند. کتاب ها�ی چون »یهودیان و حیات اقتصادی 

ن به جای جریان شنایس اقتصادی به خلق وخوی اقتصادی  مدرن« ن�ی
 

گ
 رشد غنان در مسائل اقتصادی می پردازد. ویژ�

گ
یهودیان و چگون�

نگاه  اقتصادی،  رویکرد  به  توجه  با  که  است  این  موردنظر  کتاب 
دشمن شنایس را در غن دخالت داده و با جریان شنایس تاریخ اقتصاد 
با رویکردی تبارشناسانه، ریشه اقتصاد بیمار دنیای امروز را به مخاطب 
خود نشان می دهد. این کتاب نشان می دهد علم اقتصادی که امروز 
در دانشگاه ها تدریس می شود، حاصل تفکر جبهه باطل و بر اساس 

رسمایه ساالری بناشده که تنها منجر به ثروتمند شدن یک جریان 
خاص در طول تاریخ شده است.

ازنظر کتاب »اقتصاد صهیونیسم«، مهم ترین منابع طبیعی و تولید 
ثروت در جهان توسط عده ای معدود و جریا�ن خاص در عالم اداره 
ن الملل در رأس غن قرار دارد و مابقی،  می شود و جریان صهیونیسم ب�ی

ه خوار این جریان هستند. ج�ی
 فصل اول کتاب »اقتصاد صهیونیسم« به هفت 
بخش تقسیم شده است. بخش اول به نظام 
پویل و بان� می پردازد و تاریخچه بانک و نسبت 
به  ادامه  در  می کند.  بیان  را  یهودیان  با  غن 
مخاطب نشان می دهد که چگونه یهودیان ربا را 
ی تبدیل  به امری قانو�ن و عر�ن در جامعه ب�ش
نمودند و از این طریق بر عرصه های مختلف 
، اقتصاد و... چنگ انداخته اند.  سیاست، ه�ن
کت های  رسش انرژی،  نفت،  دوم،  بخش  در 
اداره کننده  خاندان های  و  ن الملیل  ب�ی و  بزرگ 
این جریان ثروت معر�ن می شوند. بخش سوم، 
بحران غب در منطقه آرب غسیا را موردبرریس قرار داده 
و از برنامه های خبیثانه صهیونیست ها در این منطقه پرده برمی دارد. 
بخش چهارم به حوزه اقتصاد و تغذیه پرداخته و با تعریف پدیده ای 
به نام ترا ریخته، نسبت غن با بیوتروریسم را بیان می کند و در خالل 

غن ، گریزی به مسائل داخیل ایران در حوزه تغذیه می زند.
، موضوعی است که در بخش  کت های بزرگ رسانه ای صهیونیس�ت رسش

د و درباره اداره کنند گان و رابطه غن با  پنجم موردبرریس قرار می گ�ی

کتاب
اقتصاد  صهیونیسم
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رسان صهیونیسم دست به افشاگری می زند. بخش ششم به ی� از 
پرسودترین تجارت های جهان یع�ن اسلحه سازی پرداخته و در بخش 
ی و  ، موضوع مورد ابتالی فضای مجازی و مسئله جنگ سای�ب پایا�ن
رسقت اطالعات را مطرح نموده است. فصل دوم کتاب، اقتصاد 
قانو�ن این جریان زرساالر و قدرتمند اقتصادی را موردتوجه قرار  آ�ی
غثار  »قاچاق  بدن«،  اعضای  »قاچاق  بخش  سه  در  را  غن  و  داده 
« و »قاچاق انسان و برده داری« خالصه نموده است. در پایان  باستا�ن
هر بخش، برخی از سازمان های مردمی که با این جریان در حال مبارزه 
ن معر�ن شده اند. در پایان باید گفت این کتاب اگرچه بحث  هستند ن�ی

ده ای را مطرح گس�ت
داخته است، ویل بااین حال  نموده و به همه ابعاد غن با جزئیاتش ن�پ
پژوهشگران  به  می تواند  چراکه  است؛  منحرصبه فرد  خود  نوع  در 
حوزه اقتصاد و اقتصاددانان نگاهی تازه دهد تا تالش نمایند جریان 
اقتصادی رسمایه ساالر حاکم بر جهان را متحول و یا تغی�ی دهند و 
ی از مردم جهان در برابر عده ای  مانع از استثمار و استعمار عده کث�ی

اقلیت و رسمایه دار شوند.
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کتاب
دست پنهان

)تاریخچه و مبا�ن قمه ز�ن (

) کتاب|دست پنهان)تاریخچه قمه ز�ن

توضیح اجمایل

ن و شیعیان خود انتظار دارند، هدایت  غنچه ائمه هدی )ع( از محب�ی
همه ارادت ها و دوس�ت ها به سوی غن ها و دفع هر قبیحی از ساحت 
قدیس غن انوار تابناک الهی است. ارادت قل�ب و ابراز احساسات 
در  بزرگواران  غن  محرصن  به  )ع(  اهل بیت  دوستداران  خالصانه 
طول قرون و اعصار، موجب شده است تا جهانیان رفتار و منش 
شیعیان را وسیله شناخت بزرگان دین بدانند. ازاین روست که دشمنان 
صد به دست غوردن نمونه ها�ی از رفتارهای  ن م�ت مکتب اهل بیت ن�ی
شیعیان هستند که بتوانند با عرضه غن به افکار عمومی دنیا، نفرت 
و انزجار عمومی را بر ضد الگوهای دی�ن ما ـ صلوات الله علیهم ـ 
ن�ت و شبکه های  نند. لذاست که می بینیم اک�ش پایگاه های این�ت برانگ�ی
 ، تبلیغا�ت استکباری از تصاویر شیعیا�ن که با رفتارها�ی مثل قمه ز�ن
ن )ع( را  ن و... قصد عرض ارادت به امام حس�ی چهاردست وپا رف�ت
منطقی  داشته اند، سوءاستفاده و شیعیان را انسان ها�ی متوحش، آ�ی
و خشونت طلب معر�ن کنند و جنایات خود را در کشورهای شیعی، 
متمدن و بدوی نشان  ل و نظم بخ�ش جامعه ای آ�ی تالش برای کن�ت
می دهند. از سوی دیگر، سایت های تبلیغی مسیحیت و وهابیت با 
ارائه این تصاویر، ذهن مخاطب را از فرصت فکر کردن به پذیرش 
�ت تشّیع دور نگه می دارند. این کتاب ثمره تالیسش  مذهب متعایل و م�ت
ی  است برای شناخت تاریخچه، س�ی تطورات و زمینه های موضع گ�ی
فقهی و اجتماعی علما در مورد قمه ز�ن و در غخر ارائه نمونه ها�ی از 

سوءاستفاده دشمنان تشیع از غن.

فصول کتاب

کتاب حا�ن دارای 6 فصل کیل است:
ن )ع( فصل اول: اهمیت عزاداری برای امام حس�ی

در این فصل خالصه ای از غیات و روایات واردشده در موضوع اهمیت 
ن )ع( جمع غوری  شده و بیانا�ت از امام خمی�ن  عزاداری بر امام حس�ی

ی به غن ضمیمه گشته است. )ره( و مقام معظم ره�ب
فصل دوم: تاریخچه قمه ز�ن

در این فصل ابتدا تعریفی از مقوله قمه ز�ن ارائه شده و بعدازغن به 
س�ی پیدایش این مسئله از زمان قاجاریه می پردازد. نقش انگلیس و 
سازمان سیا در پیدایش این مقوله اجتماعی در این فصل مورد تأکید 

د. قرار می گ�ی
فصل سوم: س�ی تاریخی مقابله علما با انحرافات عزاداری

 ، ن در این فصل فعالیت های انتقادی علما�ی همچون سید محسن ام�ی
امام خمی�ن )ره( و غیت الله خامنه ای در مقابله با پدیده قمه ز�ن در 
طول تاریِخ قبل و بعد از انقالب اسالمی برریس شده و واکنش ها 

نسبت به این فعالیت ها بیان می گردد.
فصل چهارم: علل صدور فتوای عدم جواز قمه ز�ن از سوی علما

در این فصل برخی از مهم ترین علل و حکمت های صدور فتوای 
د.  حرمت قمه ز�ن توسط علما و بزرگان شیعه، موردبرریس قرار می گ�ی
منطقی بودن  دالییل همچون وهن بودن این عمل برای شیعه، آ�ی
ار به نفس و لزوم تبعیت از  این عمل، خرافه و بدعت بودن غن، ا�ن

حکم ویل فقیه.
فصل پنجم: سؤاالت رایج در باب قمه ز�ن
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در این فصل، نویسندگان سعی کرده اند تا با جمع غوری 25 سؤال 
، جواب های متناسب با هرکدام را از بیان  اسایس در حوزه قمه ز�ن

علما و بزرگان نقل نمایند.
فصل ششم: معر�ن کتب جدید در باب عزاداری

این فصل از کتاب به معر�ن منابع جدید در باب عزاداری و نظر 
علما و بزرگان در باب هر یک از غن ها می پردازد. در این فصل روی 

مستحدثه بودن بسیاری از امور مثل قمه ز�ن تأکید می گردد.
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کتاب

 در پویانما�ی
گ

دین و سبک زند�

 در پویانما�ی
گ

کتاب|دین و سبک زند�

این کتاب ازجمله کتاب ها�ی است که مرحوم فرج نژاد نگارش غن را به 
پایان رسانده و هم اکنون در نوبت چاپ انتشارات مسجد مقدس 
ن رو به فراخور بحث، �فاً به بیان کلیا�ت  جمکران قرار دارد. از هم�ی

در باب این کتاب پرداخته و از تفصیل مباحث معذوریم.

توضیح اجمایل

ن و ژاپن، مولود  ّ چ�ی -رسانه انیمیشن در غمریکا و ح�ت توالد و رشد ه�ن
-سیایس-

گ
دی فرهن� رشد صنایع و تکنولوژی ها و مدیریت و تفکر راه�ب

اقتصادی غن هاست و یک شبه اتفاق نیفتاده است. با درکنارهم قرار 
انباشت  برنامه ریزی،  پنهاِن  و  ن سیستم های منسجِم ظاهر  گرف�ت
ی و فلسفی، شناسا�ی و تربیت  دی ه�ن ثروت، تولید اندیشه راه�ب
وی انسا�ن همفکر مدیراِن ثروتمند کمپا�ن ها، تولید، پخش، تبلیغات  ن�ی
ق غسیا، این  ده در هالیوود و رسش عظیم و شبکه اکران و توزیع گس�ت
ن سیستِم  سیستم مهیب برپا شده است. البته واضح است که هم�ی
 - اطالعا�ت سازمان های  توسط  مدیریت شده  و  صهیونیس�ت  آالباً 
، به شدت مراقب است که محصوالت شاخص  ِ آر�ب

گ
رسانه ای-فرهن�

-اسالمی در جهان  ن عمیق فطری، حمایس و انسا�ن ایرا�ن با مضام�ی
ّ در کشورهای اسالمی همسو با وهابیت و بهائیت و یهودیت  و ح�ت

آرب زده، اکران موفقی نداشته باشند.
ی دارد؛ ازاین رو،  ادراکاِت ح� در کودکان و نوجوانان قوت بیش�ت
زباِن داستان و تصاویر پرغب و رنگ، جذابیت و تأث�ی فوق العاده ای بر 
ی، راحت تر  ن غن ها دارد؛ لذا کودکان و نوجوانان با زبان تخّییل و فان�ت
ارتباط برقرار می کنند؛ غن ها به دلیل ضعف اطالعات و قّلت تحلیل 

عقیل، القائات انیمیشن را که شکیل محسوس تر دارد، زودتر پذیرا 
سایر   ، ن همچن�ی می شود.  ماندگار  ذهنشان  در  بیش�ت  و  می شوند 
دالیل جذابیت انیمیشن چون: جلوه های ویژه خارق العاده، طراحی 
ه کننده، فیلم نامه پرکشش، کارگردا�ن و بازیگری خوب، استفاده  خ�ی
از جذابیت های جن�، جادو، خشونت و تخیل افراطی، تبلیغات 
مسحورکننده و عوامیل چون: همراهی منتقدان اجاره ای و ابزارانگار، 
ت رسانه ای عمیق و جامع و نبود پناهگاه جدی  کمبود سواد و بص�ی
برای قرار مخاطبان، دامنه مخاطبان انیمیشن را به گروه های جوان و 
ه پخش پیام های انیمیشن های  ن توسعه داده و تأث�ی و گس�ت بزرگسال ن�ی
مشهور را چند برابر کرده است. بر این اساس، مرحوم فرج نژاد با 
ن  باب مضام�ی در  را  کتاب  این  و دوستان خود،  همکاری شاگردان 
مطرح شده در انیمیشن های مطرح جها�ن نگاشته و راهکارهای خود 

برای ارتقای سطح انیمیشن های ایرا�ن را بیان می کند.

فصول کتاب

این کتاب در 6 بخش کیل تنظیم شده است:
بخش اول: 

در این بخش مرحوم فرج نژاد، روش مرسوم تحلیل و نقد فیلم در 
ایران را موردانتقاد قرار داده و از روش ِحکمی و فلسفی خود دفاع 
ی و  می کند. در این نحوه نقد و تحلیل، تالش می شود که اثر ه�ن
کارکردها و معا�ن و مبا�ن غن اثر با تکیه بر اصول علمی و زیبا�ی شناسانه 
ن جهت، در روش پیشنهادی کتاب،  و البته حکمی فهم شود و به هم�ی
ی، سایر غثار عوامل اصیل فیلم و  در کنار فرم و زیبا�ی شنایس اثر ه�ن
ی در غن ساخته شده است و غینده پژوهی  فرهنگ اجتماعی که اثر ه�ن
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مدنظر سازندگان غن اثر و تحلیل جریان شنایس حاکم بر غثار برخی 
ن مهم بوده  « و »دریمورکز« ن�ی کت های جهت دار چون »والت دیز�ن رسش

و قابل مطالعه است.
بخش دوم: 

د: در این بخش از کتاب سه مسئله بسیار مهم مورد برریس قرار می گ�ی
انیمیشن سازی  کت های بزرگ  1.تاریخ مدیریت صهیونیست بر رسش

غمریکا�ی
2. برریس وضعیت انیمیشن در کشورهای عر�ب مسلمان آرب غسیا

3. غسیب ها، تهدیدها و فرصت های انیمیشن در ایران معا�
بخش سوم: 

سه مسئله کالن در این بخش مطرح شده است:
1. نگاهی به مؤلفه های جذابیت و تأث�ی در انیمیشن

2. مؤلفه های روان شناخ�ت جذابیت در انیمیشن
ن در جذابیت انیمیشن 3. نقش برجسته موسیقی م�ت

بخش چهارم: 
این بخش از کتاب با 5 فصل عمده نگارش شده است:

1. یهودیت در پویانما�ی

2. مسیحیت در پویانما�ی

�ت در پویانما�ی 3. مکاتب شبه دی�ن و فلسفی رسش
4. جریان شنایس پویانما�ی در بازنما�ی اسالم و جوامع اسالمی

5. جریان شنایس دین نوین جها�ن در پویانما�ی
بخش پنجم: 

این بخش از کتاب دارای 6 فصل کیل است:
 در انیمیشن

گ
1. بازنما�ی سبک زند�

 آرب
گ

اتژیک و ترویج سبک زند� 2. انیمیشن های اس�ت
 اسالمی و مجموعه انیمیشن های ایرا�ن

گ
3. سبک زند�

 آر�ب در انیمیشن
گ

4. جریان شنایس مکاتب مادی موجد سبک زند�

5. جریانات فمینیس�ت در پویانما�ی های آر�ب

6. اخالق سکوالر در پویانما�ی های آر�ب
بخش ششم:

فرهنگ  در  انیمیشن  برای ساخت  راهکارها�ی  ارائه  و  ی  نتیجه گ�ی  
اسالمی.
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مقاالت
ل  معنویت عرص نوین، راهی برای کن�ت

بیداری اسالمِی جها�ن

ل  کن�ت برای  راهی  نوین،  معنویت عرص  مقاله| 
بیداری اسالمِی جها�ن

دوران فرامدرن و افشای فریب تاریخی مدرنیته

 ندارد؛ 
گ

، به غخر خط خود رسیده است و این تاز� آرب اومانیس�ت
گرچه برخی که کوری را بر بینا�ی و تصّلب را بر تاّمل رجحان داده 
ن حقیقت را نشنوند،  و گوش های خود را گرفته اند که ندای پرطن�ی
نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند. بن بست مدرنیته در اندیشه های 
فلسفی و بنیادین، از سال های بعد از جنگ جها�ن شکل گرفت و 
نقد �ب امان مدرنیته، توسط اندیشمندان منصفی در کشورهای آر�ب 
ن 1914  ، طی یس سال )ب�ی غآاز گشت. جنگ های خانمان سوز جها�ن
تا 1945م.(، بیش از صد و بیست میلیون کشته و خرا�ب های عظیم 
برای ب�ش حاصل کرد و عدم کارا�ی مدرنیته بر همه هویدا شد و 
شعارهای اصیل اومانیسم و مدرنیته، �ب غبرو شد. از منظر اقتصادی 
، هشتاد سال پیش، کوس رسوا�ی رسمایه داری به صدا درغمد؛ غنگاه  ن ن�ی
که رسمایه داری کاپیتالیس�ت باعث تشدید اختالف طبقا�ت شد و فقر 
ن های فرنگ را در بر گرفت و  وبیکاری و تورم، بسیاری  مردمان رسزم�ی
بحران بزرگ 1930 به وجود غمد.  البته غنان که دل در گرو حق داشتند 
و عقلشان را با وحی الهی تقویت کرده بودند، از همان غآازین روزهای 
 

گ
رنسانس، هشدار دادند که این تفرعن مدرن که ادعای دست بست�
 

گ
خدا را داشت، راهی جز ظلمتکده ضاللت اندیشه و دست بست�

سوزی و ثروت ساالری ندارد.   و فق�ی
گ

انسان و آفلت پیش�

رواج سوسیالیسم؛ ترمز موقت بیداری جها�ن

ن پنداشتند که با تشکیل  دی آرب، چن�ی در غن سال ها، برنامه ریزان راه�ب
حلقه فرانکفورت و تئوری سازی برای بقای مدرنیته و عقب نشی�ن از 
»کاپیتالیسم رها« و پذیرش برخی قسمت های نظام های حمای�ت 
برای  غسیب پذیر،  طبقات  برای  اجتماعی  ن  تام�ی و  سوسیالیس�ت 
ل شورش های فقرا، می توان باز هم خط استثماِر غدمیان را در  کن�ت
، زنده نگه داشت؛ آافل  کارخانه های زرساالری و توهم اومانیس�ت
از اینکه إنَّ الَباِطَل َکاَن زَهُوقاً. دهه 50 و60 و70 میالدی که همزمان 
با دهه 30 و40 و 50 شم� بود، بسیاری انقالبیون جهان، که در 
ضدیت با رسمایه داری می کوشیدند، طبق جّو زمانه، تمایالت انحرا�ن 
مارکسیس�ت داشتند؛ اما بنا به سنت الهی »ِللَباِطِل ُجوَله َو ِللَحقِّ 
ن بر همگان مسّلم گشت و فروپایسش  َدوَله« ناکارا�ی سوسیالیسم ن�ی
« را در رس آر�ب ها  �ت اومانیسم، توهم »نظم نوین جها�ن قطب رسش
انداخت؛ آافل از اینکه، از همان ابتدا خط والیت الهی در گی�ت 

 داشت، گرچه بسیاری نمی خواستند غن را ببینند. 
گ

حضور پررن�

بیداری اسالمی جها�ن و لرزش بنیادهای نظم نوین جها�ن

از حوایل دهه 40 شم� با حرکت امام روح الله الموسوی، بیداری 
تکاپو  به  را  مسلمانان  تشیع،  وال�ی  عملگرای  روشنگری  و  اسالمی 
وع نهضت اسالمی مردم ایران، اندک اندک در سایر  انداخت و با رسش
ن و دنیامحوران قوت گرفت. با  ن اندیشه مبارزه دی�ن با ظالم�ی بالد ن�ی
 » دی »عرفان حمایس دی�ن وزی انقالب اسالمی ایران، خطر راه�ب پ�ی
بات متعددی بدان وارد کرد.   ذات تمدن آر�ب را نشانه گرفت و �ن
، برای  طبیعی بود که در این فضا، داعیه داران نظم نوین جها�ن
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ن برنامه ریزی کنند. رسانه های آر�ب و همیاران   »مدیریت معنویت« ن�ی
غنان در سایر ممالک، تکاپوگر معنویت نوی�ن شدند که مبت�ن بر 
الهی و التقاطی  اومانیسم و البته با توجه به برخی سنت های آ�ی
ی معنویت در جهان جدید را داشت. اما خط  ، ادعای راه�ب سن�ت
معنویت عقال�ن اسالم، در جنگ تحمییل وح�ش های دنیای متمدن 
وارونه علیه ایران اسالمی و سپس در شبیخون فرهنگ ظلما�ن آرب 
علیه فرهنگ شیعی، کارا�ی خود را بر همگان اثبات نمود و حرکت های 
ن غآاز گشت. جنگ 33 روزه  غزادی بخش در لبنان و عراق و فلسط�ی
ن نتوانست کارا�ی تفکر نظام حاکمیت دین را مخدوش  و 22 روزه ن�ی
کند و قیام مردمان استثمارشده تونس و مرص و یمن و بحرین و 
اردن و عربستان، علیه ماسون ها و دیکتاتوری وابسته روشنفکران 
ن غآاز شد و دیکتاتورهای دلبسته به اومانیسم  احمق در بالد مسلم�ی
و رسمایه داری، ی� پس از دیگری در حال سقوط هستند. لذا در این 
« استفاده برده ایم، زیرا  نوشته تعمداً از عنوان »بیداری اسالمِی جها�ن
اسالمی بر علیه دیکتاتوری رسمایه داری و بانکداری  بیداری جهان آ�ی

ن نایسش از بیداری اسالمی می دانیم. یهودی را ن�ی

غفلت زدا�ی از غربیان، نتیجه بیداری جها�ن اسالمی

 ، ق اسالمی، برخی جوانان آر�ب امروزه متاثر از قیام های دی�ن در رسش
ین �ب خدا نیافته اند و تمدن واره آرب را به  راهی جز قیام علیه مستک�ب
چالش کشیده اند؛ همانا�ن که از اسارت رسانه های آفلت ساز و حیوا�ن 
زرساالری صهیونیس�ت و ماسو�ن نظم نوین، خسته شده اند. طبق 
وزی با رهروان  سنت حق، که باطل را نابودشد�ن می داند، قطعاً پ�ی
ضاللت  از  خویش«  تاریخی  »پیچش  در  جهان  و  است  حقیقت 
مدرنیته به سمت سکوی پرواِز معنویت اسالمی در حرکت است تا بار 
دیگر، ارتباط خود با الوهیت توحیدی را مستحکم کند. قیام »تسخ�ی 
 ، یت« و سایر همرهان این قیام در بیش از هزار شهر آر�ب وال اس�ت
تازه ترین رهاورد »بیداری جها�ن متاثر از اسالم« می باشد. در این 
ورت دارد غسیب ها و توطئه های این حرکت، به دقت  فضاست که �ن
شناسا�ی شود و با هشدار به زندگاِن عالم، نگذاریم بار دیگر، منافع 
رسمایه دارن �ب خدا، بر حق محروماِن اقصای عالم آلبه کند و تفرعن 
اند و راه  ظلوم مدرن، سایه وحشت خویش را بر ملکوت ب�ش بگس�ت

غسمان را ببندد.

حرکت های  مصادره  و  ل  کن�ت برای  غرب  برنامه های 
رها�ی بخش

، منافع قدرت مندان دنیاطلب به خطر  شدن بیداری جها�ن با فراگ�ی
افتاد و طبیعی است که غنها به راح�ت از منفعت مادی دست بر 
نمی داشتند. پس از شکست مدرنیته و گرایش پیش رونده مردمان 
 ، اتژیک آر�ب جهان به معنویت و دین، دستگاه های برنامه ریزی اس�ت
ند و معنوی�ت  می خواهند »مدیریت تحول در جهان« را به دست گ�ی
البته  با منافع قدرت ها و مبا�ن مدرنیته بازسازی کنند که  همسو 
عنا�ی از معنویت اصیل درون خود داشته باشد ویل نتیجه دلخواه 
رسمایه داران را بدهد. معنوی�ت که می توان غن را مقدمه ای برای جعل 
« برشمرد. دین نوی�ن که خلسه ای دگرباره برای تداوم  »دین نوین جها�ن
آفلت و فریب و دیکتاتوری آربزدگان و روشنفکران بر ابنای غدم 
دها�ی چون نفوذ سخت افزاری  است. البته قطعا تکنیک ها و راه�ب
ن در کنار  ل، استحاله و جهت دهی ن�ی و نرم افزاری، جاسویس، کن�ت
اتژی بلند مدت وجود دارد. در این مجال مخترص، برغنیم  این اس�ت

که برخی وجوه این دین نوین را باز کنیم ونقش ابزارهای رسانه ای و 
ش مبا�ن و مولفه های معنویت نوین  سینمای آرب را در بسط و گس�ت

بازخوا�ن کنیم.

مبا�ن و مولفه های معنویت عرص نوین یا دین نوین جها�ن

ماده گرا�ی  و  تقدس زدا�ی  با  معناگرا�ی  که  می رسد  نظر  به  چه  گر 
مدرنیته متناقض است ویل با دقت بیش�ت می توان فهمید که ذات 
این دین نوین و معنویت های حمایت شده از جانب دستگاه های 
قدرت، مدرن است و باز هم در راستای �ب اعتبارسازی معنویت 
ادیان غسما�ن و حقیقی است. برخی مبا�ن مدرنیته به معنویت عرص 
ن تزریق شده است و از طرف دیگر برخی مباحث معناگرایانه  نوین ن�ی
ن در این  ی تر هستند، ن�ی خصوصا معنویت ها�ی که سکوالرتر و اساط�ی
 دارد که برخی از مبا�ن و مولفه های 

گ
ی حضور پررن� دین نوین ب�ش

فیم که  این معنویت های جعیل را در ادامه می غوریم، گرچه مع�ت
در این باب باید صفحات زیادی را اختصاص داد و هر کدام از 
این مرام های عرفا�ن را جداگانه تحلیل کرد و درصد سهم هر یک 
از مولفه های ذیل را در غنها جداگانه سنجید؛ ویل اختصاراً می توان 
گفت که مطالب زیر کم و بیش در این معنویت های جعیل نوظهور 

وجود دارد:
در هس�ت  مادی  ب�ش  محوریت  نهادن/  به جای خدا  را  انسان   .1

)اومانیسم به مثابه محور سایر مبا�ن و مؤّلفه ها(. 
2. جدا�ی حوزه دین از دنیا )سکوالریسم در فلسفه علم و فلسفه 

سیاست و فلسفه اخالق و فلسفه حقوق و...(.  
)پرکردن خال �ب دی�ن با  3. حاکمیت تفکرات ماّدی به جای ادیان وحیا�ن

ی(. مکاتب و فرق جعیل ب�ش
عقالنیت  و  الهی  عقل  ن  رسمیت نشناخ�ت )به  رویسش 4.ماتریالیسم 
یسم و  دی�ن و شهود و وحی و انحصار روش شناخت در حس)غم�پ

پوزیتویسم( و عقل معیشت اندیش مادی)راسیونالیسم(.
5. سعی در جایگزی�ن نمادها و مناسک ادیان غسما�ن با نمادسازی و 

جعل الگوها و اسطوره ها.
یکالیسم )به دو معنای: 1.تقلیل تمام رفتارها به واکنش های  ن 6. ف�ی
ی� بر علوم وحیا�ن  ن شیمیا�ی مغز مادی و 2.حاکمیت علوم کمی و ف�ی

.) و علوم انسا�ن
و  بازنشسته(  خدای  )دئیسم/  رب  و  شارع  خدای  کنارنهادن   .7
ی جعیل به جای دین و  حاکمیت افکار و عرفان و مناسک طبیعی-ب�ش

. تاکید بر تجربه شخیص عرفا�ن
8. رواج ظاهری پلورالیسم و تسامح و تساهل برای خارج کردن قدرت 
، گرچه در واقع اک�ش این معنویت ها از 

گ
دین حق از صحنه های زند�

اتژیست های آر�ب جهت دهی و حمایت می شوند. مثال با  جانب اس�ت
ن زن و مرد را  « روابط �ب حد ب�ی شعار »معنویت غزاد« و »کرامت انسا�ن
توجیه می کنند و به اسم فمینیسم، به کام رسمایه داری و میل پرس�ت 

خود خوشه می چینند به زنان ظلم می کنند.
ن  9. علم گرا�ی )ساینتیسم( و تجربه گرا�ی افراطی و از حجیت انداخ�ت

وحی و عقل و شهود و نقل.
10. رسمیت دادن و یا عدم مخالفت با رسمایه داری و ثروت ساالری 
 ، ن فرقه گرا�ی فردی و فرقه ای به انحای مختلف )به رسمیت شناخ�ت
ظالمانه  ثروت ساالری  با  مبارزه  عدم  و  کاپیتالیسم  فئودالیسم، 

ورباخواری(.
11. معناگرا�ی فرادی�ن جها�ن و سکوالر بدون توجه به حقانیت مبادی 
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انقالب  وزی  پ�ی با 
دی  راه�ب خطر  ایران،  اسالمی 

تمدن  ذات   » دی�ن حمایس  »عرفان 
لذا  طبیعی بود  غر�ب را نشانه گرفت 

که در این فضا، داعیه داران نظم نوین 
ن  ن�ی معنویت«  »مدیریت  برای   ، جها�ن

برنامه ریزی کنند و معنویت مبت�ن بر 
اومانیسم را توسط رسانه ها در 

جهان منت�ش کنند.

و مبا�ن و مناسک و نتایج.
ن و باستا�ن برای پرکردن خال  12. شیوع مولفه های صوفیانه ارسارغم�ی
ا�أ و گنویس و هل�ن  کانه می�ت معنوی و فکری خصوصا مؤّلفه های م�ش

و مرصی و باِبیل و شمنیس�ت بومیان غمریکا.
13. نزدیک شدن به مولفه های قباال )کابالیسم( مانند سحر و جادو 
ی و ادعای ارتباط با  و کیمیا و علوم آریبه و حروف گرا�ی و  جن گ�ی

فرشتگان و رازوری.
ن تناسخ در بیش�ت  14. کمرنگ بودن بحث معاد و به رسمیت شناخ�ت

فرقه های معنوی جدید.
ن توان ذهن و  15. جستجوی غرامش بدون حضور خدا و اصیل دانس�ت

روح غدمی نسبت به خدا.
16. تاکید بر مدیتیشن و تمرکز و تخلیه درون از تمام افکار و تاکید بر 

اذکار بدون توجه به معا�ن غنها.
17. رویکردهای طبیعت گرایانه و بودا�ی و تائو�أ سکوالر.
ان خدا  ن دستورات و اندیشه های پیام�ب 18. نادیده گرف�ت

و تکیه بر پ�ی و مراد فرقه معنوی.
مناسک  یعت محوری و جعل  19. عدم رسش

. ن فرقه ای و رازغم�ی
 عمیل و افراط 

گ
20. تساهل و تسامح در زند�

یا تفریط در لذت گرا�ی و سکس و تمّتعات 
مادی.

و  مقدسات  در  )ریداکشن(  تقلیل گرا�ی  .21
و  طبیعت  به  آیب  و  معنویات  فروکاهش 
خلسه و سماع و حرکات موزون و استفاده از 

برخی مخدرات و گیاهان خاص و استفاده از 
واژه های مبهم و تردیدافکن.

ان در لوای باور به  22. ظلم پذیری و عدم مبارزه با مستک�ب
اندیشه مبارزه منفی و صلح طل�ب و قبول نظم نوین جها�ن مورد نظر 

صهیونیست ها و زرساالران عالم.
23. تاکید بر عدم افشای ارسار فرقه و کتمان برخی اندیشه های 

قابل دفاع و تاکید برشعارهای همه پسند. آ�ی
24. توسل به انرژی جها�ن و تاکید بر ی� شدن با روح عالم و قبول 
برخی مسائل فراروانشنایس و اندیشه پانتئیسم)همه خداگرا�ی یا خدا-

( و الهیات طبیعی. طبیعت گرا�ی یا همه درخدا�ی
. الیسم الهیا�ت 25. لی�ب

26. اخالق فرادی�ن در کنار دین حداقیل و فقه حداقیل و عقالنیت 
. جها�ن

 )بدون وضوح 
گ

27. تاکید بر عشق به مثابه رمز ماندگاری و جاودان�
مفهومی مبا�ن و اطراف و محدوده عشق(

افرادی  یا عمومی »نجات«  انحصاری  ادعای  غخرالزمان گرا�ی و   .28
وحیا�ن رؤسای فرقه های  که به دستورات شخیص و سلیقه ای و آ�ی

معنوی،گوش فرا دهند.
 و صنایع دس�ت 

گ
ن و رسوم فرهن� ن ُس�ن 29. تاکید بر رسمیت داش�ت

اقوام تا غنجا که پیام الهی و دی�ن نداشته باشد. همانگونه که در 
ند، به موسیقی و رقص و  کنفرانس های جها�ن که در این باب می گ�ی
ام می گذارند و  صنایع دس�ت و لباس و سنت های اقوام مختلف اح�ت

تالش دارند که پیام های الهی و دی�ن غنها را کم کنند.
-الهی خصوصا تعبدگرا�ی عقال�ن  ن از هر نوع تعّبدگرا�ی دی�ن 30. کاس�ت

. و نفی عقالنیت دی�ن برای ب�ش
البته شاید بتوان عنا� و مولفه ها دیگری بدین لیست اضافه کرد که 
ن موارد را داشته باشند؛ ویل دین  جنبه توضیحی یا تبیی�ن برای هم�ی
 را باید 

گ
نوین جها�ن بیش�ت بر چند مطلب ذیل تاکید دارد که هم�

درون پارادایم مدرنیته فهم کرد و البته انسان های زیادی از ادیان 
مختلف را می توان با شعارهای کیّل و مبهم و ادبیات زیبا جذب این 

اندیشه کرد: 
و  االدیا�ن  ن  ب�ی معنوی  و  عرفا�ن  و  اخال�ت  ک  عنا� مش�ت ن  یاف�ت  -

سکوالریزاسیون و تاکید بر غنها.
و  مناسک سازی  و  سمبل سازی  و  دی�ن  یعت گرا�ی  رسش از  دوری   -

ی و رازغلود. الگوسازی ب�ش
- تاکید بر روح جها�ن یا انرژی جها�ن مقدِس طبیعی و تالش برای 

اتحاد با این موجود مبهم.
- تاکید بر دریافت درو�ن موسیقی هس�ت و برجسته سازی تجربه های 

شخیص و �ب اعتباری وحی.
ی و قدرت روح و  - اتکای استقالیل به توان درو�ن ب�ش
ذهن غدمی و عدم توجه به توکل و توسل توحیدی.
ادیان  معاد  و  نبوت  و  توحید  کمرنگ شدن   -

. ابراهیمی خصوصا ختم تجربه های وحیا�ن
 ، ن س�ب صلح  چون  مطال�ب  زیاد  ترویج   -
، حقوق زنان، حمایت از حیوانات  طبیعت گرا�ی
و  صهیونیسم  و  استکبار  از  انتقاد  عدم  و 
ا�ن  ارسش ساالری  دودمان  و  جها�ن  زرساالری 

رسمایه دار.

دین  پروژه  در  درگ�ی  نهادهای  و  ها  سازمان 
نوین جها�ن

برای رسیدن به یک دین جها�ن جدید، که کاری بس مشکل است؛ الزم 
د. بطور  است که سازمان ها و نهادها و فعالیت ها�ی منسجم شکل بگ�ی
خالصه می توان گفت که نهادهای ذیل، تئوری سازی ها و الگوسازی ها 

و برجسته سازی ها و کارکردهای نسبتاً خو�ب در این رابطه داشته اند:
- دانشگاه ها و بنیادهای علمی وابسته به بنیادها و افرادی چون: فورد، 
، سوروس، روچیلد و سایر رسمایه داران بزرگ )که آالبا 

گ
راکفلر، کارن�

یهودی صهیونیست هستند(.
کت ها و کارتل های قدرتمند. - اتاق های تفکر وابسته به رسش

مدیریت  شبکه های  و   
گ

فرهن� تحول  دی  راه�ب موسسات  برخی   -
تحقیقات.

اتژیک دانش. دی و مدیران اس�ت - برخی موسسات تحقیقات راه�ب
- رسانه های ظاهراً علمی و معیارساز و معیارسنج برای دانش که 

وابسته اند.
- سازمان های جاسویس و نهادهای دانشگاهی و پژوه�ش وابسته 

بدانها.
- برخی بنگاه های انتشارا�ت بزرگ که اعتباردهی و شخصیت سازی را 

انجام می دهند.
که  معنویت،  و  مذاهب  و  ادیان  مطالعات  موسسات  برخی   -
کت کننده در  حجه االسالم مظاهری سیف به عنوان عضو حوزوی  رسش
الیا، از این قبیل موسسات  اجالس پارلمان ادیان جهان در ملبورن اس�ت
ن الملیل برای غزادی  نام برده است: »سازمان ادیان متحد«، »انجمن ب�ی
ن  دی�ن و کالج وست مینس�ت غکسفورد«، »موسسه گفتگوی صلح ب�ی
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ادیان ایرگان«، »جامعه مطالعه ارتقاء ادیان«، »جامعه مطالعات 
 ،» تئوسو�ن »جامعه   ،»

گ
زند� کیفیت  »موسسه  الطبیعه«،  ماوراء 

»مؤسسه  یج«،  کم�ب ان  »پیام�ب ابدی«،  عشق  و  برادری  »انجمن 
پژوه�ش استنفورد«، »مؤسسه روابط انسا�ن تاویستاک«، »باشگاه 
«، »مرکز کاباالی فیلیپ برگ«  غتش جهنم«، »فرمان سپیده دم طال�ی

و... .
ین  ن غنها از طر�ن از برجسته سازی و میدان دهی به افرادی چون اُُشو، ت�ن
 ، گیاتسو )داال�ی المای چهاردهم(، سای بابا، ایلیا رام الله، کریشنامور�ت
ن منسون،  ، مادونا، مرل�ی ن مهندس طاهری، دیوید کاپرفیلد، دیوید بل�ی
چون  وفرقه ها�ی  و...  پائلوکوئیلو  ِبرگ،  فیلیپ  جکسون،  مایکل 
قادیانیه)احمدیه(،  بهائیت،  )المائیسم(،  تب�ت بودیسم  کابالیسم، 
فراماسونری، صو�ن گری  ، عرفان حلقه،  تئوسو�ن انجمن  وهابّیت، 
عی، شیطان گرا�ی جدید، پیوریتنیسم، صهیونیسم مسیحی و  رسش آ�ی
...  در راستای منافع خود سود بردند و این افراد و فرقه ها را نماد 
یت شناساندند و از طرف دیگر  ادیان جدید و معنویت نوین به ب�ش
گذاری ادیان  با دشمن سازی از اسالم و مسیحیت باعث تضعیف تاث�ی
ابراهیمی شدند. البته باید توجه داشت که معر�ن آرب از مکات�ب 
ن سکوالر  چون هندوئیسم و تائوئیسم و بودیسم و شینتوئیسم ن�ی
�ت و ح�ت برخی  و دنیاگروانه بود؛ تاحدی که برخی فیلسوفان مهم رسش
�ت  آربیان منصف، به سکوالرسازی و دنیوی معر�ن کردن مکاتب رسش

اض کرده و می کنند.  اع�ت

ِل غرب ش بیداری جها�ن و رها�ی از کن�ت راهکارهای گس�ت

البته  و  نگاهی رسیع  این مقاله تالش شده است  این قسمت  در 
اتژیک  تاکتی� و اس�ت اندیشورانه، به برخی ضعف ها و قوت های 
توسط  ان شاءالله  تا  باشیم  داشته  اسالمی وجها�ن  بیداری  حرکت 
تثبیت،  تداوم،  برای  دقیقی  دی  راه�ب برنامه ریزی  بعدی  ن  محقق�ی
د و ان شاء الله این  ش این بیداری جها�ن صورت گ�ی تعمیق و گس�ت
حرکت مبارک، هر چه رسیع تر جهان را از این پیچ تاریخی بگذراند 
وبه غخرالزمان موعود ادیان رهسپار گرداند که تاریخ منتظر عینیت 
ن هرچه رسیع تر ندای حق می باشد که و نرید ان نمن عیل الذین  یاف�ت

. ن استضعفوا �ن االرض و نجعلهم االئمه و نجعلهم الوارث�ی
مشکالت و غسیب ها و کمبودهای استقرار دین نوین جها�ن

- عدم توجه به روایات و غیات و حجج بالغه اسالم و توجه افراطی 
. به توان آرب در غینده سازی برای ب�ش

- دوری از عبودیت الهی و افتادن به دام استکبار و استغنا و استقالِل 
ب�ش از خدای عالمیان.

ن تاث�ی والیت الهیه در میان ابنای غدم و توجه افراطی  - جدی نگرف�ت
یت )که  به نقش ثروت و قدرت در حاکمیت بر روح و جسم ب�ش

اقتضای ماده گرا�ی مدرن می باشد.(
ن عمدی یا سهوی نقدهای بنیادین و رویه ای به مبا�ن  - در نظر نگرف�ت

. مدرنیته و پارادایم اومانیس�ت
ساله  هزار  تمدن  تاریخ  ن  دست کم گرف�ت یا  جدی  مطالعه  عدم   -

رفاه مندانه اسالمی.
ن روایات واضح و روشِن تاریخی و غخرالزما�ن و حدی�ش  - جدی نگرف�ت

صحیح السند و الدالله دین حق.
د ویل  - عدم توجه به فطرت توحیدی انسان ها که گرچه آبار می گ�ی

هرگز خاموش نمی شود.
. ن عقالنیت وحیا�ن انسان غخرالزما�ن - دست کم گرف�ت

ن از تاریخ جاعالن و مدعیان حقیقت و عرفان. - عدم درس گرف�ت
. - ضعف های ساختاری مبا�ن عرفان آ�ی وحیا�ن

)که تالش  - عدم توجه به مشکالت و کمبودهای بنیادین اخالق کان�ت
می کنند غن را به مثابه ستون فقرات اخالق فرادی�ن معر�ن کنند.(

یت حق طلب و  - عدم توجه به تاث�ی عمیق انقالب اسالمی بر ب�ش
عرفان گرا.

ن یا کتمان عمدی تجدیدنظرطلبان و منتقدین منصف  - دست کم گرف�ت
. آر�ب

نتیک  د سای�ب - اطمینان بیش از حد به شگردهای جنگ نرم و ن�ب
استکباری.

.وی و المنار  ن رسانه های رقیب چون العالم و پرس.�ت - دست کم گرف�ت
و... .

مردمان  حقیقت طلِب  و  جستجوگر  روح  ن  دست کم گرف�ت  -
استضعاف شده توسط حاکمان مستک�ب آرب.

مولفه های قدرت بخش و آینده ساز عرفان اسالمی

در صورت تبلیغ صحیح و عمیق و فراگ�ی اصول زیر، می توان به 
و  عرفا�ن  تنهاترین روش صحیح  بتواند  که  فراگ�ی رسید  معنوی�ت 
معنوی در جهان معنویت خواه معا�، تبدیل شود و با روح اسالمی 

ل مقصود موعود رهنمون شود: ن خود، جهان را به رسم�ن
- توحیدگرا�ی و تعایل خدا از ب�ش و دوری از اومانیسم.

و  یعت گرا�ی  رسش و  دین  معصوم  ائمه  و  انبیاء  حرف  اصالت   -
تقوامحوری. 

- والیت پذیری و حفظ َقدِر خلیفه خدا در هر عرص با نظرداشِت 
اذن الهی.

- حفظ کرامت انسا�ن ذیل مفهوم عبودیت و دوری از استکبار درو�ن 
و�ن که ام الفساد ب�ش است. و ب�ی

- سعی در حقیقت بی�ن و دوری از توهم با�ن و اصالت حجیت 
وحیا�ن مکاشفات.

- توکل و توسل به خدا و اولیای حق و دوری از مدعیان ارسار و 
افراطیان وتفریطیان.

ی و جهاد �ن سبیل الله و عدم  ن - تاکید بر عزت طل�ب و استکبار ست�ی
و�ن و نفی تروریسم. ظلم پذیری درو�ن و ب�ی

ورت دخالت در سیاست و رسنوشت جامعه و  - نفی �ب تفاو�ت و �ن
دوری از سکوالریسم.

- زمان دا�ن و مکان فهمی و پویا�ی و هوشمندی در تصمیمات فردی و 
جمعی.

 و 
گ

یان توحید و مقدسات الوهی در تمام جوانب زند� - سعی در رَسَ
علوم و تقویت علوم مفید.

-  نفی �ب تفاو�ت و افراط و تفریط در مسائل اجتماعی-سیایس.
- غبادا�ن دین و دنیا در کنار هم با اصالت روح انسان و نظرداشت 

. جهان ُعق�ب
- دوری از سحر و جادو و ذکرهای �ب معنا و متوهمانه و تاکید بر ذکر 

. ن الهی وارده از معصوم�ی
ن به حقیقت عالم و  ی و البته نظرداش�ت ن عقل ب�ش - به رسمیت شناخ�ت

عرفان فرای طور عقل.
، که نوید بخش عدالت و  ن ن دقیق عرص غینده واپس�ی - وضوح و تبی�ی

سالمت همه ابنای ب�ش می باشد.

مولفه های اصیل بیداری جها�ن
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بیداری  این بخش می کوشیم که برای حفظ و تعمیق حرکت  در 
، طبق معیارهای اساساً اسالمی، به ظوابط و مالک ها�ی برسیم  جها�ن
که بتواند مورد قبول همه یا اک�ش غزاداندیشان جهان واقع شود. در این 
ن حال طبق ظوابط دین فراگ�ی  صورت جها�ن اندیشیده ایم و در ع�ی
یت نازل شده است، توانسته ایم با زبا�ن  اسالم که برای همه ب�ش
، جبهه مقاومت جها�ن علیه استکبار و رسمایه داری را  همه گ�ی و انسا�ن
تئوریزه کنیم و برای رسیدن هرچه زودتر غن غینده موعود ادیان تالش 
درخوری داشته باشیم و جوانمردان جهان را ذیل سایه حقیقِت هس�ت 
دازیم. این اصول  جمع کنیم و به رمی جمرات شیطان های جدید ب�پ
را می توان برای همه ادیان و ملل به مثابه نقطه مرکزی و پیش برنده 
، جا انداخت تا تضمی�ن تئوریک و عمیل  قوی حرکت مقاومت جها�ن
برای اتحاد همه 99 درصد مورد ظلم واقع شده جها�ن و ادامه حرکت 

تا رفع هرگونه فتنه از عالم مهیا شود. ان شاء الله.
- توحیدگرا�ی در سایه منطق و عقالنیت نه احساسات قابل تامیل

. و�ن ن و نفی استکبار درو�ن وب�ی - تاکید بر مفهوم حمایت از مستضعف�ی
گرا�ی و تاکید بر قدرت اصایل خداوند و توان غدمی در آلبه بر  - خ�ی

شیطان.
ان  - توجه جدی و وحدت طلبانه بر گفتارهای حجیت دار پیام�ب

ن از ادعا و  - تاکید بر اخالق و معنویت تقوامحور دی�ن و فاصله گرف�ت
فرقه سازی و دروغ گو�ی و فریب معنوی.

- مبارزه با نژادپرس�ت و ویژه خواری و خودبرتربی�ن برخی گروه ها و 
ادیان و نژادها و خاندان های زرساالر.

- تاکید بر حق و تکلیف غدمیان در مواجه با دیگران و اصالت دین 
خداوند متعال.

- مبارزه با حرص و ولع و ظلم و آصب صهیونیسم و همیارانش.
ی از لوث رسمایه داری و  - تاکید بر استقالل رسانه ها و مراکز خ�ب

قدرت ساالری خصوصاً یهودی.
- مبارزه با استثمار و استحمار و فریب کاری و جنگ روا�ن شیطا�ن 

قدرت ها ورسانه ها.
- مبارزه با تروریسم دول�ت و اطالعا�ت ارسائیل و غمریکا و انگلیس و 

سایر دول زورگو.
الیسم اخال�ت   و لی�ب

گ
- تاکید بر خانواده سالم و مبارزه با فساد و هرز�

. و پورنوگرا�ن
واقعی  مردم ساالری  بر  تاکید  و  فریب کار  ال  لی�ب دموکرایس  نقد   -

وسیاست پاک.
ن الملیل چون حق وتو و...  - لزوم لغو و اصالح قراردادهای ظالمانه ب�ی
رسمایه داری  با  مبارزه  و  کاپیتالیسم  جایگزین  اقتصاد  بر  تاکید   -

. لجام گسیخته و اختالف طبقا�ت
)میلیتاریسم( و لزوم برچیدن »مجتمع های  - مبارزه با نظامی گرا�ی

» نظامی-صنع�ت
- نقد نهادهای اقتصادی َربَوی و حرییص چون بانک، بیمه، بورس 

بازی، تراست و کارتل های انحصاری.
 

گ
- لزوم تن دادن قدرت های زورگو به قراردادهای انسا�ن و ضد غلود�

محیط زیست.
- لزوم برچیدن تسلیحات شیمیا�ی و میکرو�ب و کشتار جمعی برای 

همه کشورها ح�ت ارسائیل و غمریکا.
ی به جز بت واره های  - تاکید بر بازسازی علوم و دانشگاه ها در مس�ی

ال و اومانیس�ت و سکوالر. لی�ب
- توجه به نیازهای واقعی و فرهنگ های بومی و میل و دی�ن در 

نهادسازی و علم سازی و حکومت داری.
- تجدید نظر در تاریخ نوی�؛خصوصا مواردی که قدرتمندان به 

جعل و بدل سازی حقیقت روی غورده اند.
اث ارزشمند و حق مدار  - بازگشت به حقایق اصیل عقیل-عرفا�ن و م�ی

که ریشه در خط انبیا دارد. علمی ب�ش
- به رسمیت شناخته شدن وحی و نقل و شهود و عقل در کنار حس و 

تجربه وغزمایش.

راِه رها�ی

ن عظیم، فقط از  دنوی� و راهکارنوی� برای امری چن�ی گرچه راه�ب
دی و موسسات جدی  دی و مدیران راه�ب عهده اساتید علوم راه�ب
تولید دانش برمی غید، اما شاید بد نباشد فقط برای ایجاد روزنه های 
ن در  نه بخ�ش به استعدادهای جدید، مشق کوتاهی ن�ی تنفس و انگ�ی
این مهم داشته باشیم تا ان شاء الله در فرصت های عاجل بعدی، 
ن و متعهدین و تکلیف محوران، این راه صعب را بپیمایند وبه  موظف�ی
اتژیک عالم را اسالم انقال�ب فتح کند.  فرموده امام عزیز، قلل اس�ت
در این بخش فقط اجماال چند نکته برای تقویت و تداوم نهضت 

جها�ن مقاومت یادداشت می شود:
. - شناخت و برجسته نما�ی دقیق عوامل تاریخی بیداری اسالمی و جها�ن
ن مستقل  دی و انتقادِی تاریخ نوی� آرب و نوش�ت - بازخوا�ن راه�ب

منابعی برای تحقیقات مستقل و مسئوالنه.
اتژیک حوزه های  - تقویت حوزه های علمیه شیعه و ورود بنیادین و اس�ت
علمیه به بحث شناخت و تحلیل معنویت و عرفان و اخالق و رسانه.
- شناخت دقیق و برجسته نما�ی و تبلیغ دالیل رویکرد مردم آرب به 

یت. جنبش تسخ�ی وال اس�ت
ن راه های هرگونه کمک به جنبش های نقد آرب در جهان اسالم  - یاف�ت

و آ�ی اسالم.
- برنامه ریزی و انسجام بیش�ت در راستای رفع شبهات داخل و خارج و 

. ایجاد فضای علمی و تبلیغی کا�ن در راستای بیداری جها�ن
 

گ
ش و تحکیم نگاه انتقادی وعلمی به محصوالت علمی وفرهن� - گس�ت

ورسانه ای تمدن اومانیس�ت آرب.
- سعی در تدوین نظام جامع غموزیسش مبت�ن بر فلسفه تعلیم وتربیت 

اسالمی و دوری از سیستم تقلیدی فعیل.
ن الدویل در راستای تقویت  ن الملیل و ب�ی ش همکاری های ب�ی - گس�ت

نهضت مقاومت.
- تاسیس تلویزیون های ماهواره ای مثل »العالم« به زبان های مهمی 

، اسپانیویل، فرانسه و... . چون اردو، چی�ن
ش دیپلمایس عمومی ورسانه ای و ورزیسش و جلسه ای و .... با  - گس�ت

غزاداندیشان جهان.
ن سازما�ن جها�ن با عنوان مقاومت جها�ن یا بیداری جها�ن  - جدی ترگرف�ت
، شخصیت سازی و برجسته سازی غزاداندیشا�ن  ، معر�ن ن - رصد، یاف�ت

که با هداف اسالم ناب همراهند.
- تقویت اخالق و معنویت دین محور و توحیدی در جامعه.

 عمیل اسوه های 
گ

اسالمی در زند� متقیانه و آ�ی - دوری از شیوه های آ�ی
جامعه.

- ترجمه غثار مهم عرفان و اخالق و معنویت اسالمی به زبان های 
ن الملیل. مهم و توزیع خوب ب�ی

اتژیک برای رسیدن به رسانه ها و سینمای عملگرای  - برنامه ریزی اس�ت
مندان. اسالمی و رها�ی از آربگرا�ی ه�ن
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مقاالت
شک گرا�ی و صهیون

)نقد محتوا�ی فیلم ماتریکس(

مقاله| شک گرا�ی و صهیون )نقد محتوا�ی فیلم 
ماتریکس(

اً در هالیوود فیلمی ساخته شد، به نام »ماتریس / ماتریکس«  اخ�ی
که با استفاده از مفاهیم فلسفی و اسطوره ها و نمادهای بسیار، 
به ترویج انواع سوفیسم، شك گرا�ی و نس�ب اندی�ش می پردازد. این 
احتساب هر  با  دالر  میلیون  از چهارصد  بیش  با هزینه ای  فیلم 
دالر 800 تومان، یع�ن قریب 320 میلیارد تومان ساخته شده است. 
در سه قسمت جداگانه از فیلم، یك داستان یهودی مسیحی دنبال 
ن حقیقت و مجاز، به شدت شك و نس�ب گرا�ی  می شود و با خلط ب�ی
ترویج می گردد. فیلم جلوه های ویژه ف�ن بسیار دارد و در کنار غن، 
جذابیت های خشن زیادی دارد. این فیلم چهار اسکار گرفته و مراکز 
و بنگاه های تبلیغا�ت دنیا، که آالباً هم صهیونیس�ت هستند، بسیار 
از غن تعریف و تبلیغ می کنند. ماتریکس مجموعاً در سه قسمت، 
فرویسش قریب پنج برابر هزینه ساخت یع�ن 2/5 میلیارد دالر )قریب 
دو هزار میلیارد تومان( داشته است. بیش�ت بینندگان این فیلم ایرا�ن ها 
ن دلیل، نباید از کنار غن �ب تفاوت گذشت و باید غن  بوده اند. به هم�ی

را مورد تأّمل قرار داد.

تعامالت فلسفه و سینما

غنچه در بسیاری از نقدها و تحلیل های سینما�ی و تلویزیو�ن مورد 
آفلت وسیع قرار گرفته، ارتباط سینما با فلسفه است. در برریس 
ن »فلسفه« )به معنای اعم وجودشنایس( و »سینما«، این  تعامالت ب�ی

جهات را می توان مّدنظر قرار داد:
1. فلسفه را »مادر علوم« می خوانند: چرا که برای اثبات موضوع 

علم و اثبات اصول موضوعه و مبادی غن ها به فلسفه محتاجیم. 
علوم مرتبط با سینما هم به طور عام از این قانون مستثنا نیستند؛ 
، تاریخ سینما، فنون عکایس و فیلم برداری،  علومی مانند فلسفه ه�ن

ها(، و نقد فیلم. روان شنایس لباس و رنگ و شخصیت ها )کاراک�ت
های صو�ت و تصویری مرتبط با سینما،  ، بخصوص ه�ن 2. مبا�ن ه�ن
از جانب فلسفه ای خاص پشتیبا�ن می شوند. مسّلم است  قطعاً 
سینما�ی که زمینه های فکری اش گزاره ها�ی همچون وجود حقیقت، 
قابل فهم بودن حقیقت، قابلیت انتقال فهم ها، وجود خدا و معاد و 
، و انسان دوبعدی )روح و جسم( باشد، با سینما�ی 

گ
نبّوت، جاودان�

، شك گرا�ی فلسفی و معرفت شناسانه،  که ریشه در نس�ب انگاری معرف�ت
، اصالت حس و شیطان پرس�ت  ، نفی مبدأ و معاد، ماده گرا�ی پوچ گرا�ی
داشته باشد، تفاوت های فاح�ش خواهد داشت. نمی توان یك فیلم 
یا مستند یا ح�ت نماهنگ کوتاه را هم منهای این موارد و در خالأ 

برریس کرد.
 ارضای 

گ
3. نوع نگاه فلسفی به انسان و نوع نیازهای او و چگون�

احتیاجاتش ح�ت باعث می شود روش استفاده از تکنیك ها، تعریف 
و  جلوه پردازی  نوع  و  سینما�ی  و  فیلم سازی  نظام های  و  کلیات 
فیلم برداری و نمادها و گفتگوها و رنگ ها متفاوت گردد. انسا�ن که 
نش اقتصاد باشد، با انساِن دارای اراده غزاد و رها از  محور همه چ�ی
هر قید )انسان خداپرست(، در عرصه سینما، رهاوردهای مختلفی 
خواهند داشت و مکاتب مختلف سینما�ی ایجاد خواهند کرد. نباید 
همیشه فکر کرد روش درست فقط راه حل ها�ی است که »هالیوود« 
تجویز می کند. باید اندیشید که در نظام گزاره ای و مفهومی اسالم، 

چطور باید بود.



ار
د غث

رص
م ت 

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

د 00
ردا

/ م
 2

ه 9
ار

شم
 



59

ماتریکس با استفاده 
از مفاهیم فلسفی و اسطوره ها 

انواع  ترویج  به  بسیار،  نمادهای  و 
نس�ب اندی�ش  و  شك گرا�ی  سوفیسم، 

از  جداگانه  قسمت  سه  در  می پردازد. 
مسیحی  یهودی  داستان  یك  فیلم، 

ن حقیقت و  دنبال می شود و با خلط ب�ی
مجاز، به شدت شك و نس�ب گرا�ی 

ترویج می گردد.

4. سینما از راه ایجاد زمینه های جدید برای تحلیل های فلسفی، در 
گذار است؛ همان گونه که پس از تولید سه گانه  روند تفلسف تأث�ی
ماتریکس، »ماتریکسولوژی« به معنای خیال پنداری جهان حقیقی و 
ج�ب و عدم اطمینان به واقع در بسیاری از مقاالت و مراکز غکادمیك 

جهان طرح شد و مورد مناقشه قرار گرفت.
ن از جلوه های برصی و قابلیت های موسیقیا�ی  5. سینما با کمك گرف�ت
مندانه با احساس و  و زیبا�ی های نظم و ن�ش فیلمنامه ها و بازی ه�ن
، تفکری را  ، به راح�ت می تواند در سطح وسیع و میلیو�ن اندیشه ب�ش
د یا اندیشه ای را �ب محتوا و سبك  تثبیت کند، فلسفه ای را به عرش ب�ب
جلوه دهد، توّهمی فلسفه اش را کارا و موفق بنماید یا دین و تفکری را 
ن دیگری است.  مایه بدبخ�ت و شقاوت جلوه دهد، در حایل که حق چ�ی
سینما در انگاره سازی و اسطوره پردازی بسیار کاراست. برای نمونه، در 
فیلم مادام کوری می بینیم دو دانشمند تجر�ب )ساینتیست( که بسیار 
نه فعالیت می کنند و با اخال�ت نیکو در راه علم، چه  جّدی و با انگ�ی
زحمت ها که نمی کشند، در صحنه ای حّساس هر دو به �احت، به 
پوزیتویست )اثباتگرا(بودن خود افتخار می کنند؛ یع�ن این »حس گرا�ی 
ن تالشمند کرده. این در حایل است که  افراطی« است که ما را چن�ی
فالسفه به راح�ت اثبات کرده اند »پوزیتویسم« اندیشه ای سست و 
فاقد بدیهیات اولیه محکم است و برای ب�ش نتایج مخّر�ب داشته 

و ح�ت خود پوزیتویست ها هم متوجه ضعف ادعاهای 
غمریکا(  فیلم تك تاز )محصول  خود شده اند. در 

هم می بینیم به فرضیه »جهان های موازی یا 
مجازی« پرداخته می شود که فرضیه ای جدید 
یك و فلسفه به شمار می رود. در فیلم  ن در ف�ی
ن شاهدیم که  سفر تك شاخ )محصول غمریکا( ن�ی
قدرت را در قدرت مادی و علم تجر�ب منحرص 
آر�ب  اخ�ی  فیلم های  از  بسیاری  در  می کند. 
هم شاهِد ناجوانمردانه ترین فریب های تاریخ 
هستیم. در فیلم محا�ه )محصول غمریکا( 
اسالم را دلیِل تروریسم قلمداد می کند! و برای 

مخاطبان خود، با �ف هزینه های هنگفت، این 
مطلب ناحق را عینیت می بخشد.

البته در نقد منصفانه فلسفه ها و اندیشه های کیل هم سینما می تواند 
به عنوان ابزاری قوی عمل کند؛ مثال، در فیلم های مریم مقّدس و 
اصحاب کهف)محصول ایران( مادی گرا�ی ب�ن ارسائیل به نقد کشیده 
می شود و در ذهن مخاطب به حّقانیت و اندیشه های قرغن عینیت 

می بخشد.
 مخاطبانش در مس�ی معر�ن 

گ
د� 6. سینما با استفاده از امکانات و گس�ت

و غموزش فلسفه های خاص، قدم های بسیاری می تواند بردارد. اگر 
ن مّدنظر داشته باشیم که استحمارگران و استعمارگران  این نکته را ن�ی
بسیاری از حرف های باطل را برای رسگرم کردن مردم ن�ش می دهند تا 
خود به کار خویش مشغول بوده و مزاحمی نداشته باشند، احساس 
ی خواهیم کرد؛ همان گونه که در نوشته های اندیشه وران  خطر بیش�ت
صهیونیسم می خوانیم: »ما با اینکه می دانیم بسیاری از اندیشه ها 
و فلسفه ها و علوم نادرست هستند. باز هم غن ها را در مجامع 
یهود در اندیشه های واهی رها  کالسیك و عمومی تبلیغ می کنیم تا آ�ی
شود و ما خودمان به دنبال علوم مفید برویم و تسلط خود را بر دنیا 
بسط دهیم.« خطر زما�ن زیادتر می گردد که به گفته برخی کارشناسان 

فن، نود درصد سینمای غمریکا و یهودی صهیونیس�ت است. ما هم 
ی باید در �پ عمومی کردن و غموزش و  که به گفته مقام معّظم ره�ب
ن توده ها  عمیل کردن فلسفه و جهان بی�ن و اندیشه دی�ن خود در ب�ی
یم. با توجه  باشیم، باید از فیلم و انیمیشن نهایت استفاده را ب�ب
به اهمیت فلسفی فکری فیلم ماتریکس، ابتدا گزاریسش اجمایل از سه 

قسمت غن و سپس تحلیل ها و نقدها�ی دراین باره ارائه می شود:

گزاریسش از فیلم

داستان فیلم گویا از سال 2199 میالدی غآاز می شود. در غن هنگام، 
ل  ی رخ می دهد و ابررایانه ای هوشمند کن�ت ن ت انگ�ی حادثه عجیب و ح�ی
فته، که خود مصنوع  د. این دستگاه بسیار پی�ش عالم را به دست می گ�ی
ب�ش بوده، با هوش رسشارش از دست خالقان انسا�ن خود رها شده 
ن را به وسیله  و ب�ش را به اسارت می کشد. همه شهرهای روی زم�ی
ن ها�ی اختاپویس، که خود ابداع کرده، تخریب و ترصف می کند،  ماش�ی
بجز یك شهر: »صهیون« یا »زایان« )Zion( که غخرین امید غدمی 
برای نجات از سیاهی و نیل به سعادت ابدی است. این ابررایانه، 
ن دارد، ابتکاری جالب  یر، خاّلقیت ها�ی ن�ی که در هیبت اهریم�ن رسش
به خرج داده است؛ فضا�ی مجازی و نرم افزاری ترسیم کرده که در 
غن فضا، هیچ واقعی�ت جز مجاز وجود ندارد. جسم انسان ها بدون 
اینکه بدانند، به مثابه باتری و انرژی بخش دستگاه عظیم 
جسم  یر،  رسش فناوری  این  می کند.  عمل  ماتریکس 
تا  است  داده  قرار  خمره ها�ی  درون  را  انسان ها 
هیچ گونه تحّر� نداشته باشند و با سیم ها و 
ودها�ی که به بدن افراد ب�ش وصل کرده  الک�ت
د و  است، از یك سو، انرژی غن ها را می گ�ی
مرصف می کند تا ادامه حیات دهد و از سوی 
دیگر، در توّهمات و تصورات، به انسان ها 
 خوش بخ�ت را ادامه 

گ
ن القا می کند که زند� چن�ی

می دهند و غسمان غ�ب و کوه و بیابان را لمس 
می کنند و تمدن باشکوهی دارند. این دستگاه به 
تدریج، چنان قدرتمند می شود که ح�ت برای تولید مثل 
باتری های جدید! )افراد انسا�ن جدید( که در حکم سوختش 
هستند، نیازی به سایر انسان های بزرگ تر ندارد و مانند مزرعه ای 
تجاری، جسم انسان ها را کشت و پرورش می دهد و نهایت استثمار را 
ی و  از جسم غن ها می برد و روح غن ها را هم به هر نحو بخواهد ره�ب
ترند. طراحی  انگاره بخ�ش می کند؛ یع�ن انسان ها از برده ها هم حق�ی
ل فضای مجازی ماتریکس را مردی به نام غرشیتکت و تا حدی  و کن�ت

ز�ن مرموز به نام اوراکل بر عهده دارند.  پ�ی
البته خود این ها هم فقط وجودی مجازی و نرم افزاری درون مغز 
ماتریکس دارند و از نرم افزارهای ساخته شده ماتریکس اند. این دو 
بدون  که  داستانند  شخصیت های  نترین  ابهام انگ�ی و  پیچیده ترین 
تحلیل و رازگشا�ی از افعال و گفتار غن ها، نمی توان تصویری روشن از 
ماجراها و پیام های فیلم ارائه داد. فضای مجازی ماتریکس هرچند 
برغمده از طراحی های برنامه ریزان هوشمند رایانه ای است، اما فارغ 
از خطا و اشتباه نمی باشد. نمونه این موضوع در ویرویس رایانه ای 
است به نام »اسمیت« که علیه ماتریکس طغیان کرده و با قدر�ت 
که در تکث�ی خود پیدا کرده است، می کوشد تا همه فضای مجازی 
درون ماتریکس را اشغال کند. غرشیتکت برای اینکه ماتریکس را از 
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این خطر مصون نگه دارد، اوراکل را مأمور پروژه »زایان« می کند. 
ن قرار داد که از  »زایان« خارج از محیط مجازی، در مرکز کره زم�ی
ترس مأموران اختاپوس و ماتریکس، به غن جا پناه برده است. ساکنان 
ن را به  شهر »صهیون« علیه ماتریکس مبارزه می کنند تا دوباره زم�ی
دست غورند. اوراکل از این فرصت استفاده کرده، غن ها را فریب داده 
است. مورفیوس، که فرمانده ی� از سفینه های نجات بخش شهر 
است، مدام با وصل شدن به کامپیوتر، به درون ماتریکس می رود 
ون دستگاه است و اعتقاد عجی�ب به اوراکل دارد.  گرچه جسمش ب�ی
مورفیوس تحت تأث�ی غموزه های اوراکل به دنبال یك »منجی« می گردد 
ن هکرهای  وز گرداند. منجی از ب�ی تا »زایان« را در برابر ماتریکس پ�ی
کامپیوتری شهر مجازی درون ماتریکس برگزیده می شود و با زحمات 
زیاد، جسم خود را با همکاری گروه مورفیوس نجات می دهد و با 
تعلیمات رزمی و روحی مورفیوس غماده می شود که وظیفه خود را 
به انجام برساند. ابتدا منجی، که با نام »نئو« شناخته می شود، باور 
ندارد که منجی است، ویل پس از غمد و شدهای زیاد با مورفیوس و 
و�ی فوق العاده در  یارانش، به این ایمان می رسد و همان زمان با ن�ی
برابر اسمیت می ایستد و با انفجار خود در درون بدِن اسمیت هر دو 
کشته می شوند. در انتهای فیلم، ماتریکس از دست ویروس اسمیت 
ن های اختاپویس  رها می شود و مردم »زایان« هم از حمله وسیع ماش�ی
ماتریکس نجات می یابند. در این فیلم، ز�ن به نام ترینی�ت هم در 
گروه مورفیوس هست که معشوق نئو می شود و با هم همکاری 
می کنند. ظاهراً نئو طرح اوراکل بر ضد ویروس های ماتریکس است و 

اوراکل و غرشیتکت بقیه را به بازی گرفته اند. 
مورفیوس، نئو، اسمیت، ترینی�ت و فرماندهان عایل »صهیون« بر پایه 
امو�ن را تحلیل می کنند، اما نمی داند  توانا�ی های ذه�ن خود، مسائل پ�ی
که کامال اشتباه می کنند و معرفت های دیگری هم هست که اگر 
می دانستند، تحلیل هایشان فرق داشت؛ حقایقی فراتر از معرفت ها 
غن ها که فقط اوراکل و غرشیتکت می دانند. اوراکل شخصی�ت پیچیده 
دارد که بدون رمزگشا�ی غن، نمی توان به تحلییل دقیق از فیلم رسید. 
ن  او می کوشد حقایق را به نئو بگوید و به او بفهماند که او ششم�ی
 ّ

ناجی است که در »زایان« برگزیده شده تا فضای ماتریکس را از رسش
ویروس ها نجات دهد؛ چرا که قبال این »زایان مقاوم« پنج بار ویران 
شده است. نئو وق�ت به حضور غرشیتکت می رسد، پس از گفتوگو�ی 
ن طور  ن بوده است و باید وظیفه خود را هم�ی فلسفی، �پ می برد که چن�ی
ون از ماتریکس  انجام دهد. در این فیلم، نکته جالب، انتقال افراد ب�ی
ن دوباره غن ها می باشد که به وسیله اتصال با  ون رف�ت به درون غن و ب�ی
د. فضاهای فیلم آالباً تاریك و ظلما�ن  کامپیوتر و تلفن انجام می گ�ی
و وحشت بار هستند و زد و خوردهای مسّلحانه زیادی در غن شکل 

ند. می گ�ی

تحلیل و برریس فیلم

ا�ن ش شّکاکیت و ح�ی گس�ت

ی که این فیلم بر غن پا می فشارد، نوعی نقد تکنولوژی و مدرنیسم  ن چ�ی
و ماشینیسم می باشد. البته نقدها انسجام دقیقی ندارند و به نوعی، 
پست مدرنیس�ت هستند و راهکار خو�ب برای رها�ی ارائه نمی شود. 
ظاهراً این نقدها هدف اصیل فیلم نیستند؛ بحث دیگری که فیلم بر 
غن بسیار تأکید دارد، مقاومت مظلومانه غوارگان شهر »زایان« است که 
« شهری بسازند و جلوی اهریمن  ن ند در »مرکز زم�ی رسسختانه حا�ن

فریب کار بایستند. نکته جالب این است که مردم این شهر هم 
ن ها دارند. شاید فیلم  ن انرژی خود به ماش�ی نیازهای بسیاری برای تأم�ی
می خواهد بگوید که تکنولوژی المحاله نیاز ب�ش است و اگر تبدیل 
ر دارد، وگرنه ماهیتاً بد نیست. این  به دشم�ن برای ب�ش شود، �ن
در حایل است که مبا�ن تکنولوژی موجود اومانیس�ت اند و قابلیت نقد 
فراوا�ن دارند. برخی دیگر خواسته اند »نقد نظام رسمایه داری موجود 
این  و رسانه های فریب کار« را از این فیلم استخراج کنند. قطعاً 
کت »برادران  برداش�ت اشتباه از هدف فیلم است؛ چرا که غرم بزرگ رسش
وارنر« )Warner Brothers(  در ابتدا و انتهای فیلم، خود را به وضوح 
کت صهیونیس�ت ـ یهودی  می نمایاند. حروف »WB« ما را به یاد رسش
ک�ت که گوی سبقت را از سایر رقبای دآل  »هالیوود« می اندازد. رسش
، دِل  خویش ربوده و در مس�ی پول سازی و انگاره سازی و مادی گرا�ی
ن  اربابان صهیونیس�ت خود را طراوت بخشیده است. طراو�ت دروآ�ی
که روزی با ظهور حجت حق پشیما�ن به بار خواهد غورد. در اینجا 
کت  مناسب است به حدود سال 1920 م بازگردیم. سایل که شش رسش
ن نسل مهاجران یهودی به غمریکا، »هالیوود« رادر  یهودی از میان اول�ی
حومه »لس غنجلس« پایه گذاری کردند تا قریب یس سال حاکم مطلق 
در عرصه ه�ن تازه به دوران رسیده سینما باشد. این مهاجران اروپا�ی 
برادران وارنر بخصوص جك وارنر ساموئیل گالدین، لو�ی مایر، کارل 
لمله، غدولف زوکر و ویلیام فاکس بودند که استودیوهای »برادران 
و گلدن مایر«، »یونیورسال«، »پارامونت«، »کلمبیا« و  وارنر«، »م�ت
»فوکس« قرن بیستم را تأسیس کردند. غن ها از هر ابزاری برای بسط 
سلطه اهریم�ن مادی گرا�ی یهودی بهره می بردند و روز به روز با ترویج 
فساد و فحشا و خشونت و اسلحه و خیال و توّهم و جادو، به سمت 
دورکردن انسان ها از حقیقت انسانیت پیش می رفتند تا با استحمار 
ن ها از مهم ترین   نوین بکشانند. هنوز هم هم�ی

گ
، او را به بند برد� ب�ش

مندان بسیاری افسار اندیشه خویش را به  حکمرانان ه�ن دنیایند و ه�ن
ده اند و سینمای حقیقی را با مالك و محك این زرساالران  این ها س�پ

حیوان صفت می سنجند.

 هدف اسایس فیلم چیست؟

به نظر می رسد در رأس غموزه های القا�ی این فیلم، »شك گروی« با 
، الادریگری و شك گرا�ی  تمام اشکالش قرار دارد: سوفیسم، نس�ب گرا�ی
هون )Pyrrhon( و یارانش  به معنای خاص که در تاریخ فلسفه، در پ�ی
ن حقیقت و مجاز و شك گرا�ی زبا�ن هم در  تجیّل یافت. ح�ت خلط ب�ی
این داستان مورد تبلیغ قرار گرفته است. واضح است تفکری که تکیه گاه 
ن  ( را تخریب کند و به انکار واقع یا شك در همه چ�ی ن اندیشه )یق�ی
دازد، بنیان برافکن ترین اندیشه، بلکه ضد اندیشه و عمل است،  ب�پ
غدمی را از هس�ت ساقط می کند و به حضیض ذّلت می نشاند. فردی 
که هیچ حقیق�ت را نپذیرد و یا در واقعی بودن خود مشکوك باشد، 
ت و لذت گرا�ی �ب هدف  روا�ن پریشان و غشفته خواهد داشت و در ح�ی
و پوچ گرا�ی گوی سبقت از هر حیوا�ن خواهد ربود. دودیل و فقدان 
ن زمینه روحی پذیرش ذّلت و استعمار دنیاپرستان را به راح�ت مهّیا  یق�ی
ن  خواهد کرد و از انسان موجودی وظیفه نشناس و حق ُکش و ظاهرب�ی
خواهد ساخت. در اینجا دالیل متعددی ارائه می گردند تا معلوم 
گردد که چگونه و با چه رویسش در این فیلم شّکاکیت ترویج می شود. 
برای فهم به�ت این قسمت ابتدا توضیح کوتاهی درباره شك گرا�ی و 
انواع غن ارائه می شود و سپس شواهدی از فیلم بر تبلیغ شك گرا�ی 

ذکر می گردند:
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در  می رسد  نظر  به 
رأس آموزه های القا�ی این فیلم، 

قرار  اشکالش  تمام  با  »شك گروی« 
، الادریگری  دارد: سوفیسم، نس�ب گرا�ی

و شك گرا�ی به معنای خاص که در تاریخ 
ن  ب�ی خلط  ح�ت  یافت.  تجیّل  فلسفه 

حقیقت و مجاز و شك گرا�ی زبا�ن هم 
در این داستان مورد تبلیغ قرار 

گرفته است.

انواع شك گرا�ی

در تاریخ اندیشه، چندین دسته شّکاك وجود داشته اند: گروهی اصل 
وجود را منکر بوده اند؛ گروهی با پذیرش وجود، غگاهی و شناخت را 
ن امکان شناخت، تفهیم و  منکر شده اند؛ و گروه دیگری با پذیرف�ت
ممکن پنداشته اند. مّدعیات سست  تفّهم و انتقال شناخت ها را آ�ی
جمع  گرگیاس،  مشهور،  سوفسطا�ی  حرف  در  گروه  سه  هر  این 
شده اند. گروه دیگر رسیدن به علم و شناخت را مورد شك و تردید 
قرار می داده اند؛ نه انکار کرده اند، نه رد مانند شك گرایان به معنای 
خاص و الادریون. گروهی هم قایل به هیچ انگاری فلسفی بوده اند. 
ان الهی و سپس عقالی عالم  در مقابل تمام این نحله ها، پیام�ب
ازی  همچون سقراط و افالطون و ارسطو و ابن سینا و ماّلصدرای ش�ی
ن و دالیل مستحکم عقیل و تجر�ب و وحیا�ن و  ایستاده اند و با براه�ی
شهودی، ضعف مّدعیات غنان را برمال کرده اند. اما هنوز هم داریم 
کوته اندیشان پسامدرنیس�ت را که همان حرف های ابطال شده را تکرار 
می کنند. از سوی دیگر، نتیجه بسیاری از این حرف ها نسبیت گرا�ی 
است که معرفت و حقیقت را ثابت نمی داند و غن را بر نفس های 
انسا�ن یا فرهنگ هر جامعه یا تربیت یا شناخت فردی یا زمان و مکان 
مبت�ن می داند و هیچ تکیه گاه محکمی برای اندیشیدن نمی شناسد که 

ن افراد  در تاریخ باستان و آرب پسامدرن، قایال�ن در ب�ی
ضعیف العقل دارد.

اما باید گفت: با کمی اندیشه ورزی می یابیم 
ثابت، سنگ روی  بدون وجود شناخت  که 
ن که قایالن به  سنگ بند نمی شود و اصال هم�ی
ن داشته اند،  انحای گوناگون در شك خود یق�ی
در ادعای خود مب�ن بر شك گرا بودنشان نقض 
وارد کرده اند، یا نسبیت گرا�ی که می گوید: همه 
ن   به فهم شخیص دارد و هیچ چ�ی

گ
ن بست� چ�ی

فهم ها  که  چرا  ندارد  وجود  ثاب�ت  حقیقتاً 
مختلف هستند در واقع، این گزاره را قطعاً 

ّ است«. اگر کمی  ن متغ�ی ثابت می داند که »همه چ�ی
ن گزاره  عمیق تر شویم، می بینیم اصال به زبان غوردن هم�ی

، علم  ن هم مستلزم وجود چندین علم است: علم به وجود همه چ�ی
، و علم به  ن و تغی�ی ن همه چ�ی ، علم به وجود رابطه ب�ی به وجود تغی�ی
ن ناخواسته. به هر حال، واضح است که حرف شّکاکان مستند  این یق�ی
ق و آرب و جهان اسالم به  دقیقی ندارد. فالسفه گوناگو�ن در رسش
تفصیل، این عقاید تار عنکبو�ت و ضعیف را مورد برریس و نقد قرار 
داده اند. مثال استاد مصباح در نقد این حرف یك شّکاك که می گوید: 
ن را بازکاوی  »من در حرف شما شك دارم«، چندین نوع علم و یق�ی
می کند. مثل اینکه غن شّکاك باید در »وجود خود« و »وجود شما« و 
« و »قابلیت  »وجود حرف شما« و »فهم حرف شما« و »فهم طرفی�ن
ن داشته باشد تا بتواند این ادعا را  گفتگو« و »وجود شك« علم و یق�ی
مطرح کند، وگرنه نمی تواند ادعا کند و اصال هیچ حر�ن نباید بزند. 
در فیلم ماتریکس، انوع شك گرا�ی ترویج می شوند، از شك در اصل 
وجود تا شك در انتقال مفاهیم که در صحنه های گوناگون به وضوح 

ن تبلیغ می شوند. همراه با جلوه های ویژه فراوان هیبت انگ�ی

شك گرا�ی در فیلم

مثال، در صحنه های فراوا�ن شاهدیم که شخصیت های اصیل قصه 

ی� به رایانه، به درون  ن بر صندیل مخصوص و اتصال الک�ت با نشس�ت
ی ُجز  ن ماتریکس نفوذ می کنند و همه می دانند درون ماتریکس چ�ی
دنیای مجازی و نرم افزاری وجود ندارد. غنجا حقیق�ت عی�ن نیست، 
حقیقی است که توسط مغز پردازنده ماتریکس خلق  بلکه فضا�ی آ�ی
حقیقی است،  شده است. جالب غنکه فردی که درون این فضای آ�ی
اگر توسط نگهبانان )مأموران اسمیت( کشته شود، حقیقتاً کشته شده 
وِن دستگاه ماتریکس روی  است. به عبارت دیگر، جسد �ب جا�ن که ب�ی
صندیل نشسته، عالیم حیا�ت خود را از دست داده و جان او درون 
ن رفته است. این خلطی عظیم در  واقعی ماتریکس از ب�ی فضای آ�ی
ن فضای حقیقت و مجاز )عدم( است و تناقیصن بزرگ  به هم ریخ�ت
برای تهیه کنندگان فیلم؛ چرا که با این صحنه ها باید بپذیریم روح 
به فضای مجاز یع�ن عدم رفته و نابود شده است. پس چطور باز 
د. دلیل دیگر بر این موضوع، شخصیت  درون فضای عدم می م�ی
ز�ن نرم افزاری که وجودی حقیقی ندارد و در  پیچیده اوراکل است؛ پ�ی
ل و محافظت دستگاه را عهده دار است.  دروِن ماتریکس وظیفه کن�ت
لگر بیش نیست، اما با کمال تعجب می بینیم  او یك نرم افزاری کن�ت
خط دهنده اصیل افکار مورفیوس و نئو یع�ن ابرقهرمانان فیلم است 
که در فیلم وجودی حقیقی دارند! غیا این قابل پذیرش است که 
زبده ترین هوشمندان »صهیون« تحت تأث�ی کامل یك شخصیت 
زدن حرف های  با  اوراکل  این،  بر  باشند؟ عالوه  مجازی 
بعضاً متناقض به نئو و مورفیوس، شك گرا�ی تفّهمی را 
هم تبلیغ می کند. در این صحنه ها، ماتریکس، که 
وجودش مرهون فضای مجازی و نرم افزارهاست 
و بدون نرم افزارها غهن پاره ای بیش نیست، 
و  اوراکل  همچون  هوشمندی  برنامه های  با 
غرشیتکت، تمامی اهایل مبارز و سختکوش شهر 
چنان  و  است  داده  فریب  سال ها  را  »زایان« 
حیله می کند که غن ها بپندارند در حال مبارزه اند، 
در حایل که تمام تالش هایشان توّهم و انگاره ای 
بیش نیست. اگر به این مطلب بیفزاییم که انسان های 
�ب شماری تحت اسارت ماتریکس اند و در خمره های شیشه ای 
در مایعی لزج و مغّذی گرفتارند و از انرژی بدنشان سوخت ماتریکس 
یر با سیم های اتصایل، به ذهن غن ها  ن می شود و این ابررایانه رسش تأم�ی
ن القا می کند که در حال کار و تالش و فعالیت هستند، شدت  چن�ی
شك گرا�ی موجود در فیلم صدچندان می شود؛ چرا که در واقع، وجود 

 غزاد مورد انکار واقع شده و توّهم نشان داده شده است.
گ

زند�
استدالل دیگر بر این موضوع غن است که با اوصاف مزبور، هر دانش 
یر به یاد شیطان فریب کار  پژوه ابتدا�ی فلسفه با دیدن این ابررایانه رسش
)اهریمن خبیث( دکارت می افتد. زما�ن که مورفیوس و یارانش نئو را از 
 درون ماتریکس می رهانند و به تدریج، حقیقت 

گ
جهان فریبنده زند�

ارت مطلق این شیطان رایانه ای ما را به یاد  امر را به او می فهمانند، رسش
ن می اندازد. البته شك عام دکار�ت هیچ گاه  شك عام دکارت در همه چ�ی
در فلسفه سست بنیان آرب اثبات نشد، ویل با این گونه فعالیت های 

 در جهان جا انداخته می شود. 
گ

فرهن�
بجاست دریس از این تالش درخور آربیان در مس�ی اهداف باطلشان 
یم و برای عی�ن کردن فلسفه مستحکم خود به فکر عمل باشیم.  بگ�ی
واقع زما�ن بیش�ت می شود که  ن فضای واقع و آ�ی شدت به هم ریخ�ت
بدانیم در فیلم، دستگاهی را که خود انسان ها ساخته اند، توانسته 
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ل درو�ن خویش، بر خالق خود و تمام جهان مسّلط شود.  با کن�ت
یع�ن هوش مصنوع ب�ش )ماتریکس( بر هوِش مصنوع خدای هس�ت 
ی که تاکنون واقع نشده است و دانشمندان  ن )انسان( تسّلط یابد. چ�ی
در پذیرش غن، اما و اگرهای فراوا�ن دارند. همان گونه که گفته شد، 
این فیلم پهلو به پهلوی نظریه شك گرایانه »مغز در خمره« می زند. 
این نظریه شك گرایانه افراطی عمر چندا�ن ندارد، ویل متفکران حوزه 
افرادی همچون  برخاسته اند.  غن  برریس  و  نقد  به  معرفت شنایس 
هیالری پانتام )1926(، فیلسوف غمریکا�ی در کتاب عقل، واقعیت و 
تاریخ و الرنس بونجو و دیوید چالمرز و کیت دروز. اما این فیلم 
بدون هیچ گونه توجهی، غن فرضیه آلط را دست مایه اصیل خود قرار 
داده و بر مبنا�ی باطل، ساختما�ن به قیمت نیم میلیارد دالر همچون 
ماتریکس ساخته است! قطعاً ظاهر بینا�ی که اس�ی زرق و برق و 
عاِلم نما�ی ماتریکس شوند، مستحق فرو بلعیده شدن در ویرانه های 
این ساختمان سست، با کوچك ترین بادی هستند. در این نظریه، 
ن فرض می شود که به رآم تمام دانا�ی های ما، تمام تجربیات  چن�ی
یك موجود اندیشمند می تواند توّهمی باشد که به واسطه یك مغز 
جدا شده از رس و بدن تغذیه می شود. این فرضیه به گمانه ها و 
فلسفه با�ن های بارکیل بسیار نزدیك است که وجود ذه�ن خود و خدا 
را می پذیرفت و الآ�ی و در جای خود، به تفصیل مورد نقد قرار گرفته 
ن  است. در کتاب دنیاهای ممکن، اثر روبرت لوپاژ، شوخ طبعانه هم�ی
نظریه شّکاکانه مورد بحث قرار گرفته است. در این کتاب، قهرمان 
ی« از غب درمی غید که از یك خمره  داستان »توده ای ماده خاکس�ت
غویزان است، در حایل که گمان می شد در حال فعالیت و تالش است. 
در نقد این مزخرفات، جواب های بسیاری می توان داد. حداقل جواب 
« می رسیم که خمره  ن این است که مثل در انتهای فیلم، ما به این »یق�ی
ی وجود دارند و اینکه »من وجود دارم« و »این فیلم  و ماده خاکس�ت
را دیده ام« و »پیامی از فیلم به من منتقل شده است.« جالب غنکه 
فیلم می خواهد شك گرا�ی را ثابت کند، ویل در واقع مطلب، غنچه را 
به وضوح مشخص می کند شك گرا�ی �ب دلییل است که هر دلییل برای 

غن بیاورید در واقع، خود شك گرا�ی را باطل کرده اید.

نظام تبلیغا�ت و رسانه ای غرب

باید تذکر داد که در دستگاه مفهوم سازی و تبلیغات آرب، نباید 
 را مجزّای از نظام تبیلغا�ت دید، بلکه باید 

گ
�فاً یك محصول فرهن�

های یك سلسله را با هم نگریست.  »جامعیت دید« داشت و زنج�ی
مثال، در فیلم مورد بحث، با نوعی انکار وجودهای عی�ن و شّکاکیت 
در صحنه های گوناگون روبه رو هستیم و در کنار اکران فیلم، شاهد 
مستقیم به سمت  مقاالت و کتب �ب شماری هستیم که مستقیم و آ�ی
پرکردن خالأ نوشته ای و مکتوب می باشند. برای نمونه، کتاب خوردن 
قرص قرمز: دانش، فلسفه و مذهب در ماتریکس و مقاله »از اهریمن 
یر دکارت تا ابررایانه خبیث ماتریکس؛ نگاهی به فرضیه های فلسفی  رسش
ماتریکس« یا مقاله های »همه غنچه را که به تو خواهم گفت درك 
تکنولوژیك«،  زبان  به  هایدگر  و  هگل  »مذهب،  کرد!«،  نخواهی 
«، هر کدام  یك« و »اتوپیای پراگماتیس�ت ن »ماتریکس به مثابه متاف�ی
به شکیل و از زاویه ای این فیلم را به بحث نشسته اند و در مجالت 
انگلی� زبان و سپس سایر زبان ها و کشورها به وفور یافت می شوند. 
ن بسیار مؤثر بوده اند. در  این کتاب ها و مقاالت در بازاریا�ب فیلم ن�ی
نظام رسانه ای آرب، رسانه ها با کمك هم مفهومی را منتقل می کنند 
و با سطوح گوناگون فکر مردم برخوردهای متفاو�ت دارند و سعی 

می کنند مفاهیم حق یا باطل خود را به خورد طبقات گوناگون اجتماع 
بدهند. درباره این فیلم هم برادران واچوفس� )کارگردانان فیلم( با 
ن 7/5 تا 17 دقیقه  سفارش دادن 9 فیلم انیمیشن کوتاه، که هر کدام ب�ی
ین  طول می کشد و درون مایه شان هم به ماتریکس شبیه است، به�ت
تبلیغ را برای سه گانه خود داشتند. این انیمیشن ها، که انیماتریکس 
نام دارند، به صورت یك DVD جداگانه خردادماه 82 به بازار غمدند 
و با همان صحنه های سیاه و خشن و فلسفی، اهداف فیلم مادر 
)ماتریکس( را تعقیب و تثبیت می کنند. هزینه این ها قریب 10 میلیون 
دالر )حدود هشت میلیارد تومان( اعالم شده است.عالوه بر این، 
ن روانه بازار کرده اند که  یك بازی ویدئو�ی با نام ویدئوگیم ماتریکس ن�ی
ساخت غن قریب 20 میلیون دالر )قریب شانزده میلیارد تومان( خرج 
برداشته است.51 این عدد زما�ن جالب تر می شود که بدانید پرخرج ترین 
فیلم سینما�ی ایرا�ن فیلم دوئل بود که در سال 1382 قریب یك میلیارد 

و دویست میلیون تومان خرج برداشت.
هّمت  فیلم  این  تبلیغ  به  هم  فراوا�ن  وبالگ های  و  سایت ها 
گماشته اند. مثل Whatisthematrix.com. کمپا�ن سازنده فیلم هم 
سال 2003 م را »سال ماتریکس« نام گذاری کرد! این همه به امید 
کت »برادران وارنر« و  پرپول شدن جیب کمپا�ن داران صهیونیست رسش
شّکاکیت گراکردن مردم و استحمار بیش�ت و استثمار فراوان تر غن ها 
د. جالب است زمان نمایش این فیلم همان زما�ن است  صورت می گ�ی
که جنگ عراق و افغانستان در شدیدترین مراحل خود بودند و مردم 
دنیا مشغول اسطوره ماتریکس و در آفلت عمومی. به قول پروفسور 
ن »سیك«  ، یك شهروند خوب غمریکا�ی ب�ی محمد لگن هاوزن غمریکا�ی
و »مسلمان« فرق نمی گذارد چون هر دو عمامه دارند! )البته عمامه 
ن غن هم فرق دارد( و یا به قول  سیك ها بعضاً زرد است و نوع بس�ت
پروفسور حمید موالنا، که قریب چهل سال در غمریکا بوده است، 

بیش�ت جوانان غمریکا�ی ح�ت محل عراق روی نقشه را هم نمی دانند!
های جّذاب این فیلم  در کنار این ها، تبلیغات تلویزیو�ن و پوس�ت
همه جا را پرکرده و روح جهانیان را خطاب قرار داده است که »اگر 
ن فیلمی را نبینند روشن فکر نیستند، به روز نیستند، از دنیا  چن�ی
اطالع ندارند و اصال ب�ش متمدن نیستید!« قریب یکصد میلیون دالر 
ن نباید  ن تبلیغا�ت شده است. همچن�ی )800/000/000 تومان( فقط خرج چن�ی
فراموش کرد که در نظام تبلیغات تفکربرانداز آرب، زبان های گوناگون 
دست به دست هم می دهند تا تأث�ی پیام های القا�ی چندبرابر شوند. 
سابقه القائات موجود در فیلم ماتریکس را در مجالت، کتاب ها و 
ی کرد، از کتب فلسفی شّکاك  فیلم های دیگر به راح�ت می توان �پ گ�ی
ن ها را به تصویر  ن و برنده  شدن ماش�ی تا مقاال�ت که تقابل انسان و ماش�ی
می کشند و تا فیلم ها�ی همچون »گزارش اقّلیت، بلید رانر، اثر فیلیپ 
ویر )1998(؛ غسمان وانییل، اثر کامرون  ك. دیك؛ نمایش ترومن، اثر پی�ت
کرو )2001(؛ شهر تاریك، اثر الکس پرویاس )1998( و )2001(؛ یك اودیسه 
فضا�ی )1968( و نابودگر )1(و )2(، اثر جیمز کامرون؛ و بیگانه، اثر 
ن است  رایدیل اسکات )1975( و بسیاری فیلم های دیگر. همچن�ی
کتاب دنیاهای ممکن که توصیفش گذشت مقاالت هیوبرت دریفوس 
)استاد فلسفه دانشگاه »برکیل«( و کوین وارویك )استاد انگلی� علم 
نتیك، فرمانش شنایس( درباره ماتریکس در سایت رسمی فیلم  سای�ب
تحت نام »کمپا�ن وارنر« و تبلیغات مجالت داخیل گرفته و حرف و 
ن و  های زهرغگ�ی حدیث های ناشیانه و جاهالنه مردمی که مظلومانه ت�ی
بنیان افکن این فیلم را پذیرفته اند. غری، تمام غن ها که القا می کنند 
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با دیدن فیلم، باید به این فکر فرو رفت که شاید »سوپر ماتریک�« 
ورای اهایل »زایان« و یك »ابر سوپرماتریک�« ورای شما فّعال است و 
تمام غنچه تصور می کنند حقیقت دارد توّهم و انگاره است، در مس�ی 
بسط سوفیسم و پوچ انگاری پیش می روند، چه بفهمند و چه نفهمند 
و مایه تأسف است که در بیش�ت مقاالت داخیل هم این حرف های 
به ظاهر زیبا، ویل درون تهی و �ب دلیل و سست آر�ب ها طوطی وار 
توسط بعیصن نقد فیلم نویسان تکرار شده است، بدون اینکه به واقع 
کوچك ترین نقدی داشته باشند. این ها در حقیقت، دستگاه های ک�پ 

تبلیغات آرب هستند و جاده صاف کن اومانیسم و شّکاکیت. 
ن تردیدها  با اند� تأّمل، می توان به وضوح دریافت که وجود هم�ی
اثبات می کنند حقیق�ت وجود دارد و ما غن را می فهمیم و ثابت می کنند 
که حقیقِت قابل شناخت، قابلیت انتقال هم دارد. این بحث ها به 
تفصیل، در علم »معرفت شنایس« و »هس�ت شنایس« مورد مداّقه 
قرار گرفته اند و دلیل نماهای شّکاکان در مقابل استدالالت محکم 
فالسفه جای کوچك ترین عرض اندامی ندارند. اما نظام رسانه ای 
باطل به دلیل نگاه نمی کند، بلکه اهداف استعماری و استحمار مردم 
سطحی اندیش را هدف آا�ی دارد تا بهره ک�ش و انباشت ثروت را با 
ترویج شّکاکیت تسهیل کند. در فیلم ماتریکس این فیلسوف نمایان 
حقوق بگ�ی و به قول پروفسور موالنا، این »پیمان کاران اندیشه« تا 
بدانجا پیش رفته اند که مکت�ب فلسفی شّکاکانه به نام »ماتریکسولوژی« 
ساخته اند و اسطوره ای مدرن بر تمام اسطوره های فریب گر60 خود 
افزوده اند. مطل�ب که بسیاری از منتقدان آر�ب هم بر غن تأکید دارند، 
ابهامات و سؤاالت �ب پاسخ فیلم است که عمداً و با قصد مطرح 
شده اند تا مشغولیت های کاذ�ب ایجاد کنند و از راه بسط آفلت، 
 به دور بدارند. به گفته برخی 

گ
از اهداف اصیل زند� انسان ها را 

 های فلسفی، اسطوره ای، ادیا�ن و تبلیغات 
گ

منتقدان متأّمل، پیچید�
زیاد برای فیلم، اوال اسطوره ماتریکس را باورپذیرتر می کنند. ثانیاً، 
اهداف پشت پرده را بیش�ت پنهان می کنند. ثالثاً، بحث ها را راجع 
به فیلم بیش�ت می کنند و باعث نوعی تبلیغ و بازاریا�ب برای فیلم 
جلوه های  و  ی  ه�ن ظرافت های  این ها،  تمام  کنار  در  می شوند. 
ویژه باالی فیلم هم اثری مستقیم در پذیرش اثر و پیام فیلم در 

مخاطب دارد.
ن انس  در قرغن کریم، بارها از ابزارهای جنگ و عملیات روا�ن شیاط�ی
ن انسان ها از خدا، که آایت القصوای هس�ت  و جن برای دورساخ�ت
است، سخن به میان غمده و بسط آفلت و زینت بخ�ش ها و ترویج 
ن جمله شمرده شده اند. در  ماده گرا�ی و مشغولیت های کاذب از هم�ی
ن الملل برای تسخ�ی جهان، غمده است: »این  برنامه های بزرگان یهود ب�ی
یهود( فکر می کنند با رسیدن به غزادی، به  حیوانات الکیل )جوانان آ�ی
حقوق خود می رسند. باید زور و مکر و تزویر اساس و اصل ما باشد 
و طوری باید فریب را به خورد مردم دهیم که غن را امری صحیح 
ن کسا�ن بودیم که شعار غزادی، عدالت، برابری  تلّقی کنند. ما نخست�ی
و برادری را رس دادیم و عده ای طوطی صفت غن را تکرار کردند و 
یهودیان هم که خود را فرزانه می پندارند،  به دام ما افتادند و آ�ی
نفهمیدند که معنای دقیق این شعارها چیست و تسلیم شدند. باید 
مردم را به سمت الکل و مشغولیت های کاذ�ب همچون تماشای ورزش 

بکشانیم...«

ماتریکس; تالیسش یهودی صهیونیس�ت

به قول ی� از دست اندرکاران فیلم مورد بحث، به قریب چهارصد 
نماد، مذهب و مکتب فکری در این فیلم اشاره شده است، اما 
 ، ند. در نگاه ابتدا�ی اشارات مسیحی و یهودی فیلم از همه بیش�ت
ن تصور می شود که بیش�ت فیلم سمبل ها و نمادهای انجییل است  چن�ی
و به نحوی تبلیغ مسیحیت را در الیه های پنهان خویش دارد، ویل 
غیا نگاه عمیق هم ما را به این گزاره می رساند؟ بعیصن منتقدان و 
تحلیلگران فیلم، شخصیت ترینی�ت را نماد سه اقنوم گرا�ی مسیحیت 
( می دانند و نئو را همان مسیح)علیه السالم( و مورفیوس  )سه خدا�ی
حواریّون  را  مورفیوس  سفینه  اعضای  و  مسیح  تعمیددهنده  را 
می پندارند. این ها »زایان« )صهیون( را تصویر غسما�ن شهر خدا در 
مکاشفات یوحّنا، و اسمیت را ضدمسیح یا دّجال، و سایفر را یهودای 
ن دنیای  خائن تصور می کنند و ارتباط تلف�ن را وحی و پل ارتباطی ب�ی
واقع و دنیای کاذب می دانند و توان نها�ی نئو در انتهای فیلم را تعایل 
و رستگاری و عروج مسیح تفس�ی می کنند. اما این تحلیلگران نفوذ 
باالی نوددرصدی صهیونیست های یهودی در »هالیوود« و سابقه 
کت »برادران وارنر« و یهودی بودن جوئل سیلور )تهیه کننده  یهودی رسش
فیلم( و تفکرات مادی گرایانه و شك گرایانه فیلم و ترصیح به شهر 
 ،)Zion(»ن »صهیون صهیون را چه می کنند؟ در این فیلم، نام رسزم�ی
که نام کوهی در نزد� بیت المقدس است و یهودیان و مسیحیان 
صهیونیست غن را پایتخت غخرالزما�ن یهود می دانند، در رسارس فیلم 
ن موعود یهود است.  ، همان رسزم�ی بارها تکرار می شود. این شهر غرما�ن
« است و فرماندهان  در فیلم، این شهر محل »ُمنجیان واقعی ب�ش
این شهر هستند که منجی را می یابند و به مبارزه یا رایانه اهریم�ن 
نند. تمام انسان های دیگر دربند توهّمات و خیال پردازی ها�ی  برمی خ�ی
اینکه  مگر  می کند،  القا  غن ها  به  دروغ  به  ماتریکس  که  هستند 
وهای »زایان« غن ها را مانند نئو از بند تخّیالت برهانند. در غن  ن�ی
وهای رزمنده »صهیون«  زمان است که این انسان های غزاد به جمع ن�ی
می پیوندند و علیه خباثت و فریب  رایانه جهنمی وارد مبارزه می شوند. 
یر  دیگر انسان ها در این فیلم، در واقع، برده و اس�ی اهریمن رسش
ماتریکس اند و صورت انسا�ن دارند، فقط اهایل »صهیون« انسان های 
واقعی هستند که می اندیشد و مبارزه می کنند و به هدف خود ایمان 

دارند و حقیقت را می دانند.
با نگاهی عمیق تر، درمی یابیم که سه گانه گرا�ی را، که برخی از تحلیلگران 
نمادی از مسیحیت گرفته اند، توسط پولس به مسیحیت راه یافته 
است. به ادعای کتاب مقّدس، او عالمی درباری و یهودی بود که به 
مسیحی ُک�ش شهرت داشت و سپس از شکنجه مسیحیان توبه کرد 
و مؤمن مسیحی شد. امروزه »مسیحیت پول�« قوی ترین تفّکر در 
مسیحیت است و پروتستان ها به شدت تحت تأث�ی غموزه های پولس 
ات فراوا�ن از او  هستند، گرچه کاتولیك ها و ارتدوکس ها هم تأث�ی
گرفته اند. با کمی دّقت، می یابیم که نئو نه تنها نماد مسیح نیست، 
 » ن راست�ی »مسیح  یا  جدید«  »مسیح  به  تلفظ هم  لحاظ  از  بلکه 
نزدیك تر است. به عقیده یهودیان، عیسای نا�ی)علیه السالم(کّذاب 
ن گناه، )توسط رومیان با شیطنت های  بود نعوذ بالّله و به خاطر هم�ی
ن در غخرالزمان  یهودیان( به صلیب کشیده شد و مسیح جدید و راست�ی
ن موعود در کنار کوه »صهیون« حکومت  طلوع می کند و در رسزم�ی
یهود  را خدمت گزار  یهودیان  آ�ی و  می نماید  ایجاد  را  یهود  جها�ن 
خواهد کرد و بهشت زمی�ن را می غفریند. با تأّمل در همزما�ن نمایش 
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به ترصیح بسیاری از منتقدان، 
آنچه بر رس ارس فیلم حاکم است 
با  نوعی عرفان بودا�ی هندو�ی ممزوج 
برادران  خود  است.  اومانیس�ت  مبا�ن 
واچوفس� هم در مصاحبه هایشان به 
پذیری از بودیسم و هندوئیسم  تأث�ی

ترصیح کرده اند

پر رسوصدای فیلم مزبور با جنگ عراق، که در »خاورمیانه بزرگ« 
رخ داد، این تحلیل خود را به حقیقت نزدیك تر می نماید. در نگاهی 
مدّققانه به فیلم، می یابیم که »ناجی« )نئو( در این فیلم، نه تنها 
»عصمت« ندارد، بلکه دوستا�ن عّیاش هم دارد که در سکانس های 
غآازین فیلم به دنبال او می غیند و عالوه بر این، او در خفا یك دزد 
کامپیوتری )هکر( ورزیده است. این نوع نگاه به ناجی، که اهمیت او 
را در نجات اهایل »زایان« می دانند، نه عصمت و برگزیده خدا بودن، 
نگاهی قوم گرایانه است؛ چرا که اصال این ناجی برگزیده خدا نیست، 

بلکه انتخاب شده مورفیوس، از اهایل »زایان«، است.
 این ناجی اصال جنبه الهی ندارد و نشا�ن از ایمان به خدا در او دیده 
نمی شود، بلکه ایمان به قدرت و توان خود، که نگاهی اومانیس�ت 
و مادی انگارانه است، موجب موفقیت نئو در مأموریتش می شود. 
ت داود و مویس)علیهماالسالم(   همچون حرصن

گ
ان بزر� یهودیان پیام�ب

را هم دارای عصمت نمی دانند و گناهان زش�ت در تورات و سایر 
متون مقّدس خود، به غن ها نسبت می دهند که قلم از بیان غن ها 
م دارد و �فاً غن ها را قهرمان های قومی و ناجیان نژاد »صهیون«  رسش
امی مادی، اومانیس�ت  امی که به غن ها می گذارند اح�ت می دانند و اح�ت
ت   حرصن

گ
و نژادپرستانه است. این نگاه در فیلم های ده فرمان )زند�

ان   پیام�ب
گ

مویس)علیه السالم(( و انیمیشن پرنس مرص و داستان زند�
)محصول غمریکا( به وضوح نمایان است. استاد مصباح بارها 

هشدار داده اند: اکنون تبلیغات زیادی علیه عصمت 
انبیا و ائّمه اطهار)علیهم السالم( ح�ت در کشور ما 

هم جریان دارند؛ چرا که وق�ت عصمت را از یك 
پیام غور الهی گرفتند، دیگر حرف هایش هیچ 
ن  حجّی�ت نخواهد داشت، در حایل که براه�ی

عقیل مقتیصن عصمت است.
صهیو�ن  فیلم های  در  همیشه  که  نکته ای 

جلوه دادن  مظلوم  می شود.  دیده  یهودی  ـ 
ن مادری )ارض موعود(  یهودیان یا ساکنان رسزم�ی

می باشد. در این اثر هم مظلومیت همراه با اعتماد 
به نفس و اقتدار، از مردم »زایان« و شورای فرمان دهی 

و مبارزان غن به نمایش گذاشته شده است. در اینجا، بجاست به 
ی »زایان« توجه کنیم  »والیت پذیری« کامل مورفیوس از شورای ره�ب
که در فیلم بیگانه ای )آریبه ای( در میان ما )محصول غمریکا( کامال 
وزی صهیونیس�ت  مشهود است و نشان می دهد که ی� از رازهای پ�ی
در عرصه های مادی، والیت پذیری مطلق و فرمان برداری زیردستان 
ن مطلب در کتاب ارسائیل پس از سال 2000،  ان می باشد. هم�ی از ره�ب
نوشته یك ژنرال ارسائییل کامال مشخص است، در غنجا که ژنرال افرایم 
ین های  اتژیك و ژئودک�ت سینه نظریات کارشناسانه خود در امور اس�ت
نها�ی را به ره�ب کشور حواله  ی  خود را می گوید، ویل تصمیم گ�ی
می دهد. مهم تر از همه این ها اهایل شهر »صهیون« حقیقتاً در حال 
ن هستند و بر این مطلب فیلم هم صّحه  مبارزه برای نجات کره زم�ی
می گذارد و بقیه جاها )آ�ی از شهر »زایان«( پر از تاری� و سیاهی و 
سخت نفوذ اهریمن دروآگوست و نئو در نهایت، قربا�ن می شود، 

ّ ماتریکس در امان باشد.
ن غرما�ن »زایان« با�ت بماند و از رسش تا رسزم�ی

ماتریکس و فلسفه های ماّدی

نکته بسیار مهمی که نباید از نظر دور نگه داشته شود، این است که 
انواع و اقسام تفکرات مادی هم در این فیلم تبلیغ و تأیید می شوند 

ش  ن الملل برای گس�ت که خود فصل مهمی در اقدامات صهیونیسم ب�ی
سلطه بر جهان به روی ما می گشایند.

ح  رسش بدین  فیلم  زمینه  مادی  فلسفه های  و  گرایش ها  از  برخی 
می باشند:

الف. دئیسم )خدای بازنشسته یا طبیعت خودکار(

در این فیلم، انسان هوشمند دستگاهی را خلق کرده، که با درایت و 
انتظام قدرت های درو�ن خویش، خالق خود را به کناری نهاده و ح�ت 
، خود را حفظ  او را برده خود کرده است و با عقل »لوگویس« و درو�ن
ن فالسفه باستان، دو نوع عقل  و حراست می کند. توضیح اینکه در ب�ی
ون از نظام و معادل »عقل  مطرح بود: »نوس« و »لوگوس«. اّویل ب�ی
مستقل« است و دومی را بیش�ت معادل »عقل درون سیستمی« و 
« ترجمه می کنند. البته در تفکرات تورا�ت هم شاهدیم  »قانون درو�ن
که خدا ضعف های زیادی دارد و از غفریده های خود هم می ترسد. 
غگوست کنت می گوید: »در مکتب دئیسم، خدا خالق بوده، ویل به 
دلیل کوتاهی دست او از هرگونه ترصف و اعمال نظر، بایسته ِسَمت 
پروردگار نیست.« در قرون اخ�ی هم در برخی فلسفه های انحرا�ن 
دین، خدا را مثل فردی تصور کرده اند که جهان را همچون ساع�ت 
کوك کرده و به کناری رفته به اصطالح بازنشسته شده است، در حایل 
« ماّلصدرا  ن و مستحکم »فقر ذا�ت که اینان به برهان مت�ی
ن »نیاز  و »واجب و امکان« ابن سینا و سایر براه�ی
ب�ش به ن�ب و خدای رهنما« توجه ندارند. اگر 
ما خدا را واجب و منشأ هس�ت بخش همه 
ن فوراً نابود  ن او همه چ�ی ن بدانیم که با رف�ت چ�ی
می شود، خالقی که هم مواد خلق را درست 
کرده است و هم نمی تواند مخلوقش را رها 
کند یع�ن اگر رها کند مخلوق عدم می شود؛ 
چون خدا او را از نیس�ت به هس�ت غورده است 
این ذهنیت به وجود نمی غید. در واقع، برخی 
خدا را فقط ناظم می دانند، نه خالق، در 
حایل که اگر او را فقط ناظم هم بدانیم در نظام 
عظیم خلقت، ناظم هم نمی تواند ساعت را کوك کند و 
دنبال کار خود، برود؛ کوك ساعت پس از مد�ت تمام می شود. مگر یك 
رئیس جمهور می تواند مملکت خود را با قانون هایش رها کند و کناری 
برود؟ ناظم مجری اگر کنار برود �ب نظمی و هرج و مرج پدید می غید.

ب. اومانیسم )خدا انسان انگاری / انسان محوری(

در این اثر، انسان خالق و سازنده ماتریکس است و تقریباً هیچ 
صحب�ت از خدا نمی شود، تمام گفتوگوهای شخصیت ها هم بر اساس 
»باور به خود« و »ایمان به قابلیت های خود« است و ح�ت منجی 
د داستان برگرفته از  را هم خود انسان ها برمی گزینند. این نوع پیش�ب
جسم انگاری خدا و تشابه خدا با انسان در تورات است که در فرهنگ 
ن نگاه تورا�ت است که خدا از  آرب، تأث�ی فراوا�ن داشته است. در هم�ی
ن انسان ها )مخلوقات خود( می ترسد و در مقابل مصنوع  قدرت گرف�ت
ت یعقوب)علیه السالم( مغلوب می شود. دقیقاً  خویش یع�ن حرصن
مثل انسان در فیلم ماتریکس که تحت سیطره فناوری دست ساز 
خود قرار گرفته است. با این تفکرات ضعیف، خدا از واجب الوجود 
بودن می افتد و از نظر عقیل، خدای ناقص خدا نیست، بلکه خود 
موجود ممکن است که واج�ب دیگر باید او را غفریده باشد. قبول این 



ار
د غث

رص
م ت 

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

د 00
ردا

/ م
 2

ه 9
ار

شم
 



65

خدا در واقع، ماتریالیسم و �ب خدا�ی است. این ضعفی بزرگ برای 
غن هاست که تورات و انجیل ُمحرَّف موجود را قبول دارند. در بسیاری 
از قسمت های فیلم، ب�ش با تکیه بر عقل معیشت اندیش و ابزاری 
خویش و زور بازو و اسلحه، که نتایج علوم ساینتسی�ت و تجر�ب 
ی  وز میدان است و هیچ خ�ب ند و پ�ی هستند، به مقابله با رسش برمی خ�ی

از خدا و امدادهای الهی نیست.

) ج. سکوالریسم )عرفان های اومانیس�ت

به ترصیح بسیاری از منتقدان، غنچه بر رس ارس فیلم حاکم است 
نوعی عرفان بودا�ی هندو�ی ممزوج با مبا�ن اومانیس�ت است. خود 
پذیری از بودیسم  برادران واچوفس� هم در مصاحبه هایشان به تأث�ی
رزمی  های  فراوان ه�ن کرده اند. صحنه های  و هندوئیسم ترصیح 
�ت مؤیّد این مطلب هستند. عرفاِن  برگرفته از عرفان های ناقص رسش
، بخصوص  تبلیغ شده در فیلم از فضای عرفان الهی حمایس دی�ن
شیعی، بسیار دور است و در سطح بسیار نازیل و در جهت رسیدن 
به اهداف عمیل و پراگماتیس�ت به کار رفته است. این عرفاِن سکوالر 
ن جهالت و  ن ندارد، ع�ی هیچ گاه رنگ معنویت خدامحور و ظلم ست�ی
گم راهی است. عرفان، اوج قله شناخت و علم به حقیقت هس�ت 
است، نه قوم گرا�ی متعّصبانه صهیونیس�ت )مبارزه برای نجات اهایل 
»صهیون«(. بسیاری از محصوالت دیگر »هالیوود« و سینمای دیگر 
کشورها را هم می توان در جهت بسط عرفان های منحرف و سکوالر 
، الهی و حمایس  تفس�ی و تحلیل کرد. اگر عرفان های هندی و چی�ن
ن تسلیم  بودند، هیچ گاه ارسائیل روابط نزدی� با هند نداشت و چ�ی
خواسته های ناحق غمریکا نمی شد و با صهیونیسم جنایت کار دست 

دوس�ت نمی داد.

) د. پراگماتیسم )عمل گرا�ی

مکتب »پراگماتیسم« در غمریکا متولد شد و رشد یافت و اکنون هم 
ن را زما�ن واقعی و دارای  از غنجا ترویج می شود. این مکتب همه چ�ی
 مادی 

گ
وجود و یا مفید می داند که نتیجه ای عمیل و عی�ن در زند�

داشته باشد. این مکتب بسیار تحت تأث�ی حس گرا�ی است و دامنه 
خود را تا معرفت شنایس هم کشانده است. ویلیام جیمز، مهم ترین 
می نویسد:  خود  پراگماتیسم  کتاب  در  مکتب،  این  شخصیت 
وی از  ن است، هم خواستار پ�ی »پراگماتیسم خواستار حفظ همه چ�ی
منطق، هم حواس و هم به حساب غوردن متواضعانه ترین تجارب 
ط اینکه نتیجه ای عمیل داشته باشند.« در  ، به رسش شخیص و عرفا�ن
فیلم ماتریکس می بینیم زما�ن انسان می تواند عمیل قوی داشته 
باشد و اصال زما�ن می تواند وجود حقیقی داشته باشد که اراده کند 
و بپذیرد که می تواند به سمت عمل پیش رود. تفاوت اسایس جهان 
حقیقی نسبت به جهان مجازی این است که مورفیوس و یارانش در 
غن غزادانه می اندیشند و عمل می کنند و جهان حقیقی همان جهان 
فردیت و عمل است. ح�ت ترینی�ت تا زما�ن که نیاز عمیل به اظهار عشق 
خود به نئو پیدا نکند، غن را ابراز نمی کند. نئو هم زما�ن تبدیل به 
قهرما�ن شکست ناپذیر شبیه سوپر من می شود که اراده و توانا�ی های 
خود را باور کند و طبق خواست خود عمل نماید. جهان حقیقی 
فیلم، غرمان شهر اندیشه گران پراگماتیست است. در این غرمان شهر، 
غدمی فارغ از هر بند و قانون وضعی و اعتباری، برای خود تصمیم 
د، برای خود اخالق و غرمان می سازد و عمل می کند. جمله ای  می گ�ی
که بارها در فیلم تکرار می شود این است: »من نیومدم بگم چطوری 

وع می شه.« واضح است که  تموم می شه، اومدم بگم چطوری رسش
پراگماتیسم معرف�ت شدیداً نس�ب گرا و دارای نتایج شّکاکانه است.

یسم و پوزیتویسم ، آم�پ هـ . حس گرا�ی

از مکاتب دیگری که به راح�ت در زمینه فیلم قابل مشاهده است، 
»حس گروی« است. در این خیال پردازی هالیوودی، ناجی )نئو( از 
ن های رایانه برگزیده می شود، نه از میان  میان متخصصان و تکنس�ی
نظریه پردازان و فالسفه و نخبگان فکری. این خود تضعیف عقل و 
اندیشه و تقویت کار عمیل و مشهود و تجر�ب و تکنولوژیك است. 
فته مصنوع  در فیلم، نئو و سایر مبارزان با تکیه بر سالح های پ�ش
ب�ش و رمزهای کامپیوتری، ورود به ماتریکس و نرم افزارهای غموزیسش 
فته و به کمك سایر ابزار مادی، به  و سفینه های متعدد بسیار پی�ش
یك الهی و عقل  ن ی از نقش متاف�ی نند و خ�ب مبارزه با دشمن برمی خ�ی
حکمت بار  و باور به خدا نیست. در این اسطوره علمی تخّییل، 
مجبورند  شده اند،  فناوری  اس�ی  که  ماتریکس،  درون  انسان های 
همان گونه که ماتریکس به ذهنشان القا می کند، بیندیشند و تعامل 
کنند و هیچ اراده ای ندارند که بر خالف غن عمل کنند، مگر درصد 
اند� مثل نئو که با کمك اهایل »زایان« و با تقدیر و برنامه قبیل انسا�ن 
نجات یافتند تا ناجی باشند. همچنان این انگاره که شاید تحت نظر 
گرا�ی  و سیطره یك سوپرماتریکس دیگر باشیم، مخاطب را در ج�ب

مضاعف فرو می برد.
توضیح اینکه یهودیان به شدت قایل به تقدیرگرا�ی هستند و ح�ت 
، می گویند: چون تقدیر است ما  ن در توجیه جنایات خود در فلسط�ی
ن مادری موعود خویش بازگردیم و خدای قومی ما )یهوه(  به رسزم�ی
ن خواسته است، فلسطی�ن ها را می کشیم و غواره می کنیم تا به  چن�ی
تقدیر خود برسیم. در بسیاری از دیگر غثار »هالیوود«، این تقدیرگرا�ی 
گرا�ی استثمارها و تنبیل ها را می توان  خودنما�ی می کند؛ چرا که با ج�ب
توجیه کرد و بسیاری از قدرت های فرعو�ن و اموی با ترویج تقدیرگرا�ی 
ن غن ها  اندی�ش در راه استعمار توده ها و سپس به خدمت گرف�ت و ج�ب
قدم برداشته اند، در حایل که واضح است انسان اراده و تفکر مستقل 
د و چه  ایط، خودش تصمیم می گ�ی دارد و ح�ت در سخت ترین رسش

بسیار افرادی که در محیط ها�ی بد، خوب شده اند یا به عکس.

 به فناوری مصنوع غرب
گ

و. وابست�

 انسان معا� به فناوری موجود، در این فیلم کامال مشهود 
گ

وابست�
 

گ
است. این فیلم عالوه بر نقد فضای فناوری زده معا�، وابست�
رسمیت  به  هم  را  آرب  تمدن  ساخته شده  ابزار  به  ب�ش  قطعی 
های رزمی  می شناسد. مورفیوس و یارانش با کامپیوتر و نرم افزارها ه�ن
ند و مردم »زایان« هم  و روش مبارزه و نفوذ به ماتریکس را فرا می گ�ی
ن انژری به فناوری نیاز دارند. بدون تلفن و رایانه نمی توان با  برای تأم�ی
یکدیگر ارتباط برقرار کرد و اصال خط تلفن داال�ن برای عبور از ماتریکس 
به فضای خارج از غن تصویر می شود. این فیلم برخی انسان ها را 
اس�ی و دربند فناوری ماتریکس نمایش می دهد، ویل متأسفانه راهکار 
برون رفت از این معضل را هم مادی و اشتباه تعریف می کند و 
ن را محال می داند. روشن است که مبا�ن فلسفی و   بدون ماش�ی

گ
زند�

نظری فناوری موجود مادی و اومانیس�ت اند و برای اصالح وضع اسف 
بار موجود و رها�ی از ضایعات فناوری ماده گرای امروز، باید مبا�ن غن 
و روش های استفاده و ساخت ابزارهای فناورانه عوض شوند. یع�ن 
باید نظام فناورانه ب�ش اصالح و تغی�ی یابد و این مهم فقط با تکیه 
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بر قدرت الیزال الهی ممکن است. نمی توان از اشتباه فرار کرد و به 
اشتباهی با همان مبنا پناه برد، باید مبنای ب�ش خدا شود، وگرنه باز 

هم ضایعات فناوری هرچه بیش�ت او را فراخواهد گرفت.
اینکه راه حل های فیلم بسیار ضعیف هستند و یا در بسیاری مواقع، 
 سیاه و تاریك امروز ب�ش همراهند، مشکل 

گ
با نقدی مبهم بر زند�

ساختاری در آرب پسامدرن امروز است که چون از حقیقت، که 
معرفت الّله است، دور می باشد، نتوانسته است به عقالنی�ت محکم 
گاه نخواهد توانست  تا وق�ت به سمت خدا نرود، هیچ  برسد، و 
مشکالت خود را حل کند. امروزه اندیشمندا�ن همچون احمد رامی و 
رنه گنون و پروفسور روژه گارودی و پروفسور حامد الگار با دریافت 
این مهم، به سمت اسالم غمده اند و خود از مرّوجان غن در آرب 

شده اند.

هشدارها و بایدها

1. سینما امروزه به عنوان ی� از ابزارهای چشمگ�ی در توسعه تمدن 
مادی درغمده است. سینما به دلیل جذابیت های ظاهری و فریبنده 
فراوان و کارکردهای عی�ن و مؤثر غن، مورد توجه عوام و خواص قرار 
یت مردم  گرفته است. برخی آرق شکوه مادی غن شده اند، که اک�ش
جهان را تشکیل می دهند، و عده قلییل متأّمالنه با غن برخورد می کنند. 
ایط و اقتضائات زما�ن و  امو�ن و رسش قطعاً در راه شناخت جهان پ�ی
مکا�ن و اجتهادات علمی در هر رشته ای، توجه به وضعیت سینما و 

فرمانروایان این عرصه می تواند راهگشا باشد.
ماوراءالطبیعی  یا  مادی  مبادی  و  فکری  و  فلسفی  زمینه های   .2
رسانه ها، بخصوص سینما، را در هنگام استفاده از این ابزار باید 
مّدنظر داشته باشیم، وگرنه اس�ی و برده اقتضائات غن خواهیم شد. 
عالوه بر این، باید حاکمان عرصه های استفاده و سوءاستفاده از 
سینما یع�ن صهیونیست ها و قدرتمندان مستک�ب جهان را هم مّدنظر 
داشته باشیم و توطئه های غن ها در عرصه سینما و ه�ن و فیلم سازی 
 های غن حرکت 

گ
را همواره متوجه باشیم و به سمت شناخت پیچید�

کنیم، وگرنه زرق و برق ها و جّو مرعوب ما را هم تحت تأث�ی قرار 
خواهند داد.

ن معر�ن  3. شناساندن این رسانه فراگ�ی و ماهیت غن به جامعه و ن�ی
ا�ی در بیداری  « غن سهم ب�ن نتیك« و »عملیات روا�ن د سای�ب فنون »ن�ب
 دارد.

گ
 نوین فرهن�

گ
جامعه و رها�ی غن از بند اسارت های مادی و برد�

4. همان گونه که اسالم عزیز از ما خواسته است و عقل حکم می کند 
ن تأکید کرده اند، ما هم باید به سم�ت حرکت  و ره�ب فرزانه انقالب ن�ی
کنیم که فلسفه و جهان بی�ن مستحکم خود را در ساحات گوناگون 
ش دهیم. ما باید با  های مردم گس�ت ن همه ق�ش  ب�ش و در ب�ی

گ
زند�

ی، فلسفه های  وع و بجا از قالب های لطیف و مؤثر ه�ن استفاده م�ش
100 خود را معر�ن و تبلیغ کنیم و اندیشه 

گ
چیس�ت و چرا�ی و چگون�

خود را به سمت کارا�ی بیش�ت سوق دهیم. آر�ب های دنیاپرست در 
ی، مادی گرا�ی را به خورد  فیلم ها، کارتون ها، رمان ها و تابلوهای ه�ن
کودك و نوجوان و بزرگ سال همه کشورهای دنیا می دهند و با 
زمینه سازی، جوامع را با هدایت علوم اومانیس�ت و تجر�ب به سمت 
ماتریالیسم و سکوالریسم به پیش می برند، اگر ما به این سمت 
حرکت نکنیم، قطعاً وضعمان روز به روز بدتر از قبل می شود و 
ش می یابد؛ همان گونه که متأسفانه در سال های  سلطه طاآوت گس�ت
، بسیاری از مجالت سینما�ی و بازیگران و کارگردانان معروف  اخ�ی
کت های  ما و ح�ت بعیصن جشنواره های سینما�ی ایران با حمایت رسش

اً صهیونیست هستند، فعالیت می کنند و اصطالحاً  ، که اک�ش چندمّلی�ت
کت ها به دنبال  « شده اند و قطعاً غن رسش

گ
کت ها »اسپان� فرهن� رسش

اهداف خود هستند.
5. همان گونه که اشاره شد، برای ساخت این فیلم هزینه های نجومی 
و تالش ها و تخصص های گوناگون به کار گرفته شده و جایزه های ف�ن 
بسیاری از جشنواره های جها�ن برده است. گرچه این جایزه ها خود برای 
تبلیغ فیلم به غن داده شد و بسیاری از جشنواره های جها�ن بدون شك 
صهیونیس�ت هستند، ویل تأکید بر جوایز در بخش ف�ن فیلم است. 
این نشان می دهد که گرچه محتوای فیلم سوفیسم و صهیونیسم 
بود، ویل تالش وافری در زدن حرف باطل خود داشته اند. ما هم اگر 
بخواهیم جها�ن شویم و ظهور امام حق را به جلو اندازیم، باید 

بیش از این تالش کنیم؛ با سس�ت کار حق پیش نمی رود.
6. نقش نمادها و اسطوره ها و اعدادی مثل 5، 506، 303، 3، 101، 23، 
0 و 1 در فیلم ماتریکس قابل توجه است. از این رو، برماست که با 
دازیم و فیلم ها را  ذکاوت و هوشمندی و زیر�، به مطالعه و تأّمل ب�پ

.
گ

فقط منتقدانه ببینیم، نه از روی جهل و ساد�
دقیق ترین  بارها  و  شده  تالش  سال  پنج  فیلم،  این  ن  نوش�ت برای 
، قرمز و  گفت وگوها و صحنه های غن تغی�ی کرده است. رنگ های غ�ب
ه ردیاب، خط تلفن، اعداد خاص و گفت وگوها  سیاه، نماد پرواز، ح�ش
در این فیلم هر کدام منظور خاص خود را دارند که مجال برریس 
همه غن ها نیست، ویل برماست حال که در معرض امواج خطرناك 
هستیم، با مطالعه و دقت، فیلم ها و مطبوعات را مالحظه کنیم 
و کمی هم به پشت صحنه مطالب ظاهری توجه نماییم. ظاهرگرا�ی 

عاقب�ت جز پشیما�ن ندارد، و پشیما�ن �ب فایده است.
7. متأسفانه در بیش�ت نقدهای فراوا�ن که بر این فیلم وارد شده اند، 
تبلیغ همان اهداف فیلم موردنظر بوده است. مقاالت فاریس و 
مستقیم و  عر�ب درباره فیلم آالباً ترجمه ها�ی از حرف های مبّلغان آ�ی
فیلسوف نمایان انگلی� زبان هستند. برخی نقدهای تألیفی به فاریس 
کننده در برابر آرب و  ن  مشم�أ

گ
هم آربگرایانه و همراه با خودباخت�

بافته های فلسفی غن هستند. برای نقد قابل قبول، بلد بودن چند واژه 
سینما�ی و تکرار غن دردی دوا نمی کند، بلکه گاهی نشان از �ب سوادی و 
عدم دقت نویسنده دارد. اکنون زمان کار و تالش است، باید هویّت 

خود و حقیقت مسائل را درك کرد.
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مقاالت
اسالم هرایس در نظر اندیشه پردازان

و رسانه های غرب

اندیشه پردازان و  نظر  در  اسالم هرایس  مقاله| 
رسانه های غرب

عقالنیـت و سیاسـت پیامبـر ؛ طلیعـه اى قـوى بـراى ایجـاد 
تمدنـی جامـع و جها�ن

بـود.  نمانـده  مردمـان  بـراى  رمقـی  دیگـر  بـود.  سـخ�ت  سـالیان 
، فسـادهاى عجیب جنسـی، تبعیت توده هـاى آافل از  بت پرسـ�ت
کانه، حاکمیت احزاب  ، اسـاط�ی م�ش سـرمایه داران، افسانه هاى خرا�ن
 غشـفته و �ب هد�ن را 

گ
سیایس هم پیمـان با یهودیان دنیاطلب، زند�

ین  ن تبلیـغ می کردند که ایـن به�ت بـه ارمغان غورده بـود! غنـان چن�ی
 ممکن ِ اسـت. مردمـان، در رنـج و حاکمـان، در 

گ
نوع سـبک زند�

پناه فریـب کارى خدایـان ّ تصنعی، در رفـاه بودنـد. اربابان معابد، 
دنیاپرسـت،  ن و یهودیان ِ  به نفعشـان بود که با همیارى سـالط�ی
روح مـردم را بـه اسـتضعاف کشـند تـا از درون، مقاومـت ِ انـدك 
نان باقیمانـده را �ب حاصل کننـد.  ِ موحـدان ابراهیمـی و ظلـم سـت�ی
متصدیان فرهنگـی، مـردم را در چنـد طبقه دسـته بندى کرده بودند 
می کردنـد.  توجیـه  بدیـن طریـق  را  مـردم  بـر  حاکمان  سـیطره  و 
بت هـاى متعددى به رسـمیت شـناخته می شـدند و مورد عبادت قـرار 
می گرفتند. دین و معنوی�ت مشـرکانه واسـطوره اى، مردم را از دین 
ناب ابراهیمی بازداشـته بود و البته ادعا می کردند کـه ما وارثان حقیقی 

ابراهیم)علیه السـالم( هسـتیم.
ن هاى بـزرگ  نج مـردم، بـه عنـوان مالیات، بـراى اداره سـرزم�ی دسـ�ت
اتورى نظامی گراى رومیان و ساسـانیان خرج  ترصف شـده دو ام�پ
می شد و روحانیون دربـارى زردشـ�ت و کاهنـان یونانـی رومـی زده، 

ن توحید  مأموریت حفـظ انحرافات را داشـتند. قلیل مردما�ن که به غئ�ی
تـا منافـع قدرت هاى مادى  با شـدت سـرکوب می شـدند  بودند، 
زمانـه، در معرض خطر قرار نگیـرد و نظم جها�ن بـر هـم نریـزد. 
ن تـالش می کردند خـط امامت حـق  اولیاء حـق و والیـان الوهی ن�ی
در میـان اهل اندیشـه و انصاف زنده بمانـد و زمینه ظهور غخرین 
پیغام بر را مهیا کنند. اسـتضعاف و اسـتحمار مردمان، توسـط دو 
اتورى رقیب، اوج می گرفـت و جنگ هاى متمادى، کشـته ها بر  ام�پ
اتـوران دنیاگـرا؛  دسـت مردم می گذاشـت براى توسـعه و حفـظ ام�پ
ن یـک دگرگو�ن عظیـم بود، همان گونه که  امـا انگار جهان، غبسـ�ت

شـرایع سـابق، خبـرش را داده بودنـد.
ن  اتـوری ایـران و روم، در رقابـت و سـت�ی در غن عصـر تاریـک، دو ام�پ
ن داشـتند؛   ن�ی

گ
اکات فرهن� دائمی با هـم بودنـد. غنها البته برخی اشـ�ت

 . ن ن گشـا�ی و ظلـم به مسـتضعف�ی ماننـد: اختالف طبقاتـی و رسزم�ی
اتـورى  در غن سـالیان، فرهنگ ِ اسـالمی، نـداى رقابـت بـا هـر دو ام�پ
مدعی را سـر داد. سـال هفتم هجـرى، مصـادف با اوایـل قرن 
هفتم میالدى بـود. در غن سـال، فرص�ت در نتیجـه صلح حدیبیـه 
براى مسـلمانان پدید غمده بـود و پیام�ب مکرم اسـالم، نامه هایـی بـه 
اتورى هـاى اطـراف نوشـتند و غنـان را بـه اسـالم دعـوت  سـران ام�پ
کردنـد؛ بـا نام خدا و کلمـه توحیـد و غرزوى هدایت و برائـت از 
عذاب الهی بـراى مردمان. درهمیـن اوضاع وشـرایط، در مدینۀ الن�ب 
پایه هاى تمدن اسـالمی بر مبناى قرغن کریم و دسـتورات ن�ب مکرم، 
ام باالترین مسـئول  ریخته شـد. ارتباط مسـتقیم توأم با ادب و ِ اح�ت
ن رسـول گران قـدر  حکومت اسـالمی با مردم و اخالق و اندیشه راست�ی
اسـالم در نسـبت بـا خلـق و خدا و موجـودات، شـاید دلیل اصیل 
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جهان شـمویل این اندیشـه جدید بود. بعد از گذشـت کم�ت از23 
و  اندیشـه  از  موفق  کوچک ویل  الگو�ی  اسـالم،  شـروع  از  سـال 
سیاسـت و اقتصاد و فرهنـگ و ارتباطـات و هنـر و معمارى اسـالمی 
در غنجا شـکل گرفت. این الگـو، بـر پایه ها�ی اسـتوار بود که بـه زودى 
توانسـت دو تمدن بـزرگ ایران و روم را از پـاى درغورد و تـا حـدود 
شـش قرن، یکه تاز میدان تمدن سـازى در میانه سـه قاره غسـیا و غفریقا 
ن در بیشـ�ت عرصه ها همـان الگـو می توانـد  و اروپا شـود. تا به امروز ن�ی
 هاى 

گ
غلود� و  ن  ماشـ�ی از مدرنیته و  بشـریت خسـته  نجـات بخش 

خودسـاخته اومانیسـم وسکوالریسم باشد. 

فت رسیع تمدن  ِ رشد و پی�ش بنیادین  مهم ترین دالیل 
اسالمی

فت  شاید در این بخش، بد نباشد مهم ترین دالیل بنیادین ِرشد و پی�ش
د کنیم. این دلیل عبارتند از:  ن رسیع تمدن اسالمی را گورسش

الف( بناى تمدن اسـالمی بر شـالوده فطرت توحیدى بشـر و نیازهاى 
واقعی ِ انسان مخلوق خداوند.

ن  ب( عقل گرایـی و تکیـه بر رسـول باطن براى گفتگو با مردم در ع�ی
سـخن گفتـن نرم به زبـان قوم.

ج( محوریـت عبودیـت خـدا در تمام سـاحت هـاى حیات و نفـی 
 . ظلم پذیرى از هر انسـا�ن

و  فـردى  در همه عرصه هـاى وجود  عدالـت طلبـی  د( محوریـت 
اجتماعی در سیاسـت و اقتصاد و فرهنگ.

ه( ترسـیم الگـوى جامـع و فراگیـر »سـبک زندگـی اسـالمی« بـراى 
اداره میدان هـاى مختلـف اندیشـه و زندگـی. 

و( نفـی اختـالف طبقا�ت و طرد اسـتبداد و اسـتکبار و ح�ت مخالفت با 
عجب حاکمان و قدرتمنـدان و مردمی بودن.

ز( توصیـه فـراوان بـه همـه مـردم مبنـی بر لـزوم غگاهـی و بصیـرت 
و علم غمـوزى، زگهـواره تـا گور.

ح( ترسـیم نظـام والیـی مردمـی بـر پایـه هدایـت، محبـت و اخـالق 
و نـه دیکتاتـورى فـردى و جمعـی.

ط( توجـه بـه دنیـا و غخـرت بـا نظرداشـت نیازهـاى روح و جسـم 
غدمیـان و هماهنگـی عرصه هـاى مختلـف وجـودى انسـان. 

ی( تاکیـد بـر محوریت وحـی الهی و ویل خدا برای ترسیم حد تعادل 
ن حـس و عقل و شـهود و وحی. ب�ی

ک( کنـارزدن واسـطه ها و سـرمایه داران در ارتبـاط گرفتـن اولیـاى بـه 
حـق اسـالم نـاب بـا مردمـان و ارتباط مسـتقیم بـا توده ها. 

ش سـریع تمدن اسـالمی از شـرق آسـیا تا غـرب  گسـ�ت
آفریقا و مرکز اروپا

، الوهیت   ایـن خصوصیـات از طرفـی بـا انزواطلبـی، سـه خداگرا�ی
ِ مسـیح و انسـان- خدایـی ِ عیسـی بن مریم در مسـیحیت منحرف 
 ، ن گرا�ی ، سـرزم�ی ّ زمانه در تضاد بود و از طرف دیگر، با دنیاپرسـ�ت
، حرص، رباخوارى و فسـاد در یهودیت تحریف شـده  نژادپرس�ت
اختالف  شـرك،   ، بت پرسـ�ت بـا  دیگـر  از طرف  و  داشـت  منافات 
اتـورى بزرگ  طبقاتـی، ظلـم بـه زن، نظامی گرى و ِ اسـتکبار دو ام�پ
زمانـه و جاهالن حجاز به مقابله برمی خاسـت و انسـان ها را بـه دیـن 
حنیـف ابراهیمـی و فطرت و عقـل و طبیعت مخلوق غنهـا نزدیک می 
کرد. شـاید مهم ترین عامل توسـعه سـریع فرهنـگ و تمدن اسـالمی 
ن خصوصیات بنیادی�ن باشـد که تمدن  در ممالک ایران و روم، هم�ی

اسـالمی بـر پایه غنها، توسـط پیام�ب اعظم، صلـی الله علیه و غلـه، 
پایه گذارى شد. ایـن غئیـن جدید می رفـت تا با هدایـت اهل بیت و 
ن از میانـه اروپـا هم بگـذرد و  یـاران وفادارشـان و عموم مسـلم�ی
ن بـه ترصف اندیشـه خویـش  مرکز و شـمال غلمـان و فرانسـه را ن�ی
درغورد. از سـمت آرب تا شـمال اندلس)اسـپانیا و پرتغال فعیل( و 
جنوب فرانسـه و از سـمت شـرق، تا جنوب غلمان و ممالک شـرق 
اروپا در دسـت مسـلمانان سـاده پوش ویل متمدن بـود. کتاب خانه ها 
و دانشـگاه هاى بزرگ اسـالمی از شـرق غسـیا و جنـوب هند تا آـرب 
فته اسـالمی،  غفریقا در کنار بیمارسـتان ها و مسـاجد و شهرهاى پی�ش
تمد�ن را ساخته بـود کـه آرب را با تمام پیشـینه هاى یونـان و مرص 
ن جن انس  و روم، یـاراى مقاومت در برابـرش نبـود؛ گرچه شـیاط�ی
به هایشـان  منتظـر ضد�ن باید  اسـالم،  بـه خوردند و جهان  �ن

می بود. 

تاخـت و تـاز وحشـیانه و هماهنـگ صلیبیـون اروپا�ی و 
مغـوالن به جهان اسـالم 

پاپ هـاى هم پیمان بـا سـرمایه داران محیل و فئودال هـا و یهودیان 
و سیاسـت مداران دنیاطلب، نمی توانسـتند بایستند و رشد چشمگ�ی 
غخریـن دیـن الهی را به نظاره بنشـینند و افول قدرت خود بـر اذهان 
اروپائیان را تحمـل کننـد. پس بـا تئورى سـازى هاى غخرالزمان گرایانه 
، تصمیم به بسـیج عمومـی مردم  و ضد دجـال و با بهانه هـاى دی�ن
برضد مسـلمانان گرفتند. از سـمت آرب و شـمال جهان اسـالم، 
اتوری  ن موعود ِ بـا حمایـت دسـتگاه ام�پ به بهانه بازگشـت به رسزم�ی
آـرب و همکارى دربـار تجمال�ت و فاسـد و دنیاطلـب پـاپ و با ثـروت 
ن محیل اسـپانیا، فرانسـه، ایتالیا، غلمـان و انگلیـس  فئودال ها و خوان�ی
با نـام جنگ هاى صلی�ب بـه جهان اسـالم تاختند. همچنیـن بـا 
ن مغـول، بـا تحریـک صلیبیـون از   دربارهـاى اروپا�ی و خوان�ی

گ
هماهن�

سـمت شـرق جهان اسـالم، به خراسـان بزرگ یـورش غوردند؛ خراسـا�ن 
کـه مرکـز چندیـن قـرن شـکوفا�ی جهـان اسـالم در شـرق بود. بدیـن 
ترتیـب بـود که جهان اسـالم را از چند سـو بـه خاك و خون کشـیدند. 
همراهی مسـیحیان ویهودیـان و مغوالن، گرمـاى دوره اوج اولیه 
ن هاى اسـالمی،  تمدن اسـالمی را به سـردى کشاند و سـال ها سـرزم�ی
غماج حمالت ناجوانمردانه شـدند. غنهـا حوالـی قـرن ششـم هجـرى 
ن مصـر و یونـان و  االول�ی و دوازدهـم میـالدى، بـا الهـام از اسـاط�ی
شـرك رومی و هنـدى، حرک�ت صوفیانه ای بـا نـام »کابـاال« بنـا نهادنـد 
نه هـاى  تـا بتواننـد با نـام دین در یهودیـت محـر و معنویـت، انگ�ی
غخرالزمانـی و مسـیحاگروانه بـه مردمـان دهنـد، امـا از نـوع التقاطـی 
غن. از قـرن پانزدهـم میـالدى کـه مصـادف سـده نهـم هجـرى بـود، 
جنبـش کابالیسـم مسـیحی ِرا در میـان مسـیحیان و یهودیـان اروپایـی 
رواج دادنـد تـا جلـوى پیشـرفت دیـن و معنویـت اصیـل اسـالمی 
نـد. جنبشـی که امروزه در صهیونیسـم مسـیحی  را در اروپـا بگ�ی
نان معروفـی چـون جـرى فالـول و  تجیل یافته اسـت و اسـالم سـت�ی
پت رابرتسـون و ویلیـام بالکسـتون و دیگـر تندروهاى محافظه کار 
غمریکا�ی و فرانسـوى و انگلیسـی هاى دسـته راسـ�ت را تغذیه فکرى 
می کنـد و در سـینما و تلویـزون و ماهـواره نیـز شـبکه هاى قدرتمنـدى 
چـون TBNو CBN و FAITHTV وGODTV را بنیـان نهاده اسـت و 

ن را تولیـد و عرضه کـرده اسـت.  ده هـا اثـر اسـالم سـت�ی
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مسـیحیان  همراهی 
گرمـاى  مغوالن،  و  ویهودیـان 

دوره اوج اولیه تمدن اسـالمی را به 
ن هاى  سـردى کشاند و سـال ها سـرزم�ی

ناجوانمردانه  حمالت  آماج  اسـالمی، 
بـا  صوفیانه ای  حرک�ت  آنهـا  شـدند. 

نـام »کابـاال« بنـا نهادنـد تـا جلـوى 
اصیـل  معنویـت  پیشـرفت 

نـد. اسـالمی را  بگ�ی

ى مترصفات صلیبیون؛ نتیجه مقاومت منسجم  بازپس گ�ی
ن مسلم�ی

 امـا قدرت اندیشـه اسـالمی ایرانـی به حدى بود کـه مغوالن پس 
از چندى مسـلمان شـدند. گنبد عظیم سـلطانیه زنجـان، نماد نفوذ 
تشـیع در میـان مغوالنـی اسـت کـه قبـل از غن تابع اسـاط�ی بودیسـم 
تب�ت بودنـد. همیـن مغـوالن مسـلمان بودنـد کـه چنـد قـرن بعـد، 
ن  حکومت هاى مسـلمان در هند ایجاد کردند. در سـمت شـرق ن�ی
سـلجوقیان روم در تقابل با صلیبیون کوشـیدند و سـپس شـیعیان 
فاطمی مرص و اسماعیلیه آرب غسیا و ایوبیـان سـ�ن مذهب شـام، 
برضد صلیبیـون مقاوم�ت جانانه به خـرج دادند و باالخـره در اواخـر 
ن هاى  ندهم میالدى، صلیبیون مجبـور به بازپس دهی سـرزم�ی قرن سـ�ی
اسـالمی شـدند. بعـد از ایـن جریان بـود که حاکمیت اسـالم تا 
ده شـد و با  ن و هندوسـتان و غسـیاى شـر�ت گسـ�ت شـمال شـرق چ�ی
ن بول)اسـالمبول(، مردمـان اروپا تا قلب اروپـا و مناطق  فتح کنستانت�ی
ن  جنوب غلمان و فرانسـه به اسـالم روى غوردند. شـاید اگر به هم�ی
منوال می گذشـت، چند دهـه بعد تمام اروپا مسـلمان شـده بودند.

تئورى هـاى اسالم هراسـی بنیادیـن؛ حربـه سـرمایه دارى 
یهودىـ  صلی�ب برضد اسـالم

 در ایـن بخـش الزم اسـت تا بـه برخی رویکردهاى 
مغرضانه شـبه دینـی و شـبه عرفانـی و برخی 
کالمـی  و  فلسـفی  شـبه  تئورى سـازى هاى 

آر�ب ها نظـرى بیفکنیم:
الف: کابالیسـم یهودى و مسـیحی؛ مقدمـه اى 

بر اسـطوره با�ن هاى صهیونیسم مسیحی 
در زمانـه اى کـه می رفـت تا اسـالم از میانـه 
اروپا  و شـمال  مرکز  به سـوى  اروپا  جنوب 
ن قرون 11 تا 14 میالدى که  ده شـود، ب�ی گسـ�ت
تـا هفتـم هجرى  مصـادف قـرون چهـارم 

ى  اسـاط�ی  ّ یهود،  عرفـان  و  دیـن  نـام  با  بـود، 
بـراى حربـه اسالم هراسـی در ذهن خناسـان بـه وجود 

غمـد. غنان در توهمـات التقاطـی و مشـرکانه خویـش، چنـان تبلیـغ 
می کردند کـه انگار وجـوه تأنیـث و تذک�ی الهی که در کابالیسـم با 
نام ملخوت)ملکوت/ شـخینا( و ملخ)ملـک( از هـم دور شـده و 
ن که در  بـراى اتحاد دوبـاره غنـان و غزادى ملکوت از دسـت شـیاط�ی
ن کلیپت)خالفت/ اسـالم( زندان شـده است، قـوم برگزیـده  سـرزم�ی
با  و  بروند  ن موعود شـ�ی و عسـل  به سـرزم�ی باید  خداوند)یهود( 
ن بجنگنـد تـا وجـوه مختلف خـدا دوبـاره به اتحاد برسـند  شـیاط�ی
د.  و بهشـت زمینـی که اتوپیـاى غخرالزما�ن یهود اسـت، شـکل بگ�ی
ن تفکـرات غخرالزما�ن  عجیـب اسـت که بعـد از حدود دو قـرن، هم�ی
مسـیحی  گروه هاى  نام  با  اسـتعمارى،  و  جادوگرایانه  و  یهودگرا 
یهـودى و سـپس با نام »کابالیسـم مسـیحی« و در قرن بیسـتم 
میالدى که مصادف قـرن چهـارده و پانـزده هجـرى اسـت، بـا نـام 
 » »پروتسـتان هـاى انجییل و محافظه کار« و »مسـیحیت صهیونیس�ت
بسـیارى از مسیحیان جهان را به خـود غلـوده کرده اسـت و غنان نیـز 
در تار توهم دشـم�ن مسـلمانان با خود گیـر افتاده اند و چنان اسـ�ی 
ایـن بازنما�ی یهودى مشـرکانه شـده اند کـه بارهـا و بارها ایـن غیه از 

ذهن انسـان خطـور می کند. 

ب. تئورى سـازى هاى شبه فلسـفی و کالمـی علیـه مسـلمانان در 
تاریـخ آـرب جدید

 از طرفـی دیگـر، بسـیارى از اهـل کالم مسـیحی و فلسـفه آرب 
انه دم زدنـد و انسـان  ن ق سـت�ی نیـز از تئورى هـاى اسالم هراسـانه و رسش
اروپایـی را بـه توهمـی افـزون دچـار سـاختند که امـروز رسـانه هاى 
آربـی بازنما�ی هایـی چنیـن عجیـب و آریـب از اسـالم و ایران و 
تشـیع به ِ ذهـن مخاطبـان خویـش ارائـه می دهنـد. نـگاه ناقـص و 
نـژادى به اسـالم، عـالوه بـر غن اسـت که امثال »فرانسـیس بیکن« در 
کتـاب اتوپیاى خویش، دیـن مـردم را کابـاال می دانسـتند و بسـیارى 
از غآازگـران رنسـانس و پدران اومانیسـم بنیان برافکـن اروپائیـان، 
انـدوال«، »یوهانس  ا دیتـس«، »پیکو دالم�ی چـون: »فالویوس می�ت
 عمیقی بـه عناصـر تصـوف 

گ
« و »الیاهو دانوال«، دل بسـت� ن ریوشـل�ی

یهـودى داشـتند و یا ماننـد »بیکن«، غرمانشـهر خـود را کابالیسـم 
یهـودى می دانسـتند و متاثـر از نگاه دنیـازده یهودیان مصـر زده و 

هل�ن مـآب و روم زده بودنـد. 

معرفـی کتـاب خواندنـی »یـان آلمونـد« دربـاره اسـالم 
در نظـر اندیشـمندان آلمانـی

 :  اخیـراً ِ »یـان غلموند« در کتا�ب با نام »تاریخ اسـالم در تفکر غلما�ن
از الیب نیتـس تا نیچه« این مهم را در میان متکلمان و 
واقعـا  کـه  اسـت  کرده  بررسـی  غلمانـی  فیلسـوفان 
مساله  اسـت.  خورد�ن  تأسـف  البته  و  خواند�ن 
زمانـی عمیق تـر می شـود کـه بدانیـم در مباحـث 
آالبـا  اروپا«  فرهنگـی  »جغرافیاى  جدیـد 
فرانسـوى ها،  و  فکر  تولیدکننده  غلما�ن هـا، 
پرادعـا،  وغنگلوساکسـون هاى  پخش کننـده 
ایـن  اساسـی  طـرح  بوده انـد.  مرصف کننـده 
نشـان دادن  اهریمنـی  تاریخ  نـگارش  کتـاب، 
اسـالم در جریـان اصلـی تفکـر غلمانـی اسـت. 
ن ایـن اثر به اسـالم هراسـی و دیگرهراسـی و  همچن�ی
شـده اروپائیـان، بـا هـدف دشمن تراشـی  ق شناسـی فیل�ت رسش
کتـاب،  ایـن  بـا خوانـدن  دارد.  اشـاره  اروپائیـان  یکپارچه سـازى  و 
مخاطب به وضـوح متوجـه می شـود کـه چـرا در کشـورهاى اروپائـی، 
نـد  مـردم بـه راح�ت بازیچه دسـت سیاسـتمداران صهیونـی قرار می گ�ی
که  دنیاطل�ب  تخـم  انگار  می کشـد؛  طـول  اینقدر  بیدارى شـان  و 
نارى پاشـیده اند کـه محصوالتـی می دهـد ولـی  صهیونیـان بر لج�ن

�ب ریشـه و�ب بنیـاد.
یـان غلمون در ایـن کتـاب نشـان می دهـد که چگونـه در جریـان اصیل 
تفکـر غلمانـی، تاریخ نمایش اهریم�ن اسـالم، نـگارش یافته اسـت و 
اروپائیـان  ن فضـاى رعـب غور از آ�ی تالش شـده اسـت تـا بـا سـاخ�ت
مسـلمان، بـه یکپارچه سـازى و انسـجام اروپـاى ظاهراً عقالنـی و ناب 
برسـند. وى متاثر از ادوارد سـعید هژمو�ن اروپا�ی را به نقد کشـیده 
ن اسـالم در اندیشه سـازى هاى اروپایـی را   به حاشیه رف�ت

گ
و چگون�

بـه تصویر کشـیده اسـت. در کتـاب غلمونـد، بـه وضـوح زیگزاگ ها 
ن به  ن ن�ی و حرکت سینوسـی برخـی بزرگان  اروپـا نسـبت بـه مسـلم�ی
تصویر کشـیده شـده اسـت؛ مثـال مورخی مانـد »هـردر« گاهـی 
مسـلمانان را »مردمـان وحشـی« می نامـد و گاهـی بـه دلیـل اشـعار 
واال غنـان را می سـتاید! یـا »کارل مارکـس« در نامـه اى، بـا مسـلمانان 
الجزایرى بـه دلیل قربا�ن اسـتعماربودن همـدردى می کند و پنج روز 
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بعـد، غنـان را »دلقک هاى عقب مانده« می نامد! شـاید این مطلب، 
ناشـی از نگاه هـاى انحصارطلبانـه و نژادى اروپائیان به »دیگرى« باشـد 
وشـاید هم ناشـی از تعصب هـاى بازمانـده از جنگ هـاى صلیبـی 
یـا انحرافـات فکـرى چـون کابـاال باشـد که ذهـن اروپائیان را به خود 
مشـغول داشـته اسـت. این پیشـینه باعث شـد تا در قـرون هجده و 
ا و »بازنمایـی آلط« از مسـلمانان  ق شناسـانه اف�ت نوزده، »سـنت رسش
در اروپا رایج شـود و اعـراب خیایل کانت و ترك هـاى �ب فرهنـگ هـگل 

پدید غینـد! 
شـده« در ایـن کتاب بسـیار مورد توجـه  مفهـوم »شـرق شناسـی فیل�ت
قرار گرفتـه اسـت؛ چـرا کـه غشـکار می کند کـه چگونـه اکثـر متفکـران 
غلما�ن توانسـتند تقریبا به طور کامل از وجود جامعه اسـالمی بسـیار 
توسـعه یافته و تمدن پیچیده اى که در پیش روى خود داشـتند، آفلت 
نمایند و ح�ت نسـبت بـدان وارونـه نما�ی کنند. طبـق بررسـی هاى یـان 
غلمونـد، »الیـب نیتـس« کـه خـود در میـان سـه وجـه خویـش در 
هیجـان و اضطـراب بود، بـه مثابـه یک متفکر سیاسـی، به مثابـه 
مدافع مسـیحیت ممسـوخ قـرون جدید و بـه مثابه یـک متفکر 
ن  ن�ی اسـالم شناسـی  را در  ن اضطراب  اولیه؛ هم�ی عرص روشـنگرى 
واجد اسـت. وى گاهی اسـالم را از دیدگاه الهیا�ت باطل می شـمارد 
و مسـلمانان را به عنوان دشـمنان مسیح می پندارد و گاهی مسـلمانان 
ن عقل و خرد می داند و اسـالم محمد )صلوات الله علیه  را مخالف�ی
وغله( را توسـط روشـنگرى اولیه واپس می زند و گاهـی جایـگاه اسـالم 
را به عنـوان بربریت �ف تلقی می کنـد و در موراد نـادرى، اسـالم 
را بـه عنـوان دینـی داراى االهیـات طبیعی و اندیشـه اى که هنوز 
سـرگردان اسـت، بازنما�ی می کند. هنوز هم برخی متفکران مسـیحی، 
تثلیـث و فـدا و گناه اولیه و سـایر مـوارد ناقص کالم مسـیحی را 
مصداق اتم الهیـات می پندارنـد و اسـالم را دی�ن منهـاى االهیات 
ن در بررسـی هایش نسـبت به  جـدى تلقی می کنند .ایمانوئـل کانـت ن�ی
شـرق اسـالمی، دآدآه مرزهـاى اروپایـی و محدودیـت را داشـت. 
غئیـن محمـد )صلوات الله علیه وغلـه(  از  پیـروى  بـه عقیـده وى، 
، سیاسـی، قلمرویـی و فلسـفی را  می توانـد تمامـی مرزهاى جنسـی�ت
ل نشـده و انبوهه  انگاره هایـی کـه  درهـم بیامیـزد: از ازدیاد تخیل کن�ت
همراه با غن ظاهر می شـوند؛ از غنارشـی و اآتشـاش تخطی کننـده از 
محدودیـت و سـرپیچی اى کـه می توانـد به سـامان خـرد وارد کند. 
انگار کانت نمی خواسـت تاریخ جدى اندیشـه فلسـفی و عرفانـی 
سـامان مند در اسـالم و تمـدن منظـم و هزارسـاله غن را  ببیند، شـاید 
هم مطالعاتش ضعف جدى داشـته اسـت یا روش مطالعا�ت اش 

علمی داشـته اسـت. جهت گیـرى منفی و آ�ی
شـاید عجیـب باشـد نـگاه »گوتـه« کـه ارادتـی بـه اسـالم امثـال 
حافـظ داشـت و او را متحـول کننـده شـعر خـود می دانسـت و قـرغن 
ن و شایسـته احتـرام تلقـی می کـرد و  را بـه عنـوان متنـی شـگفت انگ�ی
حضـرت محمـد )صلوات الله علیه وغلـه( را بـه عنـوان انسـان برگزیده 
الهی توصیـف می نمود و اشـعارى در مدح اسـالم در رسارس عمرش 
انسا�ن از ترك هـاى مسـلمان بـه دسـت  می سـرود، اما چهره اى آ�ی
ك اروپا و غسـیا«  داده اسـت و عثمانیان را به عنـوان »خصم مشـ�ت
تحق�ی کرده اسـت. غلموند، در اثر مذکور تالش کرده کـه دایـره لغـات 
دهایـی را بررسـی کند کـه مانـع سوءبرداشـت های سیاسـی  و راه�ب
وى از عالم اسـالمی  شـود و بنابراین به بحث هاى قدیمی و غشنا�ی 
چـون محافظـه کارى، رسشـت ایمان مسـیحی گوتـه و رابطه وى با 

مسـئله اسـتعمارگرى پرداخته اسـت. فردریـش شـلگل نیـز نگاهـی 
 در 

گ
مضطـرب و چندگانـه بـه اسـالم داشـت. وى کـه در 26 سـال�

1798 ،حضـرت محمـد )صلوات الله علیه وغلـه( را به مانند عیسـی و 
یـن بانیان دین می دانسـت،  موسـی )صلوات الله علیهمـا( ی� از بزرگ�ت
هفـت سـال بعـد تبدیـل بـه یـک پروتسـتان افراطی شـد و در 1817 
وى نظام حکوم�ت پیام�ب اسـالم را نشـانه اى از قدرت هاى جهنمی 
نامیـد. وى، بـه ویـژه با توجه بـه عثما�ن و روسـیه، اضطراب کانتـی در 

مورد مرزهـاى اروپایـی را به نمایش گذاشـت. 
مخلوطی  کـه  بود  اروپایـی  اد�ب  منتقـد  و  هندشـناس  شـلگل، 
متعادل از تفکرات روشـنگرى و نوکالسیسـم ِ و لوتریسـم بـود  آ�ی
، تاثیـرى در حد هـردر  و در سـنت ِ مغلطه بار شـرق شناسـی غلما�ن
و گوته گذاشـت .هـگل کـه نگاهی نژادى به تاریخ بشـر داشـت، نوع 
بشـر را به سـه گروه نـژادى تقسـیم کـرد: اول؛ اتیوپیا�ی هـا یـا نـژاد 
غفریقایـی که بـه زعم هگل توانایـی درك جزئیـات را ندارنـد و اطفایل 
هسـتند به ظاهر بزرگ شـده! دوم؛ مغول هـا )چینیـان و هندیـان( 
کـه در پنـدار هگل گرچـه این نژاد شـروع به شـناخت روح کـرده، 
امـا هنـوز در مرحلـه طفولیـت مانده اسـت! سـوم؛ نژاد ِ قفقـازى 
اسـت کـه در نظر مغلوط هـگل، تاریخ اصیـل تنها با این نـژاد غآاز 
ایـن نژاد شـامل اروپائیان مسـیحی و سـه گـروه عمده  می شـود. 
مسـلمانان )عـرب، فـارس و تـرك( می شـود کـه هرچه بـه سـمت اروپا 
ى می یابـد. اما شـمار معدودى از منتقـدان آر�ب  می رویم رشـد بیشـ�ت
دربـاره برخورد هگل  بـا اسـالم اظهـار نظر کـرده انـد. مثال »لیـوز« 
آیبت اسـالم از ادیـان جهان را بـه عنـوان ضعفی اساسـی درطرح 
« به نقـش مثبت ترى از اسـالم به  ن د و »شـول�ی هـگل در نظر می گ�ی
عنـوان »غخرین غموزگار آـرب« در نگاه هگل اشـاره کرده اسـت. کارل 
یالیسـ�ت دوغتشـه بود و اسـتعمار تزارى  و  مارکـس کـه ظاهراً ضدام�پ
ویکتوریایـی و ناپلئونـی را نقـد می کـرد و متقابـال از چی�ن هـا و اعـراب 
و هندى هـا و ترك هـا دفـاع می کرد، اما با تقسـیم بندى جهان 
به »پیشـرفته وعقب مانـده بـا معیارهـاى مادى و حسـی، که مارکس 
یالیسـت ها می گوینـد،  مدعی غن اسـت، فـرق چندا�ن با غنچه ام�پ
نـدارد. در هرصورت مارکس مانند نیچه موضع جذا�ب را در دفاع 
از شـرق در برابر شـرق شناسـی جهت دار اروپایـی اتخـاذ کـرد و از 
ن حیاتش  معـدود اندیشـمندان اروپایـی بـود کـه در ماه هـاى واپسـ�ی
به یک کشـور مسـلمان ماننـد الجزایر مسـافرت کرد.  شـاید »نیچـه« 
از معـدود بـزرگان اروپا�ی باشـد که نگاهی مثبت به اسـالم داشـت 
امـا بـا مبانـی خـاص خویـش! او در »دجـال« کـه از غثـار معروفـش 
هسـت، دو عامـل عمـده انحطاط اروپا را الکل و مسـیحیت می داند 
ارزش هاى  تباهی  از  پـس  منبـع معصومیت  غخریـن  را  اسـالم  و 

مسـیحی ذکر می کند. 
حتـی بـه نظر یـان غلمونـد، دورى گزی�ن نیچـه از الکل، متاثـر از 
همدیل وى بـا اسـالم می باشـد. متاسـفانه بـا وجود بیـش از صـد 
مـورد ارجـاع نیچه به اسـالم )حافـظ، اعـراب، ترك ها(، کم�ت منبع 
مسـتقیل درباره نیچه و اسـالم یافـت می شـود. نیچـه از اسـالم 
بـه عنـوان ابـزارى براى بررسـی مجـدد و درمـان »بیمـارى اروپایـی« 
مدرنیته یهودى مسـیحی اسـتفاده می کنـد، اما نیچـه بیشـ�ت از »غنچـه 
که اسـالم نیسـت« سـخن می گویـد تـا »غنچه که ِ اسـالم هسـت«. 
اسـالم مـورد نظر نیچـه در نهایـت تهی و �ب مع�ن اسـت:  یـک 
مذهب ضدمسـیح، به واقـع همخوان با برخـی چهره هـا و مکان ها، 
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روایات  از  اسـتفاده  و  احسـاس  پایه  بر  اساسـا سـاخته شـده  اما 
نـد یا توسـل بـه  معت�ب ق شناسـان آ�ی تاریخـی اى که بر اسـاس متـون رسش
ن یـا حافظ بـراى موجـه جلـوه دادن  چهره هـاى نمادی�ن چـون حشاشـ�ی
ادعاهاى خـود. )همان( در اواخر قرن نوزدهم تا اواسـط قرن بیسـتم 
با تاسـیس صهیونیسـم یهودى ومسـیحی کـه تعمـداً تـالش می کننـد 
بازنمایـی وارونه اى از اسـالم داشـته باشـند تـا بتوانند مثل گذشـته 
ق شناسـی انحـراف  ند، نگاه رسش از مردمان اروپـا و غمریکا سـوارى بگ�ی
ى پیـدا کرده اسـت؛ گرچه خورشـید همیشـه پشـت مـاه نمانـده  بیشـ�ت
اسـت و بـا پیـروزى انقـالب اسـالمی ایـران، گرایش به اسـالم چند 

برابر شـده اسـت.
دلیـل  به  غمریکایـی،  و  اروپایـی  محیط  در  غنکـه،  سـخن  کوتـاه 
انحصارطل�ب نژادى و روح اسـتکبار آرب، متاسـفانه کم�ت شـاهد 
و  بوده ایم  اصیلش  منابع  از  اسالم شناسـی  براى  جدى  تالش 
بنابراین در بیشـ�ت موارد، شـناخت کا�ن و وافـی از اسـالم در نظـر 
ن دلیـل بـاز هـم  اندیشـه پردازان آر�ب اتفاق نیفتاده اسـت و به هم�ی
مردمـان آفلت زده آـرب از حقیقـت دور مانده انـد و خصوصا درقرن 
اع سـینما و تلویزیون و رادیو که این مسـ�ی ناهموارتر  بیسـتم با اخ�ت
از گذشـته شده اسـت. اینجاسـت که اهمیت دعوت جوانان اروپا�ی 
بـه تامـل در اسـالم بـا توجه به منابـع اصیلش توسـط ره�ب انقالب، 

فهمیده می شـود.
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مقاالت

عرفان یا حرمان سینما�ی
�ت در فیلم ها( )زرساالری معارص و معناگرا�ی رسش

مقاله| عرفان یا حرمان سینما�ی )زرساالری معارص 
�ت در فیلم ها( و معناگرا�ی رسش

مقدمه

دوران  در  غمریکا  نظامی  آ�ی  نشان  باالترین  کنگره،  طالی  مدال 
حکومت جنگ طلبان بر این کشور، توسط جرج بوش 16 اُکت�ب 2007 
)24 مهر 1382( به داال�ی الما اهدا شد! ره�ب بوداییان جدا�ی طلب تّبت 
ن و تساهل و عدالت و معنویت  که از صلح و همزیس�ت مسالمت غم�ی
 ، »مهربا�ن چون  شعارها�ی  رسدمدار  که  همو�ی  می زد؛  دم  �ت  رسش
شفافیت و بینش« در دانشگاه ها و مجامع دی�ن و علمی اروپا و 
غمریکا بود؛ او�ی که جایزه صلح نوبل را هم در سال 1989 به دلیل 
ن دریافت کرد؛  ن در برابر چ�ی ی سیاست های آ�ی خشونت غم�ی بکارگ�ی
وی از طریق محبت را تبلیغ می کند و سمبل  او که مدارای دی�ن و پ�ی
مبارزه خایل از خشونت، در رسانه های مسلط جهان است. به راس�ت 
چه شده که سمبل جنگ طلبان جهان که فقط در شش ساله اخ�ی دو 
جنگ با هزینه هزار و دویست میلیارد دالر و حدود یك میلیون کشته 
ن طرفدار  از مسلمانان، به ویژه شیعیان عراق به راه انداخته، این چن�ی

ن داالی المای بودا�ی شده است؟! ین گیاتسو«، چهاردهم�ی ن »ت�ن
ندهم میالدی به  مغوالن بت پرست در حدود قرن دوازدهم و س�ی
یاری صلیبیون یهودی و مسیحی شتافتند تا جهان اسالم را از سمت 
و  با مسیحیان  اتژیك  اس�ت در همکاری  و  بگذارند  فشار  زیر  ق  رسش
ن  یهودیان جنگ طلب، دولت های مرص و عباسیان را براندازند؛ همچن�ی
در ادامه سیاست همسو�ی مغوالن و آربیان، در نقشه سعدالدوله 
یهودی، وزیِر درباِر ارآون، پادشاِه بودا�ی مغول، برنامه تخریب کعبه 

و الزام مسلمانان به بت پرس�ت و کشتار غن ها پیش بی�ن شده بود. 
ل و  ، برنامه ریزان زرساالری جها�ن و مجامع کن�ت در چند دهه اخ�ی
مهندیس فرهنگ در آرب به این نتیجه رسیده اند که مسیحیت برای 
کنار غمدن مردم با ماشینیسم و پول پرس�ت و لّذت طل�ب و فردگرا�ی و 
ی و حس گرا�ی کا�ن نیست. باید چاره ای بیندیشند و به سمت  ن معنا ست�ی
نوعی معناگرا�ی جهت دار و همساز با سکوالریسم و پست مدرنیسم 
پیش روند. غن ها غشکارا پروسه شکسِت مدرنیته را لمس کرده  بودند و 
نمی توانستند استقبال از دین عقل گرا و عرفا�ن اسالم را در قلب آرب 
ده، آرب را به سمت  تحمل کنند. الزم بود دستگاه های تبلیغا�ت گس�ت

معناگرا�ی خایص سوق دهند.
این شد که موجی حساب شده به سمِت عرفان های هندی به ویژه 
یهودی  تصوف  و  مسیحی  عرفان  سپس  و  بودا�ی  ذن  و  بودیسم 
)کابالیسم / قباالئیسم( و عرفان های رسخپوس�ت و ادیان جدید و 
معناگرا�ی عرص نوین )Newage( و عرفان های اومانیس�ت و الئیك و 
ح�ت شیطان پرس�ت )سیطنیسم( و کهانت مرص باستان و جادوگرا�ی و 
التقاطی از این ها راه افتاد. سینمای آرب بخصوص در امریکا، ی� از 
اصیل ترین ابزارهای ترویج این قبیل عرفان های وارونه بود. فیلم های 
بسیاری در این راستا ساخته و در همه دنیا با تبلیغات فراوان توزیع 
و پخش شد. در این میان، سینماگران و فوتبالیست ها وخواننده ها و 
 معا� شدند. غنان مبّلغا�ن 

گ
فاحشه ها، شوالیه های جنگ رسد فرهن�

برای عرفان های نوپدید رسانه ای شدند و در این جنگ نرم، زرساالران 
، توجه سینما به  ن صهیونیست و مسیحیان را یاری رساندند. در این ب�ی
( بیش تر بوده است. این مخترص نگاشته،  ّ بودیسم )به ویژه بودای تب�ت
 این ماجرا باشد.

گ
بر غن است تا روزنه ای به سمت تحلیل چرا�ی و چگون�
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خدای  زمان  مرور  به 
 

گ
زند� از  ابراهیمی،  ادیان 

بر  دئیسم  و  رفت  کنار  اروپائیان 
 ، اندیشه ها مستویل شد؛ خدای دئیس�ت

خدا�ی است که ب�ش را آفریده و دیگر به 
او کاری ندارد و آدمی با تکیه بر حس 

تمام  روزمره اش،  عقِل  و  دانش  و 
نیازهای خود را برآورده می کند. 

انسان پرس�ت  میالدی،  پانزدهم  قرن  حوایل  رنسانس  وقوع  با 
)اومانیسم( و جدا�ی حوزه دین از دنیا )سکوالریسم( و حس گرا�ی 
یك )پوزیتویسم( و تکیه بر عقل خودبنیاد و  ن یسم( و نفی متاف�ی )غم�پ
معیشت اندیش )راسیونالیسم(، در اروپا رواج یافت. در این دوران، 
 اروپائیان کنار رفت و دئیسم 

گ
کم کم خدای ادیان ابراهیمی، از زند�

، خدا�ی است که ب�ش را  بر اندیشه ها مستویل شد؛ خدای دئیس�ت
غفریده و دیگر به او کاری ندارد و غدمی با تکیه بر حس و دانش و عقِل 
روزمره اش، تمام نیازهای خود را برغورده می کند. این روند، باعث 
تضعیف مسیحیت و دین در اروپا و قاره نوظهور )امریکا( شد.از 
طر�ن پروتستانتیسم و کالوینیسم علیه مسیحیت کاتولیك موضع 
گرفت و مسیحیت را به سمت سکوالریسم و ماده گرا�ی و ظلم پذیری 
برد. سپس فرقه پیوریتانیسم از درون پروتستان ها به وجود غمد و 
ك مسیحیت و یهودیت را پررنگ تر کرد و زمینه ساز  غرمان های مش�ت
ایجاد مسیحیت صهیونیس�ت شد؛ فرقه ای که الهیات روحا�ن مسیحی 
را به سمت الهیات زمی�ن یهودی منحرف کرد و غرمان ها�ی چون تشکیل 

( و خاورمیانه  ن ن مقدس )فلسط�ی دولت یهودی در رسزم�ی
( و برتری نژاد یهودی و  بزرگ )ارض موعود تورا�ن

غخرالزما�ن  افراطی  ادبیات  و  مسیحا  ظهور 
کابالیسم)تصوف یهودی( را به میان مسیحیان 

برد.
ن پروتستان ها  در قرن شانزده، در رقابت های ب�ی
و کاتولیك ها، اسپانیا و پرتغال در جا زدند و 
پروتستان ها با قدر�ت بیش تر به حرکت ادامه 
از  دلیل دوری  به  پروتستانتیسم  دادند. در 
و  روحانیون  از  مردم  و جدا�ی  پا�پ  کلیسای 
غزادی لجام گسیخته در تفس�ی متون دی�ن و 

آلبه دنیاگروی، زمینه فرقه سازی بیش تر، فراهم 
شد و انشعاب های فراوا�ن در مسیحیت ایجاد شد. همه 

این موارد، باعِث نفوِذ ماده گرا�ی یهودی در آرب معا� شد. در جنگ 
اول و دوم، سوسیال ناسیونالیسم غلما�ن و فاشیسم ایتالیا�ی که از 
ن  قلب مدرنیته رس برغورده بودند، با هم متحد و علیه جبهه متفق�ی
، مجموعه ای از اندیشه های اومانیس�ت متمایل  ن د شدند. متفق�ی وارد ن�ب
الیسم بودند. جنگ های ویرانگر اول و دوم، که  به سوسیالیسم و لی�ب
نتیجه منطقی اندیشه های فلسفی پس از مدرنیته بودند، باعث کشتاِر 
ی به  حدود صد میلیون نفر از اروپائیان شدند وخسارت های چشمگ�ی
ن  ، ح�ت ب�ی ن همه جهانیان وارد کردند. در هیچ کدام از جنگ های پیش�ی
ن حجمی از کشته ها در زمان چهل سال )غآاز  اقوام بت پرست، چن�ی
جنگ اول 1914 تا پایان جنگ دوم 1945( بر ب�ش تحمیل نشده بود. 
ن اندیشمندان و مردم اروپا و امریکا پدید   وحشتنا� ب�ی

گ
رسخورد�

غمد. از طر�ن با مشخص شدِن الزاماِت عقیِل فاسد در اندیشه های 
مادی پس از مدرنیته و به بن بست رسیدن فلسفه های ماده گرا، آربیان 
غماده تحّویل دیگر شدند. موجی از نقدها علیه مدرنیسم و تمد�ن که 
باعث کشتار و خرا�ب عظیم جنگ شده بود، به پاخاست )عرص پست 

مدرنیسم(.
فت تکنولوژی ارتباطات، آربیان، غشنا�ی  از طر�ن با توسعه و پی�ش
�ت پیدا کردند. برنده اصیل جنگ، امریکا  بیش تری با اندیشه های رسش
د به سالمت جنگ را پشت رس گذاشته و  بود که دور از صحنه ن�ب
ناکازا� قدرتمندی خود  وشیما و  با انفجار بمب های اتمی در ه�ی
ن پس از دو جنگ  را به ُرخ جهانیان کشیده بود. صهیونیست ها ن�ی

، دولِت یهودی خویش را بر ویرانه های عثما�ن در 1948  ویرانگر جها�ن
رسمیت داده بودند. همان سال ها، هالیوود و صنعت فیلم سازی 
« خود را پشت رس گذاشته بود و استودیوهای  امریکا »دوران طال�ی
قدرتمند یهودی، عناِن این کارخانه بزرگ تبلیغا�ت را در دست داشتند 
و به ترویج ایده های خویش در فیلم ها می پرداختند. پروژه ها�ی مانند 
»ده فرمان« که در سال 1956 بازسازی شد، اسطوره های صهیونیس�ت 
ن موعود و مظلومیت تاریخی یهود را در بوق های تبلیغا�ت  مانند رسزم�ی
عظیم سینما، به صدا درغورد. محور قدر�ت جدید به نام غنگلوزایان 
)ترکیب غنگلوساکسون های پروتستان و صهیونیست ها( در جهان شکل 
الیا، کانادا، زالندنو و ارسائیل  گرفته بود که شامل امریکا، انگلیس، اس�ت
، رقبای قدرتمند این محور محسوب  ن می شد. فرانسه و شوروی و چ�ی
ن و شوروی رقی�ب جدی تر به شمار می غمدند. جنگ  می شدند. چ�ی

رسد غآاز شد.
را شدت  بخشید و  به خود موج پست مدرنیسم  این جنگ خود 
الیست ها و �ب خدا�ی مارکسیست ها دلییل مضاعف بر نقد  �ب قیدی لی�ب
مدرنیته بود. ذن و تائوئیسم و بودیسم کم کم در محافل علمی 
و معنوی آرب مطرح می شدند و مورد مداقه بیش تری 
، تّبت  ن قرار می گرفتند. در سال 1959 که ارتش چ�ی
ین گیاتسو«  ن استقالل طلب را ترصف کرد و »ت�ن
هزاران  و  )المائیست ها(  تبت  بوداییان  ره�ب 
وانش را به هند تبعید کرد، کم کم  نفر از پ�ی
 ، حمایت امریکائیان و آر�ب ها از بوداییان تب�ت
رنگ و بوی سیایس هم گرفت و همکاری های 

ن بودائیان تب�ت با آربیان چند وجهی شد. ب�ی
در سال 1979 میالدی )1357 هجری شم�( که 
ی یك عالم برجسته  انقالب اسالمی ایران به ره�ب
وزی  شیعه، طبق موازین فقهی وعرفا�ن اسالم به پ�ی
فلسفه سیایس  براساس  رسید و حکوم�ت ضد صهیونیس�ت 
و�ی عظیم در عرفان حمایس شیعه  اسالم شکل گرفت، جهان به ن�ی
نان در کشورهای آر�ب به اسالم  �پ برد. برخی اندیشمندان و ظلم ست�ی
متمایل شدند و پس از موفقیت ایران اسالمی در جنگ تحمییل، که 
ق و آرب از عراق حمایت می کردند، کنجکاوی مردِم  دو ابرقدرت رسش
دنیازده آرب درباره ماهیت و چیس�ت اسالم و تشیع صدچندان شد. 
 ) ن آر�ب ها که از مسیحیت عقل گریز )و ح�ت در برخی موارد عقل ست�ی
و یهودیت ماده گرا و حس گرا�ی و ماشینیسم و تکنولوژِی سودمحور، 
بیش از گذشته خسته شده بودند و از نبود غرامش در دنیای رفاه زده 
و ماشی�ن رنج می بردند، متوجه دی�ن شدند که معنویت فعاالنه و 
وان خود می دهد و  ن و ناموس را به پ�ی قدرت دفاع از هویت و رسزم�ی

فلسفه سیایس و پشتوانه های عقیل محکمی دارد.
با فروپایسش شوروی در سال 1991 حّقانیت ادعاهای اسالم انقال�ب 
بیش از گذشته غشکار شد و تمایل به مسلمان شدن در آرب فزو�ن 
در آرب  اسالم  از رشد  قدرتمندان صهیونیست  �ب گمان،  گرفت. 
خوشحال نبودند و از طر�ن فطرت معناگرایانه ب�ش آر�ب و تحوالت 
تاریخی- فلسفی، باعث  شد که غنان نتوانند، مردم خود را از گرایش 
ن سبب به سمت معنویّت جایگزین  به معنویت باز دارند؛ به هم�ی
 ، و عرفان تقل�ب پیش رفتند و تالش کردند عرفان های هندی، چی�ن
 فراوا�ن برای انساِن خسته 

گ
تب�ت و رسخپوس�ت را که جذابّیت و تاز�

س هایش داشت، در جامعه رواج  از ماشینیسم و دنیاپرس�ت و اس�ت
، توجه ویژه غن ها به بودیسم بود و سینمای آرب،  ن دهند. در این ب�ی
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ن صفوف جبهه تبلیغ عرفان های تقل�ب و معناگرا�ی های  در نخست�ی
 ها�ی باعث توجه فراوان 

گ
وارونه قرار داشته و دارد. این که چه ویژ�

قدرتمندان و سیاستمداران آر�ب به عرفان های هندی و طریقه های 
مشابه غن شده است، به بح�ش تاریخی و دین شناسانه نیاز دارد.

ن هندو و یوگا اصول و پایه های آی�ی

مکتب هندو یا برهما�ی )برهما خدای هندوهاست(، شکل متکامل 
، اعتقاد بر این  ( به شمار می غید. در جان پرس�ت غنیمیسم )جان پرس�ت
است که همه مظاهر طبیعت روح دارند و برای استفاده از غن ها باید 
به نیایش و ستایش غنان پرداخت. پرستش بت ها�ی که مظاهر خدایان 
ن هندو )شیوا و ویشنو و برهما و تجلیات غنها( هستند  �ب شمار غی�ی
و حیوانات و قوای طبیعت و اجرام غسما�ن در هندوئیسم معمول 
است. ح�ت گروهی لینگا)غلت شیوا( را هم می پرستند. اصول دین 
ام به کتاب های باستا�ن و سنت های  هندو بدین قرارند: اعتقاد و اح�ت
برهمنان )روحانیون هندو( و پرستش خدایا�ن که به ظهور غن ها در 
ی و  ن ج�ب دوره های قدیم معتقدند، اعتقاد به تناسخ و رعایت قوان�ی
ن از غزار به جانداران  سخت طبقات پنج گانه اجتماعی )کاست ها( و پره�ی
به ویژه گاو و قربا�ن برای معابِد خدایان و خودداری از خوردن گوشت 
حیوانات و سوزاندن اجساد. حکیمان هندو گویند جهان و غنچه در غن 
است،  خیال و وهم است و غن را »مایا« می نامند که رسانجام نابود 
خواهد شد و فقط »برهما« که ثابت و پایدار است با�ت می ماند. غنان 
ن به وحدت تمام مذاهب و ادیان و وحدت تمام موجودات  همچن�ی

و الوهیت روح معتقد هستند.
از دید غنان؛ تنها راه نجات از گردونه تناسخ )َسمسارا( و تولدهای مکرر 
وانا« است. امروزه در بسیاری  ن به »ن�ی در جهان پر از رنج، پیوس�ت
از فیلم های سینما�ی آر�ب و هند)بالیوود(، هندوئیسم و خدایگان 
متعددش ترویج می شود. ریاضت در هندوئیسم توصیه شده و 
( یا روش جوکیان، امروزه در جهان طرفدارا�ن یافته 

گ
فلسفه یوگا )یو�

به طور  و  می کند  ریاضت های طاقت فرسا داللت  به  یوگا  است. 
ن غرام و پیوسته به شکل چهار زانو همراه با تأمل  معمول با نشس�ت
 بر تخ�ت که از 

گ
ن و زند� انجام می شود. تشنه به رس بردن، نشس�ت

 ، ن ن بر غتش و حبس دم ن�ی ن پوشانده شده و راه رف�ت میخ های نوك ت�ی
از اعمال یوگیان به شمار می غید. این سخ�ت ها، قدرت ها�ی هم به فرد 
می دهد. جذابیت این قدرت ها و کرامت ها، باعث شده که امروزه یوگا 
طرفداران زیادی بیابد و در برخی غثار سینما�ی و اد�ب تبلیغ شود. یوگا 
گذار است و برخی، ریشه  انواع گوناگو�ن دارد و در بودیسم هم تأث�ی
غن را به تفکری فلسفی در هند برمی گردانند و عده ای غن را با شمن گرا�ی 

)َشَمنیسم( ممزوج می دانند.

ن شده  فیلم روشنا�ی تضم�ی

خانم »دوریس دوری« این اثر را در سال 2002 در مونیخ و توکیو 
ساخت. فیلم، محصول غلمان است؛ کشوری که بوداییان، فعالیت 
فراوا�ن در غن دارند. این فیلم مرّوج ذن بودیسم است که در ژاپن 
 دشوار 

گ
نفوذ فراوا�ن دارد. فیلم، داستان دو برادر رسگشته در زند�

 رسد در فضای ماشی�ن و خسته کننده 
گ

شهری مونیخ است؛ یك زند�
 خود مشکل دارند. 

گ
. هر دو برادر با خانواده و زند� تمدن مدرن آر�ب

ه علت های مادی رنج و الم  فضای اول فیلم، رنج �ب پایان و زنج�ی
 ب�ش آر�ب را به تصویر می کشد که راه فرار و پناهگاهی برای 

گ
زند�

ند به ژاپن بروند. غن ها پس از  غرامش ندارد. دو برادر تصمیم می گ�ی

ورود به ژاپن همچنان در معرض همهمه ها هستند و از فراوا�ن امواج 
 ، تصاویر و صو�ت رنج می برند و در تکنولوژی خسته کننده مدرنیس�ت
آرِق مشکالت هستند و رنج غنان با دزدیده شدن کارت اعتباری شان 
بیش تر می شود. تا این که فضای دوم داستان با ورود غن ها به معبد 
بودا�ی »مون ذن« غآاز می شود. دو برادر، در ابتدای ورود به معبد، 
ون می غورند و ضمن تعویض لباس های سابق خویش  کفش خود را ب�ی

با لباس های غیی�ن ذن، وارد ساح�ت جدید می شوند.
ی خاص ذن را بر رس می گذارند و در واقع  غن ها کاله های حص�ی
تفکر جدید و تمرکز و تأمیل نوین را در معبد تجربه می کنند و با 
پوشیدن کفش های بندی مخصوص راهبان معبد، در مس�ی تازه ای 
 تکنولوژی های سمعی و 

گ
گام می نهند. در این جا دیگر همهمه و تن�

برصی و فرکانس ها و اصوات شلوغ شهری را نمی شنوند و با فضا�ی 
ن روبه رو می شوند. این جا دیگر فقط صدای ناقوس  غرام و تأمل برانگ�ی
و غواز ریتمیك راهبان بودا�ی است که با راهنما�ی های استاد ذن غن ها را 
به غرامش می رساند. در سکانس های پایا�ن فیلم که دو برادر به فضای 
شلوغ توکیو وارد می شوند و در چادری مشغول گفتگو هستند، انگار 
ون را نمی شنوند و با تفکری جدید؛ از پوچی اطراف غگاه  صدای ب�ی
شده  و به غرامش رسیده اند. انتقادها�ی هم به پخش این فیلم مروج 

بودیسم و تائویسم و ذن از صدا و سیما شد.

فیلم نفرین مجسمه سیاه

»رونالد غیشهورن«  در سال 2000 م. این فیلم را بر مبنای فیلمنامه ای 
ن محصول غلمان است. در  ن برد. این اثر ن�ی از خودش جلوی دورب�ی
این فیلم که به وضوح تبلیغ بودیسم به شمار می غید، یك مجسمه 
بودا ربوده می شود. سارق، معجزه ها و کرامت ها�ی از این مجسمه 
بودا می بیند تا حدی که در رؤیا به حقیقت می رسد و با عالمان بودا�ی 
ن القا می شود که هر کس از مجسمه  مالقات می کند. در این فیلم چن�ی
در راه اهداف شخیص استفاده کند، دچار نفرین مجسمه می شود و 
د. این فیلم با یك داستان پلی� و کمی عشقی، جذابیت خود  می م�ی
را افزایش داده است: هنگام حمله پلیس به چی�ن ها، نیك در حال 
معامله مجسمه است که غن را از چی�ن ها می رباید. چی�ن ها به اشتباه 
ن غمده است، دستگ�ی  برادر دو قلوی نیك یع�ن مکس را که به چ�ی
می کنند. مکس فرار می کند و همراه نامزد نیك به دنبالش می گردند. 
در پایان، ی� از قهرمانان اصیل فیلم در حال تراشیدن رس خود و 
ن به جمع بوداییان نشان داده می شود. به راس�ت مایه تأسف  پیوس�ت
ن فیلم ها�ی در شبکه عمومی مانند شبکه سوم بدون نقد  است که چن�ی

ن سیما می رود! حقانیت محور روی غن�ت

رسیال جواهری در قرص )یانگوم بزرگ(

این رسیال را »چان ووك پارك« کارگردان کره ای در سال 2004 - 2003 
برای شبکه MBC ساخت و تولید غن یك سال طول کشید. این اثر 
54 قسم�ت در بسیاری از کشورهای دنیا به نمایش گذاشته شده و 
 Imdb.com محبوبیت فراوا�ن یافته است. در سایت معروف سینمای
از ده امتیاز، 9/8 امتیاز مثبت گرفته است، در حایل که محبوب ترین 
فیلم ها در این سایت 1/9 امتیاز از ده امتیاز را گرفته اند. وی� پدیا 
لقب »محبوب ترین درام کره ای تمام دوران«  را به این فیلم داده 
ن  است. این رسیال از نظر جشنواره های کن و لوکارنو، الیق گرف�ت
ن  جایزه تشخیص داده شد و جوایزی گرفت. یك انیمیشن هم به هم�ی
نام و معروف به یانگوم ساخته شده که مورد استقبال کودکان و 
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 ، بزرگساالن قرار گرفته است. �ب تردید، هیچ فیلم کره ای ضد امریکا�ی
د. بازیگر نقش  ن مجوز پخش در آرب و تبلیغات نمی گ�ی این چن�ی
« اکنون یك فوق ستاره کره ای است و مانند  اول فیلم، »یل یونگ غ�أ
بسیاری دیگر از این فوق ستاره های سینما، همچون مانک�ن �ب ارزش 
کت زرساالر »ِال.جی« درغمده و از  در خدمت تبلیغ محصوالت رسش
این راه ثروت رسشاری برای خود انباشته است. او در سال 2006 و 
ونیکس«  2007 »مدل سخنگو« برای تمام محصوالت »ال.جی الک�ت
شد و در ژانویه 2007 لوح تقدیری به خاطر تالش و موفقیت در ارتقای 
محصوالت ال.جی گرفت. وی قبل از بازی در این رسیال پرغوازه 
هم زینت بخش مؤن�ش برای فروِش محصوالت تجاری بود و »بانوی 
ن« لقب یافت. کره، کشوری بودا�ی محسوب می شود و در کنار  ش اکس�ی

�ت قرار دارد. ن به شدت تحت تأث�ی مکتب های عرفا�ن رسش چ�ی
ن منفعل  نظام پادشاهی و ارباب رعی�ت حاکم در فیلم، مخاطب را ب�ی
داری و  داری یانگوم معّلق می گذارد که یانگوم فرمان�ب بودن و فرمان�ب
فعال بودن را برمی گزیند. او هیچ گاه به فکر اصالح بنیادی سیستم 
حاکم بر کشورش نیست، همان طور که بودا نظام سیایس خایص 
با پذیرش نظام ناعادالنه حکومت فردی بر کشورش، در  ندارد و 
ن از گروه بانو چو�ی )قاتل مادر و استادش بانو هن(  فکر انتقام گرف�ت
د و غن ها را رسوا می کند  است؛ گرچه در نهایت انتقام فردی نمی گ�ی
 و همسا�ن 

گ
و پادشاهی را نجات می دهد. عنرص رنج بار بودن زند�

 با رنج دائمی که از غموزه های بودا�ی است، در این فیلم نمود 
گ

زند�
ن یك شخصیت اسطوره ای با از خود  برجسته ای دارد و یانگوم با داش�ت
ن از بدگو�ی و دروغ و خودخواهی و دشم�ن که از   و پره�ی

گ
گذشت�

اصول بودیسم محسوب می شوند، مشکالت را پشت رس می گذارد.
�ت بسیار موفق  این رسیال در ترویج طب سوز�ن و فرهنگ غسیای رسش
بود. در این فیلم اک�ش آذاهای استفاده شده، گیاهی هستند که 
تأکیدی بر غموزه های بوداست و یانگوم به دنبال قدرت نیست؛ بلکه 
عالقه دارد دور از نظام طبقا�ت در منطقه ای کنار طبیعت با مردم 
دازد. اعتقاد به شفابخ�ش مجسمه  فق�ی باشد و به درمان غن ها ب�پ
بودا در قسمت چهل و دوم، ترصیح شده است؛ غن جا که داگو و 
زنش )پدر و مادرخوانده یانگوم( برای این که یونسنگ، هم� دوم 
پادشاه و دوست یانگوم، زایمان راح�ت داشته باشد، به زحمت، تکه ای 
از دماغ مجسمه بودا را کنده و به او می رسانند تا کنار خود قرار 
دهد و بتواند زایمان راح�ت داشته باشد. )این صحنه در تلویزیون ما 
 ،  این فیلم مانند مکتب بودا�ی

گ
سانسور شد( در مجموع، سبك زند�

داری  هیچ خطری برای رسان قدرت ساالر جها�ن ندارد و ح�ت فرمان�ب
مس�ی  در  حکومت،  فردی  و  ظالمانه  نظام  به  یانگوم  وفادارانه 

خواسته های غن ها برای تربیت شهروندان جها�ن است.
تکیه بر  با  تنها�ی و  به  یانگوم  این رسیال بدون حضور خدا،  در 
ی خود،  عزم جزم کرد و به مقام واالی پزشك مخصوص  قوای ب�ش
عایل جناب رسید؛ دقیقاً همان معنویت و سلوك سکوالر و عر�ن 
؛ پروژه ای که در تقابل با اسالم  شده و بدون حضور عوامل وحیا�ن
و، بسیار ظریف و بدون ایجاد حساسیت عمل خواهد کرد و  پی�ش
 

گ
ات خود را بر مخاطبان خواهد گذاشت؛ این نوع زند� �ب گمان، تأث�ی
، که در راستای غن  یالیس�ت و ظالمانه جها�ن نه در تقابل با نظام ام�پ

می باشد.

، زمستان  ن فیلم  بهار، تابستان، پای�ی

ك غلمان و کره جنو�ب است، در سال 2003  این فیلم که محصول مش�ت
به کارگردا�ن »کیم � داك« ساخته شد. نمادها و سمبل های بودا�ی و 
به رخ کشیدن غرامش راهبان بودا�ی و درس�ت ادعاهای استاد بودا�ی در 
رستارس غن موج می زند. کارگردان از ابزار سینما برای ترویج بودیسم 
به مخاطبان آر�ب به خو�ب استفاده کرده است. در این فیلم، داستان 
کود� که در معبدی بودا�ی تحت تعالیم استاد قرار دارد، در پنج 
قسمت به تصویر کشیده می شود. در فصل بهار، کودک تعالیم 
ل نفس و مراقبه  پر از غرامش و شفقت استاد درباره جانداران و کن�ت
را به خو�ب می غموزد. 12 سال بعد، در فصل تابستان، مادری دخ�ت 
جوانش را برای مداوا نزد استاد می غورد. راهب جوان دلداده دخ�ت 
می شود و نمی تواند بر شهوت خود فائق غید. استاد، دخ�ت را درمان 
می کند و به خانه می فرستد. روح ناغرام راهب جوان، وی را به خطا 
ه علل را که رنج غفرین هستند، تجربه کند.  وامی دارد تا او رنج و زنج�ی

او از غن جا به دنبال لذت جن� می رود.
استاد وی را بر حذر می دارد که نتیجه شهوت، خشم است و خشم 
باعث جنایت می شود. اّما راهب جوان معبد را ترك می کند، در حایل 
، راهب جوان  ن که خرویس در بغل دارد. سال ها بعد، در فصل پای�ی
ن را از تن  که حدود 30 سال دارد، پس از آیب�ت طوال�ن که لباِس غی�ی
ن  به در کرده و در دنیای رنج آوطه ور شده بود، با خنجری خون�ی
ن عمرش، هم� خیانتکارش  به معبد شناور برمی گردد. در این پای�ی
باز  این عمل  از  او را  اّما استاد  را کشته و قصد خودک�ش دارد، 
می دارد، وی را تنبیه می کند و به غرامش می رساند. پلیس ها او را 
ن دهان و چشم ها  با خود می برند. استاد به شیوه بوداییان با بس�ت
و گوش هایش در میان قایق خودسوزی می کند. این خودک�ش در 
میان بوداییان نماد رسیدن به واالترین درجات معنوی است! ماری از 
خاکس�ت وجود استاد، به معبد می خزد. مار نماد تناسخ است. سال ها 
بعد، در فصل زمستان، راهب میان سال پس از سال ها به معبد باز 
می گردد. این بار چهره ای غرام و پخته و با تواضع دارد. ز�ن با صور�ت 
ن بازگشت در  پوشیده می غید و فرزندش را به او می سپارد. در ح�ی
د. راهِب معبد  گودال یخی که راهب ایجاد کرده بود، می افتد و می م�ی
 را با طناب به خود می بندد و 

گ
که اکنون خود استاد شده است، سن�

مجسمه ای از بودا را با دشواری تمام به باالترین نقطه کوه می رساند.
دیگر مجسمه بزرگ بودای باالی کوه دیده نمی شود، انگار راهب خود 
ن  تبدیل به بودی ستوه یا بودا شده است. و دوباره بهار ... پنجم�ی
فصل فیلم: کود� در همان معبد مشغول بازی و خنده است. 
ن  گردونه تناسخ بودا�ی ادامه دارد... نامگذاری فیلم هم که پنجم�ی
ن کلمه است، یادغور تناسخ می باشد. این فیلم  کلمه اش همان اول�ی
ن و کن  موفق شد بودیسم را در آرب مطرح کند و در جشنواره برل�ی
ن  �ت برای توضیح مضام�ی مورد توجه فراوان قرار گرفت و اساتید رسش
فیلم به آرب سفر کردند؛ البته روند انتخاب و برگزیده شدن فیلم ها 
در این جشنواره ها، سیاسِت برنامه ریزان واقعی این جشنواره ها را 
یات در  ن در ن�ش به تصویر می کشد. نقدها و توضیحات فراوا�ن ن�ی

تعریف و تمجید از فیلم و توضیح مضامینش منت�ش شد.
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نام  به  آمریکا  در  فرقه ای  اً  اخ�ی
که  است  رشد  حال  در  »جوبوها« 
را  بودا�ی  و  یهودی  تفکرات  از  ترکی�ب 
دارد. با این که یهودیان حدود دو درصد 
ند، ویل  جمعیت آمریکا را دربر می گ�ی
در  شده ها  بودا�ی  تازه  درصد  یس 

آن جا، یهودی بوده اند!

معر�ن دو فیلم مستند

 » »الکساندر اوی« در سال 2005 مستند »بودیسم و رسمایه جها�ن
را با حضور یك اقتصاددان )غرنوبوت( و یك جامعه شناس )ساسکیا 
ساسان( و یك استاد المائیست تب�ت )دزونگزار خینتسه رینپوشه( 
ساخته است. در این مستند، غروبوت و ساسکیا ساسن ابعاد وسیع 
رسمایه ساالری معا� را به بحث می گذارند و درباره بازارهای رسمایه 
ن زده می شوند صحبت می کنند. این  که حدود 83 تریلیون دالر تخم�ی
بازار عظیم برپایه یك سیستم کامالً منفعت طلبانه استوار است و 
کت کنندگان  در بازارهای بورس امکان دارد براساس رفتار گله وار رسش
کت عظیمی  که با شایعه ای سهام خود را تعویض کنند، یك شبه رسش
کِت �ب ارزیسش به قله های ثروت و مکنت برسد.  رسنگون شود و یا رسش
استاد بودای تب�ت بر اساس غموزه وهم انگاری جهان پررنج، دیدگاه های 
خود را مطرح می کند. به اّدعای او عقیده فلسفی - اخال�ت »خود را از 
تعلق به غن چه ذه�ن است و وجود خارجی ندارد، رها کن« می تواند 
بر رقص دیوانه وار بازارهای چندین هزار میلیاردی رسمایه پرتوی تازه ای 

افکند.
ساسن هم با تکیه بر اصول بودیسم ادعا می کند: »این نیست 

که در یك جا�ی 83 تریلیون دالر موجود است، این اساساً 
ی نیست جز یك مجموعه از جابجا�ی های دائمی.  ن چ�ی

یك لحظه ظاهر می شود و لحظه ای دیگر محو 
»کاپیتالیسم  بحث  به  غنگاه  فیلم،  می شود.« 
مجازی« می پردازد و رنج سهامداران در اتاق های 
از واقعیت قلمداد  بورس را خیایل و به دور 
ن اصل بینش  می کند. به ادعای فیلم، نخست�ی
ن »واقعیت ملموس«  بودا�ی همان وجود نداش�ت

است. درس بسیار مهمی که از بودیسم درباره 
این  می شود،  گرفته  امروز  مجازی«  »رسمایه داری 

است که ما در این جهان رسمایه ها فقط با سایه ها رس 
و کار داریم، با پدیده های آ�ی مادی، مجازی و آ�ی واقعی؛ 

ن سبب نباید خود را به طور کامل درگ�ی بازی های رسمایه داری  به هم�ی
کت کنیم.  « در این بازی رسش اق درو�ن کنیم، بلکه باید با نوعی »اف�ت
ن  تنها کاری که فرد باید بکند، رسکوب امیال و هواها و در پیش گرف�ت
انزواست تا بتواند به غرامش درو�ن برسد و البته باز هم در تجارت و 
کت کند! به گفته اسالویج زیزک، »شاید اگر ماکس وبر زنده  بورس رسش
بود، به جای کتاب »اخالق پروتستان و روح رسمایه داری«، »اخالق 
تائو�ی و روح رسمایه داری« را می نوشت.« شاید به�ت بود بگوید: 

»اخالق بودا�ی و روح رسمایه داری«

و  یهودیت  با  همگام  رشد،  حال  در  غر�ب  بودای  ن  آی�ی
صهیونیسم

وع به رشد کرده  از اواسط دهه پنجاه تاکنون، بودیسم در آرب رسش
 می کنند. 

گ
است و اکنون در امریکا حدود سه میلیون بودا�ی زند�

�ت به غن جا مهاجرت کرده اند و تعداد بسیاری  برخی، ازکشورهای رسش
ن بودا گرویده اند. با این که یهودیان  هم از مسیحیت و یهودیت به غی�ی
ند، ویل یس درصد  حدود دو درصد جمعیت امریکا را دربر می گ�ی
اً فرقه ای در امریکا  تازه بودا�ی شده ها در غن جا، یهودی بوده اند! اخ�ی
در حال رشد است که ترکی�ب از تفکرات یهودی و بودا�ی را دارد. این 

فرقه »جوبوها« نام دارد که در ماه غوریل عید »ذن سدر« را جشن 
ند و خروج یهودیان از مرص را با خالیص بودا از رنج مقایسه  می گ�ی
 

گ
می کنند و در محراب عبادتشان مجسمه ای از بودا در کنار سن�
ی شالوم )سالم _سالم�ت _ برکت( نگهداری  منقوش به کلمه ع�ب
و ادعا می کنند بودا باعث قوت یهودیت در دل غن ها شده است. 
 »Tricycle« امروزه اک�ش اعضای بزرگ ترین مجله بودائیان امریکا
جزء یهودیان بودا�ی شده هستند. البته بودا�ی شدن یهودیان شاید 
تاکتی� و موّق�ت باشد، درست مانند دونمه ها در جهان اسالم و 
مارانوها در جهان مسیحیت که یهودیان در باطن یهودی ماندند و 
ات مطلوب خود را گذاشتند. در اسالم و مسیحیت نفوذ کرده، تأث�ی
و  شده  بودا�ی  هالیوود  ستاره های  مشهورترین  از  برخی  ح�ت 
چون  افرادی  شهره اند؛  بودا�ی  عقاید  و  گرایش ها  ن  داش�ت به  یا 
»کیانورریوز« بازیگر »ماتریکس« و »بودای کوچك«، »برادپیت« 
بازیگر »هفت سال در تبت«،  »لئوناردو دی کاپریو«بازیگر»«، »جت 
استیون«،  »شارون  تورمن«،  »اوما  رزمی،  های  ه�ن قهرمان  یل« 
«، »غالنیست مورلیست«، »استینگ«، »گلدی هاون«،  ن »جان کل�ی
»اورالندو بلوم«، »استیون سیگال« که کمربند مش� کاراته دارد و 
به زبان ژاپ�ن مسلط است و قائل به نظریه تناسخ 
ه ای  زنج�ی است و چند مدرسه  گیاهخوار  و 
�ت در ایالت های مختلف  های رزمی رسش ه�ن
امریکا دارد و باالخره »ریچارد تیفا�ن گری/ 
ریچارد گری« که در فیلم »بودای« شکار 
به  کاپور در کنار »براد پیت«  بازی کرد و 
ن فیلم به دیدار داال�ی الما رفت  خاطر هم�ی
و در سال 1991 از سوی مجله People به 
عنوان ی� از پنجاه مرد تاریخ سینما انتخاب 
ی از سوی مردم  و سال 1999 در یك رأی گ�ی
)!(، جذاب ترین مرد تاریخ سینما معر�ن شد.

و  معنا  به  آر�ب ها  فراوان  گرایش  با  اً  اخ�ی
یا عرص   Newage یك های خاص و جهت دار موج ن متاف�ی
نوین شکل گرفته است که مفاهیم معنوی و فرامادی در قالب ها�ی 
نو عرضه شده اند. این موج در سینما به عقیده برخی توسط بانو�ی 
فیلم ساز به نام »الداهارتیل« غآاز شد. وی سال 1965 در سفری 
 Newage ن فیلم که همراه با شوهرش به ژاپن داشت، نخست�ی
را به نام »تفکر ذن« )The mind of zen( ساخت که این فیلم 
در سال 1967 برنده روبان غ�ی فستیوال فیلم امریکا�ی شد. طی 
، جست و جوی خویش،  سال های بعد؛ او درباره شفا، تندرس�ت
ن معنوی و الهی حاکم بر جهان  مدی تیشن، مراحل مرگ، قوان�ی
و صلح جها�ن غثاری را ارائه کرد. غثار بودا�ی و تائو�أ و کنفیسویس 
ن رده از  و عرفان های ترکی�ب مسیحی - یهودی - بودا�ی جزء هم�ی
فیلم ها به حساب می غیند، ح�ت فیلم های مبّلغ شیطان پرس�ت در 

این رده طبقه بندی می شوند.
اعتیاد  انواع  )که  کوئیلو«  »پائولو  افرادی چون  ادبیات هم  در 
وبات را از رس گذرانده و در کتاب هایش  به مواد مخدر و م�ش
، رسخ پوس�ت و بعضاً مسیحی را ارائه  ترکی�ب از عرفان های بودا�ی
می دهد(، »ریچارد باخ« )نویسنده کتاب ها�ی چون »جوناتان مرغ 
«، »یگانه«، و »لوهام«(، »جیمز رد فیلد« )با غثاری چون  دریا�ی
« و »کشف و شهود دهم«(، »لیندا گودمن«  »پیشگو�ی غسما�ن
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)نویسنده »عالئم ستاره ای«(، »شاک�ت گوین« )نویسنده »تجسم 
خالق«(، »کاترین پاندر« )نویسنده »رولت عشق«(، »دک�ت دیپاك 
چوپرا« )نویسنده »هفت قانون جدید معنوی«(، »ساتیا سای بابا«، 
»اشو« و... در این موج گنجانده می شوند که مروج معنویت ها�ی 
بدون حضور دین و خدا و اآلب برگرفته از یوگا و مدیتشن و بودیسم 
و چندخداگرا�ی و طبیعت پرس�ت و عرفان های رسخ پوس�ت دشمن گرا�ی 

و فرا روانشنایس هستند.

یعت در  ظهور معنویت منهای خدا و عرفان های �ب رسش
ایران

در تاریخ ادیان می خوانیم که برخورد و تعامل اسالم و هندوئیسم 
ق غسیا مکاتب التقاطی فراوا�ن ایجاد کرده  و بودیسم در جنوب و رسش
 - 1440(» است؛ برای مثال، مثالً ی� از عرفای مسلمان به نام »کب�ی
1518 م( توحید اسالمی و برخی عقاید هندو�ی را درغمیخت و مریدان 
فراوا�ن را گرد خود جمع کرد. ی� از شاگردان او »نانك« )1469 - 1539( 
ن  پایه گذاری کرد و خود را نخست�ی غیی�ن به نام »سیك« را  بود که 
»گورو« یع�ن معلم نامید. این گروه تبلیغات هم دارند و به زبان های 
ش می دهند و  مختلف از جمله فاریس عقاید التقاطی خویش را گس�ت
همیار بسیار خو�ب برای استعمارگران بریتانیا�ی و امریکا�ی هستند. در 
سال های اخ�ی هم تبلیغاِت عرفان های هندی از طریق هالیوود، 
ن و کره و هنگ کنگ، ترجمه  بالیوود)سینمای هند(، سینمای ژاپن و چ�ی
کتاب های التقاطی و اصیل هندو و بودا�ی در ایران، شدت پیدا کرده 
و سییل از مطالب منحرف و عرفان های مبهم و چند خدا�ی با بدون 

یعت در جامعه رواج یافته است. خدا و بدون معاد و بدون رسش
، زمینه سازی های  ی� از اسباب رواج این قبیل تفکرات در سال های اخ�ی
روشنفکر نمایان مختلفی است که طراح های مستقیم و حقانیت 
ادیان مختلف را مطرح کردند و تالش فراوا�ن برای حداقل سازی دین و 
جایگزی�ن معنویت به جای دین و ترویج معنویت عقال�ن )منهای وحی( 
انجام داده اند. اینان زمینه های تئوریك پذیرش این معنویت های 
جدید را در طبقه ای از نخبگان به وجود می غورند و تالش دارند از 

اسالم تاریخی به اسالمی معنوی و فقه حداقیل برسند.
ن گروهی از مردم هم کالس های ذن و یوگا و مدیتیشن و  در ب�ی
فراروان و روانشنایس های جدید و غرامش تأث�ی خود را گذارده است؛ 
 ، ن ن از معبد شائول�ی دقیقاً مثل ترویج بودیسم توسط بودارما در چ�ی
کالس های مختلف رزمی و تکنیك های دفاع شخیص با استفاده از 
مراقبت و تأمل و تمرکز حواس هم در ترویج اندیشه های انحرا�ن 
�ت در ایران بسیار مؤثر بوده است. ترجمه کتاب های پائولو  عرفان رسش
ن تأث�ی فراوا�ن داشته  کوئیلو، غشو، سایتاسای بابا، خوزه سیلوا و ... ن�ی
است. شبکه های پخش ویدیو�ی و تلویزیون هم در ترویج سینمای 
ه این وسایل ارتباطی  معناگرای این چنی�ن بسیار مؤثر بوده اند. زنج�ی
و کالس ها و کتاب ها، بسیاری را تحت تأث�ی خود قرار داده و غن ها را 
از عرفان عقال�ن - حمایس اسالم بیگانه کرده و به سمت هویت های 
ن از تأث�ی  کاذب یا �ب هوی�ت پیش برده است. برخی سینماگران ایران ن�ی
این سیل جها�ن در امان نمانده و به سمت این قبیل معناگرا�ی ها�ی که 
به راس�ت انسان را از معنای حقیقی دور می کنند، کشانده شده اند. 
تعریف �یح و روشن مسؤوالن بنیاد سینما�ی فارا�ب و برگزارکنندگان 
ن است: هر  ن الملیل فیلم فجر از معناگرا�ی در سینما چن�ی جشنواره ب�ی
غنچه بیننده یك فیلم را به جها�ن ورای این دنیای موجود متمایل کند، 

نمونه ای از سینمای معناگراست.
ن تعاریف مبهم، سکوالر و مقلدانه ای از معناگرا�ی باعث شده  چن�ی
ن فیلم پخش  « اول�ی ن که فیلمی شیطا�ن - مسیحی به نام »کنستانت�ی
شده در برنامه »سینما و ماوراء« شبکه چهار باشد و فیلم های زیادی 
�ت و بودذیسم هالیوودی به عنوان معناگرا تقدیس  از عرفان های رسش
ند. یا برای نمونه، در بخش سینمای  و ترویج شوند و جایزه بگ�ی
 » معناگرای جشنواره بیست و سوم فیلم فجر فیلمی از »نا� خم�ی
کارگردان تون� االصل که ایران، تونس، انگلیس و فرانسه غن را 
تولید کردند به نمایش درغمد. در این فیلم »باباعزیز« همچون بودا، 
اف زاده ای بوده که در اوج مکنت و ثروت، به دنیا و تعلقاتش  ارسش
ن حقیقت، سال ها بدون حرکت به ته برکه  پشت می کند و برای یاف�ت
ه می شود؛ درست مانند بودا که هفته ها زیر درخت انج�ی  غ�ب خ�ی
به تأمل پرداخت! سپس این جناب بابا عزیز، حقیقت را در نحله 
دراویش و رقص سماع و پرسش های دراویش صو�ن می یابد؛ نه در 
اسالم انقال�ب و تفقه پیشتاز و اجتهادی! بابا عزیز در مس�ی رسیدن 
به مراسم دراویش که هر پنج سال یك بار با حضور تعداد بسیاری 
از دراویش در محیل که همچون کعبه پذیرای غن هاست، به همراه 
نوه اش در حرکت است و داستان جدا�ی خود از ثروت و رسیدن 
به حقیقت را تعریف می کند. در گفتار و کردار او هیچ نشانه ای 
ع و احکام اسالمی دیده نمی شود و به موسیقی به  از اعتقاد به رسش
ك میان تمام انسان ها و وسیله ای برای رسیدن  عنوان زبان مش�ت
به خدا تأکید فراوا�ن می شود. در پایان فیلم، دراویش از نژادها 
و زبان های گوناگون در هسته ها و موسیقی های مختلف گرد هم 

می غیند و هر کدام با موسیقی می خواهد به خدا برسد!
دراین فیلم هیچ شیوه ای رسزنش نشده است و پلورالیسم به وضوح 
خود را می نمایاند و همه شیوه ها پذیرفت�ن است، ح�ت اگر شیوه ای 
وع تعریف شده باشد!؟ در بسیاری از فیلم ها�ی  در ارتباط نام�ش
که مورد حمایت زرساالران و قدرت طلبان داخیل ایران بود، تفقه 
ع بودن به کرات مورد استهزا قرار گرفت که  عی و مت�ش و احکام رسش
دقیقاً تکمیل کننده همان مس�ی است. البته غثاری با هویت و بر 

ن ساخته شد که شایسته قدردا�ن است. مبنای اسالم ناب ن�ی
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مقاالت
ان و حجیت وحی  حمله هالیوود به عصمت پیام�ب

در فیلم های هالیوودی

و  ان  پیام�ب عصمت  به  هالیوود  حمله  مقاله| 
حجیت وحی در فیلم های هالیوودی

ی  ان نوعی رابطه عیل و معلویل میان ساده لوحی و پیام�ب درباره پیام�ب
، باعث می شود مخاطب،  برقرار است. این تالزم جعیل صهیونیس�ت
ان را برتر از خود نداند و جذب غن ها نشود؛ در نتیجه وحی  پیام�ب
له ی� از روش های معرفت نپسندد و اس�ی حس گرا�ی و  ن را به م�ن
پوزیتیویسم و عقل معیشت اندیش روزمره – راسیونالیسم- شود. 
ی، نتیجه ای جز فقر، فساد، تبعیض   ب�ش

گ
ن وحی در زند� کنارگذاش�ت

 های گوناگون و حاکمیت پول و 
گ

، غلود� ، اختالف طبقا�ت ده جها�ن گس�ت
ن بر زندگا�ن غدمی ندارد؛ چنان که اکنون شاهدیم در نبود وحی،  ماش�ی
بازی ها�ی هم چون غزادی رسانه ها، دموکرایس فریبنده، مکتب های 
مادی و آفلت های صنع�ت و رسگرمی های مرصن و �ب فایده، حقیقت 
تلخ موجود را پوشانده است و مردم دنیا را رسگرم کرده است. با 
مسلمان  متکلمان  حکما،  فالسفه،  استدالل های  به  عمیق  نگاهی 
ان الهی اگر  ان ثابت می شود که پیام�ب و مسیحی در عصمت پیام�ب
معصوم نباشند هدف از بعثت غن ها محقق نمی شود و راهی برای 
توجیه و گمراهی با�ت نمی ماند اگر بپذیریم پیام�ب اولوالعزمی چون 
ابراهیم خلیل الله)ع( برای پول و ثروت و از ترس فرعون، حا�ن 
می شود هم� خود را خواهر خود معر�ن کند و در اختیار فرعون 
قرار دهد، از کجا معلوم که در فهم و انتقال وحی هم ترس و پول 
دوس�ت بر او آلبه نکند؟ از کجا بدانیم که بقیه حرف های او هم برای 
قدرت طل�ب و توسعه اموال نبوده است؟ بر اساس برهان های عقیل 
ان الهی،  بر عصمت که در کتاب های کالمی می بینیم، همه پیام�ب
 پاك بوده اند و عصمت 

گ
ح�ت پیش از بعثت هم از هر گناه و غلود�

ان که واالترین  اختیاری بوده است که به دلیل فهم و درك باالی پیام�ب
حکیمان عالم بوده اند در غنان ملکه شده است و خداوند هم با 
یعت خود  ان، غن ها را برای انتقال رسش  پیام�ب

گ
علم قبیل به شایست�

ن نبود، مردم نمی توانستند به وحیا�ن بودن  برگزیده و اگر این چن�ی
یعت الهی قابلیت اجرای  ان اطمینان کنند و در نتیجه رسش سخن پیام�ب
یعت خدا  خود را از دست می داد پس راهی برای دفاع از وحی و رسش
ان �ب دلیل می شد و حکمت خدا زیر سؤال  با�ت نمی ماند، بعثت پیام�ب

می رفت. 
�ب دلیل نیست در یهودیت و مسیحیت فعیل که خدا هم جسما�ن 
و ناقص تصویر شده است، چهره ای مخدوش، گناه کار، ترسو، 
ن تصویر  ان خدا، ن�ی ساده اندیش، پول دوست و شهوتران از پیام�ب
شود. توحید و نبوت دو اصل اسایس هستند که همدیگر را تأیید، 
تثبیت و تکمیل می کنند و با خدشه دار شدن ی�، دیگری هم غسیب 
ن پیام غوران  می بیند. �ب شك ی� از دالیل اصیل ترویج عصمت نداش�ت
، �ب اعتبار کردن خداشنایس توحیدی  وحی در رسانه های صهیونیس�ت
ی را برای استعمار  ن ب�ش  دی�ن است تا بتوانند قوان�ی

گ
و لزوم زند�

ب�ش به او آالب کنند و راه برای ظلم و آارت بیش�ت غن ها باز بماند. 
در یهودیت، شأن نبوت، تا پیش گو�ی یا پادشاهی سکوالر و دنیوی 
کاهش یافته است و در مسیحیت، مسیح را به خدای تجسم یافته 
ی،  ن یك قیچی هستند که پیام�ب فرو کاهیده اند و این هر دو، لبه ت�ی
 ب�ش خارج می کرد و باعث 

گ
یعت الهی را از صحنه زند� رسالت و رسش

 ب�ش خارج شود، ویل با مشکالت جدید، 
گ

می شد وحی به کیل از زند�
بزرگان جدید آرب، بحث تجربه دی�ن و تجربه عرفا�ن را برای وارد 
ن هم  ، به راه انداختند که هم�ی  ب�ش

گ
یك به زند� ن کردن دوباره متاف�ی
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ان بکاهد و راهی جدید  یعت غوری پیام�ب باعث شد از شأن واالی رسش
ن بتوانند وحی را تا حد یك  برای نفی شارعیت غن ها باز شود تا شیاط�ی
تجربه شخیص فرو بکاهند و خاتمیت را انکار کنند و روشنفکران را 
ان عرص جدید بنامند به گونه ای که رسالت غن ها بازگرداندن ب�ش  پیام�ب
به دست غوردهای اومانیس�ت و سکوالر آرب است و با بسط تجربه 

نبوی، راه نفوذ زرساالران عالم به همه جوامع را هموار کنند. 
مندانه از  ژاندارك ژاندارك ساخته لوك بسون هم یك بازسازی ه�ن
اسطوره ای فرانسوی بود که با تدوین آ�ی تداومی خود باعث مبهم 
ن مکاشفه های شیطا�ن  کردن فضای فیلم شد. این فیلم با درغمیخ�ت
ك ستاره فیلم بر نظریه های  و الهام های مسیحیا�ی در ذهن دخ�ت
جدیدی که وحی را در حد تجربه ای شخیص قبول کرده اند، صحه 
ن به شیطان، قدر�ت بخشید که در الهام ها�ی که  گذاشت. هم چن�ی
ژان خیال می کرد از سوی خدا و مسیح است، وارد شود. ژان از کود� 
ی پاك و مؤمن به کلیسات که با هجوم انگلی� ها به روستای  دخ�ت
نشان و نابودی غن، کینه غن ها را در دل خود می کارد. وق�ت که  رسس�ب
رسباز انگلی� به قصد تجاوز، خواهر ژان – را که جای پنهان شدنش 
را به ژان داده بود – را در برابر چشمان وحشت زده ژان کشت، حس 
انتقام در ژان زنده شد و سپس با اوهام، احساس کرد که خدا – 
مسیح – به او می گوید شمش�ی بردارد و به جنگ با ارتش انگلیس برود. 
پس از چندی ژان، این مسئله را با کشیش روستا در میان گذاشت و 
کشیش به او سفارش کرد که این مطلب را ح�ت با والدینش در میان 
نگذارد. ویل ژان در سال 1429 م. به دور از چشم پدر و مادرش 
روستای خود – دومری از توابع اورلئان – را ترك کرد و به تنها�ی تالیور 
در نزدی� شینون – درباره ولیعهد بدون تاج و تخت فرانسه، شارل 
ن و  یا شارل هفتم که مانند پدرش دهن ب�ی هفتم – رفت. کارل 
خوشگذران بود، باعث سلطه انگلیس بر فرانسه شده بود. ژان دارك 
که به قرص وارد شد، کارل را که به طور ناشنایس در میان افراد پنهان 
شده بود، را از میان جمعیت شناسا�ی کرد و اطمینان ولیعهد را به 
ن مأموریت خود موفق شد  دست غورد و با سپاه کوچ� در نخست�ی
نه اورلئان  با�ت را به سپاهیان انگلستان وارد کند. مردم او را دوش�ی �ن
خطاب می کردند. او باز هم نداهای غسما�ن را برای نجات فرانسه 

می شنید. 
وزی فرانسه شد و شارل هم که اکنون احساس می کرد  ژان باعث پ�ی
یك حامی غسما�ن دارد تاج گذاری کرد و پادشاه فرانسه شد. ژان در 
ادامه به وسیله انگلی� ها دستگ�ی شد و به جرم رد صالحیت کلیسا به 
دلیل ادعای الهام مستقیم الهی از سوی خدا، محاکمه شد. کلیسای 
ن او را به جادوگری و رابطه با شیطان متهم کرد. پس  انگلیس هم چن�ی
ن او را مرتد شناختند. ژان که می خواست منکر الهام های  از ماه ها ن�ی
آی�ب خود شود و بپذیرد غن ها شیطا�ن اند، پشیمان شد و باالخره به 
 در غتش سوزانده 

گ
حکم ارتداد در 30 می 1431 م. در سن 19 سال�

شد. تدوین آ�ی تداومی لوك بسون، در ابتدا انسان را درباره الهام 
، مخاطب شك می کند  ن وحی به ژان به اشتباه می اندازد. در ادامه ن�ی
که شاید الهامی در کار نبوده و این ذهن انتقام جوی ژان است که 
ن شمش�ی و قلع و قمع انگلی� ها دعوت می کرده  او را به برگرف�ت
است؛ شاید هم شیطان بوده که با سوء استفاده از ضعف زنانه و 
ن شمش�ی و قربا�ن کردن  احساسات کینه توزانه ژان، او را به برگرف�ت
ش جنگ فرا می خوانده است. با دیدن این فیلم  عده ای انسان و گس�ت
پرسش های زیادی در ذهن مخاطب پدید می غید. ی� از منتقدان )5( 

به برخی پرسش ها اشاره کرده است: 1. به استناد کدام عالمت محکم 
ن  ن ن�ی و جدی، ژان و امثال وی به این ایمان رسیده اند که تا پای سوخ�ت
پیش می روند؟ 2. به گفته ابلیس از کجا بدانیم که در فیلم ژان دارك 
لوك بسون، غن نشانه های الهام شونده، توهم و تأویل خود ژان 
نبوده اند؟ 3. شاید غن شمش�ی فقط یك شمش�ی جنگاور است که ژان 
را به توهم منجی بودن و الهام از سوی خدا رسانده است؟ 4. عوامل 
کلیسای انگلیس چگونه به این نتیجه رسیده اند که ایمان غن ها از ایمان 
ژان قوی تر است و او را می سوزانند؟ 5. غیا هر کس مجاز است با تکیه 
به ایمان درو�ن خود، ایمان دیگری را تکف�ی کند؟ غیا خود در معرض 

تکف�ی نیست؟ و …. 
�ب شك مخاطب آر�ب و مسیحی که مسیحیتش بر اساس عقل نیست 
ن مخاطب ایرا�ن و مسلمان عوام، که دینداری اش تقلیدی  و هم چن�ی
است پاسخ این پرسش ها را در نمی یابد؛ در نتیجه، در اصل لزوم 
ان و این که  ایمان به وحی و مسیح و سپس در اصل رسالت پیام�ب
مالك تمایز رسالت الهی و مکاشفه شیطا�ن چیست، شك می کند، 
ویل مخاطب فهیم مسلمان که اصول دینش نه از روی تقلید که پس 
از جست وجو به دست غمده، به راح�ت با مالك های عقل سلیم و 
به دور از شهوت، تشخیص می دهد که مکاشفا�ت که با نص �یح 
عی و عقل سلیم منافات دارد، شیطا�ن است. جنگ اگر در مقابله  رسش
با ظلم باشد، مقدس است و اگر �ب منطق باشد، نامقدس و غدم 
ک�ش است. افزون بر این نشانه ها، لزوم وجود ن�ب و نقص تجربه 
، بسیار روشن است. با استناد به غیه های محکم الهی که در  عقیل ب�ش
غن شیطان از دست یا�ب به بندگان مخلص الهی منع شده است، هیچ 
خدشه ای در درس�ت فهم و ابالغ وحی از سوی پیام غوران حق وارد 
نمی شود. در اسالم، بر خالف مسیحیت و کالم جدید که ایمان را 
در حد یك تجربه درو�ن شخیص فرو کاهیده اند، ایمان پشتوانه عقیل 
و معرف�ت دارد و ایمان، حکم و عقل در یك راستا هستند نه این که 
ن  ن باشند. البته این انحراف ها در بحث تبی�ی با هم ناسازگار یا در ست�ی
وحی و الهام و خلط غن با تجربه شخیص فراگ�ی در اوان مسیحیت 
و انحراف های ضد عقل غن ریشه دارد. پس از معراج عی� روح الله 
)ع( و حاکمیت تفکر پول� شده در مسیحیت بود که اندیشه های سه 
گانه پرس�ت و تجسد خدا از اقوام دیگر در میان مردمان راه پیدا کرد و 

پس از تخریب ستون توحید، نبوت را هم �ب معنا کرد. 
مسیح، پ� خدا شد که با تجربه شخیص خود دریافت که باید فدای 
گناه ازیل شود تا ایمان داران به او بخشیده شوند. البته هالیوود بحث 
مکاشفه های شیطا�ن و تجربه دی�ن آلط را در خود مسیح هم در فیلم 
ی به تصویر کشید.  ن ن اسکورس�ی غخرین وسوسه مسیح به وسیله مارت�ی
در این فیلم موهن، این پیام�ب گران قدر الهی، فریب شیطان که خود 
را به صورت دخ�ت جوا�ن در غورده است، می خورد و از صلیب به زیر 
می غید و با فاحشه ای ازدواج می کند، بچه دار می شود و حرف های 
مبلغی مسیحی را انکار می کند. در انتها، با تالش یهودای اسخریوطی 
– خائن – به اصل خود باز می گردد و توبه می کند و به صلیب باز 
نه فعیل  می گردد و فدا می شود. این فیلم، ح�ت از مسیحیت پولس�ی
هم رد شد و مورد انتقاد جهان مسیحیت قرار گرفت، ویل باالخره 
وحی و الهام الهی را به شدت زیر سؤال برده و خدای مسیحیان 
– مسیح – را هم مصون از فریب شیطان ندانست. حاال شما خود 
قضاوت کنید مخاطب �ب دفاع فیلم های سینمای آرب که پیام�ب و 
مقدساتش تحت تأث�ی مکاشفه ها و فریب های شیطان هستند، به 



ار
د غث

رص
م ت 

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

د 00
ردا

/ م
 2

ه 9
ار

شم
 



80

دالیل  از  ی�  �ب شك 
ن  نداش�ت عصمت  ترویج  اصیل 

رسانه های  در  وحی  پیام آوران 
، �ب اعتبار کردن خداشنایس  صهیونیس�ت
تا  است  دی�ن   

گ
زند� لزوم  و  توحیدی 

ی را برای استعمار  ن ب�ش بتوانند قوان�ی
ب�ش به او غالب کنند و راه برای ظلم 

و غارت بیش�ت آن ها باز بماند. 

ن راه خواهد رفت؟ پرسش هیچ گاه از خود پرسیده اید این چه  کدام�ی
 بیش از یك 

گ
رسی است که قدرت مؤثر اقتصادی، سیایس و فرهن�

نده میلیون یهودی جهان کم�ت  و نیم میلیارد مسیحی دنیا از قدرت س�ی
ان زما�ن  ، مصائب مسیح یهودی و خاتم پیام�ب است؟ تبلیغات جها�ن
که فیلم جنجایل مصائب مسیح را حدود 4600 سینما در غمریکا و کانادا 
به نمایش گذاشتند، این پرسش در ذهنم برجسته شد که مگر بیش�ت 
سینماداران بزرگ غمریکای شمایل، صهیونیست ها و یهودیان نیستند؟ 
پس چگونه فیلمی که ظاهراً ضد یهودی است، در این همه سینما، با 
اض های برخی یهودیان علیه این فیلم را باور کنم  هم پخش شد؟ اع�ت
ه ای و  ده یهودیان ثروتمند و صاحبان سینماهای زنج�ی یا همکاری گس�ت

تبلیغات جها�ن با عوامل فیلم را؟
 به راح�ت سینماداران و اربابان رسانه در غمریکا، می توانستند نگذارند 
ان که  این فیلم پخش شود. درست مثل پویانمای محمد، خاتم پیام�ب
ک�ت با مالکیت یك عرب در هالیوود ساخته شد و پیش از  با تالش رسش
11 سپتام�ب 2001 تکمیل شده بود و بنا بود در 2002 اکران شود؛ ویل به 
خاطر نیاز آر�ب ها و حاکمان صهیونیست کاخ سفید و هالیوود به ایجاد 

، بزرگ ترین دارندگان  فضای اسالم هرایس پس از 11 سپتام�ب
کت های  رسش مثل  غمریکا  ه ای  زنج�ی سینما�ی  سالن های 

لوییوز و ای. ام. یس این فیلم را تحریم کردند. 
کت بدر  ح�ت تالش های موفق الحری�ش رییس رسش

ناشنال که تولید کننده این فیلم بود، برای  این�ت
، تهیه  ن کت غیکن پروداکش�ن ن رسش به خدمت گرف�ت
ن �ب نتیجه  کننده فیلم جنجایل مصائب مسیح ن�ی
ماند. رسانجام، الحری�ش در سال 2005، اسامه 

کت تولید و بازاریا�ب فیلم فاین  جمال رییس رسش
میدیا گروپ را برای بازاریا�ب و پخش این فیلم در 

کت های بزرگ  کانادا و غمریکا استخدام کرد. تحریم رسش
لوی�ی و اس. ام. یس هم به حوایل سال 2005، مربوط 

، بنا شد فیلم به مدت  کت عر�ب می شود. باالخره با تالش این رسش
یك هفته، هم زمان با عید سعید فطر، به مدت یك هفته در کم�ت از 
صد سینمای غمریکا 93 سالن و برخی سینماهای کانادا به نمایش درغید. 
غیا واقعاً می توان پذیرفت که مصائب مسیح که به طور هم زمان از 
تبلیغات رسسام غور بهره جست و در 4600 سینما به نمایش درغمد 

– حدود 50 برابر بیش�ت از انیمیشن مذکور – ضد یهودی بوده است؟ 
ی با این اثر مسیحی – کاتولی� برخورد کرد.  �ب شك باید با تأمل بیش�ت
نها�ی در این فیلم پر رس و صدا بود که با وجود مخالفت  چه چ�ی
کت های سینمادار غمریکا، غن را  برخی یهودیان، رسان هالیوود و ابررسش
ن تحویل گرفتند؟ غیا مخالفت برخی یهودیان صوری نبود؟ چرا  چن�ی
هم زمان، برخی خاخام ها از پخش غن حمایت کردند؟ شاید با نگاهی 
به مضمون های اصیل طرح شده در این فیلم، پاسخ این پرسش ها 
داده شود. در مصائب مسیح، گرچه عده ای از یهودیان، مسبب قتل 
مسیح )ع( معر�ن شده اند، ویل برخی دیگر از کاهنان و بزرگان دی�ن 
ض بودند.  یهود، جلسه سنهدرین را ترك کردند و به این محاکمه مع�ت
افزون بر این که همان عده از روحانیان یهود هم که باعث تصلیب 
ئه می شوند؛ زیرا غن ها ابزار اجرای  وی شدند، در فیلم با ظرافت ت�ب
ی مسیح)ع( بوده اند و از سو�ی مردم  مشیت الهی در تصلیب ج�ب
بیت المقدس هم تصلیب او را از رسان خود می خواستند و در پزهای 
ام گذاشت. غن ها که با  ال، باید به دموکرایس اح�ت روشن فکری لی�ب

ئه یهود و یهودای خائن را  سینمای مسیحی غشناترند، به راح�ت این ت�ب
در فیلم های دیگری چون غخرین وسوسه مسیح هم دیده اندکه چطور 
اینان تنها ابزارها�ی برای اجرای تقدیر الهی معر�ن می شوند، نه ظالمان 
دنیاپرس�ت که به خاطر حفظ قدرت و موقعیت دنیوی خود از دین سوء 
ن که در این فیلم، عی� را فردی سکوالر، آ�ی  استفاده می کنند. هم�ی
سیایس و ذلت پذیر می بینیم، موضع ما را تقویت می کند. البته اگر 
اضافه کنیم که برخی منتقدان در تحلیل مصائب مسیح این نقد را 
داشتند که در فیلم بیش�ت خشونت و شکنجه مطرح بود نه برریس دلیل 
داخته است و با پررنگ کردن  سیایس – اجتماعی تصلیب ادعا�ی خود ن�پ
، ذلت پذیری و سکوالربودن مسیح و اتخاذ شیوه بودا�ی –  مشیت گرا�ی
ن و منفی،در مس�ی کالن اربابان هالیوود  هندو�ی مبارزه مسالمت غم�ی
ن دالیل است که باعث می شود این فیلم  قدم برداشته است و هم�ی
ه کننده ای داشته  همزمان در 4600 سینما نمایش داده شود و فروش خ�ی

باشد. 
ن نتیجه گرفته بودند که رسوصداها هم به  برخی منتقدان با دقت چن�ی
نفع فیلم تمام شد و فروش غن را مضاعف کرد. این فیلم غموزه پول�، 
، بت پرستانه سه خداگرا�ی را بارها تکرار کرد و هرچه  یونا�ن
بیش�ت موضع رسمی سه اقنوم گرا�ی تقویت شد، 
ستون ضعیف توحید را در مسیحیت فرو 
ریخت. ستو�ن که برخی دانشمندان منصف 
مسیحی چون توماس میشل در حال بازسازی 
غن بودند و این به نفع اربابان کلیسا و هالیوود 
نبود. زیرا نفع غنان در گمراهی مردم و عقیده 
خرا�ن تثلیث بود نه پر رنگ شدن خط توحید و 
ی و عقالنیت مسیحیان دنیا. دلیل  ن ظلم ست�ی
دیگری که می توان برای تأیید این فیلم به وسیله 
یهودیان زیرك دنیاپرست غورد، این است که در 
ی و نمادهای  فیلم، غشکارا با استفاده از زبان ع�ب
ن در قرن اول میالدی تقویت  ا�ن فلسط�ی ، فرهنگ ع�ب ا�ن ع�ب
می شد و فیلم به طور ضم�ن بر ریشه داربودن فرهنگ یهودی در 
، زبان  ن یعت، غداب، س�ن ن و ذوب بودن مسیح و یارانش در رسش فلسط�ی
و فرهنگ یهودی صحه می گذاشت. انگار سازندگان و تبلیغات چی های 
ن لوتر و کتاب معروفش مسیح، یهودی  فیلم، ادامه دهندگان راه مارت�ی
ن نیست، این پرسش  زاده شد )1523 م( هستند. اگر ک� بگوید چن�ی
ی در  �ب پاسخ می ماند که اصوالً چه نیازی برای استفاده از زبان ع�ب
ت عی� بن  فیلم وجود دارد؟ مگر تاکنون فیلم ها�ی که درباره حرصن
مریم )ع( ساخته شده اند، با زبان انگلی� نتوانسته بودند منظور خود 
را برسانند؟ شاید گفته شود که کارگردان می خواسته واقع گرا�ی فیلم را 
د و البته با کمی تأمل، در این پاسخ، شاهدی محکم بر ادعای  باال ب�ب
ی گرا�ی است و حاکمیت روح  ما وجود دارد، زیرا واقع گرا�ی همان ع�ب
یعت یهودی بر عی� در این فیلم هم مویدی بر ادعای ماست،  رسش
یعت را از مسیحیت زدود و  زیرا می دانیم در تاریخ، ک� که رسش
یعت یهود را بر غن حاکم کرد، پولس بود؛ عالمی درباری و یهودی که  رسش
ادعای مسیحیت کرد و تثلیث، الوهیت عی�، جسمانیت خدا و الغای 
یعت موسوی و ذلت پذیری و برخی دیگر انحراف های مسیحیت را  رسش
)ع( یع�ن پطروس رسول  ن به حق عیسای ن�ب پایه گذاری کرد و با جانش�ی
، جانشی�ن  یا پی�ت مقدس )ع( مخالفت های زیادی داشت و به عبار�ت

پیام�ب خدا را از او آصب کرد. 
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مقاالت
پروژه آخرالزمان سازی در سینما

مقاله| پروژه آخرالزمان سازی در سینما

« - که به اشتباه  این روزها تبلیغات مسلط در این » جنگل جها�ن
»دهکده « نامیده اند - در ید صهیونیان می باشد که در لباس مسیحیت 
در خدمت یهودند. یهود ماده گرا�ی که خالق عالم، غنان را شدیدترین 
 مادی نامید . مسیحیت 

گ
ن و حریص ترین مردم به زند� دشمنان مؤمن�ی

ین پوشش برای پنهان شدن زرساالران یهودی  ، اکنون به�ت صهیونیس�ت
و مسیحی دنیا شده تا بتوانند در پوشش دفاع از غینده دین خدا و 
زمینه سازی ظهور مسیح اهداف مادی و شهوا�ن خود را تعقیب کنند. 
مسیحیا�ن که انجیل را فقط به قرائت تورا�ت و تلمودی می فهمند و به 
خاطر ظهور مسیح )ع(، به رژیم آاصب ارسائیل یاری می رسانند تا 
ن ش�ی و عسل حفظ کند و برتری در  نم�ی دولت الهی ارسائیل را در س�ی

جنگ غرماگدون را برای ظهور مسیح )ع( سبب شوند . 

اشار�ت تاریخی

روزگاری، یهودیان از نظر کلیسای مسیحی، قاتالن عی� )ع( شمرده 
می شدند و مثلث شیطا�ن » یهود ، یهودا و شیطان « مورد لعن 
با نفوذ مزورانه و برنامه ریزی مدبرانه یهودیان  مسیحیان بود، اما 
دنیاطلب، در طی قرون 14- 16، پروتستانیسم یهود گرا در مسیحیت 
رسبرغورد و در مقابل کلیسای رم قد علم کرد و با همیاری ثروتمندان 
ن و پادشاهان محیل مسیحی قدرت طلب، علیه  منتقد یهودی و خوان�ی
کلیسا قیام کرد و سپس از دل پروتستانیسم، پیوریتانیسم یهودیزه 
متولد شد و با توسعه فرهنگ غنگلوساکسون در انگلستان و سپس 
غمریکا، تمدن اومانیس�ت معا� توسط » مسیحیت یهودیزه « رشد و 
ال دموکرایس در قله غمال خود قرار داد. در  توسعه یافت و نهایتا لی�ب

، خود را نمایاند،  دهه دوم قرن بیستم که قدرت تصویر سینما�ی
وگلدن مایر «، »  شش استودیوی یهودی » برادران وارنر «، » م�ت
یونیور سال «، » پارامونت «،» کلمیبا « و » فوکس قرن بیستم «، 
هالیوود را در حومه شهر لس غنجلس شکل دادند از غن تاریخ تا 
کنون، سینمای هالیوود، به ابزاری قوی و جهان شمول تبدیل شد 
که با هدایت تهیه کنندگان و برنامه ریزان یهودی، سوژه های موردن 
نظر خود را انتخاب می کرد و غگاهانه غن ها را بارور کرده و به فیلم 
ات خود را می گذاشت . در ایام جنگ جها�ن  تبدیل می کرد و تأث�ی
این مثلث عوض شد و » نازیسم ، فاشیسم و شیطان « اظالع 
سه گانه غن را ساختند و پرو پاگاندای سینما�ی علیه حکومت رایش 

سوم شکل گرفت .
ن ،  در سال های جنگ رسد، مثلث شیطا�ن باز تعریف شد و » چ�ی
شوروی و شیطان « سه ظلع غن را ساختند و یهود و یهودا از گناه 
ئه شدند؛ تا این که روح خدا در کالبد ملت ایران  تاریخی خود ت�ب
ی امام و پشتوانه حماسه عاشورا ، انقالب علوی  دمید و به ره�ب
، به صف منتظران  ن شکل گرفت که عمال ایرانیان را چون مردا�ن غهن�ی
ن جنگ  موعود، وارد کرد. ناگهان دیکتاتوری رسمایه که با به راه انداخ�ت
ن غمریکا و شوروی سود های کال�ن به جیب زده بود و  تصنعی ب�ی
در سینما »جنگ  ستارگان« را به راه انداخته بود تا »مجتمع های 
صنع�ت - نظامی « صهیونیس�ت حداک�ش سود را داشته باشند، از 
خواب خود خواسته پرید و دوباره تعریفی جدید از مثلث شیطا�ن 
ارائه داد؛» روسیه ، مسلمانان و شیطان «. در سینما هم غثاری 
چون » مردی که فردا رادید « پدید غمد که بر اساس پیشگو�ی های 
نوس�ت غداموس توسط یهودیا�ن چون » اورسون ولز « دو سال پس 
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وز ی انقالب اسالمی )1981( ساخته شد که در غن به همکاری  از پ�ی
ن پرداخته  ن مسلم�ی هسته ای مسلمانان و روس ها و ظهور دجال در ب�ی
ق، خطر کمونیسم در سینما کم�ت مورد  بود. با فروپایسش بلوک رسش
اشاره قرار می گرفت و این بار ح�ت مثلث تبدیل به دو ضلعی شده بود 
و یک خط شیطا�ن در طول تاریخ رسم می شد که در لباس جدیدی، 
تمدن آرب را نشانه گرفته است؛ شیطان باستا�ن در قالب اسالم، 
یت  خود را ظاهر کرده بود و با فریب مسلمانان، زمینه سقوط ب�ش

)بخوانید آرب ( را فراهم کرده بود .
، یاران شیطان بودند که از زیر خاکس�ت  ن  در سناریوی جدید، مسلم�ی
قرون بر غمده بودند و همچون » گودزیال « حیات انسا�ن را تهدید 
می کردند و فقط دایناسورها�ی بزرگ�ت از خودشان چون »یونگاری« 
حریف غن ها می شدند و چون »بیگانه« ای بودند که اگر خونش را 
، رسخی خونش هم اثرات مخرب خود را برای تمدن  هم می ریخ�ت
اومانیس�ت آرب با محوریت غمریکا داشت و باعث ویرا�ن و فساد 
ن  « ها را همسان پایان یاف�ت می شد؛ لذا ظهور »بیگانه« ها و»وح�ش
زمانه انسان به تصویر کشیدند. دیگر این »جنگ دنیاها« غنچنان وسیع 
ده اش، غن را به خطری برای همه ب�ش تبدیل  شده بود که دامنه گس�ت
ن مخرب، برای ب�ش به  می کرد و پایان دوران را در صورت تسلط شیاط�ی
ارمغان می غورد؛ پس هالیوود در دشمن سازی اش، نیاز داشت اوضاع 
را غخرالزما�ن به تصویر بکشد و عطش نیاز به منجی را چند برابر کند 
ن بود  و منجیان و ابر قهرمانان خود را به رخ عالمیان کشد این چن�ی
که غخر الزمان و موعود و منجی برای اربابان سینما، موضوعی�ت دو 
چندان یافت . با نزدیک شدن سال 1999 و 2000 و عطش هزاره گرا�ی 
ن رشد  ن فرقه های مختلف مسیحی و یهودی، منجی گرا�ی ن�ی در ب�ی
یافت و با سییل از ظهور قهرمانان قدیمی و جدید در هالیوود روبرو 
بودیم. از طر�ن با افول کمونیسم، کارخانه داران تسلیحات - که آالبا 
صهیونیست هستند - به فکر افتادند که بازاریا�ب سینما�ی خودرا باز 
هم تداوم بخشند و در دورا�ن که آربیان به شدت از مدرنیسم و 
ساخته خسته شده اند، دشم�ن قوی اسالم  ماشینیسم و مکاتب ب�ش
را با آرب هرچه افزون تر به تصویر کشند و با نزدیک نما�ی دورا�ن که 
ن مسلمان بر جهان مسلط شده اند، غخرالزمان خاص خود  شیاط�ی
نات مدرن و تسلیحات فوق  را خلق کنند، غخرالزما�ن که اگر تجه�ی
فته غمریکا�ی نباشد، شیطان بر اوضاع مسلط می شود. همه این  پی�ش
فت های ایران شیعی و نفوذ تفکرات ناب اسالمی  عوامل در کنار پی�ش
در جهان، باعث شد که بحث غخرالزمان و مسیحی و حکومت پایان 
روزگار در سینمای آرب و رسغمد غن یع�ن هالیوود، اصالت پیدا کند 
و در فاصله ده ساله 1995 تا 2005 از 22 فیلم پرفروش جهان، 19 مورد 
گذاری چون :  دازد . غثار شاخص و تأث�ی به نحوی به این موضوع ب�پ
ماتریکس ، هری پاتر ، ارباب حلقه ها ، پ� جهنمی ، ترمیناتور ، امگا 

کد ،2 )مگیدو ( و...

انواع آخرالزمان در سینما

سینمای  در  دوران  پایان  برای  انواعی  می توان  مختلفی  جهات  از 
مرسوم آرب متصور شد . در یک تقسیم بندی می توان به این اقسام 

تصویرکردن غخرالزمان در سینما برسیم:
1.غخرالزمان دی�ن که در غن پیش گو�ی های کتاب مقدس)با محوریت 
تورات( به تصویر درمی غیند . ح�ت انجیل هم با نگاه به تورات تصویر 

می شود .
2.غخر الزمان تکنولوژیک که حدیث چالش وسیع انسان و مصنوعات 

ن های قوی یا  اوست که بر او برتری یافته اند؛ چه از نوع ماش�ی
موجودات زنده ای که با مهندیس ژنتیک تغی�ی کرده اند .

ن انسان و  ده ای ب�ی 3. غخرالزمان علمی - تخییل که در غن جدال گس�ت
موجودات فرازمی�ن یا بیگانه به تصویر درمی غید .

اعماق  از  مفاهیمی  و  موجودات  که  اسطوره ای  4.غخرالزمان 
ایط سخت غخرالزمان را  افسانه ها و اساط�ی به امروز می غیند و رسش

برای ب�ش ایجاد می کنند.
5.غخرالزمان طبیعی که ب�ش با انواع و اقسام بالیا و مصیبت های 
 ، فراگ�ی امراض  شدید،  زلزله های  و  سیل ها  مثل  طبیعی 
و  ات  و ح�ش بزرگ  شهاب سنگ های   ، رحم  �ب  غتشفشان های 
حیوانات عجیب و آریب علیه سلطه افراطی ب�ش می شورند و ب�ش 
ایط صع�ب می رسد که اگر تالش نکند و در  د با این بالیا به رسش در ن�ب
مقابل این ها مقاومت نکند، غخرین نفس های حیات خود را می زند 

و به پایان جهان می رسد .
ی�- جادو�ی که ساحران و جادوگران و رماالن  ن 6.غخرالزمان متاف�ی
امروزی یا دیروزی، برای به دست غوردن قدرت، عرصه را بر غدمی 
ن روزهای  تنگ کرده و اوضاع را به سمت وحشت و هراس واپس�ی

ی پیش می برند . حیات ب�ش
در هر کدام از این انواع، فیلم های زیادی ساخته شده است که 
ن باید از نژاد یهودی یا غنگلو  در تمام غن ها ، نژاد بخش کره زم�ی
یا منجیان آر�ب نباشند، همه افراد  ساکسون باشد واگر منجی 
 شیطان هستند. در یک 

گ
 همیش�

گ
ب�ش در خطر نابودی یا برد�

تقسیم بندی دیگر، می توان دو نوع کیل از غخرالزمان را در غثار 
سینما�ی برشمرد :

1.غخرالزمان دی�ن : که در غن عنا�ی چون مسیح یا مشیا )ماشیحا 
( خدا ، فرشتگان و سایر عنا� مسیح - یهودی ، یاریگر انسان 
در برابر هیوال یا وحش یا مار یا شیطان یا اژدها هستند و بحث 
هزاره گرا�ی و دریاچه غتش و زندان هزار ساله و تخت پادشاهی 
و حق و باطل و ایمان و کفر مطرح است . البته به دلیل نفوذ 
بسیار باالی یهودیان و صهیونیست ها در هالیوود، طبیعتا محور 
این قبیل غثار پیش گو�ی های تورات خصوصا کتاب های دانیال ن�ب 
و اشعیا و حزقیال می باشد و در مواردی که طبق پیش گو�ی های 
انجیل در کتاب مکاشفات یوحنا، مواردی مطرح شده با قرائت های 
با تفس�ی یهودیزه از مسیحیت طرف  مسیحیت صهیونیس�ت و 
ن غثاری، ب�ش در غخرین لحظه های آربت و تنها�ی  هستیم. در چن�ی
ارت و شیطان مورد حمایت  ی و تقدیری اش دربرابر سپاهیان رسش ج�ب
ین نمونه  د. به�ت وی معنوی قدرتمند مسیحیا�ی قرار می گ�ی یک ن�ی
از این دست غثار، قیلم امگا کد 2 ) میگیدو ( است که ساخته شبکه 

TBN و صهیونیست های مسیحی است .
2. غخرالزمان آ�ی دی�ن : در این نوع تصویر غخرالزمان ، کم�ت نامی 
از خدا و مسیح و ) ماشیحا ( برده می شود و ب�ش به تنها�ی با اراده 
قوی خود ج�ب تقدیر را می شکند و به تنها�ی با تکیه بر تکنولوژی 
یرش فائق غمده و برتری انسان بر همه  و عقل خود بر دشمن رسش
ن و اومانیسم افراطی را به وضوح به تصویر می کشد . در این  چ�ی
قبیل غثار به جای قدرت الهی، در برخی موارد قدرت عشق مطرح 
می شود که قهرمان داستان با عشق خالصانه و صد در صد زمی�ن 
ن می رهاند ؛ مانند  به ستاره مؤنث فیلم، جهان را از رسش شیاط�ی
فیلم »پ� جهنمی« و »ماتریکس« و در برخی موارد نوع دوس�ت 
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دشمن سازی اش،  در  هالیوود 
به  آخرالزما�ن  را  اوضاع  داشت  نیاز 

تصویر بکشد و عطش نیاز به منجی را 
چند برابر کند و منجیان و ابر قهرمانان 
ن  خود را به رخ عالمیان کشد این چن�ی

بود که آخر الزمان و موعود و منجی 
اربابان سینما، موضوعی�ت  برای 

دو چندان یافت. 

 ، ن اث اجدادی یا خانواده یا رسزم�ی و یا میل گرا�ی یا قوم گرا�ی یا م�ی
بت ها�ی می شوند که قهرمان به خاطر غن ها در مقابل ضد قهرمان 
 و مقاومت می کند؛ مانند فیلم »هری پاتر«که خانواده و 

گ
ایستاد�

ن هاگوارتز در غن اصالت دارد . اث اجدادی و رسزم�ی حفظ م�ی
نکته مهم این است که اساط�ی صهیونیس�ت هم در نوع دی�ن و هم 
دی�ن به شدت یافت می شوند . انواعی از غخرالزمان آ�ی دی�ن  در نوع آ�ی
غنچنان انحرا�ن و عجیب هستند که بعضا ضددی�ن می شوند؛ مانند 
قسمت چهارم »طالع نحس« که در غن شیطان تمام موانع پیش روی 
ک مورد حمایت خود و برادر کوچک ترش  خدا را بر می دارد و دخ�ت
»الکساندر« را محافظت می کند تا بتوانند حلقه شیطان پرستان را 
� که به شدت از عالئم مسیحی و  ش دهند . دخ�ت تشکیل و گس�ت
ی� متنفر است. قابل ذکر است که  ن کلیسا و کشیش و هر نوع متاف�ی
پس از ساخته شدن قسمت اول طالع نحس، ارسائیل نقش مهمی در 
تولید قسمت های بعدی این فیلم ایفا کرد. برخی منتقدین مسیحی، 
»هری پاتر« را هم در این راستا ارزیا�ب کردند و شیوع خرافه و جادو و 
کارهای خال�ن چون دزدی، پنهان کاری، جادوگری و قانون شک�ن توسط 
قهرمانان داستان را علیه مسیحیت ارزیا�ب کردند. نکته قابل توجه این 
، فیلم همیشه ضد مسیحی است  است که در هالیوود ضد دی�ن

و فیلم ضد یهودی واقعی در هالیوود هرگز ساخته 
نمی شود.

مبا�ن و پیش زمینه های آثار آخرالزمان 
سینمای غرب

سیاست های  در  بحث  این  به  ن  پرداخ�ت
اع سینما  استعماری آرب نوین ، قبل از اخ�ت
هم سابقه دیرینه ای داشته است. برخی مبا�ن 
غخرالزما�ن  غثار  قبیل  این  پیش زمینه های  و 

بدین قرار هستند :
تلفظ  کاباال  یهودی(:  )تصوف  1.کابالیسم 

به  کلمه  این  است.  ی  »کباله« ع�ب کلمه  انگلی� 
مع�ن قدیمی و کهن است و اصطالحا به معنای تصوف 

وان غن، این مکتب را دانش رسی و پنهان  یهودی به کار می رود. پ�ی
خاخام های یهودی می خوانند و برای غن پیشینه ای تا حدود قرن دوم 
ندهم میالدی  وع غن را به قرن س�ی میالدی قائلند؛ اما محققان رسش
« قوی خود در  می رسانند که با »شیطان شنایس« و »پیام مسیحا�ی
جنوب فرانسه ، توسط اسحاق کور ) 1160 - 1235 ( پایه گذاری شد. 
ن اول ) 1213 - 1276 (، شاه غراگون  این دوران مصادف با سلطنت جم�ی
)واقع در شمال اسپانیا( است. جیمز از سال 627 هجری )1229 م( به 
دولت های اسالمی اندلس هجوم برد و موجی از جنگ های صلی�ب را 
ن ایام بود که جنگ  ن هم�ی علیه اسپانیای اسالمی راه انداخت. همچن�ی
ق اروپا با جهان اسالم انجام می شد و سلطنت  صلی�ب پنجم در رسش
عبایس بغداد به وسیله بودائیان هم پیمان هالکوخان مغول )656 
ق / 1285 م( درهم شکست و دولت مقتدر ممالیک ترک در مرص 
ایجاد شد و به اصیل ترین رقیب زرساالران یهودی و صلیبیون مسیحی 
اروپا تبدیل شد. زرساالران یهودی در این ایام احساس کردند که به 
یک حرکت و شور مسیحا�ی قوی نیاز دارند تا توده های مسیحی و 
ن ایام،  خواص یهودی را با خود همراه کنند. ایجاد کابالیسم در هم�ی
ن عوام اروپا برای مقابله  ده ای ب�ی ن شور غخر الزما�ن گس�ت برای انداخ�ت
دی لودائیان و یهودیان و  با مسلمانان بود و از طر�ن با اتحاد راه�ب

صلیبیون اروپا، فشار بر دولت ممالیک مرص و عباسیا�ن که مرکز خود 
را به قاهره منتقل کرده بودند، بیش�ت شد و برای زرساالران جنگ طلب 
اروپا نیاز بود که شیطان و یاران او را در میان مسلمانان جستجو 
کنند تا مردم اروپا علیه مسلمانان بسیج شوند و در جنگ های صلی�ب 
با�ت مانده، از جنگ طلبان حمایت کنند. در کابالیسم، همان اسطوره 
سیایس یهودی »پادشاهی خاندان داوودی« در غخرالزمان جنبه ای 
ن طرح می شود  د و در قال�ب جدید چن�ی ن عرفا�ن می گ�ی ملکو�ت و رازغم�ی
ن تجیل نور در کوه طور بر مویس)ع( بود و سپس داوود)ع(  که نخست�ی
نماد نور الهی و عامل غن در دنیای زمی�ن بدل می شود و »شخینا«، 
تجیل روحا�ن داوود)ع( به حامل غن نور الهی در دنیای ماوراء زمی�ن 
ن یهودیان می ماند تا در زمان غخر در  مبدل می گردد. این نور در ب�ی
ن موعود بر مسیح از نسل داوود)ع(، نازل شود و حکومت  رسزم�ی

جها�ن یهود تشکیل گردد. 
ن مسیحیان هم به دلیل غشنا�ی با ن�ب داوود  این مفاهیم که در ب�ی
مرسوم بود، به زودی جا افتاد و با چاپ متعدد رساله های کابایل، 
ن مسیحیان  تا چند قرن، شور مسیحا�ی و شعف غخرالزما�ن را در ب�ی
الیگاریسش  اروپا هم راه انداخت و باعث انسجام و اتحاد رسبازان 
زرساالر یهودی - مسیحی اروپا شد . تا این که در نیمه اول قرن 17 
 فعال الیگاریسش یهودی 

گ
دام به کانون فرهن� میالدی غمس�ت

مسیحا�ی  غرمان های  ترویج  غن،  همپای  و  شد  بدل 
به عنوان ایدئولوژی استعمار زمانه غآاز گشت و 
ن غرمان های غخرالزما�ن بهانه آاصبان غمریکا  هم�ی
قتل عام  و  جدید«  ن  »رسزم�ی به  ن  رف�ت برای 
انتشارا�ت  تبلیغا�ت و  تکاپوی  رسخپوشان شد. 
ات  دام، تأث�ی زرساالری یهودی هلند در غمس�ت
ن  جدی در تکوین اندیشه استعماری انگلیس ن�ی
برجای نهاد. مناسک جن� و جادوگری و سحر 
و کهانت، بعدها در کلوپ های کابالی�ت مرسوم شد 
و ح�ت اتهام غشامیدن خون توسط یهودیان و پیوند 
ن و جادوگران در سده نوزدهم )خصوصا در  غنها با شیاط�ی
ن منحرف،  ن مردم شایع شد. این غی�ی ق اروپا( به وفور ب�ی روسیه و رسش
ا�ی بازی کرد  بعدها در تکوین اندیشه فراماسونری هم نقش ب�ن
که انجمن های رسی ماسو�ن را در اختیار استعمارگران انگلی� و 
ن در هالیوود در سال های دهه 1990 و 2000  غمریکا�ی قرار داد .اکنون ن�ی
ن سن�ت کابالیسم  م  کابالیسم جان تازه ای گرفته است و برخی قوان�ی
را زیرپا گذاشته و با عضویت زنان در این فرقه موافقت شده است 
تا از طریق بسط غرمان های مسیحا�ی و غخرالزما�ن و شیطان شنایس 
ی در مواجهه با روند روبه رشد  صهیونیس�ت بتواند انسجام بیش�ت

اسالم انقال�ب داشته باشد. 
به نوشته روزنامه دییل میل، اکنون ره�ب یهودی 75 ساله این فرقه 
»فیوال گروبر گر) فلیپ برگ («، از قدرتمندان پشت پرده هالیوود 
است و با کمک هم� دومش »کارن« به طور عل�ن »مرکز غموزش 
پیشه های معروف و عوامل  کاباال« را تأسیس نموده و بسیاری از ه�ن
ان  سینمای هالیوود را به خود جذب کرده است و از طریق این مزدبگ�ی
اهداف خود را تعقیب می کنند. افرادی چون »مادونا« ) که نام خود 
نابت  را به اس�ت - ملکه یهودی دربار خشایارشاه- تغی�ی داده است(، »ال�ی
»برتی�ن  مور«،  »دمی   ،» ن کی�ت »دیان  ایسند«،  اس�ت »باربرا  تیلور«، 
ز«، »وینونا رایدر«، »میک جاگر« و ح�ت فوتبالیست ها »دیوید  اسپ�ی
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اسالم هرایس 
از  تنفر  بذر  ن  کاش�ت و 

مسلمانان، از اصیل ترین مایه های 
غرب  است.  هالیوود  آخرالزما�ن  آثار 
سال هاست که فهمیده ذات اومانیس�ت 
تمدنش با حق محوری اسالمی تنا�ن دارد. 
وزی انقالب اسالمی، غرب  از طر�ن با پ�ی
ین دشمن  صهیون زده شیعه را بزرگ�ت

نتیک یافت.  د سای�ب خود در ن�ب

 و متأسفانه شهرت 
گ

بکام«و هم�ش»ویکتوریا« و... فساد و هرز�
ز در  باالی برخی از افراد شهره عام و خاص است. مثال برتی�ن اسپ�ی
یک مورد یک ازدواج سه ساعته با یک خواننده دیگر داشت و پس از 
جدا�ی طی 24 ساعت طالق گرفت! و البته همینان الگوی بسیاری از 
جوانان مورد استحمار زرساالران کابالیست هستند .فرقه فیلیپ برگ 
به ادعای خودشان، حدود سه میلیون عضو دارد و ثروت فراوا�ن دارد. 
در سال 2002 حدود 23 میلیون دالر داشت، ویل در سال 2003 فقط در 
لس غنجلس 26 میلیون دالر ثروت داشت! اینان روش های ظالمانه ای 
برای ثروت افزا�ی دارند؛ مثال غب معمویل را به نام »غب کاباال « هر 
بطری 8 دالر می فروشند! یا کتاب اصیل کابالیسم یع�ن »ظهر« را که 

زیر یکصد دالر است، به قیمت 430 دالر می فروشند.
ن فرد فاسدی چون » مادونا « به این فرقه ،   این اعمال و پیوس�ت
»ر�ب  چون  یهودی  سنت گرای  علمای  شدید  ی  موضع گ�ی باعث 
یاکوب ایمانوئل« و »خاخام باری مارکوز« و »ر�ب اسحاق کدوری« 
خاخام رسشناس بیت المقدس علیه فرقه او شده است؛ اما شواهد 
زرساالران  مقتدر  شبکه  ی  همه جانبه  حمایت  بر  فراوا�ن  دالیل  و 

یهودی - صهیونیست هالیوود ، از ترویج کاباال و مناسک 
 و غرمان های مسیحا�ی و 

گ
جن� و جادوگری و رمزوار�

شیطان شنایس مدرن غن در دست می باشد. طیف 
مروج کابالیسم و فرقه های تابع کابالیسم چون 
» فرانکیسم« و »دونمه« بسیار وسیع است و 
شامل ترویج رقص های جن� لمبادا )رقص 
ترکیه  دونمه های  مناسک جن�  از  که  بره( 
گرفته شده است و توسط مایکل جکسون و 

سایر مفسدین هالیوود، رواج داده می شود تا 
فیلم ها�ی که به ارزش جادو�ی اعداد و حروف 

ی در دایره ها�ی  مربوط می شود)خصوصا حروف ع�ب
فیلم ها�ی  می باشند(.  کابالیسم  سن�ت  نماد های  که 

« و »ارسار حروف « به ترویج اهمیت حروف و اعداد  مانند »�پ
کابالیسم  تا مخاطب به  ی می پردازند و مقدمه سازی می کنند  ع�ب
نزدیک شود و در فیلم پرهزینه و پرمخاط�ب چون »هری پاتر« به 
مباحث شیطان شنایس و غخرالزما�ن و جادوگرا�ی و سحر وکهانت و 
سمبل های پادشاهی داوودی)ش�ی آران ایستاده ( که نماد سبط یهودا 
می باشد، پرداخته می شود ؛ سبطی که بر اسباط 12 گانه مسلط شد 
ن با اشاره  و یهودیت ماده گرا را به وجود غورد. در این فیلم، همچن�ی
ن هری، مطالب مزبور را  به شجاعت و استعداد و برگزید� پیش�ی
ی یا داستان تخییل به خورد  ن کامال جهت دار به اسم یک فیلم فان�ت
کودکان معصوم می دهند؛ البته جدای از این بحث ها ، غثاری که 
در هالیوود، تبلیغ زیادی روی غن ها می شود، به وضوح در ارتباط با 
اهداف اربابان صهیونیست یهودی و مسیحی هالیوود می باشد و به 
گفته مصطفی عقاد کارگردان فیلم معروف »الرساله«: »در هالیوود 
ن  همه کاره تهیه کنندگان و پشتیبانان، صهیونیست هستند ... همه چ�ی

ل می شوند. ح�ت سوژه ها کن�ت
عهد عتیق و تاریخ و عقاید و احکام و اسطوره ها و سمبل های 
ین منابع ومبا�ن فیلم های غخرالزمان محسوب  یهودی، ی� از مهم�ت
می شود . در عهد عتیق کتاب » دانیال ن�ب « و » اشعیا « و پیشگو�ی 
های انبیای ارسائیل، در این باره بسیار اهمیت دارد. انتخاب نماد مار 
با اژدهای بالدار به عنوان شیطان در برخی فیلم های غخرالزما�ن از 

ن رسیدن بهشت زمی�ن و ایجاد پادشاهی  این قبیل است و همچن�ی
ین غموزه های روزگار پایان در عهد عتیق  مسیح بن داوود از مهم�ت
، نماد  محسوب می شود . در فیلم های یهودی سمبلیک غخرالزما�ن
ش�ی یا تاج یا قلعه همان »پادشاهی داوودی« می باشد که باید در 
ن ش�ی و عسل )همان ارسائیل بزرگ از نیل تا فرات( تشکیل  رسزم�ی
شود و سپس تسلط بر همه جهان را برای اعقاب یعقوب، پدید غورد. 
 و سمبل های نگهدارنده غباء و اجداد؛ 

گ
اث خانواد� توجه به حفظ م�ی

«، نماد های جان�ب اش  عیل الخصوص سمبل »س�پ محافظ دودما�ن
چون تک شاخ و اسب و گوزن و مهر گیاه و تاج و قلعه و شمعدان 
وزه ای و قرمز و طال�ی  هفت شاخه و گرگ و رنگ های غ�ب غسما�ن و ف�ی
که هر کدام نماد ی� از قبایل 12گانه ب�ن ارسائیل بود، در این قبیل غثار 

به وفور دیده شده است .
نژادپرس�ت و تأکید بر اصالت خون و عایل ترین نسب و دودمان نجیب 
ن از مشخصات اصیل برخی غثار سینما�ی محسوب  و درجه اول ن�ی
ن  اث اجدادی« ن�ی می شود. تأکید بیش از حد روی کلمه »مادر« و »م�ی
از دیگر نشانه های یهودی بودن منشاء اثر می باشد چرا که نسل و 
دودمان و الیگاریسش دودما�ن یهودی که در خانواده ها�ی 
چون روچیلد در طی 200 سال متجیل شده است، 
در  و  دارد  اهمیت  بسیار  یهودیان  ن  ب�ی در 
یهودیت است که ی� از اصیل ترین مالک های 
یهودی بودن، یهودیت مادر فرد است تا غنجا 
که بسیاری از مف�ین قانون در رژیم آاصب 
اصیل  دلیل  را  مادر  یهودی بودن   ، ن فلسط�ی
یهودیت فرد ارسائییل می دانند. اسطوره ها�ی 
 یهودیان 

گ
چون: مظلومیت و تنها�ی و غوار�

بروز  سپس  و  مادری  ن  رسزم�ی از  دوری  و 
استعداد ها با تکیه بر »یاد خانواده« و تداوم 
برای   »

گ
خانواد� افت  »رسش و   » دودما�ن »ثروت 

ن جن و انس« رسیدن به رسوری دیگران و  »شکست شیاط�ی
ن وعده داده شده و مقدس؛  « در رسزم�ی تشکیل »سلطنت غخرالزما�ن
در غثار فراوا�ن از هالیوود مطرح شده اند که » هری پاتر« و »ارباب 
 

گ
حلقه ها « و »ماتریکس« و »فرار جوجه ای« از غن نمونه اند که هم�
این غثار از مهم ترین فیلم های غخرالزما�ن هم محسوب می شوند 
 غزاد 

گ
ن مردگان خاص)یهودیان( و زند� . بحث معاد مادی و رستاخ�ی

ن زندگان و کمک به زنده ها برای ایجاد بهشت زمی�ن  مردگان در ب�ی
ین عنا� یهودیزه هالیوود هستند که در بسیاری از  ن از مهم�ت ن�ی
فاخرترین فیلم ها شاهد غن بوده ایم. به علت ابتنای بسیاری از 
غینده نگری های غخرالزما�ن هالیوود بر به اصطالح پیشگو�ی های انبیا 
ناعی و مبهم بودن اک�ش غن پیشگو�ی ها  ن ب�ن ارسائیل و ان�ت و مقدس�ی
 ، و در نتیجه، غزادبودن راه برای تعدد تفاس�ی و تأویالت غخرالزما�ن
فیلم های گوناگون غخرالزما�ن با عنا� تصویری مختلفی ساخته 
شده اند و »اژده های هفت رس« و »وحش« و مار یا اژدهای قدیم و 

عنا� شیطا�ن دیگر به انحنای مختلفی تصویر شده اند .
مسیحیت صهیونیس�ت و یهودیزه و عهد جدید و تفاس�ی صهیونیس�ت 
ین منابع و مبا�ن فیلم های غخرالزما�ن  ن از مهم�ت - تورا�ت از غن، ن�ی
کتاب  می کند،  این قسم خودنما�ی  در  به شدت  غنچه  می باشد. 
اک�ش مسیحیان  است.  غخرین سفر عهد جدید  یوحنا،  مکاشفات 
به  که   ، عهد عتیق راهم معت�ب می دانند ، خصوصا مسیحیا�ن 
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غراء و اندیشه های یهودی - تورا�ت نزدیک ترند؛ مانند پروتستان ها و 
ن دلیل،  ن ها و مسیحیان صهیونیست. به هم�ی کالوینیست ها و پیوری�ت
بسیاری  مبنای  یوحنا  مکاشفات  و  انجیل  از  تورا�ت  تفاس�ی  امروزه 
است.  دوران شده  پایان  وسینمای  و ه�ن  غخرالزما�ن  قضاوت های 
شاید برخی از عنا� خاص مسیحیت صهیونیس�ت که در عهد قدیم 
)تورات( نیامده است را بتوان به عنوان شاخصه های اصیل فیلم های 
صهیونیست مسیحی بدانیم؛ گرچه یهودیان هم برای جذب مسیحیان 
ین  و قلوب دی�ن غنان، از این عنا� استفاده می کنند. برخی از مهم�ت
این عنا� را در ادامه می غوریم. بر اساس غموزه نجات در مسیحیت 
و یهودیت و از نظر مسیحیان صهیونیست، در غخرالزمان یهودیا�ن 
د غرماگدون با�ت می مانند، مسیحی می شوند و یاور  هم که پس از ن�ب
انیان  عی�)ع( خواهند شد ؛ ویل از منظر یهودیان، نژاد برتر ع�ب
وران، بر  ن و رسش وزی مسیح بن داوود بر شیاط�ی هستند که پس از پ�ی
تمام انسان های دیگر که درجه دوم و سوم و ح�ت در برخی موتون 

پست تر از حیوانات شمرده اند ، حکومت خواهند کرد .
صهیونیسم مسیحی درباره مشکال�ت که در بابل)عراق و سوریه و اردن 
ن و ظهور  امروز( پیش می غید و حکومت دولت یهودی در فلسط�ی
ن و بالیای غخرالزما�ن و ظهور شیطان قدرتمند  مسیحا در زمانه واپس�ی
اکا�ت دارد  در غخرالزمان و برخی موارد دیگر با صهیونیسم یهودی اش�ت
اکات بوده است که باعث شده مسیحیان، تحت  ن اش�ت و اصوال هم�ی
ند و فرقه مسیحیت  سلطه تفکرات اسطوره ای صهیونیسم قرار بگ�ی
صهیونیس�ت به وجود بیاید . فیلم امگاکد 2 )میگیدو( نمونه کامیل 
تملک  در  که   T.B.N شبکه که  است  مسیحی  یک صهیونیست  از 
صهیونیست های مسیحی غمریکا است، غن را ساخته است. در این 
ی غن�ت کرایس )دجال یا ضد مسیح( و با  فیلم سپاهیان رسش به ره�ب
حضور اعراب و مسلمانان و ایرانیان و چی�ن ها )غسیا�ی ها( در صحرا�ی 
یفان)حر  ق حیفا در کنار تپه  رسش در شمال بیت المقدس و جنوب رسش
ی رئیس جمهور غمریکا  مجدون یا غرماگدون( با سپاهیان خدا به ره�ب
درگ�ی می شوند و شیطان از پوسته انسا�ن خود که همان غن�ت کرایس 
وهای سیاهی تاریخ را  ون می غید و مانند اژدها�ی بالدار ن�ی است ب�ی
به یاری می طلبد و سپس موفقی�ت نس�ب پیدا می کند، ویل با توسل 
ن قیام خود را انجام می دهد  ، مسیح دوم�ی مسیحیان معتقد غمریکا�ی
و معجزه وار، شیطان را به زندان ابد می فرستد و یارانش را )با محوریت 
( نابود می کند. فیلم »بشمار تا غرما گدون« هم از نمونه های  ن مسلم�ی
صهیونیست مسیحی سینمای هالیوود می باشد که در غن بر عروج 
وزی  عده ای مسیحیان تحت فشار به غسمان و نزول غنان با مسیح و پ�ی
غنان بر مصائب و بالیای عظیم غخر الزمان و تشکیل حکومت جها�ن 
مسیحی تأکید می شود. بسیار مناسب است که در پایان این قسمت 
به هفت مرحله یا هفت مشیت که مسیحیان صهیونیست به غن قائل 

هستند، اشاره ای کنیم :
ن موعود  ن های میانه )رسزم�ی مرحله اول : بازگشت یهودیان به رسزم�ی

 در جهان 
گ

ن یا ارسائیل( پس از ایام پراکند� وفلسط�ی
ن ) مسیحیان  ن فلسط�ی مرحله دوم : ایجاد دولت یهودی در رسزم�ی
صهیونیست گاهی داغ تر از یهودیان از حکومت جنایتکار ارسائیل 

حمایت می کنند(
مرحله سوم : رساندن بشارت ها و تنذیرهای انجیل به جهانیان و 
ب�ن ارسائیل )البته با قرائت های یهودیزه شده و تفس�ی اسکوفیلدی از 

انجیل

 )Rapture( مرحله چهارم : حصول مرحله رسخویسش مؤمنان مسیحی
و عروج مسیحیان معتقد به بهشت در کنار مسیح)ع(

مرحله پنجم : دوران فالکت و رنج و بالیای عظیم هفت ساله 
)Tribulation( و ظهور دجال و مبارزه سایر مأمنان با دجال 

مرحله ششم : وقوع جنگ غرماگدون در انتهای دوران رنج هفت ساله 
د  در شمال آرب بیت المقدس)اورشلیم( با تأکید تبلیغا�ت بر ن�ب
ن که  هسته ای عظیم و کشته شدن تعداد بسیار زیادی از مردم زم�ی
در برخی منابع مسیحیت صهیونیس�ت گفته شده تا چهار پنجم یا 
د، خون تا زیر  ن کشته خواهند شد و صحنه ن�ب دو سوم مردم زم�ی
زین اسب ها را خواهد گرفت)برخی به آلط این روایت را اسالمی 

دانسته اند( 
مرحله هفتم : ظهور دوم مسیح و مؤمنان واقعی و شکست 
خصوصا  جهان  در  زمی�ن  بهشت  استقرار  و  دجال  لشکریان 
ن های میانه به پایتخ�ت اورشلیم )یهودیان بنا به اختالفات یا  رسزم�ی

مسیحی می شوند یا هم پیمان مسیح خواهند شد( 
ن ی� از پس زمینه های غخرالزمان های   شیطان گرا�ی و سیطنیسم ن�ی
سینما�ی است. گرایش به قدرت برتر و اهریم�ن شیطان در طول 
زمان های دور از مرص باستان تا یونان باستان و آرب جدید ادامه 
داشته است و در دوران اخ�ی نوع جدیدی از پرستش شیطان که 
به همراه جادوگری و مناسک جن� است، شایع شده است و 
»کتاب شیطان گرایان« توسط پیغم�ب شیطا�ن غنان »غنتوان لوی« 
نوشته شده و کلیسای شیطان ) satan church( در غمریکا توسط 
این یهودی الوی پایه گذاری شده است. عالوه بر این که پایه گذار و 
ن  ن و مبلغ�ی مدون شیطان پرس�ت یهودی و صهیونیست است، مروج�ی
نت می باشد. فیلم ها�ی  غن هم آالبا سینمای هالیوود و شبکه این�ت
گرا�ی و  ن با ترویج ج�ب چون ماتریکس و هری پاتر و جن گ�ی و کنستانت�ی
رسمی این مکتب محسوب  ن آ�ی قدرت فوق العاده شیطان، از مبلغ�ی

می شوند .
اصیل ترین  از  مسلمانان،  از  تنفر  بذر  ن  کاش�ت و  اسالم هرایس   
مایه های غثار غخرالزما�ن هالیوود است. آرب سال هاست که فهمیده 
ذات اومانیس�ت تمدنش با خداگرا�ی و حق محوری اسالمی تنا�ن 
ی امام راحل به  وزی انقالب اسالمی به ره�ب دارد. از طر�ن با پ�ی
عنوان ی� از مراجع بزرگ شیعه، آرب صهیون زده به قدرت نظریه 
، امید مهدوی، سلحشوری علوی و  والیت فقیه اقتدار حسی�ن
ین دشمن خود در  عقالنیت و علم گرا�ی شیعی �پ برد و غن را بزرگ�ت
د علمی رسانه ای و سخت افزاری( یافت. در رأس  نتیک)ن�ب د سای�ب ن�ب
ین رآیب خود را ایران اسالمی دید و  اقتدار غنگلوزایان غمریکا بزرگ�ت
وع به حمله رسانه ای سینما�ی )برنده ترین سالح  ن دلیل رسش به هم�ی
 آرب( به مسلمانان کرد . در بسیاری از غثاری که حدود سه 

گ
فرهن�

دهه پیش ساخته اند، به شدت این جو ضد اسالمی رواج داده 
شده و کار را به غنجا رسانده اند که ح�ت در فیلم ) مردی که فردا را 
 The King« دید ( )پیشگو�ی نوس�ت غداموس (، امام زمان شیعه را
ارت و شیطان  of Terror« یع�ن سلطان تروریسم و وحشت و رسش
وزی  انقالب  خطاب کرداند؟ این فیلم دقیقا دو سال پس از پ�ی
اسالمی در سال 1981 م ساخته شد و باز هم برای جوسازی علیه 
پرونده هس�ت ایران در سال 2001 م با حرکت جدیدی به کارگردا�ن 
»اورسن ولز« یهودی، نسخه جدیدی با کیفیت باالی اولیه در دنیا 
پخش کردند . در این فیلم ترس فراوان غمریکاییان و صهیونیست ها 
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از قدرت تجمع و انسجام مسلمانان در نماز جمعه و قدرت اقتصادی 
نفت و قدرت علمی و توان هسته ای و همکاری مسلمانان با همسایه 
قدرتمند شمایل خود روسیه و والیت پذیری غنان از »ره�ب جوان ورشید 

خود« هویداست.
سینمای فریبنده هالیوود به این قبیل غثار غخرالزما�ن که مسلمانان 
با بمب اتمی به تمام جهان متمدن حمله می کنند، اکتفا نکرده و 
فیلم های نمادین و پیچیده ای چون ماتریکس و هری پاتر و ارباب 
حلقه ها و پ� جهنمی رادر فضای غخر الزمان سازی مورد نظر خود 
به بازار جها�ن ارائه کرد که با موفقیت زیادی هم همراه شد. شاید 
در ماتریکس با کامپیوتری روبرو باشیم که با مغز هوشمند خود 
بر ابنای ب�ش مسلط شده است و فقط اهایل شهر زایان)صهیون( 
 تکنولوژی نشده اند ، اما 

گ
هستند که درست می فهمند و اس�ی برد�

انیماتریکس(  انیمیشن های نه گانه ماتریکس)معروف به  از  در ی� 
عریا�ن  به طور  را  واچفس�( حرف خود  )برادران  فیلم  کارگردانان 
با زوم کردن روی نقشه خاورمیانه ، عربستان را  غنجا که  می زنند: 
ند و با زوم کردن روی مرکز بیابا�ن شبه جزیره شهری را  نشانه می گ�ی
ن روبوتیک ) یاران  ) شهر صفر - یک( به عنوان محل استقرار شیاط�ی
کامپیوتر شیطا�ن ماتریکس( نشان می دهد که عقل هر عاقیل غن را 
ین شهر مسلمانان می داند. در ادامه این انیمیشن، خرمگ�  مهم�ت
شوم و جغد مانند روی شبه جزیره عربستان فرود می غید و به سمت 
می  و �ب رسش )نهایت جسارت  بغداد حرکت می کند.  برصه و سپس 
نسبت به مقدسات اسالمی(. این نقشه درون سازمان ملل نصب 
شده است که به دست قدرت یک کارگر نظافتچی سازمان ملل متحد  
این خرمگس کشته می شود و با خونش هالل شیعی را از منتها الیه 
عراق)لبنان( تا وسط ایران ترسیم می کند. در این انیمیشن هم جامعه 
ملل)بخوانیدصهیونیست های حاکم بر غمریکا و فرانسه و غلمان و 
فت اقتصادی این روبات های شیطا�ن  کانادا( از قدرت علمی و پی�ش
درهراسند و غن ها را منکوب و رسکوب می کنند! در فیلم پ�جهنمی 
ن غمریکا�ی ها در مبارزه با اتحاد نازی های هیتلری و  )Hell Boy (ن�ی
ایرانیان موفق می شوند که شیطان را محدود کرده و نگذارند راه تسلط 

او به این دنیا باز شود .
ن ( مبارزه  یری که با پ� جهنمی)پ� غتش�ی در صحنه ای موجود رسش
در   . می غید  وجود  به  ایرا�ن  کامال  مجسمه  یک  درون  از  می کند، 
ن  فیلم غخرالزما�ن دیگری به نام »ارباب غرزوها« )Wish Master( ن�ی
شاهدیم که شیطان از درون یک مجسمه خدای ایرا�ن به غمریکا منتقل 
می شود و بالیای عظیم را به غمریکا می برد و در غنجا با هوشمندی 
�ت تار و مار می شود. در این زمینه  فرزندان ایاالت متحده، شیطان رسش
ن مقدار اکتفا می کنیم  فیلم های �ب شماری وجود دارد که به هم�ی
به  غخرالزمان  تصویر  از  ن الملل  ب�ی صهیونیسم  هدف  ین  .مهم�ت
ن نوعی هراس در دل مخاطب و  گونه های متنوع در سینما، انداخ�ت
ن قهرمانان هالیوودی و منجیان  تحریک عواطف مخاطب برای تحس�ی
ین  غخرالزما�ن سینما�ی توسط مخاطب است .اسالم انقال�ب مهم�ت
اتژیک برای تمدن اومانیس�ت - صهیونیس�ت معا� است  خطر اس�ت
نتیک موجود در عرصه فرهنگ، این اندیشه اسالمی -  د سای�ب و در ن�ب
( است که در مقابل سیل اطالعات  شیعی)حسی�ن ، مهدوی و وال�ی
یک جانبه سد ایجاد کرده و کم کم دارد از غب های پشت سد به نفع 

ترویج ایده های اندیشمندانه عقل ورزانه خود استفاده می کند .
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مقاالت
برریس انتقادی کابالیسم در سینمای هالیوود

ن سینما�ی ناین(  )مطالعه موردی انیمش�ی

سینمای  در  کابالیسم  انتقادی  برریس  مقاله| 
ن سینما�ی ناین( هالیوود )مطالعه موردی انیمش�ی

مقدمه

ن الملل که از غآاز قرن هفدهم  اهمیت سیایس دین در سیاست ب�ی
به طور فزاینده ای رنگ باخته بود، بار دیگر در اواخر قرن بیستم به 
مدد فرایند جها�ن شدن ارتباطا�ت به دوران اوج خود رسیده است. به 
، رشد شبکه های فرامیل بازیگران  تعب�ی هینیس، جها�ن شدن ارتباطا�ت
« ی� از عنا� معرف�ت  مذه�ب را تسهیل کرده است. »دین نوین جها�ن
جها�ن سازی است که رسدمداران نظام رسمایه داری قصد دارند در 
این پروژه، در چارچوب مدرنیته با محوریت کابالیسم و بودیسم تب�ت 
، در مقابل  و مطالعات پوزیتویس�ت روان شناخ�ت و جامعه شناخ�ت
یعت گرا�ی اسالم بایستند و عرفان دی�ن را از درون تهی سازند و  رسش
غن را به وسیله ای برای تخدیر جوامع انسا�ن و استعمار تبدیل کنند. 
د و  رسانه در دنیای جدید رقیب دین است و می کوشد جای دین را بگ�ی
ده ای را به وجود  ، اجماع نظر گس�ت لذا پژوهش در سینما از منظر دی�ن
غورده است. فیلم ها، دانسته یا ندانسته، حاوی نمادگرا�ی  مذه�ب 
هستند و می توانند عرضه کننده شکیل از جهان بی�ن باشند که به مثابه 
نوعی مذهب در فرهنگ عمل کند. هر فیلم، یک اثر و فرغورده 
و بازتاب فرهنگ رایجی است که غن را پرورده و تولید کرده  است. 
فیلم با خلق اسطوره ها، نشانه ها و ارزش ها�ی که گرامی داشته  شده 
و به شیوه ای غیی�ن تقویت می شوند، از این فرهنگ حمایت  می کند. 
دی و تاکتی� رسانه های آرب خصوصا هالیوود، در  فعالیت راه�ب
ش ادبیات معنویت عرص نوین و دین نوین جها�ن در چند دسته  گس�ت

از فیلم ها مورد تحلیل واقع شده اند: فیلم های کابالیس�ت و جادو�ی 
ق گرا خصوصا بودیسم  ؛ فیلم های رسش گرا؛ فیلم های غخر الزما�ن و رسش
ی و تاریخی و حمایس؛ فیلم های  ؛ فیلم های باستان گرا و اساط�ی تب�ت
. شاید بتوان از کاباال به عنوان مهم ترین  مروج سبک و شیوه آر�ب
ن نزدیک است  ستون دین نوین جها�ن که به اندیشه های صهیونیسم ن�ی

نام برد. 
کاباال یا قباال  کلمه ای است برای مکتب صو�ن گری مذه�ب در یهودیت 
ن نامیده شده و ابتدای غن در دوره  که حکمت مستور یا علم االرسار ن�ی
دوم بیت همیقداش)بیت المقدس( است. این تصوف، یک روش 
ی� یا رازَورزانه است و مدعی است که فرد برگزیده از طریق  ن متاف�ی
غن، خداوند و کائنات را می شناسد. این روش، او را از حد متعارف 
دانش، باالتر برده و سبب درک معنای ژرف و طرح غفرینش می گردد. 
»فی�ب اولیوت« مورخ یهودی، مرص باستان را خاستگاه کاباال می داند. 
ان یهودی  به عقیده وی ریشه های کاباال، سن�ت است که بعیصن ره�ب
در مرص باستان غن را غموختند و نسل به نسل به صورت شفاهی 
ن تاریخ ادیان معتقدند  منتقل کردند. به عنوان مثال برخی از محقق�ی
که طبقه  الویان در اصل مرصی بودند که در میان ب�ن ارسائیل نفوذ 
)الویان( را ایجاد نمودند. در ادامه خاندان  کردند و خاندان های کاه�ن
ن تصوف یهودی به نام کاباال را ایجاد کرد. مبلغان  الوی طریقت رازغم�ی
ن بردن مفاهیم اصیل دی�ن در اندیشه مخاطب  کاباال، در صدد از ب�ی
خود هستند، لذا مخاطب را به سمت شبه معنوی�ت فرامی خوانند که 
یعت بلکه بر پایه جادوست و بدین وسیله سعی دارند  نه بر پایه رسش
روح خداگرای انسان را به سمت مفاهیم خود بکشانند و با جداکردن 
چنگ انسان از عروه الوثقای توحید، او را در عمق تاری� های جهل و
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 2009 محصول  »»ناین«  فیلم 
کابالیس�ت  آثار جدید  از  ی�  آمریکا، 
را  جادو  وضوح  به  که  است  هالیوود 
وسیله نجات ب�ش معر�ن می کند و در 
و  شکست  مایه  را  یعت   رسش مقابل، 
ناکامی می داند که نیاز به آشکارسازی 

ایدئولوژی نهفته در آن دارد.

جادو و خرافه، به استثمار مادی و معنوی خود درغورند. به این دالیل، 
اتژیک آرب در فیلم های اخ�ی خود، تاکید جدی بر  سینمای اس�ت
مبا�ن کاباال و ترویج جادو و خرافه و در �پ غن کمرنگ نمودن خداگرا�ی 
نموده است. از این نمونه فیلم ها می توان به »کتابچه اسپایدرویک«، 
»رمزداوینچی«،   ،» »مومیا�ی جادوگر«،  »شاگرد   ،»

گ
زند� »درخت 

« و پروژه بزرگ »هری پاتر« اشاره کرد.  ن »افسانه مرل�ی
نتیک نظام  د سای�ب هالیوود به عنوان ی� از شاخص ترین بازیگران ن�ب
و  دی�ن  تفکر  نابودی  برای  ده ای  گس�ت اقدامات  آرب،  رسمایه داری 
ی نموده است و الزم است با شناخت  ن فطرت ب�ش خاموش ساخ�ت
ی، »قله  ی که به فرموده مقام معظم ره�ب این دستگاه توانمند ه�ن
سینمای دنیاست«،  هرچه بیش�ت در تحلیل خروجی های شاخص غن 
و باال بردن سطح سواد رسانه ای جامعه کوشش شود. بنابراین رصد 
-یهودی اش  اتژیک آرب به خصوص در بعد کابالیس�ت سینمای اس�ت
ی غثارتولیدی برجسته غن، بر جامعه تحقیقا�ت ما الزم است.   و پیگ�ی
جمله  از  داده اند.  انجام  تحقیقا�ت  کاباال  مورد  در  اندیشمندان 

ی  مهم ترین غن ها دایره المعار�ن است از عبدالوهاب المس�ی
به نام »دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم«. 

کاباال،  مفاهیم  کتاب،  این  پنجم  جلد  در 
ن ادوار تطور این  شخصیت های برجسته غن و ن�ی
مکتب، توضیح داده شده است. »جریانات 
اثر گرشوم شولم  یهودی«  بزرگ در عرفان 
ن متق�ن برای فهم این تصوف است.  ن م�ت ن�ی
 ، « اثر هارون یح�ی کتاب »فراماسونری جها�ن

ن مهم دیگری در فهم کاباالست. نویسنده  م�ت
در این کتاب با نگاه انتقادی به بیان جنبه های 

پنها�ن و سیایس این تصوف می پردازد. در مورد کاباال 
در سینما کارهای بسیار کمی انجام شده است. از جمله 

ق  کتاب »برریس مولفه های دی�ن سینمای متاثر از دین در آرب و رسش
«. در این کتاب که محصول  �ت در دو بخش ادیان آر�ب و ادیان رسش
مرکز پژوهش های اسالمی و در دست چاپ است، توضیحا�ت راجع به 
ادیان و مکاتب از جمله کاباال داده شده و سپس با بیان چندین فیلم 
 بازنما�ی این مکاتب در سینما پرداخته است. 

گ
در هر مورد به چگون�

از غن جا که تعداد فیلم های منتخب باالست، نویسندگان به برریس 
داخته و به دنبال جریان شنایس موضوع  ده یک فیلم ن�پ عمقی و گس�ت

در فیلم های مورد اشاره بوده اند.
  فیلم »»ناین« محصول 2009 غمریکا، ی� از غثار جدید کابالیس�ت 
هالیوود است که به وضوح جادو را وسیله نجات ب�ش معر�ن می کند و 
یعت  را مایه شکست و ناکامی می داند. در این نوشتار،  در مقابل، رسش
فیلم »ناین« به عنوان ی� از بارزترین غثار کابالیس�ت سینما، با هدف 
غشکارسازی ایدئولوژی نهفته در غن برریس می شود. در کاباال، عنا� 
معرف�ت زیادی وجود دارد؛ اما در این مقاله به مولفه ها�ی که با س�ی 
داستا�ن فیلم مطابقت دارد، پرداخته شده است، بنابراین سوال اصیل 
در این پژوهش این است که انیمیشن سینما�ی »ناین«، چگونه کاباال 
را بازنما�ی کرده است؟ برای این بازنما�ی از چه رمزگان ایدئولوژی� 
استفاده کرده است؟ رمزهای اجتماعی و ف�ن که برای بازنما�ی کاباال در 
این انیمیشن استفاده شده اند، چه رمزها�ی هستند؟ به چه نمادها�ی 

از کابالیسم در این فیلم اشاره شده است؟  

مولفه های کاباال) قباال(

جادو محوری

با غن که تورات در فقرات مختلفی، سحر را ممنوع اعالم کرده بود، 
اما قباالییان �ب توجه به هشدارهای تورات، مشتاقانه غن را فرا گرفتند. 
غگریپا  در اثر خود به نام »سه کتاب در باب فلسفه مکتوب« به 
ی انجام  ی که با مکتوبات ع�ب ن تفصیل کلمه کاباال، کارهای شگفت انگ�ی
شده است، مربع های جادو�ی و نام فرشتگا�ن که از طریق محاسبه و 
ح می دهد. غگریپا اعمال کاباال�ی را  استخراج کشف شده اند، همه را رسش
بخ�ش از جادوی طبیعی می داند که تاکنون در مورد غن آفلت شده 
است. در حقیقت صو�ن یهودی در جهت مهار نفس رسکش خود و 
داری از خداوند گام برنمی دارد، بلکه می کوشد تا از راه تامل  فرمان�ب
د، تا بتواند در خدا تاث�ی  ا�ت به ماهیت خداوند �پ ب�ب و معرفت ارسش
یالیس�ت پیدا کند. در این جاست که  بگذارد و بر جهان سلطه ای ام�پ

رابطه تصوف یهودی یا قباال با سحر و جادوگری مشخص می شود.

گرا�ی رسش

هم زمان با تحریف کتاب خدا در میان یهودیان، 
درباره شیطان و قدرتش اندیشه های نادرس�ت 
شکل گرفت. بسیاری از اساط�ی باستا�ن مرص، 
یونان و روم، به گونه ای برای خدایان فرعی 
ن اصالت به فرشتگان  استقالل قائلند و هم�ی
ویژه یا دیگر موجودات که از مظاهر نام ها و 
صفات خدای سبحان هستند، سبب محدود 
گذاری این اندیشه ها  شدن خدا می شود. تاث�ی
و  رسش  ن  گرف�ت قدرت  دالیل  از  ی�  قباال  بر 
شیطان در عقاید این مکتب به شمار می رود.  
در دایره المعارف یهود و یهودیت و صهیونیسم، 
بیان  این گونه  قباال،  در  رسش  وجودی  جنبه  به  اعتقاد 
شده است: »افسانه خلقت در قباالی لوریا�ن  با صیم صوم  به 
وع می شود. خداوند نهان در درون  مع�ن »جمع و متمرکز شدن« رسش
خود جمع می شود تا یک خالأ معنوی کامل به وجود غورد. از این 
ور است؛  ، رسش و زش�ت پدیدغمد«. نکته مهم، در منشأ رسش عقب نشی�ن
صفات خشم که از صفات برجسته خدا در تورات است، در قباال 
ا�ی   ا�ی گذاشت، به گونه ای که در مراتب تجیل ذات یکتا، سف�ی تأث�ی ب�ن
ور  وت نام دارد، منشأ رسش که بازوی چپ تجلیات خداوند است و ج�ب
شناخته می شود. بنابراین طبق نظر قباال، رسش نه تنها در قلمرو انسان، 
وهای خ�ی و  ن این ن�ی ن حا�ن است. و ب�ی بلکه در حوزه امور الهی ن�ی
اهای رسش که همانند دیگر  ، نزاعی دائمی در حال وقوع است. سف�ی رسش
وهای ناپا� خوانده می شوند.  اها از خداوند صادر شده اند ن�ی سف�ی
اهای  ی سمائل و ملکه اش لیلیت، در مقابل سف�ی وها به ره�ب این ن�ی

وهای پا� هستند صف کشیده اند.  دیگر که ن�ی
ی موجود در توصیفات زوهر از رسش و نزاع رسش با پا� از  عنرص اساط�ی
 خایص برخوردارند)همان(. بنابراین بر خالف فلسفه اسالمی 

گ
برجست�

که رسش در جهان، استقالل وجودی ندارد و بدون اذن خدا قادر به 
و�ی قدرتمند  ترصف و انجام فعیل نیست، در کابالیسم، رسش ن�ی
وهای الهی است و در  محسوب می شود که دائما در حال نزاع با ن�ی
 ، این مصاف، هر دو گروه از قدرت ویژه برخوردار بوده و افعال رسش
منوط به اذن خدوند نیست. حضور و اهمیت قوای رسش در منابع 
یهودی به حدی است که وجهه تاریک جهان و ارواح ناپاک را به 
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یره  روش�ن توصیف کرده اند؛ به طور مثال درباره مشخصات ارواح رسش
غمده است: از سه لحاظ، شبیه فرشتگان خدمتگزار و از سه لحاظ 
همانند موجودات انسا�ن هستند. همچون فرشتگان خدمتگزار دارای 
بال هستند، از این رس جهان به غن رس پرواز می کنند و از غینده خ�ب 
دارند و مانند موجودات انسا�ن می خورند و می غشامند و تولیدمثل 
ن گفته اند که غن ها می توانند شکل خود  ند. بعیصن ن�ی می کنند و می م�ی
را تغی�ی دهند و می توانند دیگران را ببینند ویل خود نامر�أ هستند. ی� 
از دانشمندان گفته است هر یک از ما یک هزار از غن ها را در سمت 

چپ و ده هزار از غنان را در سمت راست خود دارد. 

یعت گریزی رسش

ن و نواهی صادر شده از سوی خداوند برای سعادت  یعت، قوان�ی رسش
یعت به   نابود شدن رسش

گ
ب�ش است. گرشوم شولم در مورد چگون�

ن قباال با  ین نمادهای غئ�ی وسیله غموزه های کاباال�ی می نویسد: »بزرگ�ت
ند. تمام اسطوره های کهن که از مؤّلفان کتاب  دنیای اسطوره می غم�ی
ا�ش است که   م�ی

گ
ن کل قباال بر جای مانده است، جمل� باهر  و ن�ی

ن گنویس به یهودیان به ارث رسیده است و این ها به سهولت  از غی�ی
یعت و قانون شده اند«.گرچه زوهر خود را مدافع  باعث نابودی رسش
ن  هایش تعی�ی یعت یع�ن دین سن�ت ای می داند که در تلمود و تفس�ی رسش
شده است؛ اما از غنجا که قائل است غموزه های رمزی-کاباال- از تعالیم 
یعت- که به روی همگان گشوده است، برتر است، خود  تلمودی-رسش
را باالتر از سنت قلمداد می کند)وایدا، 1380، ص123(. بنابراین در 
 ، اها، قدرت های شیطا�ن حقیقت تعالیم زوهر درباره طبیعت سف�ی
یعت  ساختار روح، نظریه تناسخ ارواح و بدعت های زیاد غن در رسش
یهود، باعث تقابل میان یهودیت زوهری که مبت�ن بر حجیت الهام 
یعت-  عرفا�ن است و یهودیت سن�ت که مبت�ن بر متون تلمودی-رسش

است، شده است.
یعت، بسیاری  ن رسش بنابراین تصوف کاباال با ادعای برتری خود بر قوان�ی
ن الهی را زیر سوال می برد و با �ف نظر از انجام اعمال  از فرام�ی
عبادی و ارتکاب نواهی که از سوی خدا صادر شده است، در �پ عدم 
ده کاباال به  یعت است. به عنوان مثال روی غوری گس�ت تبعیت از رسش
یعت ح�ت  جادو از جمله مواردی است که بر خالف نص �یح رسش

در دین مویس است.
بلکه  نیست،  یک خدا  فرمان  تحت  کاباال جهان  مکتب  اساس  بر 
 

گ
� ت�ی یک  از  که  مختلف  ات  تاث�ی و  با مشخصات  متعدد  خدایان 
رسچشمه گرفته اند، جدای از علت العلل بر غن فرمان می رانند. قباال 
بر خالف یهودیت ظاهری، قائل است که خلقت جهان از طریق 
سلسله ای از فیضانات مقام الوهیت یا این سوف  صورت گرفته 
 دقیقا 

گ
ا نشان دهنده هماهن� است. این ساختارهای فیض یا ده سف�ی

وی الهی این امکان را فراهم می غورند  متواز�ن اند که برای سیالن ن�ی
ا به معنای شمار و  ن کند. سف�ی که بقای انسان و طبیعت را تام�ی
اها عبارتند از:  محاسبه است و تعداد غن، ده عدد است. این سف�ی
و)گبورا(  ( ، خرد)شوکماه( ، ادراک)بینا( ، رحمت)چسد( ، ن�ی تاج)کث�ی
اه( ، شکوه)هود( ، زیربنا)یزود(  و باالخره  ن وزی)ن�ت )تیفرث( ، پ�ی ، زیبا�ی
ملکوت)مالخوت(. این برداشت چندگانه از خدا و فرمانروا�ی چندین 
محور  توحید  فلسفه  در  است.  توحید  با  مخالف  جهان  بر  خدا 
اسالمی، تمام تجلیات خدا بیگانه از ذات نبوده و از دایره وحدت 

خارج نمی شود. 
نظریه عرفا�ن زوهر در اصل بر ساختار ملکو�ت خلقت، که شالوده 

اهاى  سف�ی ت  ک�ش در  وحدت  است.  شده  متمرکز  است،  واقعیت 
ده گانه یا قالب ها�ی که از خدا فیضان کرده اند و واقعیت به واسطه 
د و اداره می گردد، نقطه محورى این ساختار الهی  غنان شکل می گ�ی
ن  اها مورداستفاده قرار گرفته اند مضام�ی است. نمادها�ی که براى سف�ی
اسطوره اى پرقدر�ت دارند: شاخه هاى درخ�ت که ریشه در غسمان دارد 
ن متصل می گرداند. غن شاخه ها اعضاى بدن غدم  و غسمان را به زم�ی
قدمون  یا انسان اولیه هستند که نوع اصیل افراد انسان است. غنها 
، جامه های خدا، اسمای االهی، حروف  را چهره های پادشاه ملکو�ت
ن دانسته اند. به یک معنا  اصیل هریک از زبان ها و مانند این ها ن�ی
این  اهاست. در  این بدن، خود، روح سف�ی غن ها بدون خدایند و 
، تاج روی رس غدم قدمون است و ملکوت در زیر پای او،  نمادگرا�ی
وزی  و دو بازویش، پ�ی خرد و ادراک دو سوی رسش، رحمت و ن�ی
ه نهم[  و شوکت، پاهایش، زیبا�ی در ارتباط با قلب، و زیربنا ]سف�ی

مرتبط با غلت تناسل است.   

عددگرا�ی

ند،  از غن جاکه جادوگران برای تغی�ی حوادث از اورادی بهره می گ�ی
استفاده صحیح از اعداد برای غنان نقش مهمی دارد؛ زیرا هر عددی در 
میدان عمل و ارتباطات کیها�ن اش دیده می شود و از این رو استفاده 
ها و  ، تطه�ی از عدد درست، تعداد صحیح تکرارها و اوراد جادو�ی
ن کننده تلقی  چرخش ها برای توفیق در عمل جادوگری کامال تعی�ی
می شوند. قباالی یهود در عرفان عددی پیچیده ای ریشه دارد. در قباال 
وت ده گانه تقسیم می شود که خودشان به شکل  واحد ازیل به سف�ی
ی به هم پیوسته اند و با هم عمل می کنند و 22حرف الفبای  ن ارسارغم�ی
ی برای نشان  « میان غن هایند. چون حروف ع�ب له »پل ها�ی ن ی به م�ن ع�ب
وت و اشتقاقات غن ها  ن به کار می روند، شکل سف�ی دادن اعداد ن�ی
ن بخش های گوناگون جهان منتهی می شوند.  به ارتباطات جذا�ب ب�ی
ده هرمنوتیک قباال�ی که گرشوم شولم با مهارت تمام غن  رشته گس�ت
را توصیف کرده رسشار از عرفان عددی است. این عددگرا�ی پیچیده 
و اعتقاد به ارزش وجودی برای ترکیب اعداد و نتایج حاصل از غن 
ی اراده خدا در حصول این نتایج، از جمله انحرافات  بدون در نظرگ�ی
ن قدرت خدا و  کابالیسم قلمداد می شود. انحرا�ن که به محدود ساخ�ت

قدرت مخصوص برای جادوگر می انجامد.

روش تحقیق

اگرچه توجه به نشانه ها و شیوه های ارتباطی غنها پیشینه ای دیرینه 
دارد، ویل می توان گفت که تحلیل نشانه شناخ�ت نوین با کار فردینان 
س غآاز می شود. غن ها مدعی شدند  دو سوسور و چارلز ساندرز پ�ی
که مساله معرفت، موکول به شناخت عنا� زبان است و زبان 
این  با  نیست.  نشانه ها  از  سامانمند  منظومه ای  جز  ی  ن چ�ی هم 
امون نشانه شنایس متفاوت بود. برای سوسوِر  حال رویکرد غن ها پ�ی
زبان شناس،semiology  دان�ش بود که به مطالعه نقش نشانه ها به 
س فیلسوف، رشته   اجتماعی می پرداخت. برای پ�ی

گ
مثابه بخ�ش از زند�

مطالعا�ت که او نشانه شنایسsemiotics  می نامید، نظریه صوری 
نشانه ها بود که با منطق، ارتباط نزدی� داشت. غن ها دو سنت نظری 
عمده را پایه گذاری کردند. نشانه شنایس در اَشکال فراوان با تولید 
معنا و بازنما�ی ارتباط دارد. شاید واضح ترین این اشکال، »متون« و 
وی  ن »رسانه ها« باشند. نشانه شناسان معا� نشانه ها را به طور م�ن
مطالعه نمی کنند؛ بلکه به برریس غن ها به عنوان بخ�ش از »نظام های 
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نشانه ای«)مثل یک رسانه یا ژانر( می پردازند. غن ها به دنبال پاسخ به 
این پرسش اند که معناها چگونه ساخته می شوند و واقعیت چطور 
بازنما�ی می شود)همان(. به این ترتیب در این گونه نشانه شنایس، به 
ایطی ایستا، با چند عامل  /مت�ن در رسش جای مطالعه یک عامل زبا�ن
ایطی پویا و کاربرد مدار روبروییم. در نشانه شنایس، نشانه ها  در رسش
واحدهای معناداری هستند که به شکل تصاویر، اصوات، اعمال و 
حرکات یا اشیا درغمده اند. این اشکال هیچ نوع مع�ن ذا�ت یا طبیعی را 
حمل نمی کنند. غن ها فقط وق�ت تبدیل به عالمت یا نشانه می شوند 
که ما غن ها را منصوب به مع�ن می کنیم و یا به غن ها مع�ن می دهیم.

 تحلیل رمزگان جان فیسک

همان طور که بیان شد، در این تحقیق از روش تحلیل رمزگان جان 
فیسک استفاده می شود. این روش تحقیقی، روش مناس�ب جهت 
تحلیل متون ارتباطی مورد نظر است و تا حد امکان رویسش جامع 
و کامل برای انجام یک کار پژوه�ش کیفی می باشد؛ زیرا فیسک 
عالوه بر اینکه از رمزگان اجتماعی و ف�ن استفاده می کند، بر رمزگان 
ایدئولوژیک تاکید دارد و بنابراین برای کشف معا�ن پنهان و کلیدی 
فیلم در مورد کاباال، می تواند کمک شایا�ن نماید. جان فیسک قائل 
، معلوم کردن الیه های معا�ن  است هدف از تحلیل نشانه شناخ�ت
رمزگذاری شده ای است که در ساختار برنامه های تلویزیو�ن –ح�ت 
برای تحلیل  ند.  برنامه ها- قرار می گ�ی این  در قسمت های کوچک 
نشانه شناخ�ت طبق روش جان فیسک، الزم است ابتدا با مفهوم 
رمز و در ادامه با سه الیه رمزگان موجود در فیلم ها غشنا شویم.  
فیسک در کتابش می نویسد: رمزها نظام ها�ی هستند که نشانه ها 
در غن سازمان یافته است. قواعدی بر این نظام ها حاکم است که 
همه اعضای جامعه به کاربرنده غن رمز بر رسش توافق دارند. این 
یع�ن مطالعه رمزها مدام بر بعد اجتماعی ارتباطی تاکید می ورزد. به 
اعتقاد او رمز نظامی است از نشانه های قانونمند که همه غحاد یک 
ن غن پایبندند. این نظام، مفاهیمی را در فرهنگ به  فرهنگ به قوان�ی
وجود می غورد و اشاعه می دهد که موجب حفظ غن فرهنگ است. 
ن حکم  ن و مخاطب است، و ن�ی ن پدیدغورنده، م�ت رمز، حلقه واسط ب�ی
ن پیوند درو�ن است که  ن را دارد. از راه هم�ی عامل پیوند درو�ن م�ت
 ما 

گ
متون مختلف، در شبکه ای از معا�ن به وجودغورنده دنیای فرهن�

با یکدیگر پیوند می یابند.
طبق دیدگاه فیسک رمز ها دارای سه سطح می باشند. واقعیت، 
به  است  قرار  که  واقعه ای  دیگر  عبارت  به  ایدئولوژی.   ، بازنما�ی
رمزگذاری  اجتماعی  رمز های  با  قبال  شود  تبدیل  سینما�ی  فیلم 
رمزهای   ، ف�ن  رمزهای  سپس  واقعیت.  سطح  یع�ن  شده است، 
اجتماعی را رمزگذاری می کنند و رمزگان ایدئولوژیک، رمزهای فوق 
را در مقوله های انسجام و مقبولیت اجتماعی قرار می دهد. فیسک 
قائل است طبقه بندی این رمزها بر اساس مقوله ها�ی دلبخواه و 
انعطاف پذیر صورت گرفته است. در مدل ذیل، سطوح رمزگان جان 

فیسک، بیان شده است:
است  قرار  که  واقعه ای  اجتماعی(:  واقعیت)رمزگان  اول:  سطح 
از تلویزیون پخش شود، پیشاپیش با رمزهای اجتماعی رمزگذاری 
شده است مثل: ظاهر، لباس، چهره پردازی، محیط، رفتار، گفتار، 

ه حرکات رس و دست، صدا و آ�ی
(: رمزهای اجتماعی را رمزهای ف�ن به  )رمزگان ف�ن سطح دوم: بازنما�ی
ونی� رمزگذاری می کنند. برخی ازرمزهای ف�ن  کمک دستگاههای الک�ت

، نورپردازی، تدوین، موسیقی و صدابرداری  ن عبارت اند از : دورب�ی
ن  که رمزهای متعارِف بازنما�ی را انتقال می دهند و رمزهای اخ�ی ن�ی
بازنما�ی عنا�ی دیگر را شکل می دهند، از قبیل: روایت، کشمکش، 

ه.  شخصیت، گفتگو، زمان و مکان، انتخاب نقش غفرینان و آ�ی
سطح سوم: ایدئولوژی)رمزگان ایدئولوژیک(: رمزهای ایدئولوژی، 
عنا� فوق را در مقوله های »انسجام« و »مقبولیت اجتماعی« 
 ، قرار می دهند. برخی از رمزهای اجتماعی عبارت اند از: فردگرا�ی
ه.  ، رسمایه داری و آ�ی پدرساالری، نژاد، طبقه اجتماعی، مادی گرا�ی

ح ذیل است: ن به رسش عنا� تحلیل رمزگان جان فیسک ن�ی
*رمزگان اجتماعی شامل گفتار، محیط و لباس بازیگران

*رمزگان ف�ن شامل زمان و مکان، وسایل صحنه، انتخاب بازیگران 
و موسیقی

*رمزگان ایدئولوژیک شامل مفهوم اصیل و مفاهیم فرعی القاشده 
توسط فیلم

تحلیل انیمیشن ناین بر اساس رمزگان جان فیسک

خالصه فیلم

فته، خود  ن های پی�ش ب�ش با روی غوردن به تکنولوژی و ساخت ماش�ی
ند  ن ها انسان ها را تحت سلطه می گ�ی را به نابودی می سپارد. ماش�ی
ن انجام می دهد، جنگ مهی�ب  و طی انقال�ب که انسان علیه ماش�ی
یت نابود می شود. در روزهای پایا�ن نابودی  د و ب�ش صورت می گ�ی
ن بزرگ است، از ساخته خود  ع ماش�ی دنیا، »تالیسمن« که مخ�ت
پشیمان شده و از طریق کتاب جادوی پاراسیلسوس، طلسم انتقال 
روح را می سازد و برای بقاء انسان در دنیا، روح خود را در 9 عروسک 
دست ساز وارد می کند و بدین گونه متک�ش شده و به حیات خود 
ن عروسک از خواب  ادامه می دهد. سال ها می گذرد و باالخره نهم�ی
ن  ند. او نا غگاهانه، طلسم را در محفظه مخصوص ماش�ی برمی خ�ی
ن بزرگ قصد دارد  بزرگ قرار می دهد و او را بیدار می سازد. ماش�ی
روح عروسک ها را درون خود حبس کند تا تمام مغز »تالیسمن« را 
صاحب شود. او تا حدی موفق می شود و چندین عروسک را به دام 
می اندازد اما در نهایت، »ناین« به کمک عروسک های باقیمانده، 
، تکه های روح »تالیسمن«  ن را نابود می کند و با مراسمی جادو�ی ماش�ی
غسمان  به  را  غن ها  و  می کند  غزاد  را  شده-  تسخ�ی –عروسک های 

ن می مانند.  می فرستد و خود و عروسک های باقیمانده در زم�ی

رمزگان اجتماعی

کارگردان با کاربرد رمزهای اجتماعی توانسته فضای پساغخرالزما�ن و 
وهای خ�ی و رسش که ی� از مولفه های اصیل کابالیسم  ن ن�ی جنگ ب�ی
ن های ساخت انسان،  است را به تصویر بکشد. خرابه های ماش�ی
 رنگ های به کار گرفته 

گ
� ساختمان های ویران، اجساد پوسیده، ت�ی

 
گ

شده، سکو�ت که در سکانس های زیادی به کار رفته است، هم�
ن به کار گرفته شده اند.   سهمگ�ی

گ
رمزها�ی هستند که برای القاء جن�

 که شباهت به غرماگدون دارد و در �پ غن اثری از انسان ها 
گ

جن�
ن  با�ت نمانده است، گویا غخر الزمان فرا رسیده و پس از غن همه چ�ی
نابود گشته است. در صور�ت که مطابق با دیدگاه اسالمی، هرچند 
هنگام ظهور، جنگ های سخ�ت به وقوع می پیوندد، اما این گونه 
یت نابود شود، بلکه ان االرض یرثها عبادی  نیست که تمام ب�ش
ن می روند و  از ب�ی تنها رسان کفر و ظلم  الصالحون)انبیا: 105(. 
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ی منجی الهی، به اوج رشد  جامعه غرما�ن پس از ظهور تحت ره�ب
اجتماعی  از رمزهای  استفاده  با  فیلم  بنابراین،  انسانیت می رسد. 

مناسب، پساغخرالزمان کاذ�ب را بازنما�ی کرده است.

 رمزگان ف�ن

زمان

این انیمیشن، روای�ت است از پساغخرالزمان؛ جنگ مهیب غخرالزمان 
ن ها صورت گرفته و  وهای خ�ی و رسش یع�ن انسان ها و ماش�ی ن ن�ی ب�ی
نتیجه ای جز ویرا�ن جهان و نابودی انسان ها دربرنداشته است. جهان 
 خایل و گویا �ب زمان است. در 

گ
بار دیگر مانند روزهای اول خود از زند�

، خدا قصد ظهور دارد و چون این سوف –ذات نهان خدا-  این �ب زما�ن
قابل کشف نیست، ناچار در نُه عروسک متجیل می شود. هنوز جنگ 
ن عظیم- به خواب رفته و  وی رسش -ماش�ی پایان نیافته است. تنها، ن�ی
وی خ�ی -عروسک های نه گانه- برای نابودی او در انتظار هستند.  ن�ی
د  ، اراده خدا در مدیریت جهان را نادیده می گ�ی ن نمای�ش فیلم با چن�ی
وی رسش به طور مساوی در  وی خ�ی و ن�ی و تمام موقعیت ها را برای ن�ی
ن خایل از اراده  د. فیلم زما�ن را به نمایش می کشد که زم�ی نظر می گ�ی
وی رسش  ن و شکست ن�ی خداست و خدا برای بازگرداندن خود به زم�ی
ن قابل توجه است. تمرکز اصیل  در تالش است. زمان اکران فیلم ن�ی
این انیمیشن بر عدد »نه« است که در کاباال از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار است. در این انیمیشن، ناین یا همان شماره »نه« منجی 
ن نجات می دهد و بنابراین انتخاب  است و جهان را از رسش شیاط�ی
تاریخ 2009/9/9 برای اکران این انیمیشن، تاکید دیگری است بر عدد نه. 

مکان

ن خایص در این فیلم برده نشده است، داستان فیلم  نامی  از رسزم�ی
در خرابه های پس از جنگ روایت می شود و این خرابه ها ممکن است 
ن از هم گسسته  ن و کشوری باشد. غنچنان زم�ی متعلق به هر رسزم�ی
و ویران شده که دیگر مکان جغرافیا�ی در غن مع�ن نمی دهد. در این 
یعت؛  میان به دو مکان تاکید شده است: کلیسا به عنوان منبع رسش
ل »تالیسمن« به عنوان منبع کاباال. فیلم به ظرافت، کلیسا را نفی  ن م�ن
می کند. کلیسا در این فیلم، نماد ترس، احتیاط از مبارزه با رسش و 
د  ن بزرگ غتش می گ�ی مکا�ن ناامن است که در انتها به دست عوامل ماش�ی
و عروسک ها برای نجات جان خود از غن خارج می شوند. فیلم با 
اثبات ناکارامدی غن  یعت و  ن بازنما�ی از کلیسا در �پ نفی رسش چن�ی
برای نجات ب�ش از وقایع هولناک غخرالزمان است. در مقابل، خانه 
تالیسمن به عنوان »منبع« معر�ن می شود. جواب همه سوال ها و رمز 
ن به غن مکان راز  نابودی شیطان در غن خانه است. »ناین« پس از رف�ت
نابودی شیطان را می یابد و تکه های وجود »تالیسمن« را از او پس 
د. تقابل این دو مکان جالب توجه است. کلیسا به عنوان جایگاه  می گ�ی
یعت ح�ت نمی تواند محل ام�ن برای زنده ماندن چند عروسک  رسش
باشد، اما خانه »تالیسمن« و دستورالعمل های جادو�ی که او از کتاب 
کابالیست معروف یع�ن پاراسیلسوس غموخته است، می تواند شیطان 
را نابود سازد و امنیت را برای تمام جهان فراهم غورد. بنابراین فیلم با 
یعت بر جادوییسم کاباال به عنوان تنها راه  ن چهره رسش مخدوش ساخ�ت

سعادت پافشاری می کند.

موسیقی

موسیقی فیلم، موسیقی شادی نیست. یک موسیقی راز َورزانه، 
 موسیقی تا غخر فیلم امتداد 

گ
ن و گاهی رعب غور. این رازگون� ابهام انگ�ی

می یابد، مخصوصا زما�ن که »ناین« برای کشف حقیقت پا به خانه 
»تالیسمن« می گذارد. فیلم از این موسیقی برای القاء مفاهیم رازگونه 
کاباال کمک گرفته است. در بسیاری از صحنه ها، موسیقی، ریتم 
کند و غرامی دارد و در پشت صدای غهن و سوت باد مخفی می شود. 
این صداها به کرات در فیلم شنیده می شود. گو�ی موسیقی فیلم 
با صداهای طبیعی حاصل از به هم خوردن غهن ها، تکان خوردن 
ن  ن شده و هم�ی وسایل فلزی با باد و یا جرق جرق وسایل کهنه عج�ی
 کاباال�ی فیلم و فضای رعب و ابهام غن کمک 

گ
صداها، به رمزگون�

قابل توجهی نموده است. نکته جالب توجه این است که در انتهای 
فیلم با این که روح عروسک های مرده باز پس گرفته شده است و 
ن بزرگ نابود گشته، اما همچنان موسیقی به کار رفته حزن خاص  ماش�ی
خود را داراست و مخاطب را در انتظار و ابهام با�ت نگاه می دارد. 
این ابهام مخالف با وضوح چهره پساغخرالزما�ن در اسالم است. 
جامعه پس از ظهور، جامعه ای غرما�ن و مملو از نشاط اصیل انسا�ن 
یت است. بنابراین انیمیشن »ناین«  است که عطیه ای الهی برای ب�ش
به خو�ب توانسته موسیقی را در خدمت مفاهیم خود درغورد و غن را 
ها و نمایش فضای پساغخرالزما�ن  مکمیل برای القای احساسات کاراک�ت

کابالیس�ت نماید. 

وسایل صحنه

وسایل صحنه نق�ش اسایس در انتقال مفهوم به مخاطب دارد، هم 
انسن قرار دارند و هم وساییل که هر کاراک�ت بنا  ن وساییل که در م�ی
به شخصیتش از غن استفاده می کند. -در بخش نمادها در مورد هر 
کاراک�ت به طور جداگانه توضیح داده خواهد شد- بیش�ت صحنه ها، 
ن های از کار افتاده، خانه های مخروبه  ، ماش�ی مملو از زباله های غه�ن
و بازمانده های مربوط به ویرا�ن های جنگ بزرگ است. فیلم قصد 
ن رفته  دارد بگوید از دنیا تنها خرا�ب و زباله با�ت مانده و انسانیت از ب�ی
ن هیچ گاه از وجود خلیفه  است. در صور�ت که طبق دیدگاه اسالم، زم�ی
ن نتیجه جنگ های غخرالزمان،  الهی خایل نبوده و نخواهد ماند. همچن�ی
ن می روند  یت نیست، بلکه رسان ظلم از ب�ی ویرا�ن جهان و نابودی ب�ش
و مردم با رشد عقیل که نصیبشان می شود به حقیقت نایل شده و 
ا به غن ایمان می غورند. توسعه علمی حاصل می شود و رونق جهان  اک�ش
به حدی می رسد که در هیچ دوره ای به غن اندازه نبوده است. ح�ت 
یت به صورت کامل از  در جنگ ها�ی که در غخرالزمان رخ می دهد ب�ش

ن نمی رود. ب�ی

نمادها

های کارتو�ن استفاده  از غن جا که در انیمیشن به جای بازیگر از کاراک�ت
می شود، بخش بازیگران در قالب نمادها توضح داده می شود. در این 
بخش بیان می شود که انیمیشن »ناین« از چه نمادهای کابالیس�ت برای 

القاه مفاهیم منحرف خود استفاده کرده است. 

شخصیت ها

ا  سف�ی نُه  در  که  خداست  نماد  »تالیسمن«  انیمیشن  این  در 
متجیل می شود. این سخن در مفاهیم ایدئولوژیک تحت عنوان 
انسان خداانگاری توضیح داده خواهد شد. نکته قابل توجه در عین� 
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انیمیشن  این  در 
»تالیسمن« نماد خداست که در 

ا متجیل می شود. این سخن  نُه سف�ی
که در مفاهیم ایدئولوژیک تحت عنوان 
انسان خداانگاری توضیح داده خواهد 
شد، تاکیدی است بر پیوند وثیق خدا 
کلیدی  مفاهیم  از  که  یهود  و قوم 

کابالیسم به شمار می رود.

است که »تالیسمن« بر چشم دارد. او از عینک مش� دایره   شکیل 
استفاده می کند که به عینک یهودی معروف است. همان عین� که 
در چندگانه های سینما�ی یهودی هری پاتر، بر چشمان هری دیده 
گ  می شود. نمونه دیگر، فیلم فهرست شیندلر، اثر استیون اسپیل�ب
است. شیندلر، صنعتگر غلما�ن است که در جنگ جها�ن دوم، صدها 
یهودی را در جریان هولوکاست از دست غلمان ها نجات می دهد. 
دستیار یهودی او که در این راه کمک های زیادی به شیندلر می کند، 
ن برای عروسک های  ن عین� بر چشم دارد. »تالیسمن« همچن�ی چن�ی
ن چشما�ن کار می گذارد  نه گانه خود –که واجد روح خداوند هستند- ن�ی
که کامال دایره ای و بزرگ بوده ودارای قا�ب مش� است و همان عینِک 
گرد  یهودی –عینک  نماد  از  استفاده  تداعی می کند.  را  بخصوص 
مش�- توسط تالیسمن که نماد خداست، تاکیدی است بر پیوند وثیق 
خدا و قوم یهود که از مفاهیم کلیدی کابالیسم به شمار می رود؛ در 
صور�ت که خداوند با نقد برتری طل�ب یهودیان، عقیده غن ها مب�ن بر 
نحن ابناُء اللَّه و احّباؤُه )مائده: 18( را رد می کند و می فرماید: پس چرا 
ی هستید  خدا شما را به گناهتان عذاب می کند؟ بلکه شما هم ب�ش

از جمله کسا�ن که او غفریده است.
شماره یک

ا در  ن سف�ی شخصیت »یک« در این انیمیشن نماد اول�ی
کی�ت علیون یع�ن  کاباال  ا در  ن سف�ی اول�ی کاباالست. 

ن تجیل  تاج بلند باالی خداوند است که نخست�ی
این سوف است. برخی قباالییان این تجیل را با 
خداوند نهان ی� می دانند، زیرا با عدم، کامال 
متحد است و پرستشگر نمی تواند غن را درک 
در  ی، 1383، ج5، ص188-187(.  کند)المس�ی
او  است.  یعت  رسش نماد  »یک«  انیمیشن  این 

مامن خود  عنوان  به  را  یعت-  کلیسا –خانه رسش
 که به شکل 

گ
برگزیده است و با تاج و شنل و سن�

ستاره هگزاگرام است و عصای به خصوصش شبیه به 
یک راهب بازنما�ی شده است. اما در نهایت با دل کندن از تمام 

یعت–کلیسا، لباس، سنگ و عصا- است نجات می یابد. او  شعائر رسش
ن از  نسبت به دیگر عروسک ها قدی بلندتر دارد و در شیوه رفتار ن�ی
ن با غن ها برخورد می کند، خود را ره�ب گروه می داند و  نگاه باال به پای�ی
ن  عروسک ها را به اطاعت از خویش وا می دارد و سخت پایبند قوان�ی
یعت دارد. او  است. چهره  پ�ی و چروکیده اش نشان از کهنه بودن رسش
در غخر به اشتباهات خود �پ برده و برای نجات جان »ناین«، خود 
 ، ن ن تسخ�ی می شود و اینچن�ی را فدا می کند و روحش توسط ماش�ی

یعت، برای نجات انسان قربا�ن می شود.  رسش
شماره دو

ا در کاباال، حکمت است. حکمت اندیشه وجودی الهی  ن سف�ی دوم�ی
ن دلیل دربردارنده  است که قبل از خلقت وجود داشته و به هم�ی
الگوها�ی است که خداوند برای همه عوالم وضع کرده است. »دو« 
مردی دانا است. وساییل که »دو« از غن ها استفاده  در این انیمیشن پ�ی
می کند نشان از دقت و فهم باالی اوست. او توانسته بر روی رس 
برای  است،  روشنا�ی  دارای  همیشه  لذا  و  بسازد  جا شمعی  خود 
صورتش محافظی از جنس پالستیک تهیه کرده و از دیگر زباله ها 
استفاده بهینه ای دارد. او همیشه به دنبال دانا�ی و فهم حقیقت است 
ون کلیسا رانده می شود تا  ن دلیل است که توسط »یک« به ب�ی و به هم�ی

کشته شود. اخراج »دو« از کلیسا تداعی کننده خروج انسان از بهشت 
یعت و دانا�ی در یهودیت: تداعی کننده  توسط خداست. )تقابل رسش
یعت (.  داستان غدم برای رسیدن به دانا�ی و عقاب او توسط شارع رسش
نکته دیگر در مورد »دو« کاله به خصویص است که بر رس دارد و 
دقیقا شبیه به کاله یهودیان است. بازنما�ی اتاق های گاز هولوکاست به 
مظلوم نما�ی و حق طل�ب هر چه بیش�ت این شماره کمک کرده است: 
برای »ناین«  در سکان� که »یک« در حال تعریف جنگ جها�ن 
گازها منت�ش می شود و  است، صحنه ای نمایش داده می شود که 
گل ها می پژمرند، در این هنگام »دو« با کاله یهودی که بر رس دارد 
از کادر داخل می شود و در فضا�ی پر از گاز، برای نجات جان ی� از 
عروسک ها اقدام می کند. سپس »یک« به »ناین« می گوید: »اون گاز 
همه چیو نابود کرد«. بنابراین او نماد یک یهودی دانا است که با علوم 
آریبه و به تعب�ی »یک«، علوم تاریک غشناست و به سبب دانا�ی از 
ن علوم است که از کلیسا -بهشت عدن الهی- اخراج می شود. در  هم�ی
یعت و کاباال را در تقابل »یک« و »دو«  واقع کارگردان تقابل میان رسش
نمایش داده است. در این انیمیشن حق با یک کابالیست یهودی است 

یعتمدار.  نه یک یهودی رسش
شماره سه و شماره چهار

ا در کاباال، بینا نام دارد که عروسک  ن سف�ی سوم�ی
یع�ن  بینا  است.  سف�ی این  نماد  سه،  شماره 
فهم و هوشمندی که بر خالف حکمت به 
ندهنده اشیا و غفریده ها از یکدیگر  عقل تم�ی
ن دلیل مرحله ای است  گفته می شود و به هم�ی
که در غن الگو و نمونه نهان، عینیت می یابد. 
ا در  ن سف�ی عروسک شماره چهار، نماد چهارم�ی
کاباال یع�ن گادوالست. گادوال به مع�ن عظمت 
است که گاهی به غن حسید گفته می شود و 
در واقع محبت رسشار الهی و رحمت است. 
دانا�ی و رحمت،  نماد  شماره »سه« و »چهار« 
عروسک ها�ی �ب کالمند که مدام در حال عکس برداری 
امون خود هستند. غن ها  از وقایع و جمع غوری اطالعات از محیط پ�ی
از دست »یک« فرار کرده و در مکا�ن دیگر اقامت گزیده اند و مجموعه 
وسیعی از اطالعات و نشان های قدیمی  از جمله مدال های مختلف، 
روزنامه ها، کتاب ها و فیلم ها را جمع کرده اند و دلسوزانه و رحیمانه 
به عروسک ها در فهم گذشته و مطال�ب که درخواست می کنند کمک 
ن این عروسک ها به »ناین«  می رسانند. کتاب جادوی پاراسیلسوس را ن�ی
نشان دادند. فرار این دو شماره از دست »یک« تاکید دیگری است 
یعت با دانا�ی و رحمت. همانطور که توضیح داده شد،  بر تقابل رسش
یعت است و عروس� تندخو و مستبد است. او »دو«  »یک« نماد رسش
ن به خاطر علمش از کلیسا اخراج کرد. فرار این دو عروسک از  را ن�ی
یعت با علم و مهربا�ن است.  دست »یک« نمایانگر ناسازگار بودن رسش
رهای  همان طور که مشاهده می شود، فیلم مکررا بر ناکارامدی و �ن
یعت تاکید می کند و راه سعادت را در راهی آ�ی از اوامر و نواهی  رسش

الهی دنبال می کند.
شماره پنج

ا در کاباال جبورا نام دارد که به مع�ن قدرت و سلطه  ن سف�ی پنجم�ی
یعت، اوامر و به ویژه نواهی  است. جبورا رسچشمه حکم الهی، رسش
است)همان(. در این انیمیشن »پنج« شخصی�ت منقاد »یک« و دارای 
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ن صادر شده از »یک« است. او عروس�  پایبندی کورکورانه به قوان�ی
است که تحت امر »یک« بوده و به تبعیت از او از کلیسا خارج نشده 
ن و اوامر  است. در گفتگوهای او چندین بار، تاکید بر اطاعت از قوان�ی
ا در فیلم، نمایانگر  ن کردن این دو سف�ی »یک« شنیده می شود. همنش�ی
یعت با سلطه و پذیرش کورکورانه و بدون تعقل احکامی  همنشی�ن رسش
است که فایده ای برای ب�ش ندارد و رها�ی از غن ها تنها راه سعادت 
مشاهده  با  و  »ناین«  تاث�ی  تحت  »پنج«  نهایت  در  است.  انسان 

ناکارامدی »یک«، کلیسا را رها می کند و به »ناین« می پیوندد. 
شماره شش

یت یع�ن زیبا�ی که به غن  ا در کاباالست. تفئ�ی ن سف�ی یت، ششم�ی تفئ�ی
یت مهم ترین  ن گفته می شود. تفئ�ی »رحامیم« به مع�ن مهرورزی ن�ی
است.  شده  واقع  ده گانه  تجلیات  وسط  در  و  است  نورا�ن  تجیل 
یت در روند خلقت و رها�ی نقش مهمی دارد. تجیل ششم به  تفئ�ی
د و غن ها  وهای برتر فیض می گ�ی عنوان مرکز اصیل نظام قباال از ن�ی
ن تر می فرستد)همان(. رابطه »شش«  وهای پای�ی را هماهنگ کرده به ن�ی
وهای برتر بدین شکل بازنما�ی شده است که او مدام در  رابطه با ن�ی
ن قبل از تبعید به خارج  حال نقایسش های الهام گونه است و »دو« ن�ی
از کلیسا، به مطالعه و برریس غن اشکال و نقوش می پرداخت. گو�ی به 
»شش« الهاما�ت می شود و او غن ها را در قالب نقویسش ارائه می کند. 
از جمله این نقایسش ها، نقایسش طلسم انتقال روح است. او بدون این 
که غن را دیده باشد، غن را به روی کاآذ می غورد و به »ناین« می گوید: 
»مبدأ، مبدأ، برگرد به مبدأ!«، اما »یک« مانع از این می شود که او 
ی به »ناین« دهد. نکته قابل توجه در لباس »شش«  توضیح بیش�ت
است. او لباس زندانیان را به تن دارد و این پوشش یع�ن »شش« 
یعت است  تحت اسارت و تسلط »یک« است. گو�ی »یک« که نماد رسش
با رها�ی مخالف است و اجازه نمی دهد، »شش« نقش اصیل خود 
ن تر برای رها�ی  اهای پای�ی اهای برتر و سف�ی یع�ن واسطه گری میان سف�ی
یعت در  را انجام دهد. این نمایش، تاکید دیگری است بر تخریب رسش
یعت برای پابرجا ماندن خود، از  ذهن مخاطب. در این انیمیشن رسش

ی می کند و افراد غگاه را طرد می کند. برمال شدن حقیقت جلوگ�ی
ن لحظات واسطه گری خود برای رها�ی را  در نهایت »شش« در واپس�ی
انجام می دهد و »ناین« را به طرف خانه »تالیسمن« هدایت می کند 
و می گوید: »برگرد به اتاق اول. اون بهت نشون می ده. مبدأ!!« و به 
این ترتیب است که »ناین« برای کشف حقیقت با خانه »تالیسمن« 
 ندارد، اما 

گ
می رود. عروسک شش هرچند در این انیمیشن، نقش پررن�

مهم ترین عامل برای کشف حقیقت به شمار می رود. 
شماره هفت

وزی  ا در کاباال نیصح به معنای تحمل، ازیل بودن و پ�ی ن سف�ی هفتم�ی
است. در این انیمیشن »هفت«، ز�ن جنگجوست، کالهخود به رس 
نه ای به دست؛ اما همچنان ظرافت های زنانه در او دیده  دارد و ن�ی
می شود، جنس پوست او از پارچه ای روشن تر بوده و در گوشش 
ن مانند »سه« و «»چهار«  گوشواره ها�ی به خصوص دارد. »هفت« ن�ی
از کلیسا خارج شده و خود را تحت امر »یک« نمی داند، زیرا او با 
مخفی شدن مخالف و قائل به جنگ با دشمن است. تقابل »هفت« با 
»یک«، به صورت تقابل دو ایدئولوژی بازنما�ی شده است: جنگیدن 
 . با رسش و یا پنهان شدن و منتظر ماندن برای شکست خودبخودی رسش
یعت برای مقابله  ن تقابیل بیانگر ترس و محافظه کاری رسش نمایش چن�ی
وزی است و جدا�ی  وی رسش است. »هفت« در کاباال نماد پ�ی با ن�ی

یعت از   رسش
گ

»هفت« از »یک« در این انیمیشن نماد جدا�ی همیش�
وزی و سعادت است. پ�ی

شماره هشت
ا در کاباال هود نام دارد که به مع�ن جالل خداوند  ن سف�ی هشتم�ی
ای  سف�ی از  نمادی  هشت  شماره  انیمیشن،  این  در  است)همان(. 
هشتم یع�ن هود است، بنابراین به گونه ای مهیب و قدرتمند بازنما�ی 
شده است؛ »هشت« ساتوری بزرگ به دست دارد و شانه هایش با 
ن پیکره ای بسیار  چرمی زره مانند پوشیده شده است. از نظر جسمی ن�ی
بزرگ�ت از سایر عروسک ها دارد. »هشت«، تحت امر کامل »یک« 
است و تا انتها در این انقیاد با�ت می ماند. »یک« برای حکمرا�ن خود 
ن عروسک ها سخت به »هشت« وابسته است و به  و در اختیار داش�ت
وسیله قدرت اوست که می تواند عروسک ها را تهدید کند یا به غن ها 
 تام و الینفک به »یک« 

گ
صدمه بزند. بنابراین تنها عروس� که وابست�

یعت دارد، عروسک هشت یع�ن جالل و هیبت است. او  یع�ن رسش
عروس� خشن است و بدون تفکر، اوامر »یک« را اطاعت می کند.

شماره نه
است،  غن  نماد  »نه«  شماره  که شخصیت  کاباال  در  ا  سف�ی ن  نهم�ی
نها�ی است که بر  یسود عولم )بنیان( نام دارد که اصل همه چ�ی
موجودات سفیل جاری است. یسود عولم یع�ن اساس جهان که پایه 
ن  وهای فعال الهی است و حلقه وصل میان خداوند و زم�ی همه ن�ی
می باشد. گاهی از این تجیل به عنوان »صدیق« یع�ن مرد وارسته یاد 
می شود. تمام تجلیات گذشته بر این تجیل استوار می شود. و بنابراین 
در تصوف کاباال از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این انیمیشن، 
»نه« منجی است و پس از بیداری اوست که حقیقت منکشف شده 
ن حاصل می شود و عروسک ها به وحدت می رسند.  و آلبه بر ماش�ی
 ب�ش و غن را در ارتباط با 

گ
فراماسون ها، 9 را عدد ابدی در جاودان�

ام را پیدا کردند می دانند. برحسب  9 استادی که جس و مزار ح�ی
، عدد 9 در شکل ظاهر خود، نشانه جوانه زدن از  نمادشنایس ماسو�ن
ن و بنابراین مادی است در حایل که عدد شش جوانه زدن از باال و  پای�ی
بنابراین معنوی است. این دو عدد غآاز یک مارپیچ هستند. همانطور 
ن مشاهده شد، »شش« با الهام از باال طرح ها�ی را  که در فیلم ن�ی
ارائه می داد و »نه« را به خانه »تالیسمن« هدایت کرد، در حایل که 
»نه« بدون هیچ الهامی و تنها با اتکا بر تالش و جسارت خود و البته با 

ن آلبه یافت.  هدایت »شش«، به حقیقت �پ برد و بر ماش�ی
، بنیان )یسود عولم( مرتبط با غلت تناسل است.  در نمادگرا�ی کابالیس�ت
 از روی گردن تا زیر 

گ
، زیربنا یع�ن »نه« زیپ بزر� ن در این انیمیشن ن�ی

شکم دارد که بدین جهت برخی قائلند او نماد آریزه جن� است و لذا 
نماد انسان است. در انتهای داستان می بینیم او طی مراسمی خاص 
روح عروسک ها را غزاد می کند و به غسمان می فرستد. تنها او، »هفت« 
یعت جدا شده  و دوقلوهای »سه« و »چهار« که از ابتدا از انقیاد رسش
ن به غن ها واگذار می شود. در  ن می مانند و زم�ی بودند، بر روی زم�ی
، »نه« به هفت می گوید: »این دنیا االن مال ماست.  دیالوگ پایا�ن
ندهنده  باید بسازیمش«. بنابراین، انسان؛ فهم و هوشمندی -عقل تم�ی
ن می مانند و  وزی بر روی زم�ی اشیا و غفریده ها از یکدیگر-؛رحمت؛ و پ�ی
صاحب غن می شوند. انتخاب شماره نه به عنوان منجی، نمایانگر روح 
اومانیس�ت حاکم بر این فیلم است. »نه« که نماد تناسل و بنابراین 
وزی الهی-هفت- را  -سه-، رحمت-چهار- و پ�ی نماد انسان است، دانا�ی
یعت-یک-، احکام-پنج-، جالل  د و با فرستادن رسش به خدمت می گ�ی
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ن تر- وهای پای�ی وهای برتر و ن�ی و سلطه-هشت- و رابطه گر میان ن�ی
د. فیلم با  شش-، به غسمان، خود حکومت دنیا را در دست می گ�ی
، حضور خدا در دنیا را نادیده گرفته و بر  ن بازنما�ی کابالیس�ت چن�ی

اصالت انسان و خواست های او تاکید می کند.
وت دهم: شخینا سف�ی

ه دهم یع�ن شخینا دیده نمی شود. برخی  در این فیلم اثری از سف�ی
ه دهم در این فیلم همان خدا و در واقع »تالیسمن«  قائلند سف�ی
است. اما این گفته به نظر صحیح نمی باشد، زیرا در مبا�ن کاباال ان 
سوف)ذات خدا( که در این انیمیشن »تالیسمن« است خود را در ده 
وت غخر  ه متجیل می سازد. خوب است توضیحی راجع به سف�ی سف�ی
ا، ملکوت است. ملکوت یع�ن تاج گوهرنشان  ارائه شود. غخرین سف�ی
رابطی  است.  و معبد قوم ی�ائیل  ماترونیت  که همان شخینا، 
نهای علوی را به سفیل منتقل می کند و به سفیل یاری  که همه چ�ی
می دهد تا خود را با علوی همگون سازد. در متون عرفا�ن قباال شخینا 
به عنوان غخرین تجیل از انوار ده گانه ان سوف، رابط میان خدا و خلق 
ا شفیع و واسط میان انسان و خداست.  توصیف شده است. این سف�ی
ای  ی را حاصل می کند که از سف�ی ن ی ندارد و فقط چ�ی ن او از خود چ�ی
ششم بر او جاری می شود. شخینا دال بر واقعیت حضور فراگ�ی 
خداوند در جهان است و نمایانگر تجیل ان سوف در عالم مادی و در 
حیات افراد یا جوامع در مکان های خاص است و سلطنت و حکومت 

بر حوزه مادی به او واگذار شده است. 
ن چهار عروسک با�ت ماندند و  همان گونه که اشاره شد، بر روی زم�ی
ن »ناین« است: نماد انسان. به نظر می رسد مبا�ن  ره�ب این گروه ن�ی
سکوالر فیلم جا�ی برای شخینا و به عبار�ت سلطنت خدا در روی 
ه، انسان را  ی از این سف�ی ن قائل نیست و بنابراین با فاکتورگ�ی زم�ی
ه  ن و غبادگر غن معر�ن می کند. چنانچه سف�ی وارث و سپس حاکم زم�ی
ه  ه پنج)اوامرو نواهی( سف�ی ه دو)حکمت( سف�ی یعت( سف�ی یک)رسش
ه  ( و سف�ی ن اهای پای�ی وهای برتر و سف�ی ن ن�ی شش)واسطه فیض ب�ی
ن در راه رسیدن به این هدف بزرگ  هشت)جالل و قدرت خدا( ن�ی
قربا�ن شده و به غسمان عروج می کنند. بنابراین در این انیمیشن، 
شخینا و یا همان حضور فراگ�ی خداوند در جهان و حکومت مادی او 

ن حذف شده است.  بر زم�ی
پانتاگرام )ستاره پنج پَر(

از جمله نمادها�ی که در این انیمیشن به کار گرفته شده است، پانتاگرام 
یا همان ستاره پنج پر است. ستاره پنج پر در اعمال امروزی قباال�ی و 
جادو�ی به ویژه به عنوان نمادی از عالم صغ�ی بسیار به کار می رود. 
همانطور که پاراسیلسوس گفته است جادوگران، ستاره پنج پر را نمادی 
از عالم صغ�ی می دانستند. این انیمیشن بر قدرت ستاره پنج پر تاکید 
ویژه ای نموده است. در سکانس پایا�ن می بینیم »ناین« نق�ش شبیه 
ن ایجاد کرده و غن را شعله ور ساخته  به یک ستاره پنج پَر بر روی زم�ی
است. ستاره مشتعل پنج پر نماد ظهور کانون نور الهی، مرکز عرفان 
ده است. »ناین« با استفاده از نقاط این ستاره  و مرکز جهان گس�ت
شده ی  طی مراسمی جادو�ی به وسیله طلسم انتقال روح، ارواح تسخ�ی
عروسک ها، که در واقع تکه های وجود خدا هستند را غزاد می کند و 
به سوی غسمان می فرستد. فیلم با این نمادگرا�ی از ستاره پنج پر کاباال 
وهای خ�ی از اسارت  ، جادو را وسیله نجات خدا و ن�ی و اعمال جادو�ی

وی رسش معر�ن می کند.   ن�ی
پاراسیلسوس

- شخصیت او در انیمیشن حضور ندارد، اما دست نوشته های جادو�ی
کاباال�ی او در کتا�ب که نامش بر روی غن حک شده است، سبب نجات 
وی رسش و بقاء عروسک ها)تکه های وجود خدا( می شود.  جهان از ن�ی
تاریخ  کتاب  در  است.  جهان  مطرح  جادوگران  از  پاراسیلسوس 
جادوگری در مورد او این گونه غمده است: از جمله عقاید او این است 
که اگر عالمت سیاره خایص را روی یک صفحه کوچک فلزی حک 
وی غن سیاره بهره مند خواهد شد. دیگر غن که  کنند، این طلسم از ن�ی
این نشان ها عالئمی هستند که ستارگان غن ها را همچون مهر خود بر 
اجساد خا� نقش کرده اند. تالیسمن بر اساس دست نوشته  های او 
می تواند طلسم انتقال روح را بسازد و خود را در عروسک ها تکث�ی 
ن طلسم، تکه های وجود خدا  ن »ناین« با استفاده از هم�ی کند. همچن�ی
ن بزرگ نجات می دهد و پازل خدا را تکمیل می نماید.  را از اسارت ماش�ی
ن شخصیت پاراسیلسوس در فیلم و تاکید بر مفاهیم  برجسته ساخ�ت
جادو�ی کتاب او برای نجات ب�ش و ح�ت باالتر، نجات خدا از اسارت 
و�ی قدرتمند  شیطان، تاکیدی است که فیلم بر جادو به عنوان ن�ی

است. 

رمزگان ایدئولوژیک

مفهوم اصیل

دال مرکزی این انیمیشن، تصوف یهود –کاباال- است که در قالب های 
مختلفی رمزگذاری شده است. کارگردان، رمزهای اجتماعی و ف�ن را به 
خو�ب برای القاء هر چه به�ت این دال مرکزی به خدمت گرفته است. 
در ادامه به رمزهای ایدئولوژیک فیلم که در بردارنده مفاهیم اصیل 

کاباالست اشاره می شود. 

دسته بندی مفاهیم

جادوگرا�ی
بر رسش معر�ن می شود.  آلبه  و  نجات  عامل  فیلم، جادو  این  در 
»تالیسمن« با استفاده از کتاب جادوی پاراسیلسوس، طلسم انتقال 
ن روح انسا�ن در کره  روح را می سازد و برای نجات ب�ش و ادامه یاف�ت
، جان خود را به نه عروسِک دست ساز خود می بخشد. منجی  ن زم�ی
ن با استفاده از  فیلم یع�ن »ناین«، به وسیله جادو خلق می شود و ن�ی
ن بزرگ را نابود می سازد و ایضا با انجام اعمال  طلسم جادو، ماش�ی
توسط  الهی  روح  شده  تسخ�ی تکه های  می تواند  که  است  جادو�ی 
شیطان را بازستاند و به غسمان برگرداند. بنابراین فیلم با القاء جادو 
به عنوان تنها راه سعادت، به مقابله با مفاهیم ضدجادوگرا�ی ادیان 
اصیل برخاسته است. همانطور که در بخش جادوگرا�ی مطرح شد، 
ن جادو را  ن تقبیح شده است. اسالم ن�ی یعت یهود ن�ی جادو ح�ت در رسش
ن شا�ن برای جادو بدون اذن خدا قائل  فعیل حرام می داند و همچن�ی
نیست. خداوند با اشاره به استفاده  ناروای ب�ن ارسائیل از جادو  در 
ر  ن میان زن و شوهر، تاکید می کند که غن ها توان �ن اختالف انداخ�ت
جز به اذن خدا را نداشتند.جادو به عنوان فعیل منحرف و مضل در 

تمامی ادیان، به صورت عامیل برای رستگاری بازنما�ی شده است.
گرا�ی  رسش

گرا�ی به مع�ن اعتقاد به قدرت زیاد  همانطور که توضیح داده شد رسش
وی رسش و استقالل وجودی او، ی� از مولفه های اصیل کابالیسم  ن�ی
وی رسش  است؛ مولفه ای که به وضوح در این فیلم دیده می شود. ن�ی
هرچند که مخلوق »تالیسمن« است و با هدف خدمت به صلح خلق 
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جادو  فیلم،  این  در 
عامل نجات و غلبه بر رسش معر�ن 

از  استفاده  با  »تالیسمن«  می شود. 
طلسم  پاراسیلسوس،  جادوی  کتاب 

انتقال روح را می سازد و برای نجات ب�ش 
 ، ن ن روح انسا�ن در کره زم�ی و ادامه یاف�ت

جان خود را به نه عروسِک دست ساز 
خود می بخشد.

و�ی برخوردار  ل او خارج شده و از چنان ن�ی شده ، اما دیگر از کن�ت
است که توانسته جها�ن را نابود کند و تمام انسان ها را به قتل رساند، 
وی رسش از ذات  که به نوعی اشاره گر قدرت و استقالل وجودی ن�ی
وهای خ�ی  ن ن�ی گرا�ی کاباال�ی که در قالب نزاع دائمی ب�ی الهی است. رسش
 

گ
و رسش بیان شده است، در فیلم مشاهده می شود. فیلم از جن�
در  می دهد:  خ�ب   - و رسش –خ�ی  ن ها  ماش�ی و  انسان ها  ن  ب�ی ده  گس�ت
سکان�، »یک« برای »ناین« این گونه توضیح می دهد: »زما�ن که ما 
ن با غتش  در این دنیا بیدار شدیم، �ب نظمی حاکم بود؛ انسان و ماش�ی
های انقالب انسان  و غهن به هم حمله کردند«. فیلم با نمایش پوس�ت
ن ها بر  ن غرم ماش�ی ن در کنار جسد انسان ها و نقش بس�ت علیه ماش�ی
وی رسش را بازنما�ی کرده است.  وی خ�ی از ن�ی دیوارهای شهر، شکست ن�ی
ن  ن قدرت بخشیدن به قوای رسش در فیلم به طوری که در نزاع ب�ی چن�ی
وزی و آلبه بر دیگری، برای هر دو امکان پذیر است،  ، پ�ی خ�ی و رسش
از طر�ن تضعیف قدرت خداوند است،)هرچند اسمی از خدا به میان 
نیامده است( و از طر�ن به ثنوی�ت می انجامد که ی� از انحرافات 
ن فراتر گذاشته و همانطور که بیان شد،  کاباالست. فیلم پا را از این ن�ی
وزی که چندین  وز این نزاع های عظیم معر�ن کرده است. پ�ی رسش را پ�ی

ن با  سال تا بیدار شدن »نه« به طول کشیده است و این چن�ی
نمایش قدرت ویژه شیطان، نوعی هیمنه برای او در 

ذهن مخاطب رقم می زند. 
یعت گریزی رسش

یعت تهی است و  فیلم از معنویت الهی و رسش
یت  ن القا می کند که جادو وسیله نجات ب�ش چن�ی
ار و به عبار�ت عامل سعادت است، در  از ارسش
این  الهی  یعت های  تمام رسش طبق  که  صور�ت 
دین است که وسیله سعادت ب�ش است؛ دی�ن 
هدایت  برای  خدا  توسط  وحی،  طریق  از  که 
ب�ش فرستاده شده است. فیلم، ظریفانه جادو 

را جایگزین دین می سازد و جادوگران نیک صفت را 
ان. این جایگزی�ن جادوگر به جای منجی الهی  جایگزین پیام�ب

در ی� از سکانس های فیلم، ظریفانه به تصویر کشیده شده است. 
»تالیسمن«، در واقع در این فیلم در جایگاه خداوندی قرار دارد که 
در کالبد عروسک های نه گانه منتقل شده است. »تالیسمن« برای بقاء 
خود، فیلمی تهیه کرده و غن را درون جعبه ای جاساز کرده، به صور�ت 
که هر وقت »نه« در جعبه را باز کند، تصاویر فیلم ظاهر شود. 
ن به حقیقت به خانه »تالیسمن«  وق�ت »ناین« –منجی- برای دست یاف�ت
می غید، چشمش به جعبه ای می افتاد که اسمش بر غن غویزان شده 
است. وق�ت در جعبه را باز می کند، نور پروژکتور ساطع می شود و 
چهره »تالیسمن« در میان غن ظاهر می شود. »تالیسمن« از زاویه ای 
ن به »ناین« سالم می کند و حقیقت را برای »ناین« مکشوف  باال به پای�ی
وی رسش را که استفاده از طلسمی جادو�ی  می سازد و راه آلبه بر ن�ی
است، به او می غموزد. صدای گرم »تالیسمن«، نوری که از میان غن 
، پنجره طاق داری که ازدرون  ن ظاهر شده است، زاویه باال به پای�ی
غن غسمان پیداست و گو�ی نمادی است برای واسطه گری میان ملک 
 سخنان او را به القائا�ت 

گ
و ملکوت، در پشت رس »تالیسمن«، هم�

وحی گونه شبیه می سازند، گو�ی خالق بر پیام�ب خود ظهور یافته و راه 
سعادت را بر او وحی می کند. 

یعت گریزی در این انیمیشن در قالب  عالوه بر غن چه گفته شد، رسش

چند مولفه به نمایش کشیده می شود:
یعت تقابل میان دانا�ی ورسش

یعت و دانا�ی به تصویر کشیده  در سکانس های مختلفی تقابل میان رسش
شده است، از جمله زما�ن که »نه«، کتاب پاراسیلسوس را می یابد 
و نقش طلسم انتقال روح و نحوه این انتقال را مشاهده می کند. 
در این هنگام »یک« از راه می رسد و می گوید: »علوم تاریک! این 
غشغال �ب مرصف به چه درد ما می خوره؟ فراموشش کنید«. او برای 
ل هرچه به�ت دیگر عروسک ها نمی خواهد غنان حقیق�ت را که از  کن�ت
« بر غن ها منکشف می شود، درک کنند.  راه »جادو و کتاب کابالیس�ت
یعت مانع غگاهی و ابزار اسارت است. به  بنابراین در این فیلم رسش
ن دلیل است که »یک«، »دو« را از کلیسا خارج می کند تا کشته  هم�ی
شود، به این جرم که او زیاد می دانست و دنبال حقیقت بود و به 
ن دلیل است که »شش« لباس زندانیان را به تن دارد و از غگاه  هم�ی
ن دلیل است که »سه«-فهم و  ن به هم�ی ن »نه« نهی می شود و ن�ی ساخ�ت

هوشمندی- از دست »یک« به خارج از کلیسا فرار کرده است.
یعت عدم حجیت رسش

اشتباه و خطا  از  یعت،  ، رسش عبار�ت به  و  انیمیشن »یک«  این  در 
ن  معصوم نیست. شماره 5 علت اطاعت از شماره1 را چن�ی
بیان می کند: »هر گروهی باید یه ره�ب داشته باشه« 
و سپس »ناین« می گوید:»اما اگه اون اشتباه کنه 
وحی  حجیت  ظریفانه  دیالوگ  این  چی؟«. 
ی را زیر سوال می برد. از غن جا که  و پیام�ب
»ناین«  نظر  از  است،  یعت  نماد رسش یک 
معصوم نیست و ممکن است دچار خطا 
خطاهای  فیلم  در  بارها  که  چنان  شود، 
»یک« به تصویر کشیده شده و عدم اعتماد 
»ناین« به »یک« تایید شده است. در نهایت 
زنده  برای  و  کرده  رها  را  یعت  رسش »یک«،  ن  ن�ی

ماندن به دنبال »ناین« راه می افتد. 

عددگرا�ی
ی� از �یح ترین مولفه های کابالیس�ت فیلم، عددگرا�ی منحرص به 
های اصیل این انیمیشن  فرد غن است؛ به گونه ای که اعداد، کاراک�ت
هستند. این فیلم، به شدت عددگراست و همانطورکه در قسمت 
، ح�ت  نمادها در مورد هر یک از اعداد توضیح داده شد، تمام هس�ت
ن غن ها تفس�ی می کند. این گونه بها  خدا را در قالب اعداد و رابطه ب�ی
دادن به اعداد و حصول نتایج قابل توجه از ترکیب غن ها بدون در 
ن اراده خدا از دیگر انحرافات کاباالست که در فیلم نمایش  نظر گرف�ت

داده شده است.

ی: نتیجه گ�ی

، بار   ب�ش
گ

با ورود به دوران پسامدرن و افول ذهنیت سکوالر از زند�
دیگر گرایش به معنویت، دین و باورهای دی�ن در میان مردم شکل 
ایط،  گرفت و مسائل مربوط به ماوراء ماده اهمیت یافت. در این رسش
رسدمداران نظام رسمایه داری توانا�ی مقابله با دین گرا�ی مردم را از 
دست دادند و بنابراین از راه دیگری به استثمار ذه�ن ب�ش رو غوردند: 
ن معنویت های تحریف شده ای  تحریف معنویت. کاباال ی� از هم�ی
کانه مرص باستان دارد. این مکتب،  است که ریشه در عقاید م�ش
یعت قرار دارد. کاباال  مبت�ن بر سحر و جادوست و لذا در تقابل با رسش
، قدرت ویژه ای قائل  وهای رسش گراست که برای شیطان و ن�ی مکت�ب رسش
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است و عقاید منحرصبه فردی راجع به وجود خدا دارد. کاباال شدیدا 
درهم تنیده با مباحث مربوط به علم االعداد و ارسارالحروف است و 

از نمادگرا�ی پیچیده ای راجع به تجلیات خدا برخوردار است. 
گذار سینما برای تبلیغ این مکتب، وارد عمل  چندی است رسانه تاث�ی
شده و غثارمهمی را تولید کرده است. »ناین« ی� از �یح ترین غثار 
 ، جادوگرا�ی کاباالیس�ت  مولفه های  که  کاباالست  به  راجع  سینما�ی 
یعت گریزی، انسان خداانگاری و عددگرا�ی را بازنما�ی کرده  ، رسش گرا�ی رسش
و رسشار از اسطوره ها و نمادهای کابالیس�ت است. این انیمیشن، 
وت های نه گانه، تسخ�ی شدن برخی  با اشاره به تجیل خدا در سف�ی
ی این  وهای رسش و سپس بازپس گ�ی تکه های وجود خدا به دست ن�ی
ارواح از طریق جادو و برگرداندن غن ها به غسمان، به خو�ب توانسته 
یعت،  مفاهیم کاباال را بازنما�ی کند. فیلم با ناکارامد جلوه دادن رسش
جادو را جایگزین غن برای تعایل و نجات ب�ش می کند و با نمایش 
خدا  وجود  تکه های  اسارت  و  غخرالزمان  جنگ  عظیم  ویرا�ن های 
، قدرت ویژه برای غن قائل شده است. بنابراین  وی رسش به دست ن�ی
ی رمزهای اجتماعی، ف�ن و ایدئولوژیک، به  انیمیشن ناین با به کارگ�ی

خو�ب از عهده القاء مفاهیم کابالیس�ت به مخاطب برغمده است. 
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مقاالت
جادوئیسم و سینما
) )مصاحبه با سعید مستغا�ش

با سعید  مقاله| جادوئیسم و سینما)مصاحبه 
) مستغا�ش

امروزه در فیلم های بسیار زیادی شاهدیم که به مقوله جادو پرداخته 
می شود. سینمای غمریکا)هالیوود( بیش�ت از اروپا به این امر می پردازد 
کت های عظیمی چون برادران وارنر در غثار معروف و اسطوره ای  و رسش
چون هری پاتر و ارباب حلقه ها و فیلم های ژانر وحشت به وفور به 
این امر توجه نشان داده اند. اگر ممکن است تاریخی اجمایل از ارتباط 

سینما و جادو بفرمائید؟
سینما را یك جادو خطاب می کنند، به قویل می گویند سینما واقعیت 
سینما  اساس  اصالً،   یع�ن  می نمایاند،  واقعیت  را  رؤیا  و  رؤیا  را 
جادوست. معروف است که به پرده سینما پرده جادو�أ می گویند، 
ن فیلم ها�ی که در تاریخ سینما تولید شد به یك نوعی  چرا که اول�ی
برای مردم حالت جادو را داشت، اینکه حاال روی یك پرده ای عده 
ای حرکت کنند، حرف بزنند، یا حرکا�ت انجام دهند،  برای مردم جادو 
ن اکران سینما�ی عمومی که توسط برادران  بود،  ح�ت نقل است در اول�ی
لوم�ی انجام شد، زما�ن که در فیلم، ورود قطار به ایستگاه را نشان 
دادند، مردم از سالن فرار کردند. فکر می کردند قطار می غید و به 
ی  غنها برخورد می کند! فیلم ساز دیگری در سال های اولیه شکل گ�ی
سینما، به نام ملیس مشهور شد که  فیلم هایش را با نوعی تروکاژ یا 
حقه های سینما�ی همراه می کرد. مثالً رس ک� در فیلم جدا می شد، 
یا ک� از فضا می غمد، مردم ایمن کارها را بیش�ت نوعی جادوگری و 
العقول می پنداشتند. راجع به خود جادوگری در تاریخ  اعمال مح�ی
سینما، فیلم های متعددی ساخته شده است.  در اآلب این  فیلم ها، 
طبعا جادوگرها غدم های خبی�ش هستند، چون در فرهنگ مردم 

غمریکا و اروپا به این صورت بوده است. در فیلم ها�ی که در ارتباط 
با رسخ پوست ها و سیاه پوست ها ساخته شده است، نادر بوده اند 
جادوگرها�ی که قابل قبول و خوب باشند. البته در فیلم ها�ی چون 
جادوگر شهر زمرد، جادوگر خو�ب می بینیم که می گوید من جادوگر 
ق هستم، جادوگر خو�ب هستم، البته در همان فیلم باز جادوگر  رسش
العقول انجام می دهد، یع�ن جادوگری  اصیل فیلم، کارهای مح�ی
ی یا فیلم ها�ی  ن نمی کند. در رسیال های تلویزیو�ن هم، فیلم های فان�ت
ن  ی و ط�ن ن ن و کمدی بوده که جادوگری را یك کار فان�ت با مایه های ط�ن
نشان داده است، نمونه غن رسیان افسونگر بود، رسیال دخ�ت شاه 
ن بوده است؛ اما غثار  پریان بود. در  فیلم ها�ی مثل دزد بغداد هم چن�ی
بسیار فراوا�ن وجود دارد که جادوگران، خبیث و بدطینت و شیطا�ن 
هستند. در سینمای دهه هشتاد در غثار زیادی چون فیلم جادوگر، 

خود جادوگران غدم ها�ی بد و مرتبط با شیطان تصویر می شوند.
ا فیلم ها�ی چون هری پاتر به صحنه تبلیغات  اما می بینیم که اخ�ی

جها�ن غمده که جادوگران، انسان های خو�ب هستند.
ی که مورد بحث ما است،  جادوئیسم در حداقل دو  ن  بله، غن چ�ی
دهه اخ�ی سینمای جهان است که به نحو خییل شگفت غوری تغی�ی 
ماهیت داد. یع�ن جادو از وجه منفی به وجه مثبت غمده است و 
جادوگرها غدم های خو�ب نشان داده می شوند.  غدم های مثبت در 
ند و غنها�ی که جادوگر نیستند منفی  جبهه جادوگران مثبت قرار می گ�ی
جادوگرها  که  است  فیلم های هری پاتر  ن  نمونه اش هم�ی هستند، 
قهرمان اصیل فیلم هستند و به آ�ی جادوگرها کلمه منگل و در ترجمه 
، در این قبیل فیلم ها هرکس خون جادوگری  مشنگ می گویند! ح�ت

ندارد انسان اصیل و موجود اصییل محسوب نمی شود! 
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قسمت ششم هری پاتر، اساساً بحث شاهزاده اصیل است، یع�ن 
ک� که مثالً مادرش جادوگر نبود. پدرش جادوگر بود. خود هری پاتر 
ن است،  یع�ن اصالً نیمه اصیل محسوب می شود. اینکه چرا  هم هم�ی
یك دفعه مذاق کارگردانان سینما به این صورت درغمد و جادوئیسم 
د.  در سینما تغی�ی جبهه داده است باید مورد برریس دقیقی قرار گ�ی
البته این را می شود از دهه های هفتاد هم �پ گرفت، فیلم ها�ی مثل 
استاروار یا جنگ ستارگان، ح�ت نقد تاریخی غن می خورد به رمان های 
ن که ارباب حلقه ها از روی غن ساخته شد. اما به طور  جی.غر.تالک�ی
مشخص در رسی فیلم های هری پاتر این مرام مستقرشده است. 
خوب این یك بحث فلسفی در باب رسش و جادوی مثبت و منفی 

می طلبد که بنده در غن سطح نیستم اما اشاره ها�ی می کنم.
 این  به موقعیت زما�ن امروز برمی گردد. شاید اطالع داشته باشید که 
موقعیت زما�ن امروز آرب، موقعیت خایص است، یع�ن به اصطالح 
امروزه در عرص تعویض هزاره هستیم. تعویض هزاره و ورود به 
هزاره سوم یك موقعی�ت است که از دیرباز باور بسیاری از آر�ب ها 
خصوصا اوانجلیست ها و برخی پروتستان ها این بوده که نزدی� به 
غخرالزمان است، این یك بعد داستان است. بعد دیگر برمی گردد به 
تجربه ای که عرب پیش از دهه هفتاد و هشتاد داشت، در دهه هفتاد 
و هشتاد، نوعی عصیان گری در آرب وجود داشت به این مفهوم که 
همه باورها و سنت های جامعه اعم از خانواده و اخالق نفی می شد. 
عصیان گری علیه این بافت های قدیمی، نوعی فضیلت به حساب 
نها را می بینیم؛  می  غمد. در فیلم های دهه هفتاد به وضوح این چ�ی
ون می زنند و بر علیه سنت های  یع�ن فراوانند غدم ها�ی که از خانه ب�ی
اخال�ت جامعه می شورند و روابط سن�ت را زیر پا می گذارند. این قبیل 
چهره ها، غدم های مثبت، فعال و پویا قلمداد می شوند؛ ویل غنها�ی 
که در غن بافت سن�ت می مانند، چهره های منفی هستند. این به وفور 
در سینمای دهه هفتاد وهشتاد سینمای آرب واضح است. این شیوه 
قهرمان پردازی و الگودهی، به نتیجه فاجعه باری در آرب انجامید. 
ی� از نتایج غن سست شدن بنیاد خانواده بود که جامعه آرب را در 
ن مطلب، جامعه شناسان  دهه هشتاد وارد بحران عظیمی کرد. هم�ی
ن اتفا�ت دارد  و سیاست مداران آرب را به تفکر انداخت که چرا چن�ی
ن می رود. لذا نوعی بازگشت، هم در  می افتد و جامعه دارد از ب�ی
به وجود  اجتماع  برنامه ریزان  و  گردانندگان  ن  ب�ی در  جامعه و هم 
غمد. خودشان می گویند رجعت دهه نود. به وضوح این موضوع 
را از طریق فیلم های سینما�ی می توان دید. تأکید می کنم از طریق 
فیلم؛ چون به نظر عده ای از صاحب نظران، سینما، بازتاب بالواسطه 

جامعه است.
شما این حرف را تا چه حد قبول دارید؟ غیا مکاتب مختلف سینما�ی و 

ی هم شامل این بیان می شوند؟ ه�ن
دوران های  در  مختلف  جوامع  به  راجع  اعتقادی  ن  چن�ی بنده هم 
مختلف دارم. ممکن است از ظاهر یك فیلم کمدی و ملودرام، نشود 
 و تفکر 

گ
ی درغورد؛ اما در باطن می شود خصوصیات رفتاری و زند� ن چ�ی

افراد غن دوره را درغورد. مثالً فیلم های دهه بیست و یس غلمان را که 
می بینیم، فضاها تاریك است و نماها کج و معوج است و داستان ها 
یا بیش�ت داستان های سیاهی است یا در ح�ت غینده خییل درخشا�ن 
خ�ب می دهد. وق�ت که تاریخ را بکاویم، خواهیم دید که دهه بیست 
و یس، دوران بحران روحی ملت غلمان بوده است. دورا�ن که پایان 
جنگ اول است و شکس�ت که غلمان در جنگ اول خورد. دورا�ن که 

ن  نهایتا به فاشیسم کشیده شد. درباره مکتب نئورئالیسم ایتالیا ن�ی
این معادله برقرار است. فیلم های غن دوره بسیار ساده و سیاه و 
ن وجود ندارد و استودیو�ی نیست. متوجه  سفید هستند، حرکت دورب�ی
می شوید که غن سینما، دوران بعد از جنگ را به خو�ب می تواند توضیح 
ن وجود ندارد، دورا�ن که  دهد، دوران کمبودها را، دورا�ن که هیچ چ�ی
یك نفر به دنبال یك دوچرخه می رود. به خو�ب می شود از فیلم های 
نئورالیس�ت سینمای ایتالیا، دوران بعد ازجنگ اروپا را درغورد. به قول 
معروف، فیلمی که از جامعه خودش به دور باشد، فیلمی است که 

فرزند زمان خودش نیست.
فیلم ها�ی  ن  چن�ی ن  ن�ی خودمان  کشور  در  و  سینما  تاریخ  در  البته 

داشته ایم.
بله، نمونه فیلم ها�ی که با زمانه بیگانه اند، در سینمای امروزه ایران 
خییل زیاد است، یع�ن اصالً معلوم نیست این غدم ها و فیلم ها و 
فضاها از کجا غمده اند؛ اما بسیاری از فیلم ها در تاریخ سینما، تفس�ی 
زمان خودشان بودند، فرضاً امروز خییل از فیلم ها�ی که از غمریکا 
می غید یك جوری غن وحش�ت که در طول تاریخ شان به وسیله مسائل 
مختلف و از سوی حاکمانشان در جامعه غمریکا القا شده است، دیده 
می شود. اگر صد سال دیگر، غیندگان این فیلم ها را ببینید متوجه 
می شوند در این زمان در جامعه غمریکا چه می گذشته. ح�ت در بسیاری 
فیلم های ایرا�ن که فرزند زمانه خویش نبوده اند، می توان درغورد که 
 می کنند. یك 

گ
مردم این زمان چه طور فکر می کنند، چه طور زند�

د، حداقل  کاوشگر می تواند برداشت های خو�ب از این فیلم ها بگ�ی
 غنهات و 

گ
 مردم و خیابان ها و محیط زند�

گ
در نوع رفتارها و زند�

دآدآه های برخی مردم روزگار فیلم.
به بحث اصیل بازگردیم، داشتیم درباره دوران رجعت دهه نود در 

جامعه آر�ب حرف می زدیم.
 عالوه بر اخبار رسانه ها و مطبوعات و کتب، از فیلم های دهه هفتاد 
ن می توان عصیان گری جوامع آر�ب و سپس بازگشت دهه  و هشتاد ن�ی
نود را فهمید. ما در دهه نود شاهدیم که در بسیاری از فیلم ها مسائل 
اخال�ت مطرح می شود، لزوم پای بندی به خانواده طرح می شود، 
غدم ها�ی که از خانواده ها گریخته بودند دچار بحران می شوند، دچار 
اخال�ت مذموم   می شوند، روابط آ�ی

گ
 می شوند، دچار غوار�

گ
رسگشت�

نها�ی که در دو دهه قبل از غن فضیلت بود.  شناخته می شود، چ�ی
بازگشت در جامعه آرب، متفکرانه یا سیاست مدارانه، جامعه آرب 
را به تفکر  وا می دارد. طبیعی است که عاجل ترین نتیجه این قضیه 
می تواند گرایش به دین در جامعه آر�ب باشد، لذا برنامه ریزان آر�ب 
به فکر می افتند که چه کنند. به این نتیجه می رسند که همان کاری 
که سال ها کرده بودند را در جوامع آر�ب تداوم بخشند، یع�ن مکاتب 
ش دهند. اینکه شما در دهه نود شاهد  و فرقه های انحرا�ن را گس�ت
هستید در آرب و به خصوص غمریکا ده ها و صدها فرقه و گروه 
ن راستاست. مراکزی برای   و مسئله انحرا�ن به وجود می غید، در هم�ی
، جادوگری تا غنجا  ،  شیطان پرس�ت ی، کف بی�ن احضار روح، جن گ�ی
رشد کردند که برخی رسانه های غن زمان آرب، از اینکه ناگهان غن قدر 
جریانات منحرف، رشد کردند. وحشت از اینکه این ِفرق و مکاتب 
، در جامعه غمریکا روی فیلم ها و رفتارهایشان، به شدت تأث�ی  انحرا�ن

می گذارد.
ن در اینجا با سینمای آرب  غیا مقامات برنامه ریز و سیاست مداران ن�ی

همراه بودند؟
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امروز  سینمای  در 
جبهه  در  مثبت  آدم های 

و  ند  می گ�ی قرار  مثبت  جادوگران 
آنها�ی که جادوگر نیستند منفی هستند، 

هری پاتر  فیلم های  ن  هم�ی نمونه اش 
است که جادوگرها قهرمان اصیل فیلم 

هستند و به غ�ی جادوگرها کلمه منگل 
و در ترجمه مشنگ می گویند! 

البته این جریان به شدت از طریق مقامات و برنامه ریزان سیایس و 
ن است. مسلما از نظر غنها، به  ی تایید می شد و هنوز هم چن�ی ه�ن
ن های  خاطر اینکه دنیا به دنبال غن دین اصیل و توحیدی نرود، باید غی�ی
انحرا�ن ایجاد شود و غن پتانسیل که در مردم برای گرایش به معنویت 
ایجاد شده بود به این صورت سمت و سوی انحرا�ن پیدا می کند. 
واضح است که با ترویج باطل حق الپوشا�ن شده و مردم به انحرافات 
فکری و عمیل گرایش پیدا می کنند و از راه مستقیم که مخالفت با 
، همچنان  ظلم و فساد است باز می مانند و سیاست مداران آر�ب

سلطه خود را حفظ می کنند.
سینمای آرب در این بحث، دقیقا چگونه عمل کرد؟ بیش�ت به سمت 

ن های انحرا�ن رفت؟ کدام غی�ی
ن زمینه ای فراهم شود،  خوب طبیعی است که وق�ت یك همچن�ی
یك دفعه،  می غید  هم  سینما  می شود،  کار  به  دست  هم   سینما 
شاهد هستیم در سینمای هالیوود، انواع و اقسام فیلم های دی�ن 
ی� متولد می شود! فیلم ها�ی که تا ی� دو دهه  ن و معنوی و متاف�ی
پیش اصالً سابقه نداشته، دهه نود به شدت رشد می کند. مثالً 
گرایش به بودیسم را به وفور در سینما و در جامعه آر�ب می بینیم. 
ناگهان می بینیم هفت، هشت فیلم شاخص راجع به بودا توسط 

ن  فیلمسازهای معت�ب تولید می شود، اصال" شك برانگ�ی
انحرا�ن  عرفا�ن  مکاتب  که  فیلم ها�ی  می شود، 

می پردازند، ناگهان اینقدر زیاد می شوند. فرض 
ی  ن ن اسکورس�ی کنید در یك زمان محدود، مارت�ی
فیلم کاندون را راجع به داال�ی المای چهاردهم 
ن کمپیون  ره�ب بوداییان تبت می سازد، خانم ج�ی
عرفا�ن  مکاتب  به  راجع  را  مقدس  دود  فیلم 
تبت  در  سال  هفت  معروف  فیلم  می سازد، 
بودای  نام  به  دیگری  فیلم  می شود،  ساخته 
کوچك، و همینطور پشت رس هم فیلم های 

کت های  دیگری در این زمینه، با تبلیغات زیاد رسش
اصیل، به بازار روانه شده و اکران می شوند.  غدم ها�ی 

ق  ن عرفان رسش که اصالً در این مایه ها نبودند، وارد گود ساخت مضام�ی
�ت را  غسیا می شوند. ظاهرا باید دیگر عمیق ترین بحث های عرفان رسش
در فیلم های عرفا�ن غمریکا�ی ببینیم! ح�ت در فیلم های رزمی، غثاری 
می بینیم که به وضوح مجسمه های خدایان متعدد بودا�ی و هندو 
�ت  را نمایش می دهند و گو�ی پشت هر فیلم ده مرتاض و راهب رسش
نشسته اند و دارند  فیلم نامه را می نویسند. می دانید که بودیسم تب�ت 
یا بودیسم شمایل که بیش�ت از سایر فرقه های بودیسم در هالیوود و 
سینمای اروپا ترویج می شود، به شدت به خرافه و جادوگرا�ی ممزوج 
است و این مطلب در فیلم هایشان هم هویداست. این یك بعد 

قضیه است.
اما از جهت دیگر بحث جادوگرا�ی ترویج می شود. در اثری مانند 
)مسیحی-یهودی( ترویج می شود.  ن های جادو�ی آالبا آر�ب هری پاتر غی�ی
ن کتاب این مجموعه هفت جلدی، سال 1997 میالدی توسط  اول�ی
غن  فیلم  ن  اول�ی نوشته می شود و بالفاصله  خانم جی.�.رولینگ 
ساخته می شود و در سال 2001 روی پرده سینما اکران می شود. در این 
فیلم است که الگوی کامیل از یک جادوگر مثبت ارائه می شود.  اکنون 
ح داده شد، به راح�ت می توان فهمید چرا  دیگر با این پس زمینه که رسش
جادوگرها و جادوئیسم در سینما تغی�ی موضوع دادند. باید در سینما 

وهای مثبت داستان ها و  این ماجرا اتفاق می افتاد. وحاال جادوگرها ن�ی
قصه ها می شدند.

یا همان  بنیادگرا  پروتستان  اوانجلیست ها)مسیحیان  نظر شما  به 
مسیحیت صهیونیست( و یهودیان که در غمریکا قدرت رسانه ای و 
ی در  ن تاث�ی دول�ت را در اختیار دارند و ال�ب بسیار قدرتمندی دارند، ن�ی

این زمینه داشته اند؟
غنچه تاکنون گفته شد، یك بعد قضیه بود، اما بعد دیگری که به نظر 
اتژیك موضوع می تواند باشد، به باورهای اوانجلیس�ت  بنده، بعد اس�ت
بر می گردد. قبل از غن هم، مسلم است که سینمای غمریکا از اول 
ی است که در تاریخ  ن توسط یهودیان مهاجر به وجود غمد. این چ�ی
نوشته شده است. یهودیان مهاجری که اوایل قرن بیستم از اروپا به 
غمریکا رفتند، ثروتمند بودند و برخی در غمریکا با کمک های انحصاری 
ن  دنبال رسزم�ی به  غنها  پولدار شدند.  نژادپرست خود،  هم کیشان 
ن موعود خود را در غمریکا جست وجو  ن رسزم�ی موعود بودند، غنان اول�ی
امر و  به  کلمب  تاریخ است که کریستف  از مسلمات  می کردند.  
رسمایه فراوان مایل یهودیان و مارانوهای)یهودیان مخفی( وابسته به 
ن موعودشان را پیدا کند.  دربار پرتغال مامور شد تا برود و رسزم�ی
البته اهداف استعماری و آاصبانه هم داشتند. بعد اینها در قرون 
هیجدهم و نوزدهم، غمدند غمریکا، کسا�ن مثل پلیس 
ینك. افرادی که هالیوود  ن ، گارین زانوك، س�ن بیمن�ی
ا�ن  را به وجود غورند، همه یهودیان پولدار و ارسش
بودند که به جرأت می توانم بگویم همه جزء 
صهیونیست ها بودند، یع�ن طبق برنامه ای 
که باید اجرا می کردند، اینها هالیوود را به 
وجود غوردند؛ شبیه غنچه در پروتکل های 

حکمای صهیون غمده بود.
 یك مورخ غمریکا�ی می گوید: »حدود صد و 
با فیلم هایشان دارند  اینها  ده سال است که 
 مان طبق فیلم های 

گ
برای ما الگو می سازند، ما زند�

اینهاست، آذا خوردن ما، مردن ما، ازدواج کردن، همه 
نمان الگو گرفته از یهودیان است.« این است که در این ش� نیست  چ�ی
افیت یهود به وجود غمد. توسط زرساالران  که هالیوود توسط ارسش
دنیاطلب یهودی،  و االن هم به طور قاطع می توانم بگویم نود 
و نه درصد غن دست این گروه است. نه تنها رسانه های غمریکا که 
ا  گزاری هایشان دست صهیونیست هاست. البته صهیونیسم اخ�ی خ�ب
در مسیحیت هم طرفداران بسیاری پیدا کرده و صهیونیست های 
مسیحی، به طور مشخص که حاکمان رسمی این کشور هستند، 
ن دار و دسته جرج بوش که جزء اوانجلیست ها هستند. اینها  هم�ی
به  اعتقاد  اینان  است.  متفاوت  مسیحیان  سایر  با  اعتقاداتشان 
ن سال های این  غرماگدون دارند، اعتقاد به ظهور مسیح موعود در هم�ی
 در محیل به نام غرماگدون دارند 

گ
هزاره جدید دارند، اعتقاد به جن�

د و همه آ�ی از مسیحیان انجییل و یهودیان را از  که دنیا را فرا می گ�ی
ن می برد یا غنها را مسیحی می کند. طبیعی است که سینما�ی که اینها  ب�ی
اداره می کنند، به این سمت بچرخد، یع�ن افکار و باورهای خوشان را 
از طریق سینما ارائه بدهند. غثار بسیار زیادی از اینها اکنون، عنوان 
پرفروش ترین و شلوغ ترین گیشه را به خود اختصاص داده اند و شور 
غخرالزما�ن با نگاه های خاص مسیحیت صهیونیس�ت را در آرب ایجاد 

کرده اند.



ار
د غث

رص
م ت 

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

د 00
ردا

/ م
 2

ه 9
ار

شم
 



100

پس فیلم سازان مستقل در سینمای آرب، خصوصا هالیوود چه 
می کنند؟   

در مصاحبه های بسیاری از کارگردان های هالیوود هست که بسیاری 
از طرح های مستقل خودشان در غمریکا را نتوانستند اجرا کنند، چون 
روسای کمپا�ن های بزرگ تولید و توزیع و بازاریا�ب این اجازه را ندادند، 
و فقط طرح های خاص که هم جهت با نظریات صهیونیست هاست 
ند. جریان اصیل سینمای غمریکا که همه  اجازه تولید و پخش می گ�ی
د، دست این گروه است. یک مثال خییل  سینماها را در بر می گ�ی
ساده اش فیلمی بود که چندی پیش تلویزیون راجع به ترور جرج بوش 
پخش کرد. در این فیلم، فیلم سازی می غید، به اصطالح غینده را نشان 
می دهد که مثال جرج بوش ترور می شود و به قتل می رسد. این فیلم 
را که در انگلیس ساخته شد، هیچ کدام از سینماهای غمریکا حا�ن 
ه سینما�ی در دست همان  نشدند نشان بدهند، چون همه این زنج�ی
کمپا�ن های صهیونیست مسیحی و یهودی است. این سیستمی است 
ده ای  که موجود است. این سیستم از سالها پیش، برنامه ریزی گس�ت
کرد، طرح ریزی کرد، که طبق غرمان ها و اهدافش فیلم های بسیاری 
بسازد. فیلم ها�ی که بتوانند غرمان ها و اهدافشان را تئوریزه کنند. گو�ی 
از دهه هفتاد هم این قضیه وجود داشته، شما به خو�ب اسطوره های 
صهیونیسم مسیحی و یهودی را در این فیلم ها می توانید ردیا�ب کنید.

اگر ممکن است، درباره سایر فرقه های انحرا�ن عرفا�ن آرب، توضیحات 
ی بفرمائید. ظاهرا هری پاتر بیش�ت مدیون مکاتب عرفا�ن یهودی- بیش�ت

مسیحی است، در این زمینه چه بیا�ن دارید؟
درباره کتاب و فیلم هری پاتر باید به ی� از اسطوره ها�ی که در هالیوود 
بیش�ت از همه وجود دارد و تفکری که بیش�ت از همه رسوخ دارد، اشاره 
کنم. تفکر کابالیسم)قباالئیسم( در این فیلم واضح است. کابالیسم 
ن های جادو�ی و  وع غن را به غی�ی داستان مفصیل دارد. بعیصن ها رسش
ن ها�ی  غی�ی از  ی�  کابالیسم  می کنند،  مربوط  باستان  کانه مرص  م�ش
است که جادوئیسم و جادوگری اصالً از غن در می غید، برخی فرقه 
شوالیه های معبد و جنگ های صلی�ب را در ترویج کابالیسم در میان 
مسیحیان و ایجاد کابالیسم مسیحی موثر می دانند. عنا� اصیل 
کابالیسم، موعودگرا�ی و شیطان شنایس و قدرت رسش و روش های 
مرموز صوفیانه و پنهان کاری و جادوگرا�ی هستند. همه این عنا� در 
اثری چون هری پاتر پیداست. البته غثار فراوان دیگری هم به کابالیسم 
اشاره های پیدا و پنها�ن دارند. اگر دوستان فیلم رمز داوینچی را دیده 
باشند، به خو�ب می توانند نمادها و عالئمی را در این فیلم در این باره 
نها را به خو�ب در فیلم هایشان  ببینند. بعیصن مواقع خودشان این چ�ی

رو می کنند و می گویند.
به هر صورت کابالیسم مکتب جادوگری است و رسرشته غن هم 
فرعون  افراد  که  باستان  مرص  ساحران  و  کاهنان  غن  به  می رسد 
بودند. مایه های اصیل غن، مایه های مادی گری است. خییل ها ح�ت 
ماتریالیسم و مکاتب مادی گری را نایسش از این کاباله ها می دانند، 
اینها غمدند ماتریالیست را ح�ت با اومانیسم ترکیب کردند، بعدها 
ن یهودی- ، فرقه شوالیه های معبد، این مضام�ی در جنگ های صلی�ب
دنیوی را از خاخامهای کابالیست فراگرفتند و در اروپا پخش کردند. 
گفته می شود که شوالیه ها�ی که خودشان مسیحی بودند،  بعد در محل 
ت سلیمان)علیه السالم( در بیت المقدس، تنها  ادعا�ی معبد حرصن
ماندند و به غموزه های جدیدی رسیدند و کلیسای کاتولیگ غنها را مرتد 

ون غمدند و مدت ها حق السکوت از کلیسای  اعالم کرد. سپس اینها ب�ی
ن کلیسای کاتولیک، غنها  کاتولیگ می گرفتند تا باالخره بر اثر قدرت گرف�ت
ن  را قتل عام کردند، اما عده ای از غنها به اسکاتلند گریختند و اول�ی
لژهای فراماسو�ن را به وجود غوردند، یع�ن در واقع فراماسونری هم 

ن جا به وجود غمده است و منشا کابالیس�ت دارد. از هم�ی
ا رس و صدای  اگر امکان دارد درباره فیلم و رمان رمز داوینچی که اخ�ی
زیادی به پا کرد و ارتباط غن با بحث بیش�ت توضیح دهید. درباره سایر 

ن توضیحا�ت بفرمائید. غثار شاخص ن�ی
در فیلم رمز داوینچی ماجرای مذکور به نوعی توضیح داده می شود. 
در فیلم می بینیم که برخالف عقیده مسیحیت کاتولیک ادعا می شود 
از مریم مجدلیه  السالم( نسیل  )علیه  ت عی� مسیح  که حرصن
داشته اند. راز و رمز این نسل را انجمن یهودی- صهیونیس�ت اخوت 
خانقاه حفظ کرده است. غن نسل در همان روز موعود، می غید و 
وز می شود. به هر صورت  د نها�ی غرماگدون پ�ی ظهور می کند و در ن�ب
کابالیسم و جادو از اینجا به شوالیه های معبد و سپس به فراماسونری 
کشیده شد. شما در این فیلم، هم اسطوره ها و نمادهای کابالیسم 
و جادوگری و هم فراماسونری می توانید پیدا کنید. در جنگ ستارگان 
دقیقاً ماجرای شوالیه های معبد وجود دارد، در این فیلم چند قسم�ت 
و پرفروش، افراد شوالیه مانندی هستند که می خواهند دنیا را  توسط 
اتوری نجات دهند، توسط غدم های خبی�ش که دارت نامیده  یك ام�پ
شورش  بعد  و  می شوند  رانده  کناره  به  خبیث ترین ها  می شوند، 
وز می شوند. همان جنگ غرماگدون. در  می کنند و در جنگ غخر پ�ی
ن قضایا وجود دارد،  سه گانه پرخرج و موفق ارباب حلقه ها باز هم�ی
یع�ن دقیقاً نه شوالیه اند که محور مبارزه با باطل هستند.  نه فرد 
ن تعداد نه نفر اولیه فرقه  هستند که یاران حلقه اند که این عدد ع�ی
شوالیه های معبد هستند! قسمت غخر فیلم هم با نام و رویکرد 
بازگشت پادشاه تمام می شود. غن پادشاهی که خودشان اعتقاد دارند 
برمی گردد. شیطان شنایس و قدرت رسش و موعودگرا�ی و قهرمان پروری 
و لباس ها�ی شبیه رسبازان صلی�ب و تمام عنا� دیگری که الزم است 
تا غن فیلم را هم اثری متاثر از کابالیسم بدانیم، در فیلم ارباب 

حلقه ها وجود دارد.
فیلم رمز داوینچی ی� از فیلم های کابالیس�ت است که مایه های 
تأسیس انجمن اخوت خانقاه صهیون را این گونه توضیح می دهد که 
برای حمایت و حفاظت از نسل به وجود غمده تا در زمان خاص غن 
عیسای دوم بر اساس پیش گو�ی های کتاب مکاشفات یوحنا از عهد 
جدید بیاید و بعد از جنگ غرماگدون جهان در حکومت هزارساله 
مسیح ثا�ن غرامش خود را بیابد. در فیلم ادعا می شود افراد مختلفی 
در این انجمن عضو بوده اند، همان فراماسون ها، مثالً کسا�ن مثل 
رمز  فیلم  در  دیگر.  افراد  و  نیوتون  ك  غیزا  لئوناردوداوینچی، رس 
داوینچی گفته می شود که حقیقت راز عی� مسیح)علیه السالم(، 
حقیقت جام مقدس و غن مریم مجدلیه است، بانو�ی که به نظر غنها 
بدکاره بود و سپس با عنایت مسیح، بانوی مقدس شد. بنا به ادعای 
فیلم، این حقیقت در تمام طول تاریخ توسط اعضای خانقاه صهیون 
زنده نگاه داشته شده است: در تابلوها، در موسیقی، در فیلم و در 
ها. این جالب است که یك فیلم هالیوودی است که این  سایر ه�ن
مطالب را می گوید، یع�ن این به قول برخی توهم توطئه نیست. 
دلیل اینکه چرا در این فیلم �یحا این مطالب را می گوید و دست 

خودشان را رو می کند،  را هم خواهم گفت.
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ح�ت ادعا می کند ما غمدیم حقیقت این جام مقدس و حقیقت 
ماجرای مریم مجدلیه را در طول تاریخ برای کودکان در کارتون ها 
. ح�ت اسم می غورد: زیبای  نگه داشتیم! در کارتون های والت دیز�ن
خفته، سیندرال، سفید بر�ن و هفت کوتوله، ش�ی شاه. همیشه در 
این کارتون ها غدم ها�ی هستند که قلمرو غنها تسخ�ی شده است؛ مثالً 
سفیدبر�ن از قلمرو خودش رانده می شود، و به جنگیل می رود و در 
ن گونه اند. اینها   می کند. سیندرال و زیبای خفته  هم هم�ی

گ
غنجا زند�

وهای خ�ی  از قلمرو خودشان دور شده اند و زما�ن باید به وسیله ن�ی
ند مثل ش�ی شاه. در برخی از این  برگردند و قلمرو خودشان را پس بگ�ی
غثار همیشه به دنبال مادری می گردند. این سوال همیشه در ذهن ها 
بوده که چرا در این کارتون ها، همه دنبال مادرشان می گردند، برای من 
هم سؤال بود چرا همه دنبال یك مادر گمشده ای می گردند؟ بنا به 
ادعای فیلم غن مادر گمشده همان مریم مجدلیه است، یع�ن در 
این فیلم می گوید که ما سعی کردیم این حقیقت راز جام مقدس 
ی حفظ کنیم و به نسل غینده انتقال دهیم.  را در غثار مختلف ه�ن
ن بوتزا که دقیقاً  ح�ت موسیقی ها�ی چون موسیقی اوپرای فلوت سحرغم�ی
اسطوره های یهودی و کابالیس�ت در غن بیان می شود، یا بوچیل، یا 

خییل های دیگر که اصالً باور نمی کنید.
همیشه می گفتند این نظریه، توطئه است و اینها، این جوری نیست 
ه�ن برای ه�ن است! ه�ن برای رسگرمی است! هالیوود برای رسگرمی 
فیلم می سازد! ویل االن خود هالیوودی ها می گویند که این گونه نیست 
و نبوده و نخواهد بود. اسم هری  پاتر هم در فیلم رمز داوینچی 
به طور مستقیم می غید که گویا هری پاتر هم از جمله غثاری بوده که 
برای حفظ غن حقیقت جام مقدس ساخته شده است. هری  پاتر فردی 
وری  ن و رسش است که از قلمرو خودش دور مانده، حقش را موجود رازغم�ی
به نام لرد ولُدمورت ضایع کرده است و هری به دنبال حق خود با 
وز شود. ولُدمورت در جمع  د پ�ی دها�ی می کند تا در غخرین ن�ب او ن�ب
غن�ت کرایست یا همان دجال و ضد مسیح از نظر صهیونیست های 
مسیحی است. هری پاتر، کرایست)مسیح( است. هری پاتر ک� است 
که قرار است دنیا را نجات دهد. اگر شما در این فیلم ها نگاه کنید 
می بینید که عبارت »چوِزن وان« یع�ن فرد برگزیده و منتخب یگانه، به 
کار می رود. در ماتریکس می گویند نئو، فرد برگزیده ای،  در هری پاتر و  
جنگ ستارگان هم قهرمان فیلم را یك برگزیده می دانند که باید این 
نها�ی  دنیا را نجات دهد. پشتوانه همه این غثار، یك فرضیه است، چ�ی
مستقیم یا مستقیم به مخاطب القا می شود تا پروژه  به طور آ�ی

غخرالزمان سازی آرب، بنا به خواست صهیونیسم سامان بیایبد.
 شوالیه های معبد، ی� از کارها�ی که در معبد سلیمان انجام می دهند، 
جادوی سیاه است که در فیلم هری پاتر هم جادوی سیاه را دیدیم. 
اصالً محفل ققنوس در هری پاتر، همان قضیه شوالیه های معبد 
است که می خواستند رازی را نگه دارند، محفل ققنوس هم همان 
محفیل است که قرار است هری پاتر غن را محافظت کند. جرج بوش 
نهایتا از غن فیلم دفاع کرد. دقیقاً غرمان های صلی�ب سیاست مداران 
ی که این  ن صهیونیست در این فیلم ها نمایان است. در نهایت، چ�ی
 ، ن وهای خ�ی و رسش و همه چ�ی وسط وجود ندارد، خداست. مقابله با ن�ی
وهای انسا�ن و جادو�أ است، مثل هری پاتر، جنگ  با استفاده از ن�ی
ن است که  ستارگان،  ارباب حلقه ها یا خییل فیلم های دیگر. این چن�ی
جادوئیسم در خدمت غموزه های یهود، کاباال، انجمن خانقاه صهیون، 
ی که االن دیگر پرده پویسش  ن د، چ�ی فراماسونری و صهیونیسم قرار می گ�ی

نمی کنند.
چرا اینها می غیند و �یحا این مطالب را می گویند، چه شده که حاال 

دارند از رو بازی می کنند؟
د  در فیلم رمز داوینچی گفته می شود، که با تغی�ی هزاره، نوبت به ن�ب
ن رو می شود. البته این جزء اعتقادات غنهاست.  نها�ی می رسد و همه چ�ی
االن صد و بیست کانال اوانجلیس�ت شدیدا در حال فعالیت است. 
اینان می گویند که ورود به هزاره سوم، یع�ن ظهور غرماگدون. اینها 
ن کار گذاشته اندکه  یف، دورب�ی در دروازه های بیت المقدس و قدس رسش
قضیه جنگ غرماگدون را فیلم برداری کنند.  مرتب توریست می برند 
غنجا، بارها و بارها این گفته شده و این اعتقاد در رمز داوینچی هم 
گفته می شود که با عوض شدن هزاره، با ورود از برج هود به برج 
ن نسیل  حمل باید این اسناد خانقاه صهیون افشا شود که یك چن�ی
از عی� مسیح)علیه السالم( وجود دارد. افشا شود که اینها باید 
غزادی خواه جهان باشند. خوب حاال رمز داوینچی افشاگر این است 
و  بیان می کند  را  دلیل وجودی خودش  دارد  او  یع�ن خود  دیگر، 
می گوید به این دلیل ساخته شده ام که بگویم چه اتفاقا�ت می افتد و 
باید بیفتد. در غمریکا مؤسسه ها�ی درست شده مثل مؤسسات اکتوان، 
مؤسسات فیلم سازی است، که دقیقاً به دست اوانجلیست ها درست 
شده و قرار است اینها خودشان فیلم ها�ی بسازند که مستقیماً تبلیغ 
این غرمان های خودشان را بکنند، یع�ن به این نتیجه رسیدند که دیگر 
ن بس  ن و در خفا حرف زدن و سخن گف�ت پرده پویسش و در پرده سخن گف�ت
است. دیگر باید بدون پرده سخن گفت. از این جهت است که شما 
می بینید هفتاد درصد از فیلم ها�ی که از غن طرف می غید،  فیلم های 
ن مایه های جادو�ی در غن وجود دارد،  آر�ب غخرالزما�ن است و  هم�ی
غن�ت کرایست  ظاهر می شود و  مسیح باید با غن مقابله کند. به قول ی� 
از دوستان سینمای آرب االن غرایش غخرالزما�ن گرفته است. این یك 
واقعیت است و در همه فیلم هایشان دیده می شود،  و جادوئیسم 

ن مرتبه قابل تفس�ی و تعب�ی است. هم در هم�ی
اگر تمایل دارید، خالصه ای از بحث تا اینجا را بفرمائید.

تا اینجا ظهور فیلم های جادوگری و جادوئیسم در آرب را در دو 
جنبه برریس کردم،  ی� جنبه جامعه شناخ�ت بود و ی� جنبه غرمان گرا�ی 
و سیاسی نگری. از جنبه جامعه شناخ�ت عرض کردم بعیصن اعتقاد 
دارند این موج از اروپا به غمریکا رفت، موج �ب بندوباری، عصیان گری، 
شورش بر علیه بافت های سن�ت جامعه و خانواده از دهه هفتاد 
خییل در غمریکا اوج گرفت، فیلم ها�ی که از غن موقع است،  اآلب، 
قهرمانا ضد سنت و ساختارشک�ن دارد. افراد می خواهند غن محیط 
ون. این قضیه باعث شد که طبعاً  خودشان را بشکنند و بروند ب�ی
طبق اسنادی که وجود دارد، خانواده ها در درجه اول از هم بپاشند و 
اخال�ت درجامعه ایجاد  مضمحل شوند، سپس روابط بسیار شدید آ�ی
وعی که به وجود غمده اند روبرو شویم  شود و با سیل  بچه های نام�ش
د. در مقابل این وضع، دو  و جامعه در معرض اضمحالل قرار بگ�ی
واکنش انجام شد،  ی� از سمت خود جامعه،  یع�ن خانواده ها وق�ت 
که این معضل را در جامعه دیدند، سعی کردند یك مقدار بیش�ت 
حفظ کنند بچه هایشان را، ارگان های غموزیسش و  مراکز روان شنایس 
هم به تکاپو افتادند. فهمیدند که این نوع غزادی دادن به بچه ها مرصن 
است و به صورت سم دارد در جامعه نفوذ می کند، نزدیك است که 
ال اباحه گر،  جامعه از هم بپاشد، ضمن اینکه افراط در غزادی های لی�ب
�ب بندوباری ها�ی را به وجود غورد که باعث نوعی بحران معنویت در 
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به  توجه  با  آمریکا�ی  آرمان گرا�ی 
تفکر کابالیسم در میان اوانجلیست ها 
و یهودیان و تفکر فراماسونری مشخص 
می شود. کابالیسم که ی� از مهم ترین 
ارکانش جادوگری است و جادوئیسم 
در آن نهادینه است، در پشت صحنه 

هالیوود به طور جدی قرار دارد.

آرب شد. همیشه افراط، تفریط به بار می غورد، یك مقدار جوان ها 
 و جامعه سعی کردند اینها 

گ
آ�ی از غنکه خود غن ارگان های خانواد�

را سوق بدهند،  خودشان هم یك نوع خال معنوی حس کردند، 
خواستند به یك رسی غموزه های معنوی گرایش پیدا کنند، به طرف 
خانواده غمدند، خوب طبعاً این در فیلم ها بازتاب داشت، در جامعه 

بازتاب داشت.
این قضیه باعث شد که مردم آرب و سیاست مداران آرب اوالً احساس 
خطر کنند، چرا که این خطر وجود داشت که مردم و جوان ها رساغ 
دین های خییل محکم تر که در جامعه وجود دارد بروند، به خصوص 
اسالم. این است که سعی کردند در این میان بزرگراه یکسویه ای 
از تبلیغات جهت دار را به وسیله رسانه و سینما درست کنند. مثل 
همیشه که عمل می کنند،  همیشه سعی می کنند فرقه های انحرا�ن 
درست کنند، طبعاً یك رسی فرقه ها بیش�ت مطرح شد مثل بودیسم، 
ی و  ، عرفان های من درغوردی، جن گ�ی ، رسخ پوس�ت �ت عرفان های رسش
ن این قضایا را غوردند،  جادوگری و کف بی�ن و... . در فیلم هایشان ن�ی
این از طریق جامعه شناخ�ت بود. مسئله جادوئیسم و خرافات از 
ش پیدا کرد. غرمان گرا�ی غنها با  ن گس�ت طریق غرمان گرا�ی صهیونیس�ت ن�ی

توجه به تفکر کابالیسم در میان اوانجلیست ها و یهودیان و 
تفکر فراماسونری مشخص می شود. کابالیسم که ی� از 

مهم ترین ارکانش جادوگری است و جادوئیسم در غن 
نهادینه است، در پشت صحنه هالیوود به طور 

جدی قرار دارد. رئیس و به اصطالح ره�ب فرقه 
کاباال به نام ر�ب فیلیپ برگ االن از مهم ترین 
ل کنندگان  هالیوود است  رسمایه گذاران و کن�ت
و با ارسائیل و مراکز اصیل قدرت صهیونیس�ت 
غمریکا، روابط بسیار گرمی دارد. در این مورد، از 

این مشخص تر چه می شود گفت! به نظر من،  این 
موارد دالیل صعود جادوئیسم در سینما، از دهه نود 

به این طرف بود.
ن  نقش اسالم انقال�ب در ایران و تشیع را در به وجودغمدن چن�ی

وضعی تا چه حد می دانید؟
خوب ببینید انقالب اسالمی خییل محاسبات را در آرب به هم زد، 
بسیار فراتر ازبحث جادوگری.  این شاید ی� معلول ها باشد. وق�ت 
انقالب اسالمی به وجود غمد اصالً کل محاسبات اینها رس همان توسعه 
ارسائیل و به دست غوردن خاورمیانه بزرگ و همان ورد دامینیت که جزء 
مانیفیست غنهاست و در غن پروتکل حکمای صهیون است، به هم 
ریخت.  در نتیجه این قضیه باعث شد که تجدید نظرهای اسایس 
در این کارهایشان بکنند، در سیاست هایشان، در انتخاب هایشان، در 
دوستان و دشمنان شان، درجبهه بندی هایشان؛ یع�ن شما می بینید که 
نها در دنیا به هم می ریزد، اصالً مسیحیان  با انقالب اسالمی خییل چ�ی
صهیونیست بعد از انقالب اسالمی ایران قوت زیادی در غمریکا گرفته 
بودند. اوانجلیست ها در دهه هشتاد و نود است که خییل قدرت 
ند  و از طریق رسانه ها به طور خییل قوی نظراتشان را مطرح  می گ�ی
می کنند،  یع�ن ح�ت تا سال های قبل از انقالب، خییل محدود بودند. 
ن تمدن اسالم و آرب بود،  تئوری ساموئل هانتینگتون که جنگ ب�ی
از  پس  سال  چهار  شد،  مطرح   )94-1993 نود)سال های  دهه  در 
انقالب اسالمی ایران،  بعد از انقالب خییل مطالب که در زمان شاه 
نزدیک شدن به غن مساوی با زندان و اعدام بود، در مجامع و کتب 

ی شد. به طوری که االن برخی، اسناد  علمی ما به صورت عمیق �پ گ�ی
مب�ن فراماسونربودن پاپ را دارند. با توجه به عملکرد دستگاه واتیکان، 
می توان ادعا کرد واتیکان در واقع ابزاری در دستگاه صهیونیست های 
مسیحی است. به طور سن�ت صهیونیست ها با مسیحیت و اسالم 
مشکل داشتند. امروزه با فتح مراکز و افکار مسیحی، تنها دی�ن که به 
طور جدی در مقابل غنها قرار دارد، اسالم و به خصوص شیعه با 
ن است که شما در فیلم ها می بینید  مرکزیت ایران می باشد. برای هم�ی
که دشمنانشان مسلمان ها هستند، تروریست ها مسلمان ها هستند. 
ن مسلمان ها  ن است که شما می بینید که شیطان را در رسزم�ی برای هم�ی
را  یف(  تعایل فرجه ال�ش امام زمان)عجل الله  جست وجو می کنند، 
غن�ت کرایست می نامند، می گویند در غخرالزمان ما همه مسلمانان را از 
ن می بریم، طبیعی است که این تفکرات باعث شده واکنش ها�ی  ب�ی
، نسبت به انقالب اسالمی مردم ایران  شدید در طول یس سال اخ�ی

داشته باشند.
با این توضیحات، غیا می توان نوشته شدن و تولید و تبلیغات بسیار 
ده برای غثاری چون هری پاتر را پروژه ای ازپیش برنامه ریزی شده  گس�ت
، توسط رسدمداران اصیل قدرت در  بدانیم که با توجه به زمانه کنو�ن

آرب و هالیوود اجرا شده است؟
در هری پاتر،  دنیا دنیای جادوگرها است، هیچ 
معنوی�ت آ�ی از جادوگری وجود ندارد، یع�ن 
دیگری،  معنویت  نه  است  الهی  وی  ن�ی نه 
هر چی که هست دنیای جادوگرها است، 
همه کنش ها و واکنش های مثبت و منفی 
به�ت  اتفاق می افتد، هر ک�  یا جادوگری 
وز است، همه سعی  جادوگری بلد باشد، پ�ی
ند  می کنند شیوه های مختلف جادو را یاد بگ�ی
وی رسش است،   و علیه غن ولدموروت که ن�ی
ن و قلمروی  ند و در نهایت، رسزم�ی به کار گ�ی
هری پاتر را به او برگردانند، یع�ن هری پاتر همان 
»چوزن وان« است، فرد برگزیده است. پرفروش شدن این 
ن داستا�ن در فضای امروز سیاست و آلبه صهیونیسم مسیحی  چن�ی
در غمریکا و انگلیس و جهان، طبیعی است، عالوه بر اینکه هری پاتر 
با یك برنامه ریزی نوشته شد و تولید شد، دالیل بسیاری وجود دارد، 
را  این داستان  به ساکن ننشست  ابتدا  که خانم جی.�. رولینگ 
گزاری های جها�ن  بنویسید. چرا که شاهد بودیم طبق اسنادی که خ�ب
ارائه دادند، دو نفر دیگر ی� در روسیه و ی� در غلمان غمدند و ادعا 
کردند که ما اول این داستان را نوشتیم و علیه خانم رولینگ ادعای 
جرم کردند. ح�ت ادعای غنها غن قدر قوی بود که دادگاه داشت به نفع 
غنها رأی می داد، ویل اینجا یك دفعه افرادی وارد کار شدند، به طور 
مشخص همان کمپا�ن قدرتمند صهیونیس�ت برادران وارنر و رأی دادگاه 

را به نفع خانم رولینگ چرخاندند.
این جریان در زما�ن اتفاق افتاد که هنوز فیلم های هری پاتر ساخته 
 نشده بود، دو بار این اتفاق افتاد، شما می بینید که چه قدر از مطالب 
مطروحه در هری پاتر قبالً در سایر غثار سینما�ی تکرار شده بود، در 
فیلم ها�ی مثل جنگ ستارگان مثل ارباب حلقه ها، اسطوره های داستا�ن 
و تصویری و سمبلیک فراماسونری و یهودی و صهیونیست  مسیحی 
به وفور در این قبیل فیلم ها دیده می شود.  دلیل پرفروش شدن غن 
خییل راحت قابل تحلیل است. خانم رولینگ اگر فقط خودش بود که 
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در ابتدا پول نداشت که یک جلد غن را هم منت�ش کند. اما اینها پول 
و رسمایه و تبلیغات بسیارعظیم جها�ن پشت این کار قرار دادند تا این 
، در  اژهای میلیو�ن داستان به اسم داستان کودکان و نوجوانان در ت�ی

همه جای جهان نفوذ کند.
ن اس�ی این بوق های تبلیغا�ت شدیم.  متأسفانه در کشور خودمان ن�ی
برخی افتخارشان این بود که همزمان با غمریکا و انگلیس و فرانسه و 
اروپا در اینجا هم کتاب چندم هری پاتر پخش می شود! به تقلید 
آر�ب ها، نصف شب یك عده بروند در خیابان بایستند و صف ببندند 
که کتاب را تهیه کنند و هیچ عکس العمیل هم در مقابل غمریکا انجام 
د! برخی مدعیان تفکر وکتاب خوا�ن هم می گفتند که این نشان غن  نگ�ی
وی نیستند، چون توانستند هری پاتر را  ن است که دیگر بچه های ما م�ن
همزمان با آر�ب ها بخرند و بخوانند! حقیقتا چرا این رسمایه های وسیع 
و تبلیغات �ب سابقه، پشت رس صدها کتاب داستان دیگر قرار نگرفت؟ 
ی را می نویسد، ناگهان در  ن چرا مثالً وق�ت شکسپ�ی می غید تاجر و ن�ی
آرب ملعون خاص و عام می شود؟ چون که حرص مال دنیازدن توسط 
فردی یهودی را در فیلم خود به استهزاء می کشد، لذاست که نباید 
د. جالب است که قوت  ن رسمایه ای پشت رس دیگر غثار قرار بگ�ی همچ�ی
ن تبلیغا�ت  هری پاتر اینقدرها هم زیاد نیست که بطور طبیعی چن�ی
را برای خود دست و پا کند. از داستان اول تا غخرش یع�ن از فیلم 
ی  ا غمد، فروش غن نزول چشم گ�ی ن فیلم پنجم که اخ�ی اول تا هم�ی
ن فیلم هفتم غن هم  داشته ویل بازهم ساخته شده، از االن همه چ�ی
بسته شده است، از بازیگرهایش، کارگردانش، زمان اکرانش، محل های 
اکرانش و... . از االن بلکه چند سال پیش همه برنامه ها چیده شده 
بود، اصالً این طوری نیست که خانم رولینگ تنها همه داستان را 
پیش برده باشد. همه غنها حساب شده است،  مشاورا�ن در اختیار او 
است مشاور های خود کمپا�ن وارنر.  مگر می شود در فضای انحصاری 
تبلیغات امروز دنیا یك نفر، تنها یك داستان رسخودی بنویسد و 
داستان غن هم همه جای دنیا پخش شود و میلیون ها دالر هم خرج 
غن شود، متأسفانه در کشور ما هم تقریبا هیچ کس نیست که کاری 

بکند و این خطر را مورد برریس عمیق قرار دهد.
ن می شود؟ فیلمی که در  جادوئیسم در فیلم ارباب غرزوها چطورتبی�ی
غن از مجسمه ی� از خدایان ایران باستان، شیطا�ن غزاد می شود و 

جامعه غمریکا را مورد تهاجم قرار می دهد.
من این فیلم را ندیدم ویل خییل فیلم ها است که به طور مشخص 
به ایران اشاره دارد، مثالً در رسی فیلم های بیگانه که بعد از انقالب 
اسالمی ساخته شد، نشان می دهد که موجود خبی�ش از اعماق قرون 
باستان می غید و آرب را تهدید می کند. به نظر برخی منتقدین دقیق، 
منظور از غن موجود خبیث، اسالم است. خییل فیلم های دیگر 
هم هست. البته برخی فیلم ها هست که در این قضایا ما را به دام 
می اندازد، مثل فیلم سیصد. متأسفانه فیلم های زیادی است که 
اشاره های فراوا�ن به ایران و انقالب اسالمی دارد ویل توسط منتقدین 
آافل ما گفته نمی شود و خییل فیلم ها هست که می خواهند ایران را 
از اسالم جدا کنند و به نوعی ناسیونالیسم کور دامن بزنند، این دام 

خطرنا� است که جامعه ما در فیلم سیصد گرفتار غن شد.
نکته مبهمی که فیلم ارباب غرزوها داشت، شیطان این فیلم کل جهان 
د، قبل  ن ب�ب را می خواهد نابود کند، ویل هرک� را که می خواهد از ب�ی
از غن به او اجازه می دهد که یك غرزو کند و او غرزوهای او را برغورده 

می کند.

وع  ، فیلم از عراق رسش ی که االن شما می فرمایید در فیلم جن گ�ی ن چ�ی
می شود،  اول فیلم صدای اذان می غید. غنجا یك باستان شنایس است 
که با شیطان برخورد می کند،  غنجا در عراق نمی تواند رسکوبش کند و 
با شیطان درگ�ی شود، بعد غن شیطان به غمریکا می رود و در وجود 
ی حلول می کند و وجود او را تسخ�ی می کند. فیلم می خواهد  دخ�ت
ن اسالمی هست را در همانجا رسکوب  بگوید، شیطا�ن که در رسزم�ی
نکنید، می غید رساغ شما در غمریکا. همان حر�ن که جرج بوش زد، 
محل  به  باید  تروریسم  و  شیطا�ن  محور  ریشه ک�ن  برای  گفت، 
ن است که لشگرک�ش به عراق می کنند.  تروریست ها برویم. برای هم�ی
ن به تصویر می کشند  خییل فیلم هایشان است که شیطان را چن�ی
ق می غیند، طبق همان  ق می غید، سپاهیان شیطا�ن از رسش که از رسش
نظرات غرماگدو�ن و پیش گو�ی های شبه مقدسشان که غن�ت کرایست و 
ق با جمعیت چهار صد میلیو�ن می غیند و  ورش، از رسش سپاهیان رسش
در محیل به نام غرماگدون با سپاهیان آر�ب درگ�ی می شوند. مسیح 
د. در غن ن�ب  هم می غید و در راس ارتش مسلح آر�ب ها قرار می گ�ی
از  آ�ی  می روند  ن  ب�ی از  مردم جهان  دو سوم  ، حدود  نها�ی بزرگ 
نوزادگا�ن که در کتاب مقدسشان غمده است. در فیلم های مختلفی 
این قضیه هست، فیلمی است به نام امگاکد2: مگیدو که این داستان 
زیادی  فیلم های  می دهد.  ارائه  مسیحیان  مقدس  کتاب  طبق  را 
دیگری مثل فیلم غرماگدون، فیلم های هری پاتر فیلم های غرماگدو�ن 
هستند، یع�ن غخرالزما�ن هستند، که جادوئیسم بخش جدا�ی ناپذیر 
د. چند هفته پیش یك فیلم به بازار غمد به نام  غن را دربرمی گ�ی
ششصدوشصت وشش به بیست، که قضیه مسیح و ضدمسیح بود. 
ا فیلم دیگری روانه اکران شد به نام بیودله که خییل هم  ن اخ�ی هم�ی
روی غن تبلیغ می شود، فیلم انیمیشن هم هست، که باز همان 
کلیشه تکراری مسیح و ضدمسیح است. سینما به تمام معنا غرایش 

غخرالزما�ن گرفته و این مسئله قابل انکارنیست.
با توجه به قدرت رسانه ای آرب، نحوه تقابل رسانه ای با غن چگونه 
 ما و تلویزیون چه 

گ
است؟ اهل رسانه و منتقدین سینما�ی و فرهن�

می تواند بکند؟
ی است که کم�ت در مملکت ما به غن توجه شده  ن متأسفانه این چ�ی
است. غنچنان ما �ب توجه بوده ایم که در طول تاریخ سینما فیلم های 
بسیاری ساخته شده راجع به غرمان های یهودیان، غرمان های مسیحیان، 
غرمان های صهیونیست ها، بسیار زیاد راجع به قّدسیان غنها فیلم 
)صیل الله علیه  ساخته شده است، ویل ما چند تا فیلم راجع به پیام�ب
و غله وسلم( داریم! یك فیلم محمد رسول الله )صیل الله علیه و غله 
وسلم( که هنوز ما داریم به غن تمسك می کنیم، به غهنگ و موسیقی 
غن که غن را هم یك کارگردان سوری مقیم هالیوود برای ما ساخت، 
غقای مصطفی عقاد. متأسفانه با همه ادعاها�ی که می شود، بعد از 
حدود یس سال انقالب اسالمی در این زمینه کار ما در حد صفر بوده 
ن جهت است که برخی جوان های ما االن از اسالم  است. به هم�ی
و تاریخ آ�ن ما خییل کم می دانند یا کامال بیگانه اند. من به ی� از 
دوستان می گفتم که االن در غمریکا فرقه اوانجلیست ها با تلویزیون 
شناخته شده، صد و بیست کانال اوانجلیس�ت رصد شده،  بیست و 
چهار ساعت اینها دارند تبلیغ می کنند.علیه شیعه و اسالم  هم تبلیغ 
می کنند.  جا�ی مثل حوزه علمیه قم حداقل باید دویست کانال داشته 
 . ن ، فیلم سازی و پرورش متخصص�ی ، رادیو�ی باشد، کانال تلویزیو�ن
واقعاً  اینها که وجود ندارد، فکرش هم نیست یا بسیار کم است. 
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ح�ت االن چه قدر کتاب راجع به یهودیت که در قرغن کریم حدود 
هزار غیه درباره غن داریم و صهیونیسم و ارتباطش با کشور و انقالب 
ما به چاپ رسیده؟ اما چه قدر بازتاب داشته است؟ چقدر رسانه ای و 
مردمی شده است؟ ح�ت برخی جوانان ما امروزه نمی دانند صهیونیسم 
چه هست، دیگر چه برسد به صهیونیسم مسیحی. به راح�ت مطالب 
صهیونیست ها را در فیلم هایشان باور می کنند؛ چرا که یك فیلمی 
از غن طرف می غید به راح�ت زیرنویس و دوبله می شود و بسیاری از 
غنها در تلویزیون ما،  به راح�ت همه اینها را نشان می دهیم! می گوییم 
ِك  یا کارتون های دیگر؛ ویل همه غنها دارند  کارتون است، مثالً کارتون رسشِ
تبلیغات حساب شده و کامالً جهت دار انجام می دهند و ما در مقابل 

اینها هیچ کاری نمی کنیم یا بسیار کم کاری می کنیم.
ح�ت فیلم غنها را پخش می کنیم و نمی غییم نقد محتوا�ی دقیق کنیم 
و بگوییم این فیلم چیست و چه می گوید، باز در نقدهایمان هم 
ی  ن حرف غنها را ترجمه و تکرار می کنیم، یع�ن نه تنها در مقابل چ�ی
نمی سازیم، کار غنها را هم می غوریم و نمایش می دهیم و حرف غنها 
را هم می زنیم، یع�ن اینکه چندین کار را برای غ نها انجام می دهیم،  
خوب چه کاری به�ت از این! صهیونیست ها از اول که غمدند در پروتکل 
ند، ی�  ن را باید در دست بگ�ی ن هست، دو چ�ی های حکمایشان ن�ی
اقتصاد، ی� رسانه، رسانه های دنیا االن در تسخ�ی اینها است و برخی 
رسانه های ایرا�ن و مسلمان و تلویزیون ما متأسفانه دارند تبلیغ غنها را 
مستقیم. ح�ت در مسائل تاریخی، مطال�ب  می کنند، مستقیم و آ�ی
اینکه در مقابل  تبلیغ می کنند، بدون  غنها برای ما نوشتند،  را که 
یك نفر بیاید بگوید که نه این طوری نبود. بخش عمده ای از نظام 
تاریخ نوی� جها�ن به دست فراماسونرهای نوکر صهیونیسم شکل 
گرفته است. االن هم دارند در این مملکت کتاب چاپ می کنند. در 
مقابل اینها باید چکار کرد،  وظیفه چیست؟ غیا باید نشست و دست 
، طبعاً باید با رسانه به جنگ رسانه رفت،  روی دست گذاشت؟ خ�ی
د امروز در  د امروز به نظر من شاید در جبهه ها اتفاق نیفتد، ن�ب ن�ب
ن رسانه ها اتفاق می افتد، جنگ، جنگ رسانه ای است.  البته  هم�ی
ما در فرهنگ و سینما، فقط نباید واکنش گر باشیم، بلکه باید برای 
ی در  ن غرمان هایمان برنامه بسازیم. در صور�ت که ح�ت به اندازه کا�ن چ�ی
مقابل کار غنها هم نمی سازیم. قطعا اگر با تکیه بر غموزه های اسالم 
ناب به سمت ساخت محتوا و قالب های کار رسانه ای برویم، نه تنها 

آر�ب ها به انفعال شدیدی می افتند، بلکه بر غنها فائق می شویم.
سینمای آرب تا چه حد و چگونه در مس�ی غموزه های صهیونیسم و 
رسان قدرت در آرب است؟ اگر امکان دارد با مثال ها�ی از سینما بحث 

ن بفرمائید. را تبی�ی
در فیلم رمز داوینچی، درباره حقیقت جام مقدس صحبت می کند 
و توضیح می دهد که انجمن فراماسونری ما، این حقیقت را سال ها 
نگه داشته است. ی� از قهرمانان فیلم ابراز نگرا�ن می کند که ممکن 
است این حقیقت از یاد برود و سپس می گوید: نه، ما سال ها در 
های مختلف اعم از موسیقی و نمایش نامه نوی� و فیلم هایمان،  ه�ن
این حقیقت را نگه داشته ایم. مثال غن این است: برای اینکه در ذهن 
کودکان این مطالب از کود� حک شود، غنها را در هزاران کارتون و 
برنامه کودک غورده ایم ]و مردم دنیا به دلیل اشارات آ�ی مستقیم 
زیاد متوجه نمی شوند.[. االن غموزه های مخفی اینهاست که به صورت 
کارتون ها�ی  به خانه های من و شما می غید و بچه های ما می بینید و 
می گوییم فقط یك کارتون است، آافل از اینکه این برنامه ها همراه با 

ن نیمه پنهان صهیونیس�ت و کابالیس�ت و فراماسونری هستند.  مضام�ی
ا ساخته اند که به فاریس هم دوبله  مثال کارتو�ن به نام ماداگاسکار اخ�ی
ن است که  شد و در تلویویزیون هم پخش شده است. داستان چن�ی
چهارحیوان مختلف در باغ وحش نیویورك هستند که در ادامه قصه 
از باغ وحش فرار می کنند و به دامن طبیعت می گریزند. در فیلم ها 
ن و هویت مع�ن  و در سینماگریز به طبیعت، بازگشت به خویش�ت
می شود. اینها به جنگل می روند که به طبیعت خودشان برگردند،  
هویت خودشان برگردند. اما در ادامه  اینها در جنگل وح�ش می شوند 
و همدیگر را می خوردند! این فیلم بطور آ�ی مستقیم می گوید که اگر 
ون  تو به طبیعت و هویت خودت برگردی، از باغ وحش نیویورك ب�ی
روی، وح�ش می شوی. سپس این چهار حیوان به این نتیجه محتوم 
می رسند که باید به باغ وحش برگردند و می گویند ما باید در این 
باغ وحش باشیم،  تحت نظارت باغ وحش بانان. یع�ن رسان قدرتمند 
ی همیار  هالیوود و غمریکا جهان را این گونه می خواهند و در غثار ه�ن
ن گونه  اینان این گونه القا می شود. بچه من و شما می پرسد واقعاً هم�ی
 کنیم! دقیقاً اینها 

گ
باید باشد و باید برای همیشه در باغ وحش زند�

نها�ی است که در فیلم هایشان می غید. چ�ی
چرا کابالیسم و بودیسم در سینمای آرب بیش�ت مورد توجه هستند 
و بعضا در کنار هم هستند، اما هندوئیسم کم�ت مورد توجه بوده 

است؟
البته به نظرم می غید که کاباال یا همان فرقه های فراماسونری که االن 
در دنیا بر رسانه های مختلف حاکم هستند، از همه غن فرقه های 
گذشته و امروز که به نظرشان در راستای اهدافشان باشد، استفاده 
می کنند. ح�ت از معنا گرا�ی و مفاهیم ماورا�أ هم استفاده می کنند، 
البته با تقریرات و تحریفا�ت که به نفع خودشان باشد. طبق غموزه ها 
ن به نفع دنیای  و طبق پروتکل های حکمای صهیون، باید از همه چ�ی
تمام   با  را  بودیسم  شاهدیم  که  است  این  کنند.  استفاده  خود 
سابقه اش، به خدمت خودگرفته اند، عالوه بر اینکه بودیسم خدا و 
معاد و فلسفه سیایس ندارد و با سکوالریسم مورد نظر غنها سازگارتر 
ایعی دارد و کامال �ب محتوا  است، اما هندوئیسم باالخره احکام و رسش
نیست. غنچه که یك مقدار با غموزه هایشان منافات پیدا می کند یا غن 
شخصیت ها�ی که یك مقدار به اصطالح در غموزه هایشان مانع ایجاد 
می کنند را طبعاً  کم�ت مورد توجه قرار می دهند. غنها�ی که بیش�ت از 
لحاظ سیایس و فکری با غنها همراه هستند، در کانون توجه رسانه های 
آر�ب قرار می گ�ید. شخصی�ت مثل داالئی الما –ره�ب بودائیان تبت- که 
همه جا علم می کنند و به او جایزه می دهند و تقدیر هم می کنند، به 

دلیل حرف شنوی و همراهی در برخی غموزه هاست.
عنا� نمادین و نشان دهنده کابالیسم و صهیونیسم چیست؟

ن مکاتب مختلف عرفان و تصوف،  ک ب�ی عالوه بر نمادهای عرفا�ن مش�ت
اوالً: مسئله غرماگدون و منجی است که خییل برای غنها مهم است. 
غخرالزمان غنها بسیار شاخص است. اینها در فیلم هایشان هم به 
وفور مطرح است. ثانیا: مسئله غن�ت کرایست است،  غن شیطا�ن یا 
هیوال یا  ضد مسیحی که می غید و دنیا را تهدید می کند. گاهی به غن 
دجال هم می گویند. البته دجال از نظر مسیحیت و یهودیت با دجال 
ن مسلمانان، خییل فرق دارد. ثالثا: یك دلیل اینکه چرا بسیاری از  در ب�ی
، فیلم های وحشتناك و ترسنا� است و اینکه  فیلم های دوران کنو�ن
ن  چرا غن قدر جهان را وحشتناك و سیاه نشان می دهند،  دقیقاً هم�ی
است که می خواهند خطر ظهور ضد مسیح یا شیطان را به ب�ش 



ار
د غث

رص
م ت 

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

د 00
ردا

/ م
 2

ه 9
ار

شم
 



105

با  آنها  آرمان های 
قابل  ما  قرآ�ن  دشمن شنایس 

به مثل  مقابله  باید  است.  خدشه 
واقعیت  یك  هم  تدافعی  کار  کنیم. 

است و باید وجود داشته باشد. مؤثرترین 
و  رسانه  باشد،  رسانه  می تواند  سالح 

سینما که مهم ترین و مؤثرترین ابزار 
برای روشنگری هستند. 

ند کنند و بگویند که فقط منجی ما نجات بخش همه ب�ش است.  گورسش
در فیلم ها�ی که در چند دهه اخ�ی از آرب غمده است، فیلم های 
ترسناك و هراس غور زیادی شاهد بوده ایم. همیشه یك خطری جا�ی 
ند و با یك حالت های  را  تهدید می کند؛ مثال زام�ب ها، غنها که می م�ی
وحشتنا� تبدیل به زام�ب می شوند، ویرویس که همه را زام�ب می کند، 
 که به افراد ب�ش و غبادی ها 

گ
ات بزر� یا مثالً زنبورها یا سوسک ها یا ح�ش

حمله می کنند، یا غتش و غتشفشان یا سیل یا زلزله ای که خواهد غمد، 
ی که همه را تهدید می کند یا بیگانه ها و فضا�ی ها  یا بیماری های فراگ�ی
و تروریست ها�ی که هیچ نمی فهمند. همیشه رسانه های آرب غدم ها 
ی می ترسانند، غدم های جامعه خودشان و دنیا را سیاه  ن را از یك چ�ی
 نشان می دهند، مثالً نشان می دهد که یك دفعه صبح بیدار می شوی 
ی قرار داری که اگر خودت را از این زنج�ی خالص نک�ن  و در یك زنج�ی
با بدترین شکنجه ها روبه رو می شوی، همیشه ترس را به شما القا 

. می کنند.  در خانه هم که بایسش دچار وحشت هس�ت
چند سال پیش ی� از محققان و کارگردانان غمریکا�ی به نام مایکل 

مور، در فیلمی به اسم بولینگ برای کلمباین برریس کرد 
که چرا در غمریکا در سال، یازده هزار قتل با گلوله 

انجام می شود  یع�ن بیش�ت از همه کشورها! 
دلیل  به  شاید  که  داد  ارائه  نظریه ای   ابتدا 
سابقه خشونت بار غمریکا باشد. تحقیق کرد 
ن نیست.  و به این نتیجه رسید که نه، چن�ی
در خییل از کشورهای دنیا این سابقه بیش�ت 
دلیل  که  داد  ارائه  را  بعدی  نظریه  است. 
خشونت زیاد غمریکا�ی ها این است که اسلحه 
در  نه  دید  است،  غنان  اختیار  در  ی  بیش�ت
کانادا بیش�ت است. باالخره به این نتیجه رسید 

که این وضِع فاجعه بار، حاصل تریس است که 
رسانه ها در جامعه غمریکا می پراکنند. مرتب در رسانه ها 

القا می کنند که به زودی سیل می غید،  غفات حمله می کنند،  تروریسم 
حاکم می شود. فیلم ها به شدت غدم ها را می ترسانند،  جهان را سیاه 
می نمایانند.  همیشه انگار یك وحش�ت در این جهان حاکم است، یك 
ند، شیطان می خواهد بیاید.  ارواحی می خواهند این جهان را بگ�ی
در تداوم تبلیغات رسانه ای و سینما�ی شان، می گویند ما هستیم که 
می توانیم علیه شیطان و این جهان سیاه بجنگیم، علیه این قاتل های 
ه ای. این دستگاه ماست، این چشم غ�ب های غمریکا�ی هستند  زنج�ی
وران را رسکوب  که می توانند این کار را بکنند. ما هم برای اینکه رسش
کنیم، باید برویم و در خانه های غنها، غنها را رسکوب کنیم. بدین نحو  
لشکرک�ش های پر خرج خود را هم توجیه می کنند. اینها همه عنا� 
ن حاکمان دنیای امروز رسمایه و رسانه و سینماست  نشان دهنده هم�ی

که به طور مشخص کابالیست ها و صهیونیست ها هستند.
ن فعالیت ها�ی دارد،  سینمای  ایطی که سینمای آرب چن�ی ن رسش در چن�ی

ایران چه برنامه ها�ی داشته یا در غینده خواهد داشت؟
خوب به واقع سینمای ایران هیچ برنامه ای نداشته،  فکر هم نمی کنم 
در غینده با این عوامل سینمای موجود، کار مهمی انجام دهد. شاید 
بفرمائید این بدبینانه است، اما شما را به ساختاری که سینمای ایران 
ی امید داشته  ن دارد توجه می دهم. ببینید شما اگر به ک� یا چ�ی
باشید، برمی گردد به ساختار غن، مثالً فرض کنید فرزندی دارید که 
نبوغ خایص در او می بینید. غنگاه می گویید این بچه اگر تالش کند، 

ی می شود.   در این سینمای موجود، متأسفانه غنها�ی  ن در غینده یك چ�ی
که دارند اداره می کنند و ساختارش را دارند، حداقل غنها�ی که نبض 
کلیدی را در اختیار دارند، یع�ن تهیه کنندگان و تولیدکنندگان به طور 
مشخص، این ایده ها را ندارند. راجع به فیلمسازها صحبت نمی کنم، 
به طور  اما  و متعهدی هستند.  غدم های خالق  کارگردانان  برخی 
مشخص تهیه کنندگان، اصالً راجع به این مسئله فکر نمی کنند که 
این مضمون یا سمبل یا تفکر صهیونیس�ت هست، کابالیس�ت هست، 
غخرالزما�ن وجود دارد. به قول معروف این کاره نیستند، اصالً به این 
ن است که فیلمی بسازند  نها فکر نمی کنند، فقط فکرشان هم�ی چ�ی
رسگرم کننده و گیشه پسند. متاسفانه از این سینما، در نهایت غ�ب گرم 

نمی شود، مگر اینکه یك تحول خییل خایص در غن به وجود بیاید.
متاسفانه تاث�ی این تفکرات در جامعه  فهمیده نمی شود.  این احساس 
نمی شود که جهان آرب و صهیونیست ها این فعالیت ها را علیه ما 
غآاز کرده اند. همه فکر می کنیم می توانیم گفتگو و مصالحه کنیم، 
نه مصالحه ای در کار نیست، اصالً نمی تواند گفتگو�ی باشد. اصالً 
غرمان ها با هم متفاوت است، غنها امام زمان ما)عجل الله تعایل 
 ! ن یف( را می گویند ضد مسیح و رئیس شیاط�ی فرجه ال�ش
چه طور می توانیم با غنها مصالحه کنیم! غنها ما و 
ارت  وی رسش و محور رسش اجدادمان را شیطان و ن�ی
نامیده اند و در فیلم هایشان نشان داده اند.
ی مصالحه  ن ن چ�ی چن�ی یك  با  نمی شود  اصالً 
کرد. فقط صد و بیست کانال تلویزیو�ن دارد 
تبلیغ اوانجلیست ها را می کند. در سال حدود 
غمریکا ساخته می شود، حدود  هزار فیلم در 
ششصد یا هفتصد مورد از غن تبلیغ این غرمان ها 
و اسطوره هاست. ما چه کرده ایم؟ صدا وسیما و 
ن مقدار کار  سینمای ما چه کرده است؟ غیا کا�ن بوده هم�ی
ی  ن ن چ�ی کمی که انجام شده است؟ ویل ما امید داریم که چن�ی
بشود. باالخره به نظر من از جاها�ی مثل مرکز پژوهش های اسالمی 
صدا وسیما باید این حرکات و افکار بلند شود و رشد کند یا مؤسسه ای 
یف دارند، و ما مد�ت  مثل موعود که غقای شفیعی از غنجا هم ت�ش
ا�ن ها و نقد  است که در خدمت ایشان هستیم. کتاب ها و سخ�ن
ی که به ایشان گفتم، این بود  ن ن چ�ی فیلم های خو�ب داشته اند. اول�ی
که شما باید فیلم بسازید، برنامه تولید کنید. شما هرچه کتاب هم 
اژ دوهزار و سه هزار و پنج هزار عدد، خوب  منت�ش کنید، در ت�ی
است، ویل وق�ت فیلمی مثل ماتریکس هیجده هزار سینما در دنیا را 
به تسخ�ی خود درمی غورد و فرویسش باالی دو ونیم میلیارد دالر دارد 
و سپس به خانه های همه می رود، در تلویزیون های همه کشورها 

ن می برد یا کم رنگ می کند. ات قبیل را از ب�ی می رود، تاث�ی
ما در طول این بیست و هشت سال چه فیلمی راجع به ی� از مظاهر 
یف(  ساخته ایم، چقدر دنیا  امام زمان)عجل الله تعایل فرجه ال�ش
سینمای دی�ن یا غخرالزما�ن ما را دیده است؟ اصال ما سینمای غخرالزما�ن 
ن دوران خو�ب ها غرمان ماست و ادعا می کنیم که ما  داریم؟ واپس�ی
نشانه های  غمدیم حداقل  کرده ایم،  کار  زما�ن هستیم.  چه  امام 
ظهور ایشان را در سینما باز کنیم؟ باور کنید خییل از بچه های ما 
از ظهور امام زمان می ترسند! می گویند اگر امام زمانبیاید خون راه 
ی ما کار نشده که نسل های  می اندازد! غن قدر در این جامعه ه�ن
بعدی از امام زمان خودمان می ترسند، ویل از مسیح غنها نمی ترسند! 
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مسیح)علیه السالم( مظهر مهربا�ن و خو�ب و محبت است، چون غثار 
بسیاری از مسیح و قدیسان مسیحی در ویدئوکلوپ ها و ماهواره ها 
و ح�ت تلویزیون ما پخش شده است، اما متأسفانه یک فیلم هم 
ت ولیعرص نساخته ایم. سینما، رسانه ها، روزنامه ها،  راجع به حرصن
ن حوزه علمیه قم  مندان، محققان، نویسندگان و هم�ی مجالت، ه�ن
باید کارها�ی را غآاز کنند. دقیقاً حرکت باید از حوزه علمیه قم و 

وع شود. مراکزی مثل مرکز پژوهش های اسالمی صدا وسیما رسش
چرا سینمای ایران سعی ندارد در مورد ظهور و منجی شیعیان، بر 

اساس منابع آ�ن اسالمی، فیلم یا فیلم ها�ی ارائه دهد؟
واقعاً جای این سؤال هست و این، سؤال خو�ب است، یع�ن من فکر 
ی که در احادیث وجود دارد، امام زمان  ن می کنم  باید بنا به غن چ�ی
اول باید شناسانده شود سپس زمینه سازی برای ظهور و خصوصیات 
ن ملت می خواهد  یاران ایشان برریس شود. انشاءالله فردای امید هم�ی
از ایشان و غرمان های ایشان حمایت کند،  اما ملت به درس�ت ایشان را 
نمی شناسد. امام زمان را فقط در نیمه شعبان می شناسند. جوان ها 
ند و بعد که می گوییم امام زمان ان شاءالله  و مردم جش�ن می گ�ی
ظهور می کنند، گفته می شود حاال هنوز وقتش نرسیده است! جدی 
ن را  ن دالیل است که ظهور عقب می افتد. همه چ�ی نگرفته ایم. به هم�ی
شوخی گرفته ایم؛ ویل غن طرف، در آرب، صهیونیست های مسیحی 
و یهودی، خییل جدی هستند. شما از فیلم ها وحرکاتشان می فهمید 
که واقعاً جدی هستند و غنها شوخی بر نمی دارند، فقط دیگر این 
را  این مملکت  امام زمان است که  قدرت خدا و ساحت مقدس 

نگه داشته است.
نظر شما درباره نشست های نقد فیلم تلویزیون مانند سینما ماوراء 

چیست؟ عملکرد غن را مثبت ارزیا�ب می کنید یا منفی؟
است.  تلویزیون  ماوراء هم در همان عرصه سیاست های  سینما 
غن  در  خو�ب  غدم های  دارد،  پرتالیسش  مدیران  البته  ما  تلویزیون 
هستند، قصدها و نیت ها خوب است ان شاءالله. ویل برنامه ای برای 
دشمن شنایس و غرمان شنایس اسالمی و ارزیا�ب فیلم های آر�ب با این 
ن صهیونیست ها  دید، متاسفانه وجود ندارد. دشمن اصیل ما هم�ی
حدود  هم  کریم  قرغن  هستند.  غرماگدو�ن ها  و  برنامه هایشان  و 
هزار غیه درباره شیوه های دشم�ن با اسالم و تاریخ یهود دارد. شما 
وق�ت کانال های آر�ب را نگاه کنید، مرتب علیه شیعه تبلیغ می کنند. 
ن دیدگاهی چون در سینما و تلویزیون ما نیست. نگاه  متأسفانه چن�ی
ما به فیلم های غنها منهای نگاه دقیق دشمن شناسانه است. نگاهی به 

دور از افراط و تفریط و دقیق.
برنامه سینما ماوراء ما هم به یك رسی فیلم که از غن طرف بیاورند 
ن که فیلمی به  مادی باشد، محدود شده است؛ یع�ن هم�ی و فقط آ�ی
جای دیگری آ�ی از مادیات توجه داشته باشد، کا�ن است. حاال اینکه 
مادی بودن جادوئیسم است یا بودیسم است یا کابالیسم  این آ�ی
است یا شیطان پرس�ت است مهم نیست. نمونه غثاری که سینما ماورا 
نشان داده است، بر این ادعا شاهدی قوی است. در چند فیلم 
ن برنامه تفکرات الئیك وار ارائه شده است، و اک�ش  پخش شده در هم�ی
ی تجلیل می کنند! در نقد فیلم  منتقدین هم متاسفانه به دلیل �ب خ�ب
که فقط نباید ساختار سینما�ی را بلد بود، باید به محتوای فیلم ها هم 
ن فیلم ها�ی را نشان دهید،  مسلط بود.  حرف من این است که چن�ی
ویل منتقدی عالم و دانشمند بیاورید که دقیقا اینها را توضیح دهد 
ق را با توجه  و تفکرات اصیل حاکم بر هالیوود و سینمای آرب و رسش

به حقانیت اسالم و تشیع توضیح دهد و شگردهای غنها را رو کند.
ها و جامعه خود هم داریم.  ن وضع را در ه�ن البته ما متاسفانه هم�ی
از فراماسونری های شاخص  غدمیت ی�  ا کتاب فریدون  مثال اخ�ی
ایرا�ن چاپ شده، راجع به یك بنیان گذار فرماسونری در ایران، به نام 
ن خان سپه ساالر چاپ شده است. االن بعد از یس سال  زا حس�ی م�ی
ن دولت و این غمده اندیشه تر�ت را به فراماسونری نسبت  در هم�ی
داده است، در صور�ت که هر کس با تاریخ کمی پاشنا�ی داشته باشد 
می داند که فراماسونرها وابسته به صهیونیست ها و انگلیس و غمریکا 
هستند و حافظان منافع غنها در دنیا هستند. ما نمی گوییم چاپ 
ن خان  زا حس�ی نشود، بلکه انتشار بدهند، اما کنار غن بنویسند این م�ی
سپه ساالر چه ک� بوده و چه کرده است. بنویسند که او بود که 
ن دولت فراماسونری را در ایران تشکیل داد. بنویسند که فریدون  اول�ی
غدمیت فراماسونر است. الاقل اینها را توضیح دهند که خواننده جوان 
که می خواند، حداقل این افراد را بشناسد. متأسفانه این کار انجام 
تلویزیون هم وجود دارد؛ یع�ن عیل رآم  تفکر در  این  نمی شود. 
فیلم ها و کارهای خو�ب که ساخته می شود و فیلم های خو�ب که نشان 
می دهند، اما این تفکر منسجم وجود ندارد و این برنامه ها به هرز 
ین محمل برای بیان غرمان ها  ن سینما ماوراء  می تواند به�ت می رود و هم�ی

و عقاید اسالمی و افشای فیلم ها و برنامه های مخدر غنها باشد.
با توجه به مسائل موجود و ترویج شدید جادوگری و مسائل ماورا�ی 
ی  منحرف در ایران و جهان، بطور مشخص چه پیشنهادی برای جلوگ�ی

و مقابله به مثل دارید؟
خدمت شما عرض کردم، االن فرقه های انحرا�ن بسیار زیادی در 
اً کتا�ب چاپ شد از غقای دک�ت محمد تقی  کشورمان  وجود دارد، اخ�ی
فعایل به اسم غفتاب و سایه ها که راجع به این فرقه ها بود، که توسط 
ن بار بود  ی در دانشگاه ها توزیع شد.  اول�ی دف�ت مقام معظم ره�ب
که راجع به این فرقه ها به طور جدی صحبت می شد. این کار بسیار 
ن قدم است. متاسفانه بنده  خو�ب در شناساندن اینها بود. این اول�ی
دیده ام که کتاب های این فرقه ها را به صورت مجا�ن در میدان های 
د، باید  شهرهای ما پخش می کنند و هیچ کس جلوی غنها را نمی گ�ی
جلوی تبلیغ ضاللت را گرفت. این قدم بعدی است. فرقه ها�ی که 
پس فردا هزار تفکر انحرا�ن و خانه های تیمی و تیم های فساد فکری و 
جن� به وجود می غید، خییل خطرناك است، باید مواظب بود. اما به 
نظر می رسد قبل از مقابله به مثل، باید کار را ایجا�ب و تولیدی کنیم. 
کار اثبا�ت کنیم؛ یع�ن اینکه بیاییم حداقل تفکرات خودمان را در قالب 
فیلم های جذاب و قوی ن�ش دهیم. غن غرمان ها و غن واقعیات را، 
دشمن شنایس قرغ�ن را. بعد مقابله به مثل کنیم. کار تدافعی هم یك 
واقعیت است و باید وجود داشته باشد. مؤثرترین سالح می تواند 
رسانه باشد، رسانه و سینما که مهم ترین و مؤثرترین هستند، فیلم 
باید ساخت. برنامه ساخت. روشنگری کرد. کانال تلویزیو�ن ایجاد کرد. 

یه و این قبیل کارها. ن کتاب ون�ش هم�ی
سوءتفاهم نشود، نه اینکه ممنوعیت به وجود بیاید. کتاب های غنها 
هم منت�ش شود ویل این، محمیل شود برای توضیح این پدیده ها، 
ا دیدم کتاب دو قرن سکوت غقای زرین کوب دوباره به چاپ  اخ�ی
رسیده بود که شهید مطهری نقدهای اسایس به غن داشتند. این 
کتاب راجع به ایران بعد از اسالم است و می گوید: بعد از اسالم 
دو قرن ایران ساکت بود و هیچ فرد شاخیص نداشت. شهید مطهری 
در کتاب خدمات متقابل خدمات اسالم و ایران با دلیل و برهان، 
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این گونه نبوده است و  در این دو قرن،  توضیح داده اند که اتفاقاً 
پایه ای ترین عرفا و فضال و فالسفه ایرا�ن را داشته ایم. پایه ای ترین 
ن دو قرن تولید و صادر شده اند. کار خو�ب که در چاپ  علوم در هم�ی
جدید این کتاب شده،   صحبت های شهید مطهری را هم همراه 
اصل کتاب چاپ کرده اند. خییل کار خو�ب است. یع�ن حداقل اگر 
غن نظر مطرح می شود نظر ایشان هم مطرح شود. یع�ن اگر نظر 
فراماسونری چون فریدون غدمیت راجع به فراماسونر دیگری به نام 
سپه ساالر گفته می شود، در کنار غن واقعیت برنامه های اینها هم گفته 
شود. ح�ت طبق اسناد ساواك، در زمان شاه گفتند که این کتاب ضد 
اسالمی است و ممکن است مردم وق�ت که این حرف های ضد اسالمی 
را بخوانند، بر غشوبند و کتاب چاپ نشود ویل محمدرضا شاه که نوکر 

فراماسونرها بوده می گوید کتاب چاپ شود!
منفی بودن  غیا  دادند،  رواج  را  جادوگری  هفتاد  دهه  در  فرمودید 

جادوگری، تنّفر عمومی ایجاد نمی کرد؟
معموالً نگاه عر�ن به جادوگری نگاه منفی بوده است. در فیلم ها�ی 
که غن موقع ساخته می شد، سعی می شد که همان عرف مرسوم 
بلکه  نبوده،  عمومی  تنفر  ن  برانگیخ�ت باعث  لذا  شود.  داده  نشان 
ترویج خرافات عموم مسیحیان و یهودیان بوده است، اما یك رسی 
فیلم ها�ی می ساختند برای اینکه جادوگران را خوب معر�ن کنند، مثالً 
نهای  جادوگر شهراُز، جادوگری مثل افسونگر، دخ�ت شاه پریان یا چ�ی
اینها ساخته شود. جادوگر شهراُز را کمپا�ن  دیگر، سعی می کردند 
سلزینك ساخت و این کمپا�ن صهیونیس�ت بود، مشخص است که غنها 
بر اساس غموزه های خودشان این کار را کردند. اما سیل فیلم ها�أ که 
راجع به جادوئیسم ساخته شود، جدید است و این هم مشخصا 
کت برادران وارنر که از  ن فیلم هری پاتر را رسش صهیونیس�ت است. هم�ی
ابتدا یهودی و صهیونیس�ت بود، ساخته است. ح�ت جادوگری را پیش 
ق نسبت می دادند،  مثل فیلم  دزد بغداد، عیل بابا و ...  از این به رسش
�ت معر�ن کنند  ن مردم منفی بودند را رسش سعی می کردند اینها�ی که ب�ی
ارت و  ق نشات گرفته است مثل فیلم جن گ�ی که رسش یا بگویند از رسش
� حلول  شیطنت از کربال در عراق به آرب می رود و در جسم دخ�ت
ن و شیعیان، ویل امروزه  �ت ها و مسلم�ی می کند. نوعی بدنام کردن رسش
داستان فرق کرده و جادوی غخرالزما�ن آر�ب را می سازند که بر همه 

جهان مسلط می شود.
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مقاالت
رسدمداران واقعی هالیوود

مقاله| رسدمداران واقعی هالیوود

تاث�ی سینما و تبلیغات رسانه ای  بر شخصیت فرد و جامعه  به هیچ 
ورت دارد که سعی کنیم با طی مقدمات  وجه قابل انکار نیست. �ن
ات منفی غنها  ن ارتباط با فیلم ها از تاث�ی علمی و فکری و با تامل در ح�ی
بکاهیم. اگر به مطلب قبل، تاکید قرغن براینکه :» به راس�ت بدترین 
دشمنان مومنان یهوداست.« را اضافه کنیم و بدانیم که از نظر 
محققان آرب شنایس نود درصد سینمای غمریکا)هالیوود( یهودیند، 
حساسیت ما بیش�ت می شود. در این صورت باید دقیقاً به تاریخچه 
سینما و یهود)که سینما را ساحل نجات خود می داند دقت کنیم. در 
، ابتدا برخی مقدمات الزم و سپس تاریخچه  اجمایل هالیوود  ن این م�ت
تاکید ما از غوردن مقدمات، نقد برخی از مهم ترین  را غورده ایم. 
اسطوره ها و تصویر سازی های رسانه ها وسینما ست، تا بدین وسیله 
هم به شما نشان دهیم که  رسانه ها وسینما تا چه حد می توانند 
واقعیات را وارونه جلوه دهند و به همه بباورانند!  در این گفتار 
مخترص برغنیم که بعیصن رسخط های کیل را متذکر شویم، به این 
امید که مخاطب فهیم مان، خود راه را ادامه دهد و ما را  هم از نتایج 
ن ابتدا توجه شما  مطالعاتش بهره مند گرداند. )الزم است که ازهم�ی
را به اهمیت مطالعه پاور�ت های مقاله و دنبال کردن بحث ها جلب 

کنیم.(

غصب یا کشف آمریکا

هنگامی که اروپاییان به وجود منابع رسشار رسزمی�ن و غب و هوا�ی 
و ثروت زیاد قاره غمریکا  �پ بردند، مهاجرت  آاصبانه و برتری طلبانه 
ن آ�ن و  غنها به سوی این قاره ثروتمند غآاز شد. قاعدتاً این رسزم�ی

خوش غب و هوا ، قبالً ساکنی�ن داشت .شاید تعجب کنید اگر بشنوید 
فته و متمدن بوده اند که تمدن های با  ، مردما�ن پی�ش ن که این ساکن�ی
شکوهی چون »غزتك ها« و »مایاها« نشانگر     بخ�ش از زندگا�ن غنها 
ت ساختمان های عظیم و  ن عمران هنوز هم در ح�ی است. مهندس�ی
جاده های مستحکم غنها، در دل کوه ها دندان به لب دارند)برخالف 
ن و ماجراجویانه که رسخپوست ها  فیلم ها و کارتون های غمریکا�ی وس�ت
را انسان ها�ی وح�ش و �ب تمدن معر�ن می کنند.( اروپاییان تازه از راه 
ن را �ب رحمانه مورد تجاوز و کشتار قرار دادند.  رسیده مالکان این رسزم�ی
ان را کشتند و زنانشان را    گرفتند کودکان و پ�ی

گ
جوانان غنان را به برد�

به فحشا کشاندند؛ تا حدی که جناب »کریستف کلمب« این کاشف 
اسطوره ای در سفر دوم خود طی 13 سال از  دویست و پنجاه هزار 
بومی یك منطقه از غمریکا فقط شصت هزار نفر را زنده گذاشت)یع�ن 

حدود صدونود هزار نفرکشته، فقط در یك منطقه(

برده داری منادیان آزادی

وی انسا�ن زیادی  ، نیاز به ن�ی ن  استخراج منابع رسشار و بکر این رسزم�ی
داشت؛ لذا تجارت برده های غفریقا�ی به غمریکا رونق خایص گرفت.در 
این تجارت سوداگرانه، به مردمان مظلوم و ستم دیده غفریقا توسط 
نژاد پرستان غنگلوساکسون ظلم های زیادی روا داشته شد. چندین ده 
میلیون سیاه پوست از خانه وکاشانه خود دزدیده شده و به غمریکا برده 
شدند. چه بسیار مادرا�ن که از فرزاندان خردسال خود جدا شدند و 
کان خود دور شدند و هرگز چشمان منتظر  چه بسیار پدرا�ن که از دخ�ت
و اشکبار بچه ها والدین خود را ندیدند!  غفریقا�ی های مظلوم  برای 
همیشه به دوراز وطن خویش با زور اسلحه، درغمریکا ماندگار شدند. 
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یهودیان ضمن توجه 
بیان  با   ، طبقا�ت اختالفات  به 

ارزش های طبقه مرفه برای کارگران و 
توجه به زنان و جوانان، توانستند در 

میان عوام مردم، نفوذ کنند. با نیاز به 
یك فرهنگ برای رسوخ در قلب مردم 

ن برای  عادی، اسطوره های رویا�ی را ن�ی
مردم ساختند و آنها را در تخیالت 

ین فرو بردند.  ش�ی

ن راه جان   در ب�ی
گ

چند میلیون نفر از غنها از شدت بدرفتاری و گرسن�
باختند و بقیه به عنوان انسان های درجه دو که به اندازه حیوانات 
 نکبت بار در غمریکا تن 

گ
اربابان خویش هم ارزش نداشتند به زند�

دادند. این  غنگلوساکسون های نژادپرست و خودپرست فقط به یك 
ین سود مادی«. غنها انسانیت و خدا و دین  ن فکر می کردند:»بیش�ت چ�ی

را به پای هوس های خود قربا�ن کرده بودند.

مهاجرت اجباری

 اروپاییان طماع زیادی هم به این قاره آصب شده جدید رسازیر 
غمریکا مانند:  این میان رسمایه داران یهودی مستقر در  شدند. در 
ه که نبض سیاست و  بلمونت« و آ�ی »یاکوب شیف« و »غگوست 
اقتصاد در دستشان بود، دریافتند که تعداد اندك یهودیان، متناسب 
با قدرت عظیم مایل و سیایس غنها نیست. اما در دیگر گوشه جهان، 
 

گ
زند� یهودیان  از  انبوهی  جمعیت   ، �ت اروپای رسش و  روسیه  یع�ن 
می کردند که تعدادشان در پایان سده نوزدهم میالدی حدود پنج 
میلیون نفر بود. از سوی دیگر، دولت روسیه دالیل  امالك کشاورزی و 
وبات الکیل را برای یهودیان ممنوع کرده بود. این شغل ها  فروش م�ش
از حرفه های سن�ت غنها بود.  یهودیان برای رسیدن به ثروت های کالن  
به بن بست رسیدند. زرساالران یهودی غمریکا هم نیاز داشتند تا از 

وی بالقوه یهودی، برای نفوذ در همه شئون غمریکا  این ن�ی
استفاده نمایند.

پوگروم ها

 1921 تا   1881 سال  از  که  دلخرایسش  حمالت 
میالدی به برخی روستائیان  یهودی روسیه شد و 
ن غن هم تاکنون شناخته نشده اند، باعث  عامل�ی
مظلومیت نما�ی یهودیان شد و زمینه مهاجرت 
ن غمریکا فراهم ساخت.  بیش�ت غنها را در رسزم�ی
برخی از اندیشمندان و تاریخ نویسان این حمالت 

از  دیگر  ن های  دررسزم�ی را  غن  مشابه  قضایا�ی  و 
ند  جانب خود زرساالران یهودی می دانند که ح�ت حا�ن

هم کیشان مستضعف خویش را  هم برای رسیدن به مال و 
منال دنیا به سالخی بکشند این حمالت به »پوگروم ها« شهرت یافت.

هالیوود جایگاه امن یهودیت صهیو�ن

مهاجرت یهودیان به غمریکا با حمایت رسمایه داران یهود غآاز شد و 
ن به غمریکا منتقل شد، مثل:  ین حرفه های سن�ت یهودیان ن�ی مهم�ت
وبات الکیل و عتیقه جات و مواد  ده تجارت م�ش ایجاد شبکه گس�ت
مخدر ، فحشا، قمار ، بانک داری ربوی وتبهکاری سازمان یافته. در 
ن نسل مهاجرین یهودی که توسط لرد روچیلد و بارون  میان نخست�ی
بنیانگذاران  شدند،  اعزام  غمریکا  به  یهودی(  هریش)رسمایه داران 
صنعت سینمای غمریکا )هالیوود( قرار داشتند، مانند  لو�ی مایر، 
برادران شنك، شموئل گلب فیش )که بعداً نام خود را به ساموئل 
گلدوین تغی�ی داد( لو�ی زلنیك، برادران وارنر، سام اشپیگل، ال جانسون 
ه. یهودیان ابتدا سالن های سینما  ( و آ�ی ن ن )ایروینگ برل�ی ارسائیل بال�ی
ش دادند  را در اختیار گرفتند. غنها به رسعت سالن های سینما را گس�ت
نابت«  و سپس به تولید فیلم هم پراختند. غنها در فیلم» ملکه ال�ی
از بازیگر مشهور تئاتر سارا برنار )که یهودی بود( استفاده کردند تا 
غمریکائیان سن�ت را جذب کنند. باالخره با تالش یهودیان انحصار 

�ت بود، لغو شد و  فیلم سازی که متعلق به ادیسون و ساحل رسش
یهودیان عازم ساحل آر�ب شدند تا»هالیوود« را بنیان گذارند.

استودیوهای شش گانه غمریکا�ی در دهه  1920میالدی، هالیوود را 
در حومه شهر لس غنجلس تشکیل دادند و تا حدود 30 سال حاکم 
مطلق بودند. صاحبان این کمپا�ن ها، یهودی و از مهاجرین اروپای 
وارنر(،  ویژه جك  )به  وارنر  برادران  این عده شامل  بودند.  �ت  رسش
ساموئل گلدن، لو�ی مایر، کارل لمله، ادولف زوکر، ویلیام فاکس 
وگلدن مایر،  می شدند که به ترتیب  استودیوهای برادران وارنر، م�ت
یونیورسال، پارامونت، کلمبیا و فوکس قرن بیستم را تأسیس کردند. 
ن استودیو توسط کارل لمله تأسیس شد که نامش یونیورسال  اول�ی
ی برای موفقیت فیلم هایشان استفاده کردند،  ن بود. غنها از هر چ�ی
، خشونت،  اخال�ت همانند: سیستم ستاره سازی، موضوعات آ�ی
اسطوره سازی، ترویج خرافات، خیال پردازی ،  جادو، فلسفه ها و 
، سمبل ها و نشان های گمراه کننده، فرقه سازی های  تفکرات انحرا�ن
زنان،  از  ابزاری  استفاده   ، ن دروآ�ی و  فریبنده  تبلیغات   ، شیطا�ن

مفید و مشغولیت های کاذب. رسگرمی های آ�ی
مندان،  تهیه کنندگان یهودی، حاکم مطلق بودند و کارگردانان و ه�ن
تحت فرمان غنها. اما با نیاز به یك فرهنگ و جریان فراگ�ی برای رسوخ 
در قلب مردم عادی، اسطوره های رویا�ی را برای مردم ساختند و 
ین فرو بردند. یهودیان ضمن توجه  غنها را در تخیالت ش�ی
، با بیان ارزش های طبقه مرفه  به اختالفات طبقا�ت
و متوسط برای کارگران و توجه به زنان، جوانان 
دیدگاه های  ارائه  مجموع  در  و  خانواده  و 
مردم،  عوام  میان  در  توانستند  ایل،  لی�ب
نفوذ کنند.)هرچند غنچه که در غن فیلم ها 
غمریکا  از  واقعی  مطرح می شد تصویری 
نبود و بیش�ت تخیال�ت بود که غرزوهای مردم 
عادی را شکل می داد.( 75 درصد غمریکائیان 
دست کم هفته ای یك بار به سینما می رفتند 
و سینماها مانند کلیساها اهمیت یافت.  مردم 
احساس کردند مذهب جدیدی وارد زندگیشان شده 
پیشگان غن نقش الهه ها و بتها را داشتند و مراسم  است که ه�ن
»اسکار« توسط »لو�ی مایر« مرد اول هالیوود و برای ایجاد شوری 
همگا�ن برپا شد. یهودیان برای ادآام شدن با مردم و تحت پوشش 
قراردادن غنان از هیچ تالیسش دریغ نکردند و استودیوها یهودیان را 
در فیلم هایشان طوری ستم دیده و غواره  نشان دادند که دلسوزی 
مردم برانگیخته شود. این روند هنوز هم به شدت ادامه دارد. از 
ین غمریکا�ی با فیلم های موزیکال که   ش�ی

گ
سوی دیگر، رؤیای زند�

اع استودیوها بود، به اوج خود رسید که خود مروج ارزش های  اخ�ت
« یهودی با ساخت موسیقی فیلم و  ن ایل بود. »غیروینگ برل�ی لی�ب
، از رییس جمهور غیزنهاور جایزه  رسودهای میل و میه�ن امریکا�ی

مخصوص گرفت.
این گونه یهودیان ، با برنامه حساب شده ای خود را مشتاق فراموش 
کردن ریشه های خویش و ادآام در جامعه غمریکا نشان می دادند 
ن نباشند. »لو�ی مایر« که می گفت روز تولد  تا مردم به غنها بدب�ی
)روز  را در چهار ژوئیه  تولد خود  نمی داند، جشن  را  واقعی اش 
استقالل غمریکا( گرفت و خود را یك یان� نمونه در چشم مردم 
ن که سمبل غمریکا  « ن�ی معر�ن کرد. قهرمان فیلم »یان� دودل، د�ن
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بود درچهار ژوئیه متولد شده بود. فرزندان این یهودیان می گویند که 
هیچ نشانه ای از یهودیت در خود نمی بینند. ه�ن پیشگان یهودی برای  
غن که با نام های نامأنوسشان، مردم را از سینماها نرانند، نامشان 
را عوض کردند. به این ترتیب زنان و مردان بازیگر یهودی، سمبل 
مردم غمریکا شدند. استودیوهای فیلم سازی، برای یهودیان نیویورك 
که سن�ت بودند فیلم های مخصوص ساختند که درست جهت عکس 
ن برای سیاهان و… و با  ایل هالیوود بود و هم چن�ی دیدگاه های لی�ب
ائط، تا حدود یك دهه، باالترین درغمد دنیا متعلق به »لو�ی  این رسش

مایر« بود.

ی یا همکاری؟ ن نازیها و یهودیان، یهود ست�ی

با روی کارغمدن نازیها در غلمان، سینماگران یهودی غمریکا با انتشار 
بیانیه ای تالش داشتند تا غمریکا را وادار به اقدام علیه نازی ها کنند. 
در  کندی(  اف.  )پدر جان.  کندی  غمریکا�ی جوزف  اما سیاستمدار 
مالقا�ت مخفی با رسان کمپا�ن ها، با این استدالل که اگر غمریکا وارد 
جنگ شود مردم، یهودیان را مسؤول خواهند دانست، غنان را متقاعد 
»سوپرمن«  به عقب نشی�ن کرد. یهودیان، قهرمانا�ن اسطوره ای نظ�ی
اع کردند که در ظاهر روزنامه نگاری روشنفکر، اما در واقع قهرما�ن  اخ�ت
وهای خبیث را با قدرت خویش رسِجایشان  است که دولت ها و ن�ی
ن یهودی  فیلم  »دیکتاتور بزرگ«  ن چاریل چاپل�ی می نشاند. و همچن�ی
را در هجِو هیتلر ساخت و… رسانجام پس از ورود غمریکا به جنگ 
، هالیوود و دولت در یك اتحاد �ب سابقه برای تبلیغات و رواج  جها�ن
یك شدند. یهودیان اعتقاد داشتند همه اختالفات  میهن پرس�ت رسش
یهود  ضد  نازی های  تا  شود  گذاشته  کنار  باید  غمریکا  در  نژادی 
ِ ضد نازی، یهودیان هالیوود 

گ
شکست بخورند و به برکت شور جن�

ی و ظلم به یهود را  ن ن بار جرأت کردند مسأله یهودست�ی برای نخست�ی
در سینما مطرح کنند، مانند فیلم »توافق غقایان« که برنده اسکار 
ی یا  ن ین سناریو شد. امروزه در مجامع تبلیغا�ت دنیا  یهودست�ی به�ت
نم به معنای  اذیت و غزار �ب منطق یهودیان  ی یا غن�ت سیمیت�ی ن سامی ست�ی
توسط دیکتاتورها�ی چون هیتلر اطالق می شود . اما اک�ش این مجامع 

، خود یهودی و صهیونیس�ت هستند.   تبلیغا�ت
ی هم مانند بسیاری  دیگر از واژه ها مورد سوء استفاده  ن یهودست�ی
شدید قرار گرفته است . در بسیاری از تحقیقات تاریخی می یابیم 
که رسان مادی گرای یهود از این حربه به نفع ظلم های خود سود 
جسته اند. پروفسور روژه گارودی، اندیشمند فرانسوی در جلد دوم 
کتاب محاکمه غزادی  همکاری های هیتلر و رسان صهیونیسم را ثابت 
می کند. او با اسناد تاریخی نشان می دهد که اوالً بسیاری از کشتارها�ی 
که به هیتلر نسبت داده اند دروغ  تبلیغا�ت است و ثانیاً فشار های 
ن بوده  هیتلر به برخی یهودیان اروپا برای کوچ اجباری غنها به فلسط�ی
است تا جمعیت یهودیا ن بیش از فلسطی�ن ها شود و راحت بتوانند 

غنجا را آصب کنند.

کت های فیلم سازی یهودی نسل جدید رسش

و  دور خارج شدند  از  مایر   لو�ی  مثل  هالیوود  کم کم آول های 
ل را به دست گرفتند. امروزه کمپا�ن های  رده های دیگری از یهودیان کن�ت
غن  از  انگلیس هم  و»فالکون«  غمریکا  و»کانون«  غرتیس«  »یونایتد 
کت های کوچک�ت  صهیونیست هاست. غنها سعی می کنند با بلعیدن رسش
کت فالکون  سیطره خود را در کشورهای دیگر هم کامل تر کنند. رسش
از غن عماد فاید مرصی مشهور به دودی بود. صهیونیست ها بعد 

کت را  با  از موفقیت فیلم این کمپا�ن به نام »ارابه غتش« این رسش
ن تر از قیمت روز از  تهدیدکردن صاحبش  به مرگ با بها�ی بسیار پای�ی

چنگ او درغوردند.

ین حربه ، به�ت کت های سینما�ی مالکیت  رسش

کت های سینما�ی از  ن رسش  اهداف مهم صهیونیست ها از به دست گرف�ت
این قرار است :

1.بسط ارزش های مادی گرایانه که امروزه در ارزش های غمریکا�ی متبلور 
است و شامل انحرافات جن�، خشونت، وهم انگاری و جادوگری، 
( و حس گرا�ی افراطی)پوزیتیویسم( وشکاکیت  )ساینتیس�ت علوم تجر�ب

می شود .
–یهودی  2.جها�ن کردن اسطوره ها و خرافات و دروغ های صهیونیس�ت
ن توسط یوشع بن  مثل افسانه فتح �ب رحمانه و قساوت گونه فلسط�ی
ن موعود و  نون)علیه السالم(، اسطوره های قوم برگزیده و رسزم�ی
 یهودیان در طول تاریخ و ظهور منجی 

گ
 و مظلومیت همیش�

گ
غوار�

( در غخرالزمان و بهشت زمی�ن یهودیان. فیلم»ده  ن یهود)مسیح راست�ی
صهیونیست ها  اسطوره هاست.  ن  هم�ی تثبیت  راستای  در  فرمان« 
یهودی  کشته  میلیون   چون شش 

گ
بزر� های  دروغ  باوراندن  برای 

ی  ن گ و فاشیسم ست�ی درجنگ جها�ن دوم و دادریس دادگاه نورم�ب
یهودیان . فیلم ها�ی چون »اردوگاه غشویتس« ، »فهرست شیند لر« 
، »هولوکاست )اتاقهای گاز(« ، »شوغ« و »سالم غلمان« را دقیقا در 

ن راستا ساخته اند . هم�ی
اض و فشار افکار عمومی داخیل و  جها�ن به  ی از اع�ت 3.جلوگ�ی
سیاست های اشغال گرانه و توسعه طلبانه صهیونیست ها و آر�ب ها  

ن اشغایل در عرصه سینما . در کشورهای مختلف خصوصا فلسط�ی
دشمنان  4. �ب تمدن و عقب مانده و تروریست جلوه دادن و تحق�ی
واقعی و خیایل خود خصوصا مسلمانان، فیلم ها�ی چون »محا�ه« 

ن راستاست. و »دروغ های حقیقی« در هم�ی
همان گونه  مختلف  کشورهای  جدید  نسل  غموزش  و  5.الگودهی 
که خود می پسندند . بسیاری ازفیلم های قهرمان پرور آر�ب مانند 
ن هدف ساخته  با هم�ی فران�«  »غرنولدشوارتزینگر «و»  فیلم های 

شده اند.
6.کسب و تجارت سود غور گیشه ها به هر بها�ی و به وجودغوردن 

مرصف کنندگان منفعل و تنبل.
7.ترویج و تقویت روحیه درو�ن قوم ب�ن ارسائیل مثل تقویت زبان 
ی و نمادهای تورا�ت چون: شمعدان هفت شاخه، عقاب، خروس،  ع�ب
، شاخه زیتون، تاج، ستون های معبد سلیمان)علیه السالم(،  ش�ی
ن مخصوص یهودیان، کاله شاپو و کت و شلوار  ستاره داوودی، عرقچ�ی

ن موهای بنا گوش)کالله( در مردان. سیاه رنگ، بلندگذاش�ت
ن غنها درتمام عرصه ها و تحق�ی  8.برتر جلوه دادن یهودیان و قوان�ی
 

گ
دیگر ادیان. فیلم »آریبه ای درمیان ما« تصویر بسیارزیبا�ی از زند�
یهودیان در محله خودشان در نیویورک ارائه می دهد که با رعایت 
پرده  با  مانند: جدا�ی زن و مرد ح�ت  یهود،  عی دین  دستورات رسش
ن آذا و ادب بزرگ�ت را رعایت کردن و خصوصا   در اتوبوس و رس م�ی
 غرام و خویسش را دارند . 

گ
والیت پذیری �ب چون و چرا از خاخام ها زند�

فیلم »دخ�ت راهبه« هم با دقت، دین مسیحیت را بد جلوه می دهد 
و فیلم ها�ی که علیه مسلمانان می سازند از حد شمارش خارج است 
مانند فیلم »کش�ت های بلند« و »ماه« »سحر« و »هدیه«. در اک�ش 
این فیلم ها مسلمانان انسان های ضعیف و شهوت ران و خائن و 
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متعص�ب هستند که در قساوت قلب و فساد اخال�ت و تجاوز همتا 
ندارند و آالبا شخصیت مقابل اینها یهودیان امانت دار و مهربان و 
تحصیل کرده ای هستند که مورد تعدی قرار گرفته اند و با شجاعت 
و زیر� حق خود را باز پس می ستانند. در بسیاری از فیلم ها هم 
با فردی کردن دین زمینه را برای بسط ادیان سکوالر و �ب تفاوت مهیا 

می کنند.
به  ن الملیل فیلم و دادن جایزه  ن جشنواره های ب�ی 9.در دست گرف�ت

فیلم های مورد نظر خود.
مندان و سینماگران کشورهای مختلف و خط دادن  10.جذب وخرید ه�ن
به این صنعت در اقیص نقاط جهان و کمرنگ کردن تالش های معدود 

سینماگران متعهد جهان در افشای چهره حقیقی غنها .
هالیوود پس از فراز و نشیب های گوناگون به وضیعت امروزین خود 
رسید فیلم »روز استقالل« مثال خو�ب از وضعیت کنو�ن است. از 
ی نیست و مردم غمریکا  نازی ها و جنگ رسد با شوروی دیگر خ�ب
رو  به  رو  مهاجم  فضا�ی  موجودات  یع�ن  دیگر  دشم�ن  با  اکنون 
هستند. حمله این مهاجمان هنوز ما را به یاد کشتار و پوگروم علیه 
 غنان می اندازد. اما این بار یك حاخام و یك مهندس 

گ
یهودیان و غوار�

یهودی با یك استفاده از تجربیات تاریخی یهود، به رئیس جمهور 
یت  جوان غمریکا اعتماد به نفس می بخشد و این کشور و تمام ب�ش
ن نجات می دهند به طوری که 4 ژوئیه روز استقالل  را از رسش مهاجم�ی
جهانیان می شود. فرهنگ سازی هالیوود برای غمریکائیان، به این ترتیب 

فرهنگ سازی برای همه جهانیان می شود.

صهیونیسم و سینما

سینما از بدو پیدایش )در غستانه غخرین سده از هزاره دوم میالدی( 
جها�ن  سیاست های  نمایانگر  و  خواسته ها  برغورنده  آالباً  امروز  تا 
صهیونیسم بوده و این گفتار نه از روی تعصب و تقلید؛ که به 
پشتوانه پژوهش و تحقیق ابراز شده و قابل اثبات است. امروزه ح�ت 
هالیوود هم منکر این واقعیت نیست که بسیاری از مهره های کلیدی 
در سینمای غمریکا )�ف نظر از هر تخصیص در زمینه سینما( �فاً 
به دلیل یهودی یا یهودی زاده بودن از میان اقران خود برگزیده شده 
ت مویس به  ن حرصن وی از غئ�ی و مدارج تر�ت را پیموده اند. هرچند پ�ی
معنای صهیونیست بودن نیست ویل صهیونیسم از بدو پیدایش 
بنا بر م�ش سیایس خود، همواره پشت نقاب یهودیت پنهان شده و 
ین اعضاء باشگاه رسی خود را از میان یهودیان  ن دلیل بیش�ت به هم�ی
برگزیده است. و نتیجه این که: در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی 
، ظاهراً همیشه یهودیان )و در حقیقت همواره  ن  مغرب زم�ی

گ
و فرهن�

ن که از مظاهر ه�ن و  صهیونیست ها( مقدم بوده اند و هالیوود ن�ی
ن در  تکنولوژی آرب است از این قاعده مستث�ن نیست و تالیسش ن�ی
ن  جهت انکار غن ندارند. اصوالً در نظام اداری پیچیده هالیوود قوان�ی
نانوشته بسیاری وجود دارد که ی� از غنها رُجحان یهودیان در تمامی 
ی، رسانه ای و تخصیص است. قاعده بازی غن است  زمینه های ه�ن
که یهودیان همواره در اولویت اند و اگر یك یهودی از مرام سیایس 
ن جانبداری کند، طبعاً مدارج تر�ت در هالیوود را با  صهیونیسم ن�ی
مند یهودی �ب طرف  ن ه�ن ی خواهد پیمود. اما اگر هم�ی رسعت بیش�ت
با�ت بماند یا ندرتاً بر خالف نظام تبلیغا�ت صهیونیسم گام بردارد، 
ون خواهد  به سهولت حذف شده و به رسعت از گردونه هالیوود ب�ی
ن « است و رسنوشت  افتاد که نمونه روشن و غشکار غن » چاریل چاپل�ی

باورنکرد�ن او گواهی است بر این مدعا. 

مندی بود که تا زما�ن که نقش های مورد  ، یهودی ه�ن ن چاریل چاپل�ی
پسند نظام تبلیغا�ت صهیونیسم را بازی می کرد، تحت حمایت غنها 
ن که خواست از نظام طبقا�ت و رسمایه داری یهودی  بود، اما  هم�ی
ن  ن سانسور هالیوود به کار افتاد و چاپل�ی حاکم بر آرب انتقاد کند، ماش�ی
مندان مستقل هالیوود )به جرم  ن همچون بسیاری دیگر از ه�ن را ن�ی
واهی کمونیست بودن( برای همیشه از عرصه بازیگری کنار گذاشت. 
ن به اروپا رفت و همزمان با ترك هالیوود بازگشت او به  ناگزیر چاپل�ی
ی مشهورترین  غمریکا ممنوع اعالم شد!! و این گونه بود که پرونده ه�ن
ن از مرام صهیونیسم  بازیگر یهودی تاریخ سینما به جرم عدم تمک�ی
ن سالهای عمر خود را  ن الملل برای همیشه بسته شد و او واپس�ی ب�ی
ی کرد، به طوری که بسیاری از ما اگر عکس  در عزلت و گمنامی س�پ
ن سالهای عمر او را ببینیم او را نخواهیم شناخت. در این حق  واپس�ی
« تنها نبود و تا به امروز این روند در هالیوود ادامه دارد  ن ک�ش »چاپل�ی
ین زن را درجشنواره کن  « ، فرانسوی که جایزه به�ت مثال »ایزابل اجا�ن
1994م. گرفته بود ، جایزه را از او گرفته و به دیگری دادند و ح�ت 
« زدند، چون حا�ن نشده بود عرب بودن  تهمت ایدز به »ایزابل اجا�ن
پدرش را منکر شود و یا مثال در مورد »غلن دلون« و »ژان پل بلموند« 
، فرانسوی »سوفیا لورن« ، ایتالیا�ی »اما تامسون« ، انگلی� و »کوین 
ن حق ک�ش  « ، غمریکا�ی »ون� رادرگریف« ، انگلی� هم چن�ی کاست�ن
ها�ی را روا داشتند. درمقابل، بسیاری از گمنامان عرصه بازیگری به 
دلیل برخورداری از حمایت ال�ب صهیونیسم، ره صد ساله را یك شبه 
 هم 

گ
ینگر که تا فرمانداری کل ایالت بزر� ن پیمودند، مانند غرنولدشوای�ت

رسید! و… حکایت هم چنان با�ت است.
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مقاالت
ی با طعم هالیوود وحی و پیام�ب

ی با طعم هالیوود مقاله| وحی و پیام�ب

دیوید وارک گریفیث با فیلم »تعصب« در نیمه اول قرن بیستم، 
ن تصویر سینما�ی از مسیح را به نمایش گذاشت و به الگو�ی  نخست�ی
برای تقلید غیندگان تبدیل شد. در سال 1953م. فیلم »خرقه« « در 
کمپا�ن یهودی »فوکس قرن بیستم« ساخته شد، که در غن فراز اصیل 
ان  ت توسط ره�ب و دراماتیک ماجرا یع�ن محاکمه و محکومیت حرصن
ده شده است. باورم  دی�ن و سیایس یهود به فرامویسش عمدی س�پ
ّ مسیح را هم؟! ویل باید حرف او را می پذیرفتم. او،  نمی شد! ح�ت
فیلم »غخرین وسوسه مسیح« را �ب طرفانه معر�ن می کرد. در فیلم 
»مصائب مسیح« دیده بودم که کارگردان منطبق بر انجیل، قصه 
فیلم را با داستان پردازی مفّصیل پیش برده بود ویل مگر می توان 

مسیح را هم تابع وسوسه های شیطا�ن معّر�ن کرد؟
بعد از نقد »مصائب مسیح«، غن جوان با چه غب و تا�ب از غرشیو 
ن  مفّصل و تخّصیص فیلم های هالیوودی اش صحبت می کرد. همچن�ی
ی و اصیل می گفت که  از تخصصش در فهم و نقد فیلم های ه�ن
انگار من گناهکارم که بدون نقد و برریس »غخرین وسوسه مسیح« به 
نقد »مصائب مسیح« پرداخته ام. یادم می غید همان جا با احتیاط به 
ن  اوگفتم: »حتماً فیلم را خواهم دید ویل فکر نمی کنم فیلمی با چن�ی
نامی، چندان �ب طرف هم باشد و اساساً غیا می توانیم ه�ن �ب طرف 
داشته باشیم یا نه؟ باید دّقت کرد. اصالً مگر می شود انسان به نحوی 
رحما�ن و هم آ�ی شیطا�ن باشد؟ فکری �ب طرف!  فکر کند که هم آ�ی

نمی دانم، باید هر دو بیش�ت تأمل کنیم.«
 یادم می غید ناگهان مثل اینکه بادکن� کنار گوشش ترکانده باشم، جا 
خورد و با انکاری متفکرانه گفت: »ویل فکر می کنم حتماً ه�ن �ب طرف 

ن فیلم غخرین وسوسه مسیح است.  داریم و نمونه خوبش هم�ی
ن و خود قضاوت کن. به او قول دادم که  باور نداری فیلم را بب�ی
فیلم را با دقت خواهم دید و نتیجه اش را به شما ایمیل خواهم 
زد. فیلم را پیدا کردم و دیدم. اّما مثل اینکه عیسای این فیلم با 
« و »مصائب مسیح« خییل تفاوت دارد.  ّ عیسای »انجیل به روایت م�ت
انگار اصالً کارگردان و نویسنده، کتاب مقدس مسیحیان را مورد توّجه 
قرار نداده اند! رساغ مجاّلت و سایت های مسیحی و سینما�ی رفتم 
و هرچه توانستم در مورد داستان فیلم و کارگردان و نویسنده اش، 
مطال�ب جست وجو و جمع غوری کردم. برای تکمیل کار، مطال�ب هم 
ی داشتم. به نظرم  در مورد نگاه کیل هالیوود به دین اسالم و پیام�ب
رسید بتوانم صفحا�ت از مجله را به موضوع مهم ویل کم�ت کار شده 
ی از دیدگاه هالیوود« اختصاص دهم که جامعه ما  »وحی و پیام�ب
را همـ  به دلیل دی�ن بودنشـ  به شدت تحت تأث�ی قرار داده است؛ 
ویل متفکران ما کم�ت به این مهم پرداخته اند. در مس�ی تحقیق، با هر 
کدام از دوستان که روبرو می شدم، از استاد حوزه و دانشگاه تا طلبه 
و دانشجو و دانش غموز، همه بسیاری از این فیلم های هالیوودی 
داخته بودند و هر کدام حرف ها�ی  را دیده ویل به تعّمق جدی ن�پ
در دل داشتند، ویل در فکِر قلمی کردن و تأمل دقیق در غنها نبودند. 
نمی دانم، شاید کارهای بسیار مهم تری داشتند از برریس تأث�ی سینما، 

ی. این »رسانه جاعل« بر موضوعی به اهمّیت وحی و پیام�ب

 در جست وجوی ریشه ها 

ن  ن بودم فیلمی چون »غخرین وسوسه مسیح« از غسمان به زم�ی مطم�أ
نیفتاده است، یا مثالً فیلمی چون »ده فرمان« که با قباحت تمام به 
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و  ابهام  دلیل  به 
مفاهیم  برخی  در  عقل گریزی 

مسیحیت فعیل و به دلیل سلطه ای 
که صهیونیست ها در هالیوود دارند، 

ت  حرصن مورد  در  که  فیلم ها�ی  برخی 
مسیح)ع( ساخته شده اند، به شّدت بر 

تقّدس زدا�ی از این پیام�ب الهی و کلیسا 
و مفاهیم دی�ن مسیحیت تأکید 

دارند.

ی نسبت های ناروا�ی می دهد، از رود  ت موسای قبل از پیام�ب حرصن
نیل گرفته نشده است. باید جست وجو می کردم که بفهمم چرا در 
 ّ ت مویس)ع( در ابتدای فیلم ح�ت انیمیشن »شاهزاده مرص«، حرصن
با تفکر خداپرس�ت هم غشنا نیست و یک جوان لذت طلب بیکار به 
تصویر کشیده شده است! باید درک می کردم که چرا پیام غوران و 
منجیان جدید هالیوود به شدت با بودیسم و هندوئیسم پیوند 
خورده اند. می دانستم اگر کاری نکنم فردا روزی فرزندم تحت تأث�ی 
ل تلقی  ن ان را، وحی م�ن ن تصویر از پیام�ب این کارتون ها و فیلم ها هم�ی
خواهد کرد و رس کالس »معارف« کارتون جدیدتر هالیوود در مورد 
فالن پیام�ب بزرگ را با بَغل دس�ت اش رد و بدل خواهد کرد و دو 
ی، فقط همان را در ذهن می پروراند که اربابان  نسل دیگرم از پیام�ب
هالیوود خواسته اند. تصمیم گرفتم ریشه های نگاِه هالیوود به وحی 
ی قرار دهم تا ان شاء الله در تصویر  ی را مورد تعمق بیش�ت و پیام�ب
سازی های غینده خود و دیگران از پیام غوران وحی، توجه دقیق تری به 

فضای اطراف هم داشته باشیم.
کت های بزرگ فیلم سازی غمریکا�ی است  �ب تردید، هالیوود مجموعه رسش
و اک�ش غمریکا�ی ها مسیحی هستند، پروتستان و کاتولیک، ویل اقلیت های 
دیگری هم در غمریکا مؤثرند. مسلمانان،  یهودیان و بودائیان. باید 
سهم هر یک را در مس�ی این فیلم پردازی ها دقیقاً مشخص می کردم. 

ن داشتم که نمی توانم از روی مقدار جمعیت هر  یق�ی
مقدار  از  باید  بلکه  بفهمم؛  را  شان  تأث�ی کدام، 

خصوصاً  و  تکنی�  و  ف�ن  و  مادی  قدرت 
منصفانه ای  داوری  به  هالیوود  بر  نفوذ شان 
ن یافتم که یهودیان نقش اول را  برسم. پس چن�ی
در انگاره سازی  هالیوود دارند. به گفته اساتیدی 
چون مارک وبر غمریکا�ی و محمد الغیطی مرصی 
و شمس الدین رحما�ن ایرا�ن یهودیان 90 درصد بر 
هالیوود تسلط دارند. سپس مسیحیان پروتستان 
خصوصاً صهیونیست های مسیحی و پس از غن 

کاتولیک ها، بعد از غنها بودائیان و هندوها و کمی 
. نکته محوری که  �ت هم مسلمانان و سایر مذاهب رسش

یافتم این بود که در این ترتیب بندی سهم »حقانیت تفکرات« در 
نان قدرت و ثروت و نفوذ در سیاست گذاری های  حّد صفر است و م�ی
 و سیایس غمریکا و بالتبع هالیوود حرف اول را می زند؛ الّبته 

گ
فرهن�

ی جز این  ن الزمه جهان شکاک و نس�ب گرا و سود محور آر�ب هم، چ�ی
ی  ن دنیا�ی است که شیطان پرستان هم دارای پیام�ب نیست و در چن�ی
یهودی می شوند به نام » غنتوان لوی« و یا روشنفکران ادعای تجربه ای 
ان عرص مدرن می نامند،  ان می کنند و خود را پیام�ب درو�ن به�ت از پیام�ب
 ) یا ادیان جدیدی چون رائیلیان و بودیسم یهودی )یهودیت بودیس�ت
کانه( و ... پدید  و کابالیسم )عرفان یهودی ممزوج به مناسک م�ش
می غیند و یا پیغام غوران ماشینیسم و تکنولوژی یا فرازمی�ن ها در 

فیلم های مختلفی خود را به رخ ب�ش معا� می کشند.

ی در فیلم های مسیحی  وحی و پیام�ب

 مسیحیت، امروزه پر است از مفاهیمی که ح�ت بسیاری از منصفان 
مسیحی هم درباره غن انتقاد و نقد دارند. در اسالم و یهودیت،  
ش است، ویل در مسیحیت  ن خدا و پیام�ب وحی به مفهوم ارتباط ب�ی
در  شد.  الهی  وحی  خود  عی�)ع(،  و  شد  عوض  مفهوم  این 
مسیحیت تثلی�ش امروزین، مسیح همان خداست که تجّسد یافته تا 

بیاید رنجی را تحمل کند و به صلیب کشیده شود تا رستگاری را برای 
مسیحیان به ارمغان بیاورد. ایمان او به خدای پدر و عشقش به نجات 
انسان هاست که او را در تحمل رنج و رضایت از وضع موجود، یاری 
می رساند. سینمای مسیحی را باید سینمای تجس ّد،  گناه ازیل،  ایمان،  
عشق، رنج، صلیب،  فداء، تثلیث،  تسلیم و تقدیر دانست؛ البته با 
قرائت ها�ی خاص مسیحیت پول� شده فعیل که چاش�ن ذلت پذیری 
ی )یا حداقل عقل گریزی( را  ن گرا�ی و عقل ست�ی و سکوالریسم و ج�ب

هم به همراه دارد.

 مسیحیت در نظر بونوئل

مفاهیم مسیحیت فعیل  برخی  در  و عقل گریزی  ابهام  دلیل  به 
برخی  دارند،  هالیوود  در  که صهیونیست ها  دلیل سلطه ای  به  و 
ت مسیح)ع( ساخته شده اند، به شّدت  فیلم ها�ی که در مورد حرصن
مفاهیم  و  کلیسا  و  الهی  اولوالعزم  پیام�ب  این  از  تقّدس زدا�ی  بر 
دی�ن مسیحیت تأکید دارند؛ مثالً دو فیلم »ویریدیانا« و »نازارین« 
اثر بونوئل، رنج مسیحی را نه تنها مایه رستگاری ندانست بلکه غن را 
نوعی بیماری روا�ن و از جنس مازوخیسم و خود غزاری دانست که 
موجب تباهی است؛ تا حدی که کلیسای کاتولیک بونوئل را همطراز 
شیطان و مثل او مطرود از درگاه خداوندی دانست. موضوع فیلم 
»ویریدیانا« راهبه ای جوان است که هنوز وارد صومعه 
با  ایمان،  از دست دادن  از ترس  نشده است. وی 
ت نمی کند و لباس خشن می پوشد  دیگران معارسش
را شالق  ن می خوابد و خود  بر زم�ی و شبها 
می زند و در رنج می اندازد. او خود را وقف 
گدایان کرده ویل در نهایت همان ها در ش�ب 
ن و مست به خانه اش  ه و تار،  جنون غم�ی ت�ی
حمله ور شده و پس از تجاوز به او، اموالش 
را هم به رسقت می برند. صحنه شام غخر 
فیلم، درست مثل تابلوی شام غخر داوینچی 
به تصویر درغمده و سه بار صدای خروس ما را 
به یاد خیانت ادعا�ی پطروس می اندازد که کلیشه تمامی 

فیلم های مسیحی است.
ن مسیح  غی�ی به  قهرمان دیگر بونوئل،  یع�ن »نازارین« هم سخت 
تعصب می ورزد و حا�ن به سازش با محیطش نیست و به دلیل 
شدت حمایتش از رنج دیدگان و بینوایان، خشم کلیسای جامع مکزیک 
ده می شود. در زمینه این فیلم  ند و به جوخه اعدام س�پ را برمی انگ�ی
 »فرانچسکو« 

گ
هم مثل فیلم »برادر خورشید، خواهر ماه« که زند�

راهب مسیحی را به تصویر می کشد، مراکز اصیل کلیسا به همکاری 
با ثروتمندان و جاه طلبان دنیاگرا متهم می شوند؛ اتهامی که می توان 
با دّقت در تاریخ قرون وسطی و معا� در سند غن خدشه ها�ی وارد 
ارت و جنگ های قدرت طلبانه  کرد.  حقیقت این است که محوریّت رسش
ن زرساالران یهودی  اواخر قرون وسطی و دوران معا� را باید در ب�ی
فری� جست وجو کرد که با فرافک�ن و اتهام زدن به دیگران، نقش 
ده اند؛ در حایل که اگر تاریخ تحریف  خود را به فرامویسش عمدی س�پ
مسیحیت و اسالم و جنگ های صلی�ب و رنسانس و جنگ های جها�ن 
اول و دوم دقیق جست وجو شود، با حقایق دیگری روبرو خواهیم 

شد. 
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 نگاهی به فیلم »آخرین وسوسه مسیح«

ن فیلم های مردانه  ی« کارگردان این فیلم، به ساخ�ت ن ن اسکورس�ی »مارت�ی
و خشن شهره است. شخصیت مسیح در این فیلم، دقیقاً مانند 
شخصیت »تاویس« در فیلم »راننده تاک�« )1976م(، غقای »جیک 
« )1980م( و یا »ماکس کیدی« در  ن الموتا« در فیلم »گاو خشمگ�ی
 خایص می باشند و 

گ
»تنگه وحشت« )1991م( اوست که دارای دوگان�

 هم در محتوا و هم در فرم فیلم، نمایش داده می شود. 
گ

این دوگان�
ن به خشونت  ن دل بس�ت در این فیلم ها شاهد افرادی هستیم که در ع�ی
یا رابطه جن� با یک زن، تالش می کنند برای ایجاد عدالت یا رستگاری 
بیننده  در  دوگانه ای  حس  فیلم ها  این  شوند.  فدا  و  کنند   

گ
زند�

ن  می غفرینند. مسیح هم در »غخرین وسوسه مسیح« )1988 م( ب�ی
انسانیت و خدائیت خود متالطم است و از طر�ن مکاشفات رحما�ن او 
را به سوی فداء و تصلیب می کشاند و از طر�ن وسوسه های شیطا�ن 
و زمی�ن او را به سوی قدرت، و زن و دنیا می کشاند. شخصیت مسیح 
در این فیلم کامالً زمی�ن شده و بدون تقدس به نمایش درغمده است. 
انگار تقدس زدا�ی خود به یک بت جدید در هالیوود بدل گشته است 
ی  ن که ح�ت به مسیح هم رحم نمی شود. عیسای مجعول اسکورس�ی
ی و فدا شدن را از  تمام تالش خود را می کند تا خدا مسئولیت پیام�ب
دوشش بردارد و او راحت شود و به صلیب کشیده نشود ویل باالخره 
می پذیرد و به تبش�ی می پردازد ویل دی�ن �فاً عشقی را تبلیغ می کند 
و نه عشقی به همراه مبارزه ای علیه ظلم و ستم رومیان و یهودیان، 
ویل شیطان ح�ت بر روی صلیب هم مسیح را رها نمی کند و به شکل 
ن غورده و با فریب  فرشته نجات او ظاهر می شود و وی را از صلیب پای�ی
وز شدی و اکنون می توا�ن با زن مورد  می گوید: »تو در امتحانت پ�ی
ن  . مسیح ن�ی عالقه ات مریم مجدلیه )فاحشه توبه کرده( ازدواج ک�ن
اس�ی حیله ابلیس می شود و با معشوقه اش ازدواج می کند و بچه دار 
می شود. بعد از پ�ی شدن در هنگام مرگ، یهودا بر بالینش حا�ن 
شده و به او گالیه می کند که: » من به خود قبوالندم که تو را لو 
دهم تا تو به صلیب کشیده شوی )و مسیحیان به رستگاری برسند(، 
 معمویل و ازدواج را برگزیدی.« در 

گ
ویل تو اس�ی شیطان شدی و زند�

اینجا مسیح متوجه فریب شیطان می شود و از خدا می خواهد که او 
ن می شود  را بر روی صلیب برگرداند تا فدای گناهان ب�ش شود و چن�ی

و مسیح بر روی صلیب فریاد می زند: »مأموریت من انجام شد«. 
ی هم  ن این فیلم از جانب کلیسا به شدت محکوم شد و اسکورس�ی
ناکیس« )1883ـ  1957م.( از  مانند نویسنده  این داستان »نیکوس کازان�ت

جانب مؤمنان و کلیسا مورد بازخواست قرار گرفت.
ناکیس« نویسنده یونا�ن سه رمان »مسیح باز مصلوب«،  »غخرین   »کازان�ت
وسوسه مسیح« و »مرد بینوای خدا«، که هیچگاه دید خو�ب نسبت به 
ن »غخرین وسوسه مسیح« )حوایل  اربابان کلیسا نداشت بعد از نوش�ت
1948م( مورد خشم کلیسای ارتدوکس یونان قرار گرفت و در غوریل 
سال 1954م، این کتاب مورد تحریم پاپ قرار گرفت. »نیکوس« روح 
ناغرامی داشت که در جست وجوی حقیقت، در دنیای تاریک »آرب 
بدون معنا« تحوالت فکری و تجربیات کمونیسم و بودیسم و نقد 
کلیسا و عشق به سن فرانسیس و نیچه و برگسون را از رس گذراند. 
شاید او به دنبال »معناگرا�ی ناب« بود ویل تا پایان عمر خود هم به 
ن نظر اسالم  غن نرسید. شاید با غشنا�ی »نیکوس« با اسالم و دانس�ت
ان هیچ گاه رمان و فیلمی عجیب  نسبت به اباحه ازدواج برای پیام�ب
چون غخرین وسوسه مسیح خلق نمی شد. وق�ت این نویسنده از دنیا 

رفت )1957م( هیچ کلیسا�ی در یونان حا�ن به پذیرش جسد او نشد. 
ن  امروزه تحریفات مسیحیت مایه  بسیاری از نقدها به این کیش و غی�ی
د. الزم به ذکر است که  است که گاه رنگ افراط هم به خود می گ�ی
فیلم »غخرین وسوسه مسیح« طبق هیچ کدام از اناجیل موجود هم 
ساخته نشده است و عصمت و تقّدس مسیح را به شدت زیر سؤال 
برده شده و بعضاً یهودای اسخریوطی را حکیم تر از مسیح نشان 
ئه یهودا از گناه تاریخی اش، که هرگز مور قبول  داده است. این ت�ب
ت  کلیسا واقع نشده است در فیلم های دیگری هم که در مورد حرصن
عی�)ع( ساخته شده،  دیده می شود و بعضاً ح�ت یهودیان هم در 
کنار یهودای خائن ابزار مشیت خدا برای تصلیب مسیح و غمرزش گناه  
ذا�ت ب�ش به تصویر درمی غیند و گناِه شکنجه و کشتار مسیحیان را با 
ظرافت از یهودیان فری� و صدو�ت دنیا طلب دور کرده و به خواست 
گرا�ی و مشّیت گرا�ی را به  خدا نسبت می دهند و در حقیقت نوعی ج�ب

مخاطب القا می کند.

 مصائب مسیح در قرن بیست و یکم

شاید مهم ترین اثری که در سال های اخ�ی در مورد تصلیب یسوع 
ساخته شده است، فیلم مل گیبسون )2004م( باشد. در این فیلم 
شاهد  درمی غید،  تصویر  به  ت   حرصن

گ
زند� غخر  ساعت  دوازده  که 

و  تحمل  مسیح،  هولناک  شکنجه  پطروس،  انکار  یهودا،  خیانت 
رضایت عاشقانه مسیح در برابر خواست خدا، قساوت گروهی از 
خاخام های فری� و مخالفت برخی دیگر از خاخام های یهودی در 
شورای سن هدرین، ادعای پ� خدا بودن توسط مسیح و تصلیب و 
غمرزش و رستگاری هستیم. در این فیلم عی� صلیب را در غآوش 
می کشد و کامالً ذلت پذیر و مشیت گرا تصویر می شود. از طر�ن فیلم 
ی  ن به عّلت مخالفت یهودیان با مسیح نمی پردازد و تأکید خشونت غم�ی
بر شکنجه های مسیح توسط رومیان دارد. کارگردان فیلم  )گیبسون( 
با ارجاعا�ت به گذشته و کود� عی� و فالش بک های متعدد خود، 
عشق مادر و پ� را به تصویر می کشد و �ب رحمانه عاطفه مخاطب را 
« روح مخاطب  د و با موسیقی های به جای »جا�ن ب�ن به بازی می گ�ی
ن  فیلم را از شدت رنج های مسیح می غزارد. مل گیبسون که در ساخ�ت
فضا�ی فوق خشونت  تخصص دارد، به شدت احساسات مخاطب را 
اند و مسیح را به گفته  خودش همچون گاندی تابع سیاست  ن برمی انگ�ی
»مبارزه صلح جویانه« و »ظلم پذیری« معر�ن می کند. وی در این 
صحنه ها به فلسفه اخالق دوران کنو�ن نزدیک می شود که: »هر که 
ن کشته می شود.« و »هر که با شما  با شمش�ی بکشد، با شمش�ی ن�ی
ت  دشم�ن کند هم او را دوست داشته باشید.« انگار مبارزات حرصن
با فریسیان روبه صفت و مجاهدت های مسیح با رومیان ستمگر 
که ح�ت در انجیل محرّف کنو�ن هم غمده است،  اصالً مورد توجه 
گیبسون قرار نگرفته است و غموزه های بودیس�ت رو به رشد در آرب، 
ی ظلم پذیر، آ�ی مجاهد و سکوالر ساخته است. مطمئناً تا  پیام�ب
زما�ن که حدود دو میلیارد مسیحی جهان تحت سلطه این غموزه های 
یان های  استعماری باشند یهودیان با تعداد اندک خود،  نبض رسش

حیات آرب را در اختیار خواهند داشت. 
با این تحلیل با درصد باال�ی از اطمینان می توان گفت که این فیلم 
برخالف تبلیغات موجود،  اثری ضد یهودی نیست و با ترویج و تثبیت 
گرا�ی و ذلت پذیری  غموز های آلطی چون تثلیث و سکوالریسم و ج�ب
و فداء و تقدیس دموکرایس یونا�ن و تجسیم خدا و عقل گریزی 
ن  فلسط�ی در  یهودی  ـ  ا�ن  ع�ب زبان  و  فرهنگ  تاریخی  حاکمیت  و 
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و  یهودیان  به  را  خدمت  ین  بیش�ت یهود(،  ادعا�ی  موعود  ن  )رسزم�ی
صهیونیست های هالیوود کرد و عمالً تبلیغات ظاهری علیه فیلم 
به نفع فروش غن تمام شد. )حدود هفتصد میلیون دالر فروخت.( 
گرچه گیبسون و کلیسای آافل و یهودی زده کاتولیک می پندارند که به 
دین خدا خدمت کرده اند. این مطلب را نمایش بسیار وسیع فیلم در 
سینماهای غمریکای شمایل تأئید می کند )حدود 4000 سینما همراه با 
ین سهم  هم این فیلم را نمایش دادند(؛ و با توجه به اینکه، بیش�ت
صنعت سینما و سینما داری آرب را یهودیان و صهیونیست ها در 
ده فیلم را  اختیار دارند، به راح�ت می توانستند جلوی پخش گس�ت
ند؛ دقیقاً مثل کارتون »محمد، غخرین پیام�ب )ص(« که همزمان با  بگ�ی
یازده سپتام�ب در غمریکا تولید شد و چهره مثب�ت از پیام�ب اسالم)ص( 
به نمایش می گذاشت، ویل چون با تبلیغات صهیونیس�ت و ضّد اسالم 
غن زمان همخوا�ن نداشت، تا چهار سال در تعداد بسیار محدودی 
اً در حال  سینما )فقط حدود پنجاه سینما( به نمایش درغمد و اخ�ی

نمایش وسیع تری در غمریکا می باشد. 

 سایر آثار مسیحی

دیوید وارک گریفیث با فیلم »تعصب« در نیمه اول قرن بیستم، 
ن تصویر سینما�ی از مسیح را به نمایش گذاشت و به الگو�ی  نخست�ی
»خرقه«  فیلم  سال 1953م.  در  شد.  تبدیل  غیندگان  تقلید  برای 
براساس داستا�ن از »لویدیس داگالس« به کارگردا�ن »فرانک روس« 
در کمپا�ن یهودی »فوکس قرن بیستم« ساخته شد، که در غن فراز 
ت توسط  اصیل و دراماتیک ماجرا یع�ن محاکمه و محکومیت حرصن
ان دی�ن و سیایس یهود )خاخام»قیافا« ره�ب حاخام ها و پادشاه  ره�ب
ده شده است  ودیوس«( به فرامویسش عمدی س�پ یهود »هرود« یا »ه�ی
ت،  ی حرصن ن و تصلیب، �فاً غمرزش و سعادت را، منهای فری� ست�ی
»گالیو«  به مسابقه عشق  را  داستان  نمایش می گذارد و محور  به 

اطور روم )کالیگوال( بررس »دیانا« می کشاند.  فرماندهی رومی و ام�پ
فیلم »عی� مسیح، سوپر استار« در سال 1973م توسط »نورمن 
 مسیح 

گ
جویسون« ساخته شد که به سبک جدید و کنا�ی به زند�

پرداخته بود. در فیلم »بزرگ ترین داستان عالم« که توسط »جرج 
ت، وجود  مادر حرصن برای »مریم«  استیونس« ساخته شد، جا�ی 
ن نقش ها را با همان مدل  نداشت و بازیگران مو بور و چشم س�ب
خطای هالیوودی بازی کردند. این فیلم با نگریسش گزین�ش به داستان 
ود«  ، نقش خیانت یهودا و پادشاه یهود »ه�ی ن  غن پیام�ب راست�ی

گ
زند�

را کمرنگ کرد و گناه تصلیب را به گردن »پیالتوس« فرماندار رومی 
ن انداخت.  فلسط�ی

ت مسیح ساخته می شود پای بندی  در فیلم ها�ی که در مورد حرصن
ال  لی�ب تمدن  نگاه  نتیجه  که  می شود  دیده  دموکرایس  بر  نابجا�ی 
دموکرایس آرب به تاریخ است که نقطه طال�ی و اوج تاریخ ب�ش را 
ال دموکرایس بر ب�ش می پندارد و لذا اصول غن را از خدا  حاکمیت لی�ب
هم مهم تر تلقی می کند. شاید ی� از مهم ترین فیلم ها در مورد 
« اثر پازولی�ن باشد که  ت عی�)ع( فیلم »انجیل به روایت م�ت حرصن
از نظر کلیسای کاتولیک فیلمی عایل ارزیا�ب شد. در این فیلم برخالف 
فیلم گریفیث که مسیح »بره ّای غرام بود که به مسلخ فداء رفت« 
شخصی�ت شوریسش و سیایس از ایشان به نمایش گذاشته شد. به گفته 
خود کارگردان: »مسیح در این اثر، طغیان گری چپ گراست که در یک 

محیط خرده کارگری غماده شورش، ظهور می کند.« 
پازولی�ن چون م�ت )ماتیوس( را »نزدیک ترین فرد به مسائل واقعی 

یک دوران تاریخی و انقال�ب ترین  حواری عی�)ع(« دید فیلمی    را 
اً  براساس انجیل م�ت ساخت؛ گرچه اک�ش فیلم های مسیحی اک�ش
مسیحی نما(  )یهودی  پولس  افکار  به  که  یوحنا  انجیل  براساس 

نزدیک تر است، ساخته می شود.
و»پی�ت   » کریسش »جان  کارگردا�ن  به  »عی�«  فیلم  سال 1979  در 
ک  سایلس« توسط دو کمپا�ن »بریتیش« و »کلمبیا« )محصول مش�ت
غمریکا و انگلیس( ساخته شد. نویسنده فیلم »برایانت فیشن« 
بود که براساس انجیل لوقا، تصلیب مسیح در فیلم را به دور از 
خشونت های گزا�ن چون فیلم »مصائب مسیح« تصویر کرد و یهود 
را ابزار اجرای مشیت الهی معر�ن کرد که با اجرای اصول دمکرایس 
مسیح را به قربانگاه بردند. همانطور که در اک�ش غثار هالیوودی و 
ت  آ�ی هالیوودی در مورد مسیح شاهدیم، در این فیلم هم حرصن
بود،   عی�)ع(  ت  حرصن واقعی  ن  جانش�ی که  شمعون)ع(  پطرس 
خیانتکار نشان داده می شود در حایل که از نظر روایات اسالمی وی 
ویص معصوم بوده است. خودغگاه یا ناخودغگاه دقیقاً همان جریا�ن 
که از صدر مسیحیت سعی در تضعیف پطرس)ع( و تعایل پولس 
داشت، در این فیلم ها هم تالش خود را غگاهانه یا ناغگاهانه با تأکید 
موسیقا�ی و طراحی چهره ادامه می دهند. در فیلم »مصائب مسیح« 
ن پطرس)ع( به صورت شخصی�ت با چهره ای منفی و منکرحّق  ن�ی
ن با ساخت »عی�  لیل« ن�ی عی� نمایش داده می شود. »فرانکو زف�ی
بن مریم« و با قطاری از ستارگان تاریخ سینما، همان مسیح غرام و 
تسلیم پذیر سایر غثار را تکرار کرد و به معجزات عی�)ع( اصالت 
ال« در سال 1989، عی�)ع( را در دوران معا�  داد. »مسیح مون�ت
بازسازی کرد که مانند فیلم »مسیح سوپراستار« حّق زیادی برای 
یهودای اسخریوطی قائل است و داستان را از زبان او می شنویم. 
فیلم های »غهنگ برنادرت« و »راهبه« اثر »فرد زینه مان« و فیلم 
گ« )1976( به  اثر »مایکل پاول« و »امریک پرس�ب »نرگس سیاه« 
 راهبه های مشهور عالم مسیحیت پرداخته و غثاری تبلیغیـ  

گ
زند�

اِن جوان می باشند.  ی برای مسیحیت با هدف قرار دادن دخ�ت تبش�ی
 

گ
فیلم ها�ی چون »برادر خورشید، خواهرماه« و »فرانچسکو« به زند�
ن  عرفا�ن و انزواطلبانه و سکوالر راهبان مسیحی می پردازند که در ب�ی
مخاطبان آافل، جذبه زیادی نسبت به مسیحیت ایجاد می کند. 
متأسفانه تلویزیون ما هم با �ب توجهی غشکاری، بسیاری از این غثار 
ن خرا�ن و  ّ بدون نقد و برریس پخش می کند و در ترویج غی�ی را ح�ت
اژ میلیو�ن ببیننده به  ین کمک را در ت�ی تحریف شده مسیحیت، به�ت

اربابان هالیوود می کند.

»رمز داوینچی«،  تبلیغات گمراه کننده برای فروش بیش�ت

اً فیلم »رمز داوینچی« یا »کد داوینچی« با بودجه صد میلیون  اخ�ی
دالری توسط »ران هاوارد « ساخته شد. این فیلم براساس کتاب 
»رابرت  اسم  به  شخصی�ت  غن  در  و  شده  ساخته  براون«  »دن 
ی جهان را کشف  لنگدون« باید رمز تعدادی از بزرگ ترین غثار ه�ن
کند و پرده از راز صد ساله فرقه ای خطرناک و مرموز بردارد. در این 
ت مسیح و تولد فرزندان او به مانند فیلم  فیلم تئوری ازدواج حرصن
ن وانمود  غخرین وسوسه مسیح مطرح می شود. در این فیلم چن�ی
می شود که مرداِن تابلوی »شام غخر« لئوناردو داوینچی، حواریون 
ن جهت این  عی�)ع( نیستند، بلکه فرزندان او هستند. به هم�ی
فیلم مورد نقد و حمله بسیاری از کلیساها واقع شده است، ویل در
بسیار    »هیاهوی  عنوان  با  یادداش�ت  طی  واتیکان  روزنامه 
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بسیار،  احتمال  به  موجود  »تبلیغات  که:  است  غمده  هیچ«  برای 
اتژی فروش یک کتاب یا فیلم است که در چند  عظیم ترین اس�ت
دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.« دقیقاً مثل تبلیغات 
معکوس برای فیلم مصائب مسیح که فروش غن را که با بودجه 
تا حدود هفتصد  پنج میلیون دالری ساخته شده بود،  بیست و 
میلیون دالر باال برد و ح�ت خود گیبسون هم از این فروش باال 
تعّجب کرد. تکنی� که همیشه پول پرستان و شهرت طلبان عالم به 
ع مردم بزن یا آلو  کار برده اند: »عمیل یا حر�ن خالف عرف و رسش
جا�ی  تا  هالیوود  فاسد  ستاره های  بعیصن  و  شوی«  بزرگ  تا  کن 
 قبیل شایع می کنند که به کود� 

گ
پیش رفته اند که ح�ت با هماهن�

شوند.  مشهور  شدن،  ئه  ت�ب و  دادگاهی  از  پس  تا  کرده اند  تجاوز 
اومانیسم. و  دنیا طل�ب  منفور  و  واقعی  چهره  است  این  غری، 
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باید  را  بودا  ن  آی�ی  
ن هندو  آی�ی نهضت اصالحی در 

شمرد که سعی نموده برخی از عقاید 
هندو  ن  آی�ی خشن  و  افراطی  اعمال  و 
ن »راه نجات« را  را تعدیل کند. این آی�ی
در روش اعتدال و طریقه میانه روی و 
عقل سلیم قرار داده و ریاضت های 
مصلحت  خالف  بر  را  افراطی 

عقال�ن می داند.

مقاالت

جریان های انحرا�ن زیر پوست اعتدال های سینما�ی

مقاله| جریان های انحرا�ن زیر پوست اعتدال های 
سینما�ی

ین  مهم�ت از  و  برتولوچی  برناردو  شاخص  غثار  از  کوچک،  بودای 
فیلم های مروج بودیسم در آرب می باشد. فیلمی که در غن در یک 
، برای پ�ک  روایت موازی، داستان بودا از زبان یک راهب بودا�ی

جای  به  شود  رایصن  تا  می شود  تعریف  غمریکا�ی  موبور 
ره�ب بودائیان که فوت کرده است، به بوتان و نپال 

بودائیان  ی  ره�ب وسیله  بدین  تا  کند  مهاجرت 
د. شاید  ن در دست غمریکا�ی ها قرار گ�ی جهان ن�ی

این  جذابیت  فاکتورهای  ین  مهم�ت از  ی� 
فیلم، دعوت به اعتدال و دوری از مظاهر 
دنیاگروی آربیان باشد که به مخاطب رسگشته 
در ماشینیسم و برجهای غهن و شیشه، کمی 

راس�ت چه ک�  به  اما  می کند.  غرامش عطا 
می خواهد حدود و ضوابط این راه میانه و حد 

وسط را مشخص کند؟ در موارد اختال�ن چه ک�، 
چگونه و چرا می خواهد قضاوت کند؟ غیا بودائیان میانمار 

ن را می کشند و مثله می کنند و خانه های  که در اتحاد با آربیها مسلم�ی
ن انکار  غنان را در غتش می سوزانند و حق شهروندی هموطنان خود را ن�ی
 و هم ِ پیما�ن داالی الما، 

گ
می کنند، راه میانه را برگزیده اند؟ غیا آربزد�

ره�ب بودائیان تبت، با صهیونیست ها و دعا خواندن بر دیوار ندبه 
ن از روسای جمهور غمریکا و ارسائیل  ن اشغایل و جایزه گرف�ت در فلسط�ی
و دعوت به شادی و اعتدال و غرامش، طریق میانه است؟ غیا اعتقاد 
ن به  ن به خدای قادر متعال، حد وسط است؟ غیا اعتقادداش�ت نداش�ت

، حد میانه است؟  ن نوعی ج�ب تناسخ و دوری گزیدن از معاد و پذیرف�ت
ان خدا، تعادل است؟  ی از پیام�ب ن به هیچ پیام�ب غیا اعتقاد نداش�ت
اصال، غیا بدون توحید و نبوت و معاد می توان به تعریف درس�ت از 
حد وسط و تعادل رسید؟ چه ک� باید محک و معیار صحت میانه 
راه و متعادل بودن رفتارها باشد؟ غیا برای کوک کردن دقیق سازها و 
سف�ت و سس�ت سیم تار، نباید با معیارهای دقیق و ضوابط 
ـ  موسیقا�ی اهل فن به رساغ غن ابزار رفت؟  ریاضیا�ت
خود  از ظن  انسا�ن  هر  که  است  پذیرفته  غیا 
مالک تعادل را تعریف کند؟ در اینصورت غیا 
د؟  ، جهان را نمی گ�ی نس�ب گرا�ی و بلبشوی اخال�ت
مروج  فیلم های  اک�ش  در  که  اعتدایل  اصال 
الیسم  ، طرح می شود و لی�ب  آر�ب

گ
سبک زند�

و �ب خیایل و �ب قیدی واباحه گری و �ب نامویس 
ن اعتدال می نامد، چه کنیم؟ چه ک�  را ع�ی
می خواهد مبنا و معیار اعتدال و میانه روی 
بزرگ  کت های  رسش صاحبان  که  فعال  باشد؟ 
فیلم سازی و کارگردانان صهیونیست، حرف اول 
را می زنند؛ رسمایه داری لجام گسیخته صهیونیس�ت حاکم 
بر هالیوود، که به نفعش هست تمام انسان ها مرصف کنندگان و 
، فقط در   غمریکا�ی

گ
شهروندان مطیعی باشند، تا با تکیه بر سبک زند�

 در این دنیا باشند، پشت رس هم فیلم ها�ی 
گ

اندیشه رفاه مادی و زند�
ه کننده و فیلمنامه ها�ی پر از گره می سازند که هر  با جلوه های ویژه خ�ی
انسا�ن را به خود جذب می کنند و قلب انسان ها را به خود متمایل 

می کنند و فکر غنها را جهت می دهند اگر تکلیف خود را با انواع
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باید  را  بودا  ن  آی�ی  
ن هندو  آی�ی نهضت اصالحی در 

شمرد که سعی نموده برخی از عقاید 
هندو  ن  آی�ی خشن  و  افراطی  اعمال  و 
ن »راه نجات« را  را تعدیل کند. این آی�ی
در روش اعتدال و طریقه میانه روی و 
عقل سلیم قرار داده و ریاضت های 
مصلحت  خالف  بر  را  افراطی 

عقال�ن می داند.

تعاریف اعتدال و مالک سنجش اعتدال حقیق از تقل�ب روشن نکنیم، 
قطعا در پازل دیگران خواهیم بود و در بازی دیگران، به بازی گرفته 

خواهیم شد، ح�ت بدون اینکه اراده ای داشته باشیم. 

اعتدال به مثابه رمز سعادت الهی در اخالق اسالمی

 بدون تردید ی� از سه مکتب متداول در علم اخالق، مکتب فلسفی 
مکتب  این  در  می دهند.  نسبت  ارسطو  به  را  غن  وع  که رسش است 
وی انسان تعقل  ن عقیده ای است: باالترین ن�ی به صورت خالصه چن�ی
است که اگر بر قوای شهوانیه و آضبیه آالب شود، فضیلت در 
انسان حاصل می شود. برای وصول به کمال در تمام عادات و رفتارها 
باید حد وسط یا اعتدال را برگزید که به مدد آلبه قوه عقل بر آضب 
و شهوت پدید می غید. در این مرام اخال�ت برای هر خلقی سه مرحله 
می توان قائل شد که مرحله اول، تفریط و مرحله دوم، حد وسط 
و اعتدال است و مرحله، شجاعت است و سوم، افراط می باشد. 
ن را  ن مقدار اکتفا کنیم و حد وسط هر چ�ی مطمئنا اگر �فا به هم�ی
یم، منهای وجود معیاری فراانسان که در اوج حکمت و علم  بگ�ی
غن بشناسد،  ن نماید و مرز تعادل را از آ�ی باشد و حدود کامل را مع�ی

این سیستم پاسخگو نخواهد بود. اما اگر با حاکمیت وحی و عقل 
اب شده از حکمت الهی و عقل مستفاد به این سو رو  س�ی

نماییم، این شیوه اخال�ت را پاسخگوی دقیق نیازهای 
معنوی و اجتماعی ب�ش خواهیم یافت. برخی 

ن نزدی� قابل تامیل به این روش  روایات ما ن�ی
کتاب های  برخی  در  شده  باعث  که  دارند 
اخالق اسالمی، ترکی�ب از این روش و روش 
روا�ی استفاده شود؛ بدین معنا که اهل بیت و 
شارع مقدس، احکام اخال�ت اسالم و حکمت 

سلیم را به عنوان مالک و محک تعادل و حد 
میانه و قصدالسبیل معر�ن کرده اند و نه عرف و 

عقالنیت هر جامعه ای و یا عقل هر شخیص یا تجربه 
 

گ
شخیص هر فردی در رؤیا و مکاشف های شخیص، که هم�

اینها به نسبیت اخال�ت منجر خواهند شد. 
معراج السعاده،  جامع السعادات،  نا�ی،  اخالق  کتابهای 
ن رویکردی نوشته شده اند.  با چن�ی العراق  تهذیب االخالق و تطه�ی
)اخالق عارفانه(  ، مکتب عارفانه اخال�ت در مقابل این شیوه اخال�ت
می باشد که بیش�ت بر سلوک در طریق الهی و منازل و مقامات متعدد 
برای عارف و سالک تاکید می کند و در هر مرحله، وظیفه سالک را پ�ی 
و مراد طریقت مشخص خواهد کرد. منازل السائرین و مثنوی مولوی 
و منطق الط�ی عطار به این مکتب گرایش دارند. مکتب اخالق روای�ت 
ن شق سوم برای این دو قسم می باشد که در غن نظام خایص  ن�ی
وجود ندارد و بیش�ت مت� به اخبار و احادیث می باشد. احیاءالعلوم 
آزایل و محجهالبیضاء با این روش مقاربت دارند. نکته قابل توجه 
ا  ن نتوانسته اند از روش فلسفی کامال م�ب اینکه روش روا�ی و عرفا�ن ن�ی
باشند و گاهی اشارات یا ترصیحات و همراستا�ی با غن روش داشته اند.

اعتــدال بودایــی؛ مرامی مبهــم و کلــی، در ضدیت با 
ی هندو�ی  سختگ�ی

ن بودا را باید نهضت  بودائیان اعتدال را راهی به رها�ی دانسته اند. غی�ی
ن هندو شمرد که سعی نموده است برخی از عقاید  اصالحی در غی�ی
ن »راه  ن هندو را تعدیل کند. این غی�ی و اعمال افراطی و خشن غی�ی

نجات« را در روش اعتدال و طریقه میانه روی و عقل سلیم قرار داده 
و ریاضت های افراطی را بر خالف مصلحت عقال�ن می داند. تعالیم 
بودا که در مجموعه ها�ی مثل »تری پیتکا« به زبان پایل جمع غوری شده 
است، شامل ترك دنیا، تهذیب نفس، تأمل، مراقبه، تالش برای رها�ی 
 پر رنج این جهان و در نهایت رسیدن به 

گ
از چرخه تناسخ و زند�

وانا« )مقام نفی یا فنا( می باشد. او معتقد بود که عالم مملو از  »ن�ی
ن و ارواح است و همه غنها محدود  خدایان مذکر و مؤنث و شیاط�ی
ن او ادعا داشت که هیچ  و فا�ن هستند و محکوم به تناسخ. همچن�ی
طرح یا نقشه مرکزی از سوی صانع مدبر وجود ندارد و یك وحدت 
عمومی و نها�ن در خود موجودات عالم وجود دارد و نفس هر فردی 
غنگاه به غرامش می رسد که »من« را فراموش کند و امیال و غرزوها را 
کنار بگذارد، چراکه اینها منشأ رنج هستند و غدمی باید از چهار میل 
غرزو، شهوت، خطا و نادا�ن بگذرد تا از چرخه تناسخ و »قانون کار ما« 
وانا« واصل شود یع�ن به جا�ی برسد  )قانون کردار( رها�ی یابد و به »ن�ی
که بفهمد این جهان و مافیها واقعی نیست و به »پرگیا« برسد؛ یع�ن 
شناخ�ت که فرد می فهمد، جهان هیچ بر هیچ است و از درون تهی 
و خالأ است. او )شونیتا( می گفت: »به نظر من جهان ابدی است و 
ن کرد: ی�  ن است که باید از غن پره�ی غآاز و انجامی ندارد. دو چ�ی
 

گ
زندگا�ن پر از لذت که زائیده خودخواهی و فرومای�
 پر از رنج و خودغزاری که غن 

گ
است و دیگر زند�

ن سودی ندارد.  به عقیده بودا، راه میانه،  ن�ی
ن لذت و رنج است که از هشت قانون  بیناب�ی

 به دست می غید: 
گ

بزرگ زند�
 ، درس�ت و  راس�ت  اینکه  به  درست  (ایمان   1

راهنمای انسان است، 
2(عزم درست به خوش خو�ی و عدم غزار به 

موجودات زنده، 
، 3(سخن درست و عدم دروغ و زشت گو�ی

 4(کار درست و عدم دزدی و رباخوری و ریاکاری،
 5(کوشش درست، 

6(اندیشه درست و غرامش 
7(عدم تأثّر از شادی و آم و تمرکز درست حواس،

ن از دشم�ن و نادا�ن و مس�ت و خودخواهی و بدگو�ی و   8 ( پره�ی
. �ب عف�ت

او بر تأمل و تمرکز درست حواس، تأکید ویژه ای داشت که با رعایت 
هفت راه اول پدید می غید. او درباره غموزه خلقت و خدا بیان می دارد: 
ی را  ن »من اصال باور ندارم ِبرَهما )اصیل ترین خدای هندوان( چ�ی
 

گ
غفریده باشد، تا جهان غفریده او باشد. به نظر من جهان همیش�
 

گ
ن می گوید: در زند� است و غآاز و انجام و خال�ت ندارد. او همچن�ی
و کاری  ن بر غنها استوار است؛ از ای�ن قوانی�ن یافت می شود که همه چ�ی
ن  که انجام گرفت قابل ابطال نیست و دعا و قربا�ن برای خدایان ن�ی
سودی ندارد و کتاب »وداها« که به مردم راه و رسم قربا�ن و دعا 
را می غموزد، درست نیست و برخالف گفته پیشوایان دین من اعالم 

می کنم که »وداها« مقدس نیستند. 

اعتدال تائو�ی و کنفسیویس با معیاری مبهم 

وی دائو یا تائو  ن با ن�ی در دین چینیان، تعادل به معنای توازن داش�ت
ی از این اندیشه اولیه، سعی  می باشد. در دوران الئوتسه با بهره گ�ی
ممکن  بر معر�ن تائو وجود دارد و خود الئوتسه تعریف غن را امری آ�ی
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ء در مس�ی طبیعی  می داند. اساس فلسفه تائو غن است که هرگاه یسش
د، در نهایت تناسب و کمال حرکت خواهد کرد. تائو  خود قرار بگ�ی
راه ازیل عالم هس�ت است و به مانعی هم برخورد نکرده و به غسا�ن 
و نرمی حرکت می کند. برخی تائو را به معنای »خدا« یا »خدایان« 
و برخی »راه اصیل« و برخی »حقیقت وجود« ترجمه کرده اند. تمام 
ن روش و حرکت، به تناسب و اعتدال رسیده اند.  جهان و کائنات از هم�ی
ن می تواند زندگا�ن خود را با تائو به توازن برساند و به عایل ترین  انسان ن�ی
نم، انسان  مراتب سعادت هس�ت برسد. در دیدگاه فلسفی تائوی�ی
د،  صاحب اختیار است و می تواند راهی به آ�ی از تائو را درپیش گ�ی
اما حاصل غن جز رنج نخواهد بود. حرکت در مس�ی خالف طبیعت 
انسان را فرسوده و پ�ی خواهد کرد. در حایل که غدمی تصور می کند از 
طبیعت برتر است و غن را تسلیم خود می نماید. این خیایل باطل است 
زیرا طبیعت در مس�ی خود مخالفان جریان خود را هالک می نماید. 
طبیعت مهربان و نیکوکار نیست و هرکس با تائو مخالفت کند، نابود 
نم ک� که خودخواه است، هرگز درخش�ش  می شود. از نظر تائوئ�ی
نخواهد داشت. غنکس که خودپسند است راه کمال را طی نمی کند. 
تائو یک حرکت غرام است و اصال خرویسش ندارد. غنچنان غرام که نه 
دیده و نه شنیده می شود. در تنها در حالت کشف و شهود است 
ن کیل گو�ی و ابهام و تکیه بر  که شناخته می شود. مرام تائوئیسم ن�ی
وی اصیل طبیعت را مشخص می کند  عرفیات، اعتدال و توازن با ن�ی
 �پ برد. این 

گ
و دقیقا نمی توان به راه درستکاری در تمام جوانب زند�

ن و  ابهام در حد اعتدال، در تمام فیلم های رزمی که به معبد شائول�ی
ن درباب  ن دیده می شود. ن�ی مکاتب بودا�ی یا تائوـ بودا�أ باز می گردد، ن�ی
ن کنفسیوس می یابیم: اعمال و رفتار  ن در غئ�ی مس�ی توازن و تعادل چن�ی
ن در عرص کنفسیوس غلوده بود و رو به تباهی می رفت.  مردم چ�ی
ن فیلم قول اثر دیگر چن  اطور و غدمکش، همچن�ی فضا�ی که فیلم ام�پ
کایگه در غن می گذرد. اما فطرت غنان پاک بود و همه مستعد اصالح 
ن وضعی گفت که اگر مردم از جاده اخالق  بودند. کنفسیوس در چن�ی
ات و �اط مستقیم   کنند، به سوی خ�ی

گ
و بر حسب قاعده »یل« زند�

راه خواهند یافت. کلیات قواعد کنفسیوس در باب اصول اخال�ت را 
می توان در سه دستور بطور خالصه بیان کرد:

ی می باشد  1. »یل« عامل اسایس در انتظام امور و حسن روابط ب�ش
و کتاب لیچی این روابط را در پنج مورد اصیل محصور می کند: اول، 
رابطه پدر و پ�، که بایس�ت پدر به پ� به شفقت بنگرد و پ� نسبت 
به پدر مشفق باشد. دوم، رابطه برادری که بایس�ت برادر بزرگ به 
برادر کوچک لطف و مدارا کند و برادر کوچک�ت نسبت به برادر بزرگ�ت 
متواضع باشد. سوم، رابطه هم�ی که باید شوهر نسبت به زن 
عادل و زن مطیع هم� باشد. چهارم رابطه فرمانداری که زیردست 
باید مطیع و فرماندار عالقه مند به زیردست باشد. پنجم رابطه 
دار  حکمرا�ن که حکمران نسبت به اتباع خود مهربان و اتباع فرمان�ب

باشند. 
د،  2.روابط فوق در صور�ت که طبق قاعده »یل« مورد عمل قرار گ�ی
ن و غسمان  ن انسان با عالم وجود یع�ن زم�ی منتهی به حسن رابطه ب�ی
خواهد شد و باعث می شود اعمال انسان مطابق با تائو گردد. در 
، زیبا و با  ن نه های کنفسیویس در قال�ب ط�ن کلیت غثار ج� چان، غم�ی
لوکیشن های جذاب به چشم می خورد. به عنوان مثال در فیلم شهر 
شلوغ 1 و2 ،او کارغگاه پلیس است و نامش »یل« می باشد. همان که 
نه های حکیم، عامل اسایس در انتظام امور و حسن  معنایش در غم�ی

ی است. در شهر شلوغ 1 او مامور نجات جان دخ�ت بچه  روابط ب�ش
ن مسئول انهدام یک باند  رسکنسول می شود و در شهر شلوغ ن�ی
قاچاق عتیقه است که با انجام این ماموریت ها »یل« به وظایفش 

ی را در �پ دارد.  عمل کرده که این امر حسن روابط ب�ش
برطبق رسوم  از حسن عمل  که حا�  اجتماعی  3.غداب و رسوم 
قاعده یل می باشد، باید مطابق عادت قدما باشد، چراکه غنان طالب 
سعادت بودند. در فیلم قول به کارگردا�ن چن کایگه داستان از این 
ی که در جنگ خانواده اش را از دست داده، در  قرار است، دخ�ت
مالقات با الهه دریا غینده اش را اینگونه انتخاب می کند که ثروتمند 
شود، ویل در عوض مزه عشق واقعی را نچشد. اما در غخر الهه 
دریا به او می گوید باز می توا�ن غینده ات را تغی�ی دهی. در این فیلم 
می بینیم رابطه فرماندار با زیردست، زن با شوهر و حکمران با اتباع 
خود برهم خورده، غداب ورسوم بطور کامل طبق سنت گذشتگان 
انجام نمی شود. بنابراین اوضاع مملکت غشفته است. زیردست شورش 
می کند، زن هم�ش را رها می کند، حکمران ظلم می کند. اینها همه 
به دلیل عدم توجه به قاعده یل است. عشق معنای خود را از دست 
می دهد و خدای غسمان از مردم نارایصن است، بنابراین حکومت را 
ن رفته  لزل کرده و اوضاع را برهم ریخته و در نتیجه اعتماد از ب�ی ن م�ت
یم باید به قاعده یل و فطرت  است. در انتهای فیلم نتیجه می گ�ی
ن  ن نکته)سوم�ی  کنیم. بر رس هم�ی

گ
نه خود بازگردیم تا با غرامش زند� پاک�ی

وان کنفسیوس اختالف پیدا نمودند  (، تائوئیستها با پ�ی قاعده اخال�ت
و ایشان را صورت پرست و متظاهر قلمداد کرده و اعمالشان را لغو 
ن  ن مخترص توضیح برمی غید، در غئ�ی دانستند. همانگونه که از هم�ی
ن نوعی عر�ن گرا�ی و نس�ب گرا�ی در تعریف �اط مستقیم  کنفسیوس ن�ی

و متوازن و متعادل وجود دارد.

وهای نرینه و مادینه جهان در فیلم های رزمی  توازن ن�ی

ق، شاهد عالم�ت  �ت و رزمی متاثر از رسش در بسیاری از فیلم های رسش
هستیم که دایره ای شامل دو شکل اسلیمی ماننِد هم اندازه که داخل 
همدیگر شده اند و درون هر کدام تکه ای دایره ای وجود دارد. نام 
، سیاه رنگ( و یانگ )مذکر، غسمان،  ن )مونث، زم�ی ن این دو شکل، ی�ی
سفید رنگ( می باشد و فقط در کنار هم و با هم هستند که دایره 
تعادل جها�ن را می سازند. چینیان قائل بوده اند تا زما�ن که این دو 
وى متضاد با هم هماهنگ هستند، امور جهان بر محور رضایت  ن�ی
و،  و خوشبخ�ت جامعه دور می زند. با دگرگو�ن در تعادل این دو ن�ی
ن با تحوالت و دگرگو�ن هاى خطرنا� مواجه می گردد. اگر  جهان ن�ی
ن دیگر  جامعه بخواهد این اقانیم دوگانه که در وجود غدمی و ن�ی
 ایجاد می کنند براى همیشه هماهنگ باشند، 

گ
موجودات، هماهن�

باید تائو)نظم عمومی و کیل جهان( خود را در حد اعتدال قرار دهد 
تا از هر گونه ناگوارى و رسش و رنج در امان باشد. از این رهگذار بود که 
ن  (، در میان مردم چ�ی مذهب و فلسفه ثنویت)دوغلیسم/دوگانه گرا�ی
)پیل ته ایسم(  باستان ِهایسم رواج یافت که به تدریج چندگانه گرا�ی
غن را گرفت و خداى باران، خداى محصوالت کشاورزى، خداى برف، 
ن در حوایل قرن  خداى غتش و... پدیدار شدند. رسوخ بودیسم به چ�ی
ک و بت پرس�ت کمک شایا�ن  ن به چندگانه گرا�ی و رسش اول میالدی، ن�ی
ن به تعریفی  وی اصیل جهان ن�ی ن دو ن�ی  و تعادل ب�ی

گ
کرد. این هماهن�

خاص ویل مبهم از تعادل می انجامد که به دلیل عدم تعریف دقیق 
، دردی اسایس  از خدا، توحید  و معاد و کیل گو�ی فالسفه ابتدا�ی چی�ن

یت دوا نخواهد کرد و فقط کلیا�ت را به انسان منتقل می کند. از ب�ش
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ال یــا آزاداندیش )متاثر از  الهیات اعتدالــی: الهیات لی�ب
) روشنگری اروپا�ی

ال مسیحی، الهیات سن�ت پیش از خود را دگم، متعصب   الهیات لی�ب
در  که  تحوال�ت  از  پس  هیجدهم،  قرن  در  می خواند.  افراطی  و 
حوزه های انسان شنایس و معرفت شنایس و هس�ت شنایس در آرب 
روی داد و خصوصا کلیسای کاتولیک مورد تهاجم جدی قرار گرفت، 
ن کانت و عقل گرا�ی و اومانیسم  یک ست�ی ن متاثر از اندیشه های متاف�ی
خاص هگل و تجربه دی�ن )شالیر ماخر( تقسیم دین به گوهر و پوسته 
و شخیص کردن اساس دین، نحله ای جدید از الهیات پا به عرصه 
ال نامیده شد. این الهیات مبت�ن بر نفی  وجود گذاشت که الهیات لی�ب
نام  گرا�ی و انسان محوری و عدم ال�ت و نقد تواریخ کتاب مقدس و تک�ش
به ظاهر متون مقدس مسیحی شکل گرفت. این الهیات بر جنبه های 
انسا�ن و اخال�ت مسیحیت تاکید داشت و از جنبه های ماوراءالطبیعی 
ال،  و تاریخی غن �ف نظر می کرد. از غنجا که نهضت الهیات لی�ب
در اواخر قرن نوزده میالدی به ِ سنت گرا�ی و نوخواهی عنوان یك 
ن دو دیدگاه درحوزه تفکر پروتستان ظهور کرد، لذا از  حد وسط ب�ی
ن تعب�ی می شود. از نظر غنان عی�  این نهضت به الهیات اعتدایل ن�ی
 اخال�ت برای 

گ
مسیح، معلم اخال�ت بود که به دنبال ایجاد یک زند�

ال در قرن بیستم هم ادامه  تمام انسان ها بود. نهضت الهیات لی�ب
یافت و شکل های گوناگو�ن به خود گرفت. خطوط اصیل رایج در غن 
یه او، تأیس  ن عبارت بود از: تاکید بر حلول خداوند بجای تعایل و ت�ن
ه عمیل مسیح به جای بزرگ شمردن مرگ فدیه وار او، توجه به  به س�ی
استکمال و اصالح اخال�ت انسان به جای توجه به گنهکاری ذا�ت او. 
ن عقل و وحی، ایمان و تجربه  ن غنها قائل به کمال اتصال ب�ی همچن�ی
ی، خداوند و جهان، مسیح و سایر انسانها و مسیحیت و سایر  ب�ش
ن ادیان مختلف نمی دیدند، مگر در  ادیان بودند و تفاو�ت اصویل ب�ی
ده، تجر�ب و عقال�ن  مراتب ادیان. به نظر غنها الهیات باید بطور گس�ت

شود. 
 انسان و 

گ
از نظر غنها عقاید دی�ن با توجه به پیامدهای غن در زند�

ی دارند، برحق هستند.  ین نیازهای ب�ش قدر�ت که در برغوردن عمیق�ت
الیست ها معتقد بودند که چون قالب های سن�ت مسیحیت یارای  لی�ب
 با اقتضائات دوره جدید را ندارد، باید مسیحیت را طوری 

گ
هماهن�

عرضه نمود که جهان جدید بتواند غن را بفهمد؛ به گونه ای که به تدریج 
عقل انسان به عنوان تنها داور معت�ب شناخت حقائق هس�ت مطرح 
شد و کم کم در همه حوزه های حیات اجتماعی قرن نوزدهم حاکم 
ن ساخته شده است، مانند فیلم »غخرین  شد. بر این مبنا فیلم ها�ی ن�ی
اض  ی. در این فیلم که مورد اع�ت ن ن اسکورس�ی وسوسه مسیح« اثر مارت�ی
ن واقع شد، مسیح شخصیت دوگانه ای دارد  بسیاری از مسیحیان ن�ی
ن مردد است  ن خدا و زم�ی که گاهی شیطا�ن و گاهی رحما�ن است و ب�ی
 مادی همراه 

گ
و بر باالی صلیب فریب شیطان را می خورد و به زند�

با زن و فرزند می پردازد و بعد از اینکه توسط یهودا متوجه اشتباه 
خود می شود، بر باالی صلیب بازمی گردد و دوباره فدای گناهان ب�ش 

می شود.
ی  مطمئنا این نحوه نگاه به خدا، وحی و نبوت و تاکید بر عقل ب�ش
یک و تاکید بر تجربه شخیص به جای وحی عالم گ�ی  ن و نفی متاف�ی
و همه فهم الهی، راه را برای نسبیت گرا�ی و توجیهات و تاویالت 
جدید باز می کند و از خط اعتدال با مالک های مستحکم الهی دور 
می شود. در مقابل این الهیات مدعی تعادل، چندین نحله الهیا�ت 

در مسیحیت شکل گرفت که برخی از غنها بدین قرارند: انجیل گرایان 
که ابتدا در ممالک انگلی� زبان پروتستان شکل گرفت و کم کم به 
ن به دنبال این بودند که خود را  سوی غمریکا کشیده شد. انجییل ها ن�ی
ن پافشاری می کردند  با دنیای جدید هماهنگ سازند اما بر این امر ن�ی
که هماهنگ شدن نباید منجر به مسخ و تحریف انجیل گردد. غنان 
، الهیات  ن ن انجیل و تاریخیت غن داشتند. همچن�ی تاکید جدی بر م�ت
فلسفی- عرفا�ن نوتومایس، الهیات تاریخ مقدس، الهیات نوارتدوک� 
ال و تعادیل شکل  ن در مقابل الهیات پروتستا�ن لی�ب و الهیات وجودی ن�ی
گرفتند و غن را مورد نقد قرار دادند. کما اینکه در دوران پست مدرن، 
الهیا�ت در آرب به وقوع پیوست که از تشتت زیاد در عالم مسیحیت 
و عقل گرا�ی غنها به سمت وحدت گرا�ی عالم مسیحیت رفت و الهیات 

الیسم( نام گرفت.  ال)الهیات پس از عرص لی�ب پست لی�ب

اعتدال مسیحی یا انزواطل�ب و ظلم پذیری 

در فیلم ها�ی که درباره تاریخ مسیحیت یا عرفان مسیحی ساخته شده 
است، به وضوح نوع دیگری از اعتدال تعریف می شود که قابل تامل 
، عدم ازدواج، معجزه محوری، منتظر دیگران بودن  است. انزواطل�ب
و انفعال، ظلم پذیری و سکوت در مقابل ظلم اجتماعی و سیایس و 
ی، قائل بودن به انسانـ  خدا�ی مسیح و انتظاری انفعایل از  گوشه گ�ی
موعودی مبهم که باالخره خودش در عرص فساد غخرالزما�ن خواهد 
غمد و همه را نجات می دهد، مولفه های این نوع از تصویرسازی از 
ن  دین الهی در سینماست. اعتدال در این نوع سینما به گوشه ای نشس�ت
، نمازخواندن و عبادت  ن و دعاخواندن برای ظهور، سکوت و روزه گرف�ت
اب روحا�ن در مناسبت های مذه�ب ترجمه شده است. به  و خوردن رسش
راس�ت این چه اعتدایل است که مسیحیت را در مقابل یهودیان طماع 
و فاسد به سکوت واداشته و جدیداً کاتولیک ها هم مروج مظلومیت 
تاریخی یهودیان و افسانه هولوکاست و مدافع دولت الهی)ارسائیل 
آاصب( شده اند؟! کاتولیک ها�ی که نه در زما�ن دور در تاریخ، بلکه 
فقط شش قرن پیش، یهودیان زناکار و طماع و رباخوار را در کنار 
ی می جستند!  یهودای خائن و شیطان لعن می کردند و از غنها ت�ب
 ، عجیب نیست که بسیاری از کارگردانان کاتولیک در نظام نوین جها�ن
به زعم عاج نشینان فاحشه خانه ِ های هالیوود، آرق شده اند و به 
بازنما�ی ها  نوع  این  با  غیا  اما  مشغول اند.  وفیلم سازی  می گساری 

واقعیت اعتدال، همان می شود که اینان خواسته اند؟
در سینمای هالیوود و اروپا، به دلیل سلطه جدی ادبیات پروتستا�ن 
ال و یهودی، همیشه مخالفان جدی برای مسیحیان کاتولیک و  لی�ب
سن�ت وجود دارد. در فیلم های بسیار زیادی، مسیحیان و مسیح 
از  می کند  تعجب  انسان  که  جا�ی  تا  می شوند،  تمسخرگرفته  به 
برای عدم  میلیارد مسیحی جهان،  ونیم   یک 

گ
�ب عرض� این همه 

 در مقابل این سطح از تهاجم. البته در جها�ن که یهودیان 
گ

ایستاد�
ده و استفاده از آفلت تاریخی مسیحیان،  با فرقه سازی های گس�ت
توانسته اند فقط در میان پروتستان ها مسیحیت را به بیش از دو 
هزار فرقه تبدیل کنند، این تعجب، محیل از اعراب ندارد. عجیب 
نیست که امروزه در بسیاری از غثار ظاهرا مسیحی ـ یهودی سینما، 
شاهد باشیم که �احتا منجی و مسیح موعود که ظهور می کند، 
ن و اهل  حرامزاده است و مادرش بدکاره! و پدرش آائب از کادر دورب�ی
ن حال منجی هم باشد! فیلم ها�ی  گناه و فساد هم باشد، در ع�ی
ن شاهزادگان ایرا�ن و منجیان توهمی خود را از  چون شاهزاده پاریس ن�ی
ن صورت به تصویر می کشند، تا عالوه بر ترویج  ق به هم�ی ایران و رسش
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این  در  اعتدال 
، عدم  نوع سینما به انزواطل�ب

منتظر  معجزه محوری،  ازدواج، 
ظلم پذیری  انفعال،  و  دیگران بودن 

و  اجتماعی  ظلم  مقابل  در  سکوت  و 
به  قائل بودن  ی،  گوشه گ�ی و  سیایس 

انتظاری  و  مسیح  خدا�ی  ـ  انسان 
انفعایل از موعودی مبهم  ترجمه 

شده است. 

ایلـ  یهودی، به زعم خود، ایرانیان مسلمان و  ـ  لی�ب ادبیات پروتستا�ن
یک بدانند.   فاسد وشیطا�ن خود رسش

گ
ن در سبک زند� �ت ها را ن�ی رسش

ـ  رومی«   »یونا�ن
گ

، فســاد و ســبک زند� جاگذاری دنیاگرا�ی
ـ  یهودی« به مثابه اعتدال  و »غر�ب

در بسیاری از غثار سینما�ی شاهدیم که اساط�ی یهودی ـ صهیو�ن 
ن موعود،   ذا�ت قوم یهود، لزوم بازگشت غنان به رسزم�ی

گ
چون برگزید�

افسانه هولوکاست، بانکداری ربوی، فساد و لواط و زنا، پوشش های 
ه کننده و جلوه های برصی  نیمه برهنه و... با صحنه پردازی های خ�ی
 ایده غل تصویر می شوند و جوانان 

گ
فوق العاده، به عنوان یک زند�

�ت ِ که پدرانشان با این امور قبیح چندان رسسازگاری  کشورهای رسش
 

گ
 فرهن�

گ
ند. این چندگان� نداشته اند، در مقابل نسل قبل قرار می گ�ی

ن نسیل تبدیل می شود. در درازمدت،  ، به گسست ب�ی �ت در جوامع رسش
زمینه برای نفوذ فرهنگ یهودی و دنیوی در جوامع مهیا شده و غن 
جوامع، کم کم به تدارکاتچی صهیونیست ها در جنگ نرم تبدیل 
اینان،  می شوند.  غنان  بله قربان گوی  و  مزدور  سپس  و  می شوند 

ن  نش های درو�ن نایسش از غثار فوق الذکر، چن�ی تحت تاث�ی انگ�ی
 درست و متعادل، همان 

گ
می اندیشند که راه زند�

 پدارنشان، 
گ

است که غنها می گویند و راه زند�
 و �ب کالیس یا تعصب 

گ
ی جز عقب ماند� ن چ�ی

و جهل نیست. فیلم های ژانرهای ملودرام، 
 ّ اکشن، پلی� و موزیکال که بیش�ت در رده س�ن
نوجوان و جوان تولید می شوند، در این راستا 
مستقیم یا مستقیم برتری  بوده و القاکننده آ�ی
 آر�ب ـ یهودی بر سایر شیوه های 

گ
سبک زند�

 می باشند. فیلم ها�ی چون مجموعه گرگ 
گ

زند�
و میش، هری پاتر، ارباب حلقه ها، سوپرمن، 

، تایتانیک، گرگنماها،  ، مرد خفایسش مرد عنکبو�ت
لوک هلمز، سیندرال، فرار جوجهای در این راستا  رسش

حرف های جدی دارند. 
رسیال  مانند:  وحشت،  ژانر  فیلم های  و  رسیال ها  در  ح�ت 
سوپرنچرال)فوق طبیعی( و فیلم های دراکوال، ونهلسینگ، هابیت 
 آر�ب هستیم و در 

گ
ن به طور جدی شاهد ترویج سبک زند� و... ن�ی

 غمریکا�ی 
گ

، تاریخ از دریچه سبک زند� ن داستان های ظاهراً تاریخی ن�ی
روایت می شود. مثال در فیلم ده فرمان و انیمیشن شاهزاده مرص که 
ت مویس بر طبق صفر خروج  و سایر اسفار  هر دو زندگینامه حرصن
کتاب مقدس می باشند، یا در فیلم ها�ی چون سلیمان و ملکه صبا و 
، پوشش، ارتباطات  ن ن نحوه اندیشیدن، رفتارها، سخن گف�ت داوود، ن�ی
افراد با یکدیگر و با خدا و ارتباطات با جنس مخالف، کامال مطابق 
 غمریکا�ی به نمایش درغمده اند؛ تا 

گ
با اصول قرن بیستمی سبک زند�

جا�ی که فریاد برخی منتقدین برخاسته که لباس نیمه برهنه، رقص و 
ان خدا هم  وعی که به پیام�ب موسیقی های غنچنا�ن و ارتباطات نام�ش
در این غثار جهت دار و ایدئولوژیک یهودی نسبت داده شده اند، با 
واقعیت مطابق نیست و باعث ضعف ف�ن و ساختاری فیلمنامه و 
 » کارگردا�ن و بازی ها شده است و ح�ت شعار �ب محتوای»ه�ن برای ه�ن
ی، برای  ن درباره اینها صدق نمی کند؛ گرچه واقعیت این غثار ه�ن ن�ی
 و الهیات یهودی است که پایه های تمدن آرب 

گ
القای سبک زند�

را شکل داده است. البته مدت هاست که به بهانه به تصویرکشیدن 
اساط�ی جن� باستا�ن مرص، روم و یونان یا واقعیت فساد دربار 

مرص و روم، رسیال ها و فیلم های متنوعی در گیشه سینماهای 
آرب خودنما�ی می کنند اما چه اندازه زشت است این کارهای بد. البته 
 غمریکا�ی در سینمای آرب سالهاست که 

گ
یونا�ن گرا�ی با طعم سبک زند�

مورد توجه می باشد. طبیعی است که ح�ت ارسطو، سقراط و افالطون 
الهی سینماگران و برنامه ریزان ه�ن به  هم در قرائت سکوالر و آ�ی
�ت از حکمای یونان مخالف  طرزی تصویر می شوند که با قرائت رسش
ال از یونان، اساط�ی و واقعیت به هم  باشد. در این قرائت آر�ب و لی�ب
غمیخته می شوند و در قال�ب نو، اسطوره های قرن بیست و یکمی از 

جهان باستا�ن با طعم حیات مادی امروزین، نمایش داده می شود.

ن تندروترین  وق�ت دنیاگرا�ی یهودی، اعتدال شود، مسلم�ی
می شوند.

 طبیعی است در فضای سینما�ی کنو�ن که مکاتب مادی بر ذهن اک�ش 
ن جهت داده است،  مندان جهان سایه افکنده و تجلیات غنها را ن�ی ه�ن
کسا�ن که بخواهند علیه جریان مسلط سینمای جهان حرکت کنند، به 
عنوان افراطیون و تفریط کاران معر�ن می شوند. در این فضا قطعا 
انقالب اسالمی ایران و جریان مقاومت جها�ن که علیه رسمایه داری 
افسارگسیخته صهیو�ن ایستاده است، می خواهد مستقل 
و  وزی  ف�ی راه  در  می توانیم«،  شعار»ما  با  باشد، 
عقال�ن  رویسش  با  و  برمی دارد  قدم  رسبلندی 
حرکت  خویش،  تاریخی  مس�ی  در  عرفا�ن  ـ 
و  تندرو و جهادی  به عنوان اسالم  می کند، 
محور شیطا�ن معر�ن می شود. در غثار زیادی 
 1 گ�ی ،جن   300 هرگز،  م  دخ�ت بدون  چون 
، ارباب غرزوها و...، به طور مستقیم  ،کش�ت گ�ی
عراق  یا  شیعی  ایران  غینده  یا  حال  گذشته، 
ن  شیعی مورد خدشه واقع می شود و روح شیاط�ی
باستا�ن و مدرن در قالب یک ایرا�ن یا عرا�ت یا لبنا�ن 
شیعه متبلور می شود که تصمیم دارد کل جهان را مصادره 
یا نابود کند. طبیعی است که موبورهای چشم ِ غ�ب ِ غنگلوساکسون 
یت اند. حال اگر  یا یهودیان شجاع هم، همه جا غماده نجات ب�ش
عروسک ها�ی چون طالبان و القاعدهـ  که در ذیل عنایات سازمان های 
جاسویس غمریکا و انگلیس ساخته شده و به عنوان اسالم مسلم 
به جهانیان معر�ن شده اند ـ به این فضا اضافه کنیم، واقع نما�ی و 
باورپذیری سینمای ضداسالمی پررنگ�ت می شود و مخاطبان آر�ب و 
دی آرب  اتژیک سینمای راه�ب مسلمان، بیش�ت در دام اس�ت �ت آ�ی رسش
اند صدها شیعه یا س�ن یا مسیحی  می افتند. غنها�ی که با انتحار حا�ن
�ب گناه را بکشند؛ ویل در کارنامه خود، سابقه ای از مبارزه جدی با 
ارسائیلیان آاصب ندارند! فیلم ها�ی چون یونایتد و ارباب حلقه ها، 
، امگاکد2 و  ن ن را و فیلم ها�ی چون کنستانت�ی به صورت عام مسلم�ی
�ت های مسلمان را در کنار غلما�ن ها یا روسها یا اهایل  پ� جهنمی، رسش
ن یا کره شمایل، به عنوان محور شیطنت در دنیا نشان  غمریکای الت�ی
می دهند و باز هم یهودیان شجاع و انگلوساکسون های ایثارگر غماده 

نجات عالمیانند.

دین نوین جها�ن در ماتریکس و آواتار، سوء استفاده بزرگ 
کابالیست ها از اعتدال و آرامش 

�ب تردید، عرفان و اخالق، و رسیدن به مرز تعادل و توازن درو�ن و 
و�ن و رسیدن به غرامش روح، نیازی تمام ناشد�ن برای انسان می باشد  ب�ی
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، گمشده همیشه اعصار بوده که در �پ خود 
گ

و معنویت و معنای زند�
مشتاقان زیادی داشته است؛ اما از قرن هیجدهم تا بیستم، انسان 
مدرن در عجب و تک�ب اومانیس�ت خویش آرق شد و با دیدن بارقه ای 
فت خود شد و خدا  از رشد علوم کمی خود را باخت و رسگشته پی�ش
را به نسیان واگذاشت. اما عقل و فطرت، خاموش شد�ن نیستند و پس 
از سالها دوباره رخ نمایاندند و انسان را به اصالت های خود متوجه 
ساختند. کا�ن است که مردی از تبار ِ شجاعان و نستوهان تاریخ قد 
برافرازد و به انسان عرص بگوید که تو زکجا غمده ای و غمدنت بهر چه 
بود! امام خمی�ن همان سلسله دار انسان ها�ی بود که ره گم نکرده اند 
وزی انقالب  و ره می نمایانند به ره گمکردگان. در روزگار ما، بعد از پ�ی
ی نهضت مقاومت در لبنان و سوریه و  اسالمی در ایران و شکل گ�ی
ن و تبعیت مردم مرص و تونس و الجزایر و بحرین و عربستان  فلسط�ی
از غنها، نوبت به بیداری جها�ن رسیده است. نهضت های ضدجنگ 
و مخالف رسمایه داری، طرفدار محیط زیست، معنویت گرا، منتقدان 
مدرنیته)پست  منتقدان  تاریخی،  تجدیدنظرطلبان  صهیونیسم، 
مدرن ها( و دیگرا�ن هستند که در کشورهای عقب افتاده آر�ب در قرن 
بیستم، بیدار شدند و به غرمان اسایس غفرینش انسان نگریستند و از 
زیر خروارهای پوچ علم پوزیتویس�ت و علوم مادی رسبرغوردند. اینان 
ان غخرالزمان بودند که بر ناقوس پایان شیطان و طلوع  همان مب�ش
 انسان را با 

گ
ورت وجود وحی در زند� دوباره ویل می نواختند و �ن

صف�ی صدایشان به گوش های شنوا می رساندند. و البته رسمایه داران، 
سوپرمیلیاردرهای بانکدار و بیمه گذار و بورس بازهای حرفه ای و یهودیان 
طماع و رسسلسله جنبان های قاچاق انسان، مواد مخدر و فاحشه ها 
و تسلیحات چی های صهیونیست، از این وضعیت بیداری انسان ها 
رایصن نبوده و نیستند و ساکت ننشسته اند. این بار دیگر نمی توانستند 
و  الئیسم  سکوالریسم،   ، علم گرا�ی غتئیسم،   ، �ب خدا�ی طبل  بر 
بات انقالب جها�ن اسالم  شیطان گرا�أ بکوبند؛ بلکه، مجبور بودند �ن
ن برایشان مناسب تر  ن جنس پاسخ گویند و چه چ�ی را با  ُمش�ت از هم�ی
از عرفان سازی و فرقه سازی! این شد که ادیان جدید و عرفان واره های 
 و ح�ت روزانه، در دو دهه اخ�ی روانه بازار 

گ
جعیل، به صورت هفت�

مکاره شدند تا توسط رسانه های مول�ت مدیا، باز بر ُگرده جهانیان چنگ 
اندازند و غنها را گمراه کنند. 

عرفان ها و فرقه ها�ی چون اُشو، سای بابا، پائیلوکوئیلو و هزار جور 
ن ی� از پس دیگری با  جنس دیگر روانه بازار شد. فیلم های معناگرا ن�ی
شعار ه�ن برای ه�ن روانه بوق های تبلیغا�ت شدند. دین نوین جها�ن 
شاید ی� از غخرین جمع بندی های بلوک های قدرت برای عالمیان 
باشد؛ فرق های عرفا�ن با محوریت اومانیسم و کابالیسم که رنگ و 
�ت و بودا�ی دارد! و البته �ب نصیب از برخی اشارات مسیحی و  بوی رسش
ن نیست. غخرالزمان گرا�ی و شیطان شنایس این فرقه  صوفیان مسلمان ن�ی
ن اعصار تاریخ خودنما�ی می کند، تا  ن متورم و حجیم، در این واپس�ی ن�ی
انسان های مختلف از همه جهان را با گرایشات مختلف بتوانند جذب 
ن فرقه سازی و عرفان سازی های  کنند. گرچه در مناطق مختلف ن�ی
ن با غثار شاخیص چون  خاص، همچنان ادامه دارد. سینمای هالیوود ن�ی
ل کننده باد،  ماتریکس، هری پاتر، ارباب حلقه ها، غواتار، غخرین کن�ت
ن نوپدید، باز  هابیت و... در این مس�ی قدم برمی دارد. در این غئ�ی
ن پول  هم تعادل و توزان، به رفاه مادی و بهره مندی دنیوی و داش�ت
، برای آلبه بر حریفان ترجمه و  و تسلیحات و قدرت مادی بیش�ت
تفس�ی می شود، البته با چاش�ن جادوگری و تناسخ و سکوت در مقابل 

ی از هیچ کس و عدم خشونت به صورت مطلق  دشمنان و عدم ت�ب
به همراه مدیتیشن و غرام�ش زودگذر و در یک کالم، معنوی�ت با 
! �ب شک در درون دنیای اسالم و سینمای 

گ
طعم دنیاگرا�ی ورفاه زد�

دید.  می توان  را  جهت دار  و  منحط  تفکر  ن  هم�ی ادامه  هم  ایران 
�ت بازیگران و اند� حجاب غنان عوض  فیلم ها�ی که اگر صورت رسش
شود، دیگر هیچ رنگ و بو�ی از اسالم و دین الهی ندارند و انگار که 
، برای مخاطبان  ـ  صهیو�ن به سفارش کمپا�ن های رسمایه داران غمریکا�ی
فاریس زبان یا عرب زبان یا ترک زبان ساخته شده اند. فیلم ها�ی که در 
الیه های عمیق معنا�ی و احسایس خویش یا ضدمذهب اند یا مروج 
مذه�ب بدون خدا و توحید و نبوت و معاداند و یا مروج یورواسالم 
و اسالم غمریکا�ی �ب خاصی�ت هستند که فقط به خود می اندیشند و 
ان  ، برای نجات همه عالمیان از رسش مستک�ب نه تعادل در رسارس گی�ت

و صهیونیست ها.

دی عالم  سینمای اعتدایل اسالمی، آغازی بر فتح قلل راه�ب

 و پایداری اهل حق در مس�ی عرفان حمایس 
گ

اما باز هم ایستاد�
ین پاسخ به این  ، به�ت ن اسالم و عقالنیت و علم گرا�ی تاریخی مسلم�ی
طرح جدید خواهد بود. با فروش زیاد برخی غثار سینما�ی در ژانرهای 
دفاع مقدس و تاریخ همچون مریم مقدس، بچه های غسمان، به رنگ 
خدا، از کرخه تا راین و رسیال ها�ی چون یوسف، مریم مقدس، مختار 
ن جها�ن از این غثار، امید سینماگران  و... در ایران و استقبال شگفت انگ�ی
، نقش �ب بدیل  مندان غزاداندیش دنیا چند برابر شده و ه�ن دی�ن و ه�ن
خویش را در جذب دلهای مردم جهان، نمایانده است و �ب شک برای 
اهل دقت و نظر، پنجره ای رو به غسمان گشوده شده است. سینما�ی 
که انسان معتدل را معتقد به توحید، معاد، نبوت و متخلق به اخالق 
 الهی نمایانده است. انسا�ن که می تواند خالف جریان ماده گرا�ی حرکت 
ت، به سمت غرام�ش حرکت کند که مبت�ن بر  کند و با بینش و بص�ی
ایمان عقال�ن پدید غمده است. امید که اندیشمندان و سینماگران و 
ی  پژوهان متعهد بتوانند با برریس جامعی از این قبیل غثار، مس�ی ه�ن
، جذابیت جدی  وعیت دی�ن ن تخلق و م�ش را �پ ریزی کنند که در ع�ی
داشته باشند و بتوانند راه درست و نادرست را از هم بازنمایانند. برای 
ن مباحث حکمت ه�ن دی�ن و فلسفه ه�ن  نیل به این منظر، جدی گرف�ت
 ، دی رسانه و مدیریت علوم رسانه ای و سینما�ی ، مدیریت راه�ب آر�ب
وهای متقی و متعهد در عرصه  فلسفه و تاریخ سینما و تربیت ن�ی
ه�ن و سینما و حمایت و پشتیبا�ن جدی علمی، دی�ن و مایل از غنان و 
تولید محصوالت سدید و محکم و جذاب و سعی در پخش و توزیع 
ده این محصوالت، با اهمیت به نظر می رسد. گرچه توکل به خدا  گس�ت
ن  ط اسایس برای موفقیت در چن�ی و توسل به روح بلند اولیاءالله، رسش

 است. 
گ

کارهای بزر�
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مقاالت
، پیام ها و الگوهای یهودیت  اساط�ی

 در انیمیشن امروز جهان

، پیام ها و الگوهای یهودیت در  مقاله| اساط�ی
انیمیشن امروز جهان

صنعت انیمیشن سازی در جهان، غن چنان رشد کرده و طرفدار یافته 
ند برای  ، حا�ن کت های بزرگ ساخت پویانما�ی است که امروزه، رسش
یك انیمیشن تا صدوپنجاه و ح�ت دویست میلیون دالر خرج کنند. با 
ن سیستم های منسجِم برنامه ریزی، انباشت ثروت،  کنار هم قرارگرف�ت
وی انسا�ن همفکر  ی، شناسا�ی و تربیت ن�ی دی ه�ن تولید فکر راه�ب
مدیراِن ثروتمند کمپا�ن ها، تولید، پخش، تبلیغات عظیم و توزیعی که 
یا�ن که قبالً توسط رسانه ها  در هالیوود موجود است و با وجود مش�ت
اً شاهد بوده ایم که برخی از  به تسخ�ی این سیستم درغمده اند، اخ�ی
انیمیشن ها، بیش از یك میلیارد دالر فروش داشته اند؛ مثل انیمیشن 
کت والت  یخ زده2 که در سال 2013 با بودجه 150 میلیون دالری رسش
، فرویسش بیش از یك میلیارد و صد میلیون دالر داشت و در  دیز�ن
ِك برای همیشه با هزینه 165 میلیون دالری،  سال 2010 پویانما�ی رسشِ
حدود 752 میلیون دالر فروش داشت. برخی از این محصوالت به 
ه ای، گاهی تا پنج هزار  صورت همزمان در مجموعه سینماهای زنج�ی
سینما در چندین کشور، نمایش داده  می شوند و نه تنها مانعی در 
توزیع غنها در کشورهای مختلف وجود ندارد، بلکه ذهن ها�ی که از 
تبلیغات کارتل های بزرگ »صنع�ت ـ سینما�ی ـ رسانه ای« پُر شده  
است، منتظر اکران غنها می مانند و برخالف غثار شاخص سینمای ایران 
و برخی کشورهای مسلمان دیگر، مانعی در راه پخش و توزیع غنها در 

دنیای متاثر از سلطه غنگلوساکسون ها وجود ندارد.
چون ادراکات ح� در کودکان قوی است و زبان داستان و تصاویر 
ن جذابیت و تأث�ی فوق العاده ای دارد، کودکان با زبان  پر غب و رنگ ن�ی

ی راحت تر ارتباط برقرار می کنند و به دلیل ضعف  ن تخّییل و فان�ت
اّطالعات و قّلت تحلیل عقیل، القائات انیمیشن را زودتر می پذیرند 
جذابیت  دالیل  دیگر  اما  می شود.  ماندگار  جانشان  در  اثرش  و 
ه کننده،  انیمیشن چون: جلوه های ویژه فوق العاده، طراحی های خ�ی
 خوب، 

گ
بازیگری و صداپیش� و  کارگردا�ن  پرکشش،  فیلم نامه های 

استفاده از جاذبه های سکس، خشونت، جادو و توهم، تبلیغات 
مسحورکننده وعوامیل چون: همراهی منتقدان اجاره ای و کمبود 
سواد رسانه ای عمیق، دامنه مخاطبان انیمیشن را به گروه های جوان و 
ه پخش پیام های انیمیشن های  ن توسعه  داده و تاث�ی و گس�ت بزرگسال ن�ی
مشهور را چند برابر کرده  است. لذا بر ماست که به جنبه های مختلف 
، به  دازیم. اما انیمیشن در انتقال پیام و تأث�ی غثار سینمای انیمیشن ب�پ
 » ش »صنایع جان�ب پویانما�ی تنها�ی عمل نمی کند؛ بلکه به مدد گس�ت
در آرب و تکرار داستان های واحد در قالب های متنوعی چون کتاب، 
، عکس، موسیقی،  سازی، پوس�ت یپ، فیلم، رسیال، خ�ب کمیك اس�ت
، بازی های رایانه ای، عروسك، اسباب  ن�ت باشگاه های طرفداران این�ت
ات ماندگارتری از داستان پردازی ها و اسطوره سازی های  بازی و...، تاث�ی
ن الملیل با�ت مانده و از این طریق جهان  ، در ذهن مخاطبان ب�ی آر�ب
 پیش می رود. ظهور قدرت های جدید 

گ
به سمت آر�ب  شدن و آربزد�

، ایران، هند، کره، و ... از طرف دیگری، جهان  ن رسانه ای چون چ�ی
 و تنوع پیام های رسانه ای پیش می برد، ویل 

گ
را به سمت چندفرهن�

امکانات مایل و تکنی� و برنامه اِی آر�ب ها هنوز در این میدان تفوق 
دارد.

بدیهی است که جهاِن خلِق غثار پویانما�ی شاخص آرب و زیست بوِم 
تهیه کنندگان و کارگرداناِن پویانما�ی های مطرح  هالیوودی، مسیحیت 
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و یهودیت امروزی است؛ پس در این بخش مقاله، به تمدن امروزین 
آرب و عوامل سازنده غن و نوع یهودیت معا� نگاهی بسیار کوتاه 
ی و تفکر  و اجمایل می اندازیم تا به فهم دقیق تری از این غثار ه�ن
زمینه ای خالقان و مخاطبان غنها برسیم. این فهم دقیق تر قطعاً در 

ی همیار ما خواهد بود. تحلیل اثر ه�ن

شنایس تولید پویانما�ی های یهودی: تمدن مدرن  الف( بس�ت
یهودی -  مسیحی غرب

منظور از تمدن آرب یا مدرن، تمد�ن است که پس از رنسانس با 
محوریت اومانیسم )انسان خدا انگاری( و نقد دین مسیحی، از شمال 
ی به  ایتالیا و جنوب فرانسه غآاز شد و کم کم از وجوه اد�ب و ه�ن
سمت وجوه فلسفی رفت و سپس تکنولوژی مورد نظر خویش را 
ایجاد کرد و سیستم فکری و اقتصادی و سیایس خایص را �پ ریزی 
فت را منحرص در دنیوی  شدن دانست و سایر تعاریف  نمود و پی�ش
فت در بحث فلسفه تاریخ را نادیده گرفت و از رسمیت انداخت.  پی�ش
ن قابل تامل است. مسیحیت  البته تاث�ی قرون وسطی بر مدرنیته ن�ی
، گنویس،  ا�أ ، بابیل، رومی، می�ت قرون وسطی ممزوجی از اساط�ی هل�ن
 و 

گ
، اپیکوری، غمیخته با نوعی یهودزد� ، روا�ت فلسفه های نوافالطو�ن

، معجو�ن از عنا�  ن کابالیسم بود. یهودیت قرون چهارده تا شانزده ن�ی
گنویس و هل�ن و فرهنگ یهودی، تهی از حقیقت اولیه و متاثر از 
کابالیسم خاص غن دوران بود. دین الهی از وحی و عقالنیت ناب 
فاصله گرفته بود که ب�ش در بند مدرنیته شد. می توان مهم¬ترین 

ن خالصه کرد: شاخصه¬های تمدن آرب را چن�ی
دن  *انسان را به جای خدا نهادن و محوریت هس�ت را به  او س�پ

)اومانیسم(.
*جدا�ی حوزه دین از دنیا )سکوالریسم( در ساحات مختلف فرهنگ و 

سیاست و اقتصاد وعلم.
*حاکمیت مکاتب ماّدی به جای ادیان وحیا�ن و پرکردن خال �ب دی�ن با 

ی. مکاتب و ِفَرق جعیل ب�ش
یسم  حس)غم�پ در  شناخت  روش  انحصار  و  رویسش  *ماتریالیسم 
محاسبه گر  مادی و �فاً  پوزیتویسم( و عقل معیشت اندیش  و 
ن عقل الهی و عقالنیت دی�ن و  )راسیونالیسم( و به رسمیت نشناخ�ت

شهود و وحی.
ی� برعلوم  ن یکالیسم به دو معنای: »حاکمیت علوم کّمی و ف�ی ن *ف�ی
« و »تقلیل تمام رفتارها به واکنش¬های شیمیا�ی مغز  وحیا�ن  و انسا�ن
یك و تقلیل تمام  ن زُدا�ی از متاف�ی مادی« که نتیجه غن تقدس زدا�ی و رِسّ

ساحات حیات است.
�یح با نمادها و مناسك دی�ن و  *الئیسم و مبارزه �یح یا آ�ی

جایگزی�ن غنها با اساط�ی و مکاتب مادی.
*کنار نهادن خدای شارع و رب )دئیسم/ خدای بازنشسته( و حاکمیت 

احکام انسا�ن به جای دین.
*رواج ظاهری پلورالیسم و تسامح و تساهل برای خارج کردن قدرت 

.
گ

دین از صحنه های زند�
و  دانشمندان  انحصارطل�ب  و  وحی)ساینتیسم(  منهای   *علم¬ 
 ، ساینتیس�ت و آ�ی تجر�ب دانشگاه¬های ماّدی واخراج رقبا و علوم آ�ی
تجر�ب و مبارزه �ب امان با نظام  ن علوم آ�ی بلکه به رسمیت نشناخ�ت

تعلیم و تربیت دیگر مکاتب.
مختلف  انحای  به  حز�ب  و  فردی  ثروت ساالری  و  *رسمایه داری 

)فئودالیسم، کاپیتالیسم(

*معناگرا�ی منهای دین یا فرادی�ن و شیوع ادیان جدید و فرقه ها و 
ن و باستا�ن برای پرکردن خال معنوی )معناگرا�ی  عرفان های ارسارغم�ی

فرادی�ن و ارتباط قدرت طلبان و فرقه های معنوی(
به قبول کردن اخالق و فلسفه  تلقی  بر فرضیه داروین و  *تأکید 

داروینیس�ت و ماکیاویل.
*پذیرش فمینیسم به عنوان تنها راه دفاع از حقوق زن.

ی و حقوق قراردادی و دموکرایس، به عنوان  *تأکید بر قانون نگاری ب�ش
نجات بخش انسان.

)جودائیسم.(  *یهودگرا�ی
 یهودیت در کنار تفکرات و اساط�ی 

گ
دنیاطل�ب و یونان گرا�ی و مرصزد�

غخرالزما�ن و مسیحا�ی که در کاباال برجسته تر شد و به صورت کابالیسم 
مسیحی در جهان مسیحیت موثر واقع شد، درتکوین آرب جدید غثار 
ی سینما�ی که برای  ا�ی به جا گذارد. امروزه بسیاری از غثار ه�ن ب�ن
تبلیغ مسیحیت ساخته می شوند، مملّو از مفاهیم یهودی بدین معنا 
ن سازمان ها�ی چون فراماسونری و کلوپ های روتارین  هستند. همچن�ی

ن مروج آرب بدین معنا هستند.  ن و بیلدربرگ ن�ی و باشگاه های الی�ن

ب( نگاهی گذرا به تاریخ یهود و تصوف یهودی )کابالیسم(

یهودیت �فاً یك دین نیست بلکه ترکی�ب از اسطوره ها و بنیادهای 
قومی است که در طول تاریخ سه هزار و هشت صد ساله¬اش، 
شکل  گرفته است. ترکیب جدی سیاست و دیانت و ملیت و قومیت 
در یهودیت، ما را مجبور می کند برای شناخت دقیق یهودیت امروز، 
ن برریس کنیم. قابل ذکر است که  تاریخ سیایس و اجتماعی یهود را ن�ی
ن  ملیت در میان یهودیان، متفاوت از دیگران است و با ایده رسزم�ی
ن و غخرالزمان پیوند خورده است. پر  موعود و وطن یهود و رستاخ�ی
واضح است که یك محقق جدی تاریخ ادیان، همه منابع مهم را باید 
ببیند وغنگاه قضاوت کند، اما درباره تاریخ یهود، به دلیل سیطره جدی 
ی به  تاریخ نوی� فری� ـ  یهودی ـ  صهیونیس�ت باید توجه بیش�ت
ی از انحراف،  ن الزم است برای جلوگ�ی منابع مستقل داشت و همچن�ی
بر مبا�ن حکمت تاریخ قرغ�ن تأکید کرد. الهیات یهودی مانند تمام ادیان 
ابراهیمی)اسالم، مسیحیت و یهودیت(، در ابتدا مبت�ن بر توحید، 
، بود ویل طی قرون بعدی 

گ
ع در زند� نبوت و معاد و لزوم اجرای رسش

 تقلیل یافت. برای فهم 
گ

ن و دنیازد� زمی�ن شد و به قومیت و رسزم�ی
ی و تقلید یهودیان از  گ�ی این مهم، باید دق�ت افزون تر بر روند تأث�ی
ق اروپا داشت و به مطالعه  أقوام و ملل قدرتمند خاورمیانه و رسش
عمیق تر تفکرات یهودیت امروزین پرداخت؛ گرچه در این مس�ی از 
وحش، تلمود وزوهر نباید  مطالعه منابع اولیه ای چون تورات و رسش

آافل بود.
ایران،  یهود  تاریخ  یهودی، مثل حبیب لوی در  تاریخ نگاران  برخی 
ت ابراهیم)ع( غآاز می کنند؛ ویل غنچه  تاریخ ب�ن ارسائیل را از حرصن
)ع(  وع تاریخ فرزندان یعقوب ن�ب همه منابع بر غن اجماع دارند، رسش
که همان »ب�ن ارسائیل« هستند، از داستان ورود غنان به مرص است. 
ت  بنا بر تواریخ، در حدود 3700 سال پیش، ب�ن ارسائیل کنار حرصن
یوسف)ع( به مرص رفتند و حدود دو سده و اندی پس از غن، از 
ات جدی از  مرص خارج شدند. در این دویست و اندی سال، تاث�ی
ان خدا غنها   و تفکرات غنان گرفتند و هرچه پیام�ب

گ
مرصیان و سبك زند�

ك مرصی باز می داشتند، بسیاری از غنان  ی از رسش گ�ی را از تقلید و تاث�ی
اتوری فرعون را نادیده بینگارند و در راه  نمی توانستند زرق و برق ام�پ
خدا بمانند. ح�ت در تورات فعیل هم شاهد برخی از این هشدارهای 
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ح�  ادراکات  چون 
زبان  و  است  قوی  کودکان  در 

داستان و تصاویر پر آب و رنگ تأث�ی 
زبان  با  کودکان  دارد،  فوق العاده ای 

تخّیل راحت تر ارتباط برقرار می کنند و 
به دلیل ضعف اطاّلعات و قّلت تحلیل 

زودتر  را  انیمیشن  القائات  عقیل، 
جانشان  در  اثرش  و  می پذیرند 

ماندگار می شود. 

انه هستیم. داستان پرستش گوساله طال�ی توسط ب�ن ارسائیل  پیام�ب
ات است. گوساله طال�ی که ب�ن ارسائیل در  ن تاث�ی ن از جمله هم�ی ن�ی
ت مویس عبادت کردند، در حقیقت، نسخه برداری  زمان آیبت حرصن

از هان�ت و غفیس، بت های مرصیان بود.
، شیطان گرا�ی و کهانت مرص  رسومات جادوگری، خرافات، اساط�ی
پذیری  باستان، تاث�ی عمیقی بر غنها خصوصا قبیله الوی گذاشت. تاث�ی
 ، الویان از کاهنان مرص باستان، اصالً قابل انکار نیست. این تاث�ی
ی یافت و ح�ت  در قرون جدید در تصوف یهودی قباال بروز بیش�ت
نماد اُبلیسك که در مرص به عنوان ی� از نمادهای شیطان استفاده 
می شد، تا به امروز در بسیاری از شهرهای مهم آرب مورد استفاده 
که  جدید  شیطان گرا�ی  در  و  فراماسونری  فرقه  در  د.  می گ�ی قرار 
صهیونیست ها و با مسئولیت ی� از ب�ن الوی ها به نام غنتوان لوی 
در غمریکا در سال1966 پایه گذاری کرد، به وفور به نمادها و تفکرات و 
اسطوره ها�ی از مرص باستان برمی خوریم. کتاب های الویان و خروج 
از تورات و کتاب زوهر که اصیل ترین منبع قباالست، در این باره قابل 
ن کاربرد دارد و در  مطالعه اند. این نمادها در عالم سینما و انیمیشن ن�ی
برخی غثار اسطوره ای و ژانر وحشت شاهد استفاده زیاِد غنها هستیم.
پس از خروج ب�ن ارسائیل از مرص و حضور در میان کنعانیان و نبطیان 
و اعراب و بابلیان، ب�ن ارسائیل از دولت های قدرتمند ایرا�ن و باِبیل، 

نم« و  ائیسم«15 و »گنوس�ت س�ی تاث�ی فراوا�ن گرفتند. »می�ت
ا�ت بود که  بت پرس�ت و تثلیث بابیل، از جمله تاث�ی

غنها از ایران و بابل گرفتند. با حضور جدی 
یهودیان در دربار خشایارشا، پس از داستان 
پذیری بیش�ت شد.  ِاس�ت و مردخای، این تاث�ی
ن ایّام بود که یونانیان با  ن در هم�ی همچن�ی
تأسیس مدارس فلسفی و ظهور فیلسوفا�ن 
اطراف  ممالك  بر  ا�ت  تاث�ی توانستند  جّدی، 
بگذارند. خصوصا که با سیطره هخامنشیان 
، تعامل فرهنگ  �ت بر بخ�ش از اروپای رسش
ن از  ایرا�ن و یونا�ن افزون شد و یهودیان ن�ی

و  یونا�ن  خدای  منهای  و  خودبسنده  تفکرات 
ا�ت گرفتند. رافائل پاتای در  کانه غنها تاث�ی اساط�ی م�ش

دائره المعارف غمریکانا ذیل واژه یهودیان )jews( می نویسد: »حوایل 
ن اسکندر)فوت: 323  قرن سوم پیش از میالد که یونانیاِن جانش�ی
- رومی  ق.م.( بر ایالت یهودیه حاکم بودند، یهودیان از فرهنگ یونا�ن
ن خود را از دست دادند. ح�ت  تأث�ی فراوان گرفتند و بسیاری از س�ن
ن  یهودیان با زبان یونا�ن تکلم می¬کردند و اسامی یونا�ن هم در ب�ی

غنها زیاد شد.«.
کانه بر یهودیان،  ات اساط�ی هلنیس�ت و م�ش به عنوان یك نمونه از تاث�ی
، باب ششم سفر پیدایش، به نحو تطبیقی با  تورات محرّف کنو�ن
ان انسا�ن ازدواج می کنند، قابل  اساط�ی یونا�ن که خدایان با دخ�ت
»پس  می خوانیم:  ششم  باب  چهارم  فقره  در  است.  مطالعه 
ان انسان، مردا�ن آول غسا از غنان به  از وصلت پ�ان خدا و دخ�ت
وجود غمدند.« در غثار پویانما�ی متعددی از این خدا-انسان ها مانند 
هرکولس)هرکول( یاد شده است و ذهن کودکان برای پذیرش عمل 
جن� خدایان با انسان ها و چندخداگرا�ی و انسان- خدا�ی غماده 

می شود.
، گنویس، یونا�ن و چندخدا�ی که در میان یهودیان  ا�ی تفکرات می�ت

ت عی�)ع(، پوُلس و شاگردانش  پراکنده شد، بعد از ظهور حرصن
ن  میان یهودیان مسیحی شده رایج کردند و نهایتاً دین مسیحیت را ن�ی
ت عی�)ع(  به شدت تحت تأث�ی قرار داد. در قرون اولیه ظهور حرصن
ن  با آلبه قبیله یهودا بر دیگر قبایل ب�ن ارسائیل، دنیاگرا�ی ب�ن یهودا ن�ی
به این امر افزوده شد و الهیات غسما�ن در میان یهودیان ضعیف تر 
ا�ی بود که در  ، مرصی، گنویس و می�ت ن تفکرات رومی، یونا�ن شد. هم�ی
جمی�ن که برخی از غنان قطعا یهودی  صدر رنسانس، زنده شد و م�ت
ن کلیسا بر اروپا را کم  ن برگرداندند و سیطره قوان�ی بوده اند، به الت�ی
ش کابالیسم در قرون پانزده تا هجده میالدی  کردند و در کنار گس�ت
در اروپا و جذب برخی اندیشمندان مطرح رنسانس به تفکرا�ت چون 
، سیطره مسیحیت  ماده¬گرا�ی و حلول گرا�ی و جسم انگارِی کابالیس�ت
بر اروپا روز به روز کم�ت شد تا جا�ی که در قرن هفدهم، تمدن مدرن 

کامالً سکوالر شد.
رباخواری  و  سکوالریسم  سمت  به  گذشته  از  بیش  ن  ن�ی یهودیت 
 پیش رفت و قدرت کابالیسِم اباحه گرا و جسم انگار، از 

گ
و دنیازد�

قدرت فقه و فلسفه یهودی، بیش�ت فاصله  گرفت. خصوصیا�ت چند 
در اروپای انتهای قرون وسطی باعث شد که مسیحیان کاتولیك به 
شدت از یهودیان روی گردانند و ح�ت به تبعید یهودیان از کشورها�ی 
چون اسپانیا و انگلیس انجامید. برخی از این خصوصیات که در منابع 
تاریخی به کرّات غمده است عبارتند از: نژادپرس�ت و خودبرتربی�ن 
 ، ن ، دشم�ن با مسیحیان و مسلم�ی یهودیان، قو¬م¬گرا�ی
فعالیت های داّلیل و آ�ی تولیدی در اقتصاد، رباخواری 
انحصاری  معامالت  خواری،  رشوه  و  نزول  و 
طال ونقره، جاسویس، فساد و فحشا، تجارت 
برده داری،  ¬گری،  روس�پ و  فحشا  قاچاق  و 
ان  تحریف متون مقدس، دروغ گو�ی علیه پیام�ب
خدا خصوصا دادن نسبت¬های بسیار زشت به 
ت عی�)ع(، انزواطل�ب  ت مریم و حرصن حرصن
، ِخساست و بُخل، ادعای انحصاری  و درون گرا�ی
غخرالزمان¬گرا�ی  منجی،  و  موعود  ن  رسزم�ی و  حق 
دادن   ، شیطان گرا�ی مسیحی،  ضد  و  محور  ن  رسزم�ی
نسبت¬های عجیب به خدا، کینه توزی، تمایل به اساط�ی و 

سحر و جادو خرافات و ترویج این امور.
قرن هیجدهم تا بیستم، قرن آلبه خانواده های ثروتمند و زرساالر 
ن بیش�ت غنان در کشورهای مهمی  یهودی بر دیگر یهودیان وقدرت گرف�ت
چون انگلیس، غلمان، فرانسه و غمریکاست. این قدرت در قرن بیستم 
تا جا�ی رسید که خاندان یهودی روچیلد با کمك دولت انگلیس، از 
جنگ اول و دوم نهایت استفاده را بردند و پس از توطئه فروپایسش 
، دولت جعیل، ارسائیل را در سال  اتوری قدرتمند مسلمان عثما�ن ام�پ

¬های آصب شده از فلسطینیان، تاسیس کردند. ن 1948 در رسزم�ی

 ج(برخی موتیف ها، عنارص تکرارشونده، الگوها و اساط�ی 

یهودی سینما و پویانما�ی

با مطال�ب که تا کنون گفته شد، می توان گفت عنا� و موتیف ها 
و الگوها وپیام ها�ی که به کرّات در پویانما�ی های مطرح والت دیز�ن 
کت های پویانما سازی آر�ب تکرار می شود،  و دریم ورکز و دیگر رسش
ّ همجنس گرایانه، ترویج �یح  عبارتند از: ارتباطات جن� و ح�ت
ور و هیوالها، انواع گرایش به شیطان ،  جادوگری و ارتباط با اجّنه رسش
ترویج  الهی،  اولیای  و  ان  پیام�ب تحق�ی  و  ن  توه�ی ارزش ها،  تغی�ی 
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-خدا انگاری )اومانیسم(،  کانه و چند خداگرایانه، ب�ش اساط�ی م�ش
عجیب  موجودات  برای  یهودی  دانشمند  خالقیت  سکوالریسم، 
، کنار زدن  )گولم(، علم گرا�ی  یا گیل یا چو�ب یا بر�ن یا گوش�ت

گ
سن�

و  زن  تحق�ی  وپومورفیسم(،  )غن�ت خدا-انسان گرا�ی )دئیسم(،  خدا 
، مرصف مواد مخّدر، منجی گرا�ی زمی�ن و سکوالر،  فمینیسم گرا�ی
ن  وعیِت غزار به دیگران و تخلف از قوان�ی ، م�ش ماکیاولیسم و نتیجه گرا�ی
، باب  اجتماعی، و... که در پویانما�ی های مطرحی چون: یخ زده، دل�ی
ِك، هیوالها و بیگانگان، چگونه اژدهای خود  اسفنجی، تام و جری، رسشِ
، ایکس َمن،  را تربیت  کنیم، گربه چکمه پوش، آارنشینان، فران� وی�ن
ِبن ِتن، میگ میگ، ِلگو، رَنگو و... شاهد غنها هستیم. قطعا بدون 
کت ها و  توجه جدی به ریشه های تاریخی تکوین آرب مدرن و تاث�ی رسش
ن وضعی نسبت به محتوای  خاندان جهان وطن رسمایه دار، چرا�ی چن�ی
پویانما�ی های هالیوود مشخص نخواهد شد و منتقد و تحلیلگر به 
 گرفتار خواهد شد و 

گ
اهه خواهد رفت یا در دام فرم و تکنیك زد� ب�ی

صد البته که این انیمیشن ها با انکارهای �ب دلیل یا ندیدن های تعمدی 
ات خود را از دست نخواهند داد. یا �ب خیایل، تاث�ی

ن یهودیان صهیونیست، از تأث�ی اسطوره¬پردازی و الگودهی  همچن�ی
سینمای  اسطوره¬های  و  بوده اند  مطلع  خو�ب  به   ، ن ن�ی اساط�ی 
صهیونیس�ت را بیش از گذشته بسط و رواج داده اند. اسطوره¬ها�ی 
یا   

گ
غوار� گمشده،  سبط  ده  موعود،  و  مادری  ن  رسزم�ی همچون: 

دیاسپورا، مظلومیت یهود، شیطان قدرتمند، خدای ضعیف قوی، 
 ، ن ن بدون مردم برای مردم بدون رسزم�ی برتری نژاد یهودی، رسزم�ی
ی هیتلر، فاشیسم  ن ، یهود ست�ی

گ
معاد دنیوی، ناجی قومی و قبیل�

یهودیان  ک�ش  نسل  گاز،  اتاق های  صهیونیست¬ها،  ی  ن ست�ی
ن صابون از روآِن بدن یهودیان در کوره های  )هولوکاست(، ساخ�ت
 ، یسیون مسیحی، رنسانس سعادت بخش آر�ب ن غدم سوزی، انگ�ی
ن ها و دیگر فرقه های همسو با  اصالح طل�ب پروتستان ها و پیوری�ت
یهودیان مثل ساینتولوژیست ها و رایلیان،  عرفان ظلم پذیر، تثلیث، 
 

گ
عقب ماند� یهودیان،  تاریخی  مظلومیت  غرماگدون،  نها�ی  د  ن�ب
¬ها، کشف غمریکای گمشده توسط  �ت مسلمانان و غفریقاییان و رسش
-های  غسیا�ی و  سیاه پوست ها  و  رسخ پوست ها   ، اروپا�ی سفیدان 
 ، ¬تمدن، انحصار تمدن در آر�ب ها، حقوق ب�ش آر�ب وح�ش و �ب
، کاپیتالیسم مهربان، سوسیالیسم مردمی، غزادی  یك اومانیس�ت ن متاف�ی

اطالع رسا�ن در آرب و... .
ن مواجهه با فیلم ها و پویانما�ی های دی�ن در سینمای آرب،  در اول�ی
ان خدا را به تصویر کشیده اند یا  خصوصا فیلم ها�ی که چهره پیام�ب
درباره خدا هستند، شاهد نوعی نگاه تقلیل گرایانه و زمی�ن شده در 
اآلب این فیلم ها هستیم. در فیلم ها�ی که مبت�ن بر عهد عتیق 
و  تنازل سطح  نوعی  به تصویر کشیده شده اند،  تورات  اسفار  و 
ان الهی شاهدیم. در بیش�ت این  فروکاهش مادی را برای اولیا و پیام�ب
ان  ن ترصیح شده اسفار محرَّف تورات، پیام�ب قبیل غثار، متاثر از م�ت
ن را بیش از غنکه به عنوان الگوها�ی غسما�ن برای زمینیان به  و مقدس�ی
تصویر کشیده باشند، غنها را انسان ها�ی خا� و کامالً معمویل و ح�ت 
ن تر از برخی افراد عادی نشان می دهند. البته منجیان یهودی،  پای�ی
چون مویس و یعقوب)ع(، با نگاهی نژادی در سینما، همیشه عظمت 
برای  خوب  نمونه ای  مرص  شاهزاده  انیمیشن  داشته اند.  ی  بیش�ت
 ّ

ت مویس، �فاً نجات گر یهودیان از رسش این مطلب است که حرصن
ی از رسالت و هدایت این ن�ب بزرگ الهی  فرعونیان است و در غن خ�ب

، خوشگذران و �ب بندوبار و اباحه  نیست. ح�ت ایشان را در ایام جوا�ن
ال( به تصویر کشیده اند. البته این قبیل غثار پویانما�ی متاثر از  گر)لی�ب
اسالف خود در  هالیوود هستند که رسالت الهی انبیا و مجاهدت های 
غنان برای هدایت ب�ش و مبارزه با ظلم ظالمان را به منجی یهود بودن 
تقلیل داده اند و شئون قدیس را از غنان زدوده اند. به عنوان نمونه، در 
، قهرما�ن یهودی و  .دمیل، موسای ن�ب ده فرمان، موسای سیسیل �ب
انسا�ن عادی است که ح�ت عاشق ز�ن شوهردار هم شده است! )نعوذ 
بالله( اوج داستان هم نجات یهودیان از دست فرعون است، نه مقوله 
)ع(. ح�ت در فیلم کالسیك  هدایت الهی مردمان توسط موسای ن�ب
مردی ساده لوح،  کتاب غفرینش، نوح)ع( با چهره ای ژولیده، مانند پ�ی
ین هوشمندی در تیپ و شخصیت وی به چشم می خورد، در  که کم�ت
ن سکان� که خدا با وی حرف می زند، از وحی الهی می ترسد! به  اول�ی
، چگونه به این سطح از تنازل  راس�ت جای سوال است که انسان آر�ب
ن رسیده است که تقدس زدا�ی و انکار و  ان و مقدس�ی و تخفیف پیام�ب
تحق�ی حجج الهی در بسیاری از پویانما�ی ها و فیلم ها دیده می شود؟
به  بنا   ، ن ن�ی مسیح)ع(  ت  حرصن  

گ
زند� پویانما�ی  و  فیلم ها  در 

انسان شنایس و خداشنایس اسطوره ای مسیحیان، عی� بن مریم 
)ع(، خدا�ی زمی�ن شده است که برای نجات ب�ش از گناه ازیل، پوست 
، به میان بندگان خود غمده  وگوشت پوشیده است و در هیئت انسا�ن
است تا با دعوت غنها به مسیحیت، غنان را ببخشاید و او با تحمل 
مصیبت بسیار، مصلوب شد تا فدای گناه ازیل انسان های مومن 
به مسیحیت شود و بقیه انسان ها فقط با ایمان به مسیح می توانند 
 مسیح)سفر به گذشته(، دقیقا 

گ
نجات یابند! مجموعه پویانما�ی زند�

در این راستاست. در برخی فیلم های کالسیك مانند انجیل به روایت 
ن خط داستا�ن کاتولیك یا ارتدوکس، با تبلیغات فراوان به  لوقا، هم�ی
مخاطب القا می شود؛ ویل در برخی فیلم های پروتستا�ن یا یهودی، 
ّ در صف گنه کاران انتظار  ن شیطان و خداست و ح�ت مسیح، مرّدد ب�ی
می کشد. مسیح هم، انسا�ن مانند سایرین است که ح�ت کمی عقب تر 
، دیگران معتقدند که وی خداست و پ� خدا؛  از یك فرد معمویل آر�ب
ویل معلوم نیست که اساساً وی غسما�ن باشد. ح�ت در فیلمی مانند 
ژان دارك اثر لوك بسون، مخاطب درباره قهرما�ن که به اسم مسیح، 
ی کرده است، در انتهای فیلم به تردید  جنگ های متعددی را راه�ب
جّدی می  افتد که غیا وی با خدا رابطه داشته است یا با شیطان؟ غیا 
به راس�ت تشویق به جنگ و کشتار فراوان توسط قهرمان مؤنث فیلم، 
! نگاه ضّدمسیحی یهودیان که  وحی الهی بوده است یا القا�ی شیطا�ن
یت  هالیوود را تحت سلطه دارند، در این نوع خّط َروا�ی بخ�ش از  اک�ش
ا�ی داشته است که در تحلیل  سینمای ظاهراً مسیحی آرب، تأث�ی ب�ن
د. به نظر  فیلم ها و پویانما�ی ها�ی با ظاهر مسیحی باید مّد نظر قرارگ�ی
می رسد الزم است در مبا�ن و اعتقادات چند قرن گذشته اروپاییان 
و مدرنیته، تأمل دوباره ای داشته باشیم؛ حقیقتاً چه شده که نگاهی 
ن سخیف به مسیح و قهرمانان متاثر از وی، در فیلم های امروز،  چن�ی
روا دانسته می شود و ح�ت از فیلم ها�ی چون غخرین وسوسه مسیح 
ین غثار  اض کردند، به عنوان به�ت که بسیاری از متدینان آرب به غن اع�ت
دی�ن تمجید شد. به جاست که تامیل جّدی تر در تعریف دین و امر 
قدیس و مبا�ن تعریف غن در آرب جدید داشته باشیم تا مبا�ن نگاه 
ان و مقدس ها راحت تر فهم و  سینمای آرب و  هالیوود به خدا، پیام�ب

تحلیل این غثار عمیق تر شود.
دلیل  شاید   ، قرغ�ن نگاه حق  دیدن  بدون  که  است  این  مهم  نکته 
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فکری-تاریخِی ساخت و ترویج این پویانما�ی های مطرح و پُر فروش 
ی و تخّییِل  ن هرگز دقیق فهمیده نشده و �فاً حمل بر فضای فان�ت
پویانما�ی شود. در این قسمت الزم است از حدود سه هزار غیه از 
غیات مرتبط با تاریخ، اندیشه، انسان شنایِس یهودیت، مسیحیت، نفاق 
و دشمن شنایس قرغن، خصوصاً در بیست جزء ابتدا�ی قرغن حکیم، 
 برخی یهودیان 

گ
بهره بریم. قرغن کریم کنار اشاراتش به ایمان و بند�

و مسیحیان، نکات مهمی را از قول و عمل دنیازدگان و ماده¬گرایان 
یهودی-مسیحی نقل می¬کند. غنان¬که به جای تواضع و پذیرش 
غخرین مب�ش الهی، در مقابل او صف¬غرا�ی کردند و نگذاشتند رسالت 
وی به  صورت کامل در میان اّمت غخرالزما�ن خدا به رسانجام برسد. 
ع  ّ

البته نگاه قرغن در مجموع نسبت به مسیحیا�ن که اهل دعا و ترصن
بودند، مثبت است؛ غنا�ن که سال ها دل در گرو طریق الهی داشتند 
و با غمدن پیام�ب خاتم، وی را تصدیق کردند. این بخش الزم است 
به صورت جداگانه در مقاالت مفصیل برریس عمیق شود. برخالف 
قضاوت برخی سایت¬های صهیونیس�ت و ضّد اسالم وضّد قرغن، 
نگاه اسالم کامالً به دور از نژادپرس�ت است و مبت�ن بر اندیشه و عمل 
ناصواب و عملکرد خالِف یهودیاِن دنیازده بوده است که باعث شده 
د. این عملکرد و اندیشه های  در قرغن به کرّات مورد انتقاد قرار گ�ی
ناصواب در هر کس دیگر هم باشد، مناسب نیست؛ ویل در طول 
تاریخ به شهادت متون تاریخی و تفاس�ی قرغن در یهودیان بیش�ت و 
شدیدتر گزارش شده است و امروز در برخی محصوالت کمپا�ن های 
یهودی و صهیونیست  هالیوود چون برادران وارنر، والت دیز�ن و دریم 

ورکز شاهد غن هستیم.

د(نقد و تحلیل پویانمای شاهزاده مرص

ّ اثر و آشنا�ی با سبك و  1( معر�ن اجمایل و شناسنامه ف�ن
تكنیك ساخت آن

این پویانما�ی دوبعدی، در سال1998 به کارگردا�ن برندا چپمن و استیو 
هیک�ن و سیمون ِولز ساخته شد. تهیه کنندگان غن ِپ�ن فینکلَمن کوکس 
گ، نقش ویژه ای در مدیریت  ن هستند. جفری کاتزن�ب و ساندرا رابی�ن
اجرا�ی و نظارت بر این اثر داشته است و به عنوان ی� از تهیه کنندگان 
کت دریم ورکز، تولیدکننده این اثر، متعلق به سه  ن مطرح است. رسش ن�ی
گ،  تن از مشهورترین و بانفوذترین یهودیان  هالیوود، استیون اسپیل�ب
گ است که هر سه در دنیای سیاست  دیوید گفن و جفری کاتزن�ب
صاحب نام و از حامیان مایل احزاب غمریکا�ی می باشند. رسان ارسائیل 
ن به این سه تن توجه جّدی دارند. شاهزاده مرص شباهت های  آاصب ن�ی
.دومیل داشت و یك  ساختاری زیادی به فیلم ده فرمان اثر سیسیل �ب
ن پویانما�ی های معا� و کالسیك ایجاد کرد. فرم  شکاف عمیق ب�ی
، قوی  زیبا و بدیع نقایسش ها و طراحی شخصیت ها در این پویانما�ی
 ، از کار درغمده و موسیقی خوب و ملودی های یهودی این پویانما�ی
ن و موسیقی و شخصیت پردازی شده است  باعث پیوست درو�ن م�ت
و در قوت و جّذابیت غن موثر بوده است. یهودیان مشهوری چون 
وال کیلمر، میشل افایفر، ساندرا بوالك و جف  گلد بلوم، به ترتیب: 
بودند  و هارون  او  خواهر  او،  هم�  مویس،  نقش  صداپیشگاِن 
ن از یهودیاِن صهیونیسِت مطرح  و بسیاری دیگر از عوامل فیلم ن�ی

انتخاب شده اند.
ن تورات تاث�ی  ی و م�ت ن از ملودی های ع�ب ح�ت ملودی های این فیلم ن�ی
ن متاثر از قرائت صهیو�ن از کتاب مقدس،  پذیرفته و تم های غوازی ن�ی

نوشته  شده  بودند که به برخی از غنها اشار�ت خواهد رفت. �ب شك، 
، مقاله ای  ن اشعار این پویانما�ی برریس موسیقی و تم های غوازی و م�ت
مفصل می طلبد. حدود 25 دقیقه از اثر، با تم های غوازی، مضامی�ن 
یهودی،  منجی گرا�ی  قومی،  خدای  یهود،  مظلومیت   و  رنج  چون 
ن به ارض مقدس به مخاطب  ن موعود، برتری یهود و لزوم رف�ت رسزم�ی
القا می شود. اک�ش غوازها به انگلی� خوانده شده اند، جز دو قطعه 
ی که حّ� یهودی به اثر می دهند. در این اثر شاهد نکته جال�ب  ع�ب
هستیم که در ابتدای فیلم مت�ن بر صفحه نمایان می شود که بیانگر 
اژ  اقتباس این فیلم از کتاب خروج از تورات است ویل در انتهای تی�ت
پایا�ن فیلم، وق�ت اسامی عوامل تولید تمام می شود، سه مطلب از 
ت مویس)ع(  سه کتاب مقدس تورات و انجیل و قرغن در شأن حرصن
به صورت نوشته می غید و به این طریق، عوامل تهیه کننده و کارگردا�ن 
ه مخاطبان فیلم را بیفزایند و قرائت  فیلم، تالش می کنند که گس�ت
ـ  صهیو�ن خویش را به غیات انجیل و قرغن هم بسط دهند که  تورا�ت

این مطلب در نقد و تحلیل نباید نادیده گرفته شود.
تمهیدات برصی و جلوه های ویژه فیلم و طراحی نقش های برصی و 
نمابندی مناسب، در انتقال مفاهیم این پویانما�ی به مخاطب نقش 
ا�ی دارد. مثالً در نماهای غآازین فیلم در پرده اول که به معر�ن  ب�ن
شخصیت ها می پردازد، جا�ی در قرص هست که مویس و فرعون و 
غسیه و کاهنان درباری ایستاده اند و فرعون پدر، در حال مواخذه 
مویس و رامسس به دلیل خوشگذرا�ن ها و غسیب رسا�ن غنها به معماری 
بنای شهر جدید و باشکوه فرعون است. در نما�ی از بغل که از طرح 
و نقایسش زیبا�ی بهره جسته است، مجسمه بزرگ فرعون که از پنجره 
تمام قد جن�ب دیده می شود از همه شخصیت های صحنه باالتر و 
مسلط بر همه غنهاست و به دور دست نگاه می کند، سپس فرعوِن پدر 
باالتر از بقیه ایستاده و نسبت به عمل اشتباه دو فرزند در حال داوری 
است و کنار او کاهنان و هم�ش ایستاده اند و در دور دست، فضای 
بزرگ شهر زیبا و مدرن مرصی و قرص جدید فرعون نمایان است 
ن را نشان می دهد. البته کارگردانان  که تسّلط تمدن ماّدی بر همه چ�ی
و طراحان این اثر، ارادت خود را به عظمت مادی مرص فرعو�ن در 
در نماهای متعدد از  نماهای دیگری هم به رخ کشیده اند. مثالً 
زاویه ای باال، شکوه و عظمت و انتظام شهر و کاخ برجسته می شود.

ن هنگام  ن در غآازین سکانس موسیقا�ی پویانما�ی و همچن�ی همچن�ی
 مردم 

گ
 و پژمرد�

گ
ت مویس به مرص، نماها�ی بلند از برد� بازگشت حرصن

ن و رنج طاقت فرسای غنها به نمایش  یهود، بیگاری ها و پای در گل داش�ت
در غمده و با ظرافِت طرح و نقایسش  وموسیقی متناسب و تم های 
غوازی، دل بیننده را نسبت به مظلومیت و رنج یهودیان به درد غورده 
و هم ذات پنداری مخاطب با یهودیاِن دربند را دوصد چندان می کند؛ 
ن یهودیا�ن  خصوصاً نماهای بلند و قاب بندی ها�ی که پای در گل داش�ت
ین لباس و آذا به همراه رّد شالق  را به تصویر می کشد که با کم�ت
فرعونیان، در حال بیگاری برای ساخت شهر جدید مرص هستند. این 
ن درمی غورد و مظلومیت  نماها، رنج طاقت فرسای غنان را به قاب دورب�ی
قوم یهود به عمق جان مخاطب نفوذ می کند. در نهایت، هنگامی که 
ب�ن ارسائیل پس از رنج های زیاد، از مرص خارج می شوند، پس از طی 
، نما�ی از دریای �ب کران و آروب خورشیدی نمایان می شود که  مساف�ت
، باز می گردد تا به سکنای غرامش شبانه برسد، که  ن به غآوش مادرش زم�ی

ن موعود است. گویای رسیدن غنها به رسزم�ی
ن مویس به مدین به تصویر کشیده  ن نما�ی که هنگام رف�ت همچن�ی
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د و مویس تماماً به  می شود، غنجا که در بیابان، طوفان شن می گ�ی
زیر شن های روان می رود، صحنه درغمدن دوباره از زیر شن ها و 
 جدیدی است. )البته 

گ
ن او از خاك، یادغور تولد دوباره و زند� برخاس�ت

ن سکانس، نما�ی غزاردهنده وجود دارد که به تمسخر پیام�ب  در هم�ی
ی موهای  خدا و خندیدن مخاطبان می انجامد، نما�ی که در غن، ش�ت
ون مانده است، به تصور اینکه علفی  مویس را که از زیر شن ها ب�ی
در وسط صحراست، با شدت می کشد. بارها در مراسم تحلیل این 
پویانما�ی دیده ام که مخاطبان به واکنش این پیام�ب الهی خندیده اند! 
ح�ت ممکن است بعدا از این خنده خود ناراحت شده باشند؛ ویل این 
نما، تمهیدی ناصواب است که کارگردانان این اثر غن را به مخاطب 

تحمیل می کنند.(

2( جهان فیلم نامه و داستان

کتاب  از  استفاده  با  را  مویس)ع(  ت  حرصن داستان   ، پویانما�ی این 
مقدس)سفر خروج( واعتقادات یهودیان به تصویر کشیده است و 
، فرار او از مرص،   در قرص فرعون، ایام جوا�ن

گ
کود� ایشان، زند�

ازدواج و رسالت او و نجات ب�ن ارسائیل از چنگال فرعونیان را نمایش 
ن فیلم ده فرمان تأکید می شود.  می دهد. در این اثر بر همان مضام�ی
با این تفاوت که چون چند دهه بعد از ده فرمان عرضه شده است، 
مضمون ها با حّدت افزون تری، زمی�ن و سکوالر شده اند. موسای این 
ی، جوا�ن آافل، خوش گذران و رفاه طلب )نمونه  فیلم، پیش از پیام�ب
( بوده که الگو�ی  شهرونداِن جواِن مطلوب در سیستم فرهنِگ آر�ب
تمام عیار، برای جوانان استعمار شده جهان، به ویژه در کشورهای 

آر�ب است.
، رنج عظیم یهودیان توسط مرصیان  در سکانس های غآازین پویانما�ی
مادر  و  به تصویر کشیده می شود   ، ن�ب تنها�ی خانواده موسای  و 
، او را به دل تقدیر نیل می سپارند  وخواهر مویس با غوازهای آمگی�ن
و سبِد حاوی موسای کوچك از دل غب های مواج و تمساح های بزرگ 
نیل، به صورت معجزه گونه ای نجات یافته و به دست خانواده فرعون 
می رسد و غنان مویس را کنار فرزند خود به فرزندی می پذیرند و او را 
 دربار مرص، بزرگ می کنند. مویس)ع( که بزرگ ترین 

گ
با سبك زند�

ّ با توحید و  ی، ح�ت پیام�ب و منجی قوم یهود است، قبل از پیام�ب
نبّوت غشنا�ی ندارد. موسای بازنما�ی شده در این اثر، عّیاش و متمایل 
به بت های فرعونیان است و هیچ معنویت و راز و جذبه درو�ن ندارد 
و اهمی�ت به مظلومان نمی دهد و خود را برتر از برده های یهودی دربار 
 

گ
می پندارد ویل قل�ب نسبتاً رئوف دارد که باعث نجاتش از این زند�
ن به قومش می شود. وی از رنج زیاد بردگان یهودی  درباری و پیوس�ت

در عجب است.
ی نیمه عریان با لبایس شبیه به مانکن های مدل   او با تعقیب دخ�ت
)!( که در مراسم جشن و پایکو�ب درباریان خود را به  امروزین غمریکا�ی
نمایش گذاشته و توانسته است عالقه مویس را به  خود جلب نماید، 
از کاخ خارج شده و به اصالت قومی خود و اینکه از تبار یهودیان 
است، �پ می برد. بعد از اینکه به وسیله خواهرش، که هنوز او را 
ن از برده هاست، از تاری� به سمت نور  نمی شناسد، درمی یابد او ن�ی
ن  ی به کاخ برمی گردد و با درغآوش گرف�ت حرکت کرده و بعد از طی مس�ی
 مادی 

گ
ستون های زیبا و عظیم کاخ فرعون، اشعاری در مدح زند�

درباری می خواند. سپس با دیدن دقیق تر رنج هم خون های خود در 
رویا�ی صادق و سپس بر دیوارنوشته های قرص،  کم کم با مردم یهود، 
احساس همدردی می کند و غن وقت است که دیگر نمی تواند ظلم را 

تحمل کند.
ن فرار، به رامسس  ن تصاد�ن رسکارگر مرصی در ح�ی وی بعد از کش�ت
مثل  ایط  رسش دیگر  و  نیستم  می ک�ن  فکر  که  ک�  »من  می گوید: 
گذشته نیست«. هنگامی که مویس از مرص فرار می کند، انگار ماجرای 
یهودیان مستضعف و تحت ستم و ظلم فرعونیان را فراموش کرده و 
ن مدین )همان شعیب در ادبیات   از رسزم�ی

گ
با چوپا�ن کردن برای بزر�

ما( و ازدواج با همان دخ�ت نیمه عریان، که دخ�ت بزرگ شعیب است 
 خودش مشغول می شود. این امر تا زما�ن ادامه دارد که 

گ
به زند�

ن در بوته ای داخل یك آار در کوهستان،  خدا به شکل نوری غتش�ی
بر وی ظاهر شده و او را برای نجات یهودیان از دست مرصیان بر 
می گزیند. مویس نزد برادر سابقش که اکنون فرعون مرص شده است 
رفته، درخواست نجات قومش را می کند. در این سکانس ها، موسای 
فیلم، تمایال�ت نسبت به گذشته و علقه برادری اش با فرعون فعیل 
مرص دارد. وی درخواس�ت جز نجات مردمش از دست فرعونیان ندارد.
عصای مویس از باب معجزه به ماری تبدیل می شود، اما معجزات 
ن کاری همانند او را انجام  گذار نیست، زیرا ساحران ن�ی چندان تاث�ی
وع شده و ی� پس از دیگری نازل  می دهند. عذاب های خداوند رسش
غخرین  در  ندارد.  فرعون  در  ی  تأث�ی درخواست مویس  و  می شوند 
عذاب، خدا به مویس فرمان می دهد: »برّه ای قربا�ن کن و با خونش 
ن مرص عبور  رس در هر خانه ای را عالمت بگذار، من امشب از رسزم�ی
خواهم کرد و تمام فرزندان اول را هالك خواهم کرد؛ ویل بر هر 
دری نشان خون را ببینم، از غن درخواهم  گذشت و نفرین من وارد 
، برای تشخیص خانه  نخواهد شد!« انگار خدا هم در این پویانما�ی
مؤمن و کافر، نیاز به عالم�ت بر رس دِر هر خانه دارد و هنگام عذاب 
نوری رسد و سفید که نمایانگر خدا در سکانس درون آار هم بود، 
خانه به خانه می گردد و نخست زادگان مرصی را می ُکشد. این سکانس، 
ن مرص عبور خواهم  یادغور جمله تورات است: »و در غن شب از زم�ی
ن مرص را از انسان و بهایم خواهم زد  کرد و همه نخست زادگان زم�ی
و بر تمامی خدایان مرص داوری خواهم کرد. من یَُهَوه هستم و غن 
خون، عالم�ت برای شما خواهد بود بر خانه ها�ی که در غنها می باشید و 
ن مرص  چون خون را ببینم، از شما خواهم گذشت و هنگامی که زم�ی
را می زنم، غن بال برای هالکت شما بر شما نخواهد غمد.« در این 
ی یهوه خدای یهود،  اثر، مرگ نخست زادگان مرصی مانند انتقام گ�ی
از مردم مرص به تصویر کشیده شده است و این کار خدا این قدر 
ن پس از مشاهده مرگ پ�  ناعادالنه به نظر می رسد که مویس ن�ی

رامسس به او دلداری می دهد و سپس از شدت تأثّر می گرید!
پس از عذاب های ده گانه و مرگ نخست زاده فرعون، وی باالخره 
تسلیم قدرت خدای مویس شده و مجبور می شود که خروج یهودیان 
از مرص خارج  ی مویس،  به ره�ب ب�ن ارسائیل  و  بپذیرد  را  از مرص 
می شوند؛ اما فرعون پشیمان شده و با سپاهیانش به دنبال غنان 
رهسپار می شود که در اینجا دریا مانند فیلم ده فرمان شکاف برداشته 
و یهودیان از دریا می گذرند، گرچه فرعون به طرز معجزه غسا�ی نجات 
پیدا می کند. پس از گذر ب�ن ارسائیل، سپاهیان فرعون در دریا آرق 
ن  شده و یهودیان با مویس م�ور شده و غوازخوانان به سمت رسزم�ی
ن  موعود یهود حرکت می کنند. فیلم با ورود ب�ن ارسائیل به رسزم�ی
جدید و غوردن الواح غسما�ن و احکام خدا به وسیله مویس)ع( پایان 
ی  ی، ره�ب ت مویس)ع( پس از پیام�ب می یابد. در این اثر یهودی حرصن
قوم محور و نه خدامحور، تلّقی شده  است که غرزوی رسیدن قومش 
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شاهزاده 
داستان  مرص، 

ت مویس را  با استفاده از  حرصن
کتاب مقدس)سفر خروج( به تصویر 

کشیده است. موسای این فیلم، پیش 
ی، جوا�ن غافل، خوش گذران و  از پیام�ب
رفاه طلب )نمونه شهرونداِن مطلوب در 

( بوده که الگو�ی  سیستم فرهنِگ غر�ب
تمام عیار، برای جوانان استعمار 

شده جهان است.

انیان برگزیده، از دست قبطیان، تمام  ن موعود و نجات ع�ب به رسزم�ی
اثباِت حقانیِت  برای  نه   ، ن ن�ی  اش را فراگرفته و معجزه هایش 

گ
زند�

خداوندی خدا، که برای نجات قوم یهود از ستم آلو شده مرصیان 
است. وی، اثری از کرامت و توحید و هدایت الهی درون خود ندارد. 
صحنه پایا�ن و شگفت غوِر باز شدن راهی در وسط دریا و موفقیت 
قوم یهود در گذر از غب، چنان اثری در بیننده می گذارد که �ب اختیار، 
ن موعود   در »رسزم�ی

گ
انیان را نژاد برتر و برگزیده خدا بداند که زند� ع�ب

«، حّق مسّلم غنهاست. ن فلسط�ی

4( نحوه شخصیت پردازی ها در داستان و فیلم نامه

خداوند: خدای این فیلم، همان »یهوه« خدای قوم یهود است 
با او ندارند و  که قبل از رسالت، مویس و قومش ارتباط خایص 
فقط انتظار منجی یهود را می کشند نه خدای جهانیان. این خدا 
، وجود جسما�ن شبیه نوری ممتد و قابل رؤیت دارد و  در پویانما�ی
حرکت می کند، فردی را برای نجات قومش برمی گزیند که خوشگذران 
و درباری است و به کاخ و تجمالت حکومت فرعون دل بسته است و 
ن خدا علم کا�ن ندارد و با خون گوسفندان،  عصمت ندارد. همچن�ی
تفکر  به  فیلم  این  بازمی شناسد. خداشنایس  کافران  از  را  مؤمنان 
، یع�ن کنارکشیدن خدا از امور جهان بعد از غفرینش غنها  دئیس�ت
 مردمان، نزدیك است 

گ
ن حاکمیت وحی الهی بر سبك زند� و نداش�ت

و هیچ عاقیل با دیدن این فیلم، عاشق خدای قومی و 
خشن و مقتدر یهودیان نمی شود. این در حایل است 

که خدای تصویر شده در فیلم های مسیحیان 
برای همه  مهرورز  و  بیش�ت شخصی�ت رحمان 
ابنای ب�ش خصوصاً ایمانداران مسیحی است و 
، اقتدار  ن خدای تصویرشده در فیلم های مسلم�ی
و حکمت و مهر و محبت را کنار هم و برای همه 

ابنای غدم دارد.
مویس)ع(: به دلیل اهمیت این شخصیت در 
درك و فهم و نگاهی که این پویانما�ی یهودی ـ 

ی و منجی گرا�ی  صهیو�ن به مقوله وحی وپیام�ب
واکاوی  را  غن  شخصیت ها،  دیگر  از  بیش�ت  دارد، 

می کنیم. شخصیت مویس در این اثر، قهرمان است و مؤّلفه های 
ی برای هدایت همه  خایص را واجد است. موسای این فیلم، نه پیام�ب
مردمان، که �فاً یك منجی زمی�ن برای نجات قوم یهود از ستم 
فرعونیان است که در قرص فرعون، بزرگ شده و منطبق با سبك 
 غنها، فردی خوشگذران و لذت گرا و عّیاش و متمایل به بت های 

گ
زند�

فرعونیان و چندگانه گرا�ی به تصویر کشیده شده است. وی نه تنها قبل 
 اش نق�ش ندارد و نامی از 

گ
از رسالت موحد نیست؛ بلکه خدا در زند�

ی، ح�ت با توحید  ان قبل هم نمی برد. او قبل از پیام�ب یعت پیام�ب رسش
و نبوت و عدالت غشنا�ی ندارد. به راح�ت به سگ بازی و هورسا�ن 
می پردازد)نعوذ بالله(؛ مثالً هنگامی که بعد از جشن جانشی�ن رامسس 
ی که سایه اش بر پرده ای دیده  به اتاقش وارد شد، از حضور دخ�ت
می شود، به سمت او می رود که البته اشتباه می کند و مردی الآر را 
می بیند که با طناب بسته شده است و سپس در کوچه به تعقیب غن 
دخ�ت نیمه عریان رقصنده می پردازد و با نگاه ح�ت باری دور شدنش 
را نظاره می کند. البته این خصوصیات در فیلم ده فرمان که الگوی 
ساخت این پویانما�ی هم است، با شدت افزون تری، وجود دارد و 
ان بزرگ خدا در فیلم های صهیونیس�ت  هالیوود  اساساً تصویر پیام�ب

ت عی�)ع(،  چون داوود و سلیمان و ح�ت برخی غثار درباره حرصن
ن بدین صورت است. ن�ی

، در ارتباطات با صفورا  البته ارتباط باز با نامحرمان در این پویانما�ی
کت در مراسم رقص  ن رسش ن دیده می شود، همچن�ی قبل از ازدواج ن�ی
و غوازه خوا�ن مختلط زنان و مردان در دربار فرعون و ح�ت در خیمه 
شعیب و حمام شدنش توسط زنان در خیمه شعیب، امری طبیعی 
ن داری در کتاب  جلوه داده شده است و غیات مرّوج حیا و خویش�ت
مقدس یهودیان نادیده انگاشته شده است. انگار فیلم، منجی ای 
ال را به تصویر  اباحه گر و لی�ب غمریکای �ب بندوبار و  امروزی در 
ن با کوچك ترین  می کشد. البته مادر و خواهر و هم� مویس ن�ی
وع به خواندن غواز می کنند که این مطالب در کنار هم،  دلیل رسش
 بدون حیای غمریکا�ی است و مناسب یك فیلِم 

گ
مروج سبك زند�

 آر�ب را 
گ

تاریخ مقدس نیست. این قدر کارگردانان فیلم، سبك زند�
در این فیلم به شخصیت های مقدس فیلم، نسبت داده اند که 
، ح�ت  به ضعف فیلم نامه و فیلم انجامیده است و هر مخاط�ب
ن سکانس ها�ی را پس می زند و لذا از جذابیت اثر  یهودی، این چن�ی

کاسته می شود.
ّ و خودخواه است، وق�ت خواهرش را در  موسای این اثر، متک�ب
ن می اندازد. گرچه  کوچه می بیند او را برده خطاب کرده و به زم�ی
 باالصاله 

گ
بعدا مردم دار می شود. وی، از شنیدن واقعیت برد�

خویش به شدت ناخشنود شده و به قرص پناه می برد 
و انتظارهای مادی خویش را به غواز می خواند. 
همدردی  احساس  برده ها  با  زما�ن  وی، 
می کند و ظلمی را که بر غنها روا داشته 
ن  می شود می بیند که می شنود خودش ن�ی
ابتدای  در  البته  برده هاست؛  جنس  از 
رسالت،  هارون این نکته را به او یادغور 
می کند.  تأیید  را  غن  مویس  و  می شود 
مویس قبل از شنیدن حقیقت نه تنها ظلم 
ن  فرعون به برده ها را نمی بیند بلکه خودش ن�ی
به غنها ظلم می کند، مثالً هنگام کالسکه سواری 
باعث  و  کرده  تخریب  را  بناها�ی  رامسس،  به اتفاق 
سقوط برده ها از داربست و دوچندان شدن زحمت غنها می گردد. 
، به تعّلقات مادی وابسته است.  شخصیت مویس در این پویانما�ی
در بیابان هنگام فرار از مرص، همه تعلقات قرص را از خودش 
باز کرد اما انگش�ت دربار را دور نمی اندازد و نزد خود به یادگار نگه 
می دارد! گویا هنوز به گذشته امید و تعلق خاطری دارد. البته بعد 
از رسالت وق�ت می بیند راه او از راه فرعون جدید جداشده است، 
انگش�ت را به رامسس پس می دهد. گرچه باز هم از درگذشت 
فرزند فرعون بوسیله عذاب خدا بسیار متأثر شده و به او دلداری 
ن وی در مقابل  می دهد و از شدت ناراح�ت گریه می کند! همچن�ی
خدا نه تنها خاشع نیست بلکه جسارت خایص دارد، مثالً هنگام 
ت را  اض کرده و به خدا می گوید: »پیام�ب ی اش اع�ت شنیدن پیام�ب

اشتباه انتخاب کرده ای!
ی، لفظ »مردم من«  مویس در شاهزاده مرص، بعد از پیام�ب
 ِ

صهیو�ن نژادپرس�ت  بوی  به طوری که  می کند،  تکرار  مکرراً  را 
برنامه خدا �فاً  انگار  می شود.  احساس  راح�ت  به  فیلم نامه 
. وی، هدف رسالت  برای نجات یهودیان است نه هدایت ب�ش
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ن  و دلیل معجزات بزرگش را نجات قومش و رساندن غنها به رسزم�ی
ل و تقلیل  ن ش�ی و عسل عنوان می کند و تا این حد مقام نبوت را ت�ن
می دهد. گرچه تقلیل گرا�ی و تحق�ی امور متعایل، ذات یهودیت دنیازده 
و مدرنیته است. این تقلیل گرا�ی در دین، نبوت، وحی و معجزه، خاص 
این اثر نیست و فضای کیل فیلم های هالیوود بدین سمت متمایل 
است؛ در حایل که از نظر همان قرغ�ن که در انتهای این پویانما�ی به 
 در 

گ
غیاتش استناد می شود، رسالت این پیام�ب مظلوم الهی، ایستاد�

مقابل انحراف و طغیان فرعون است: »إذَهب إیَل فرعوَن إنَُّه َطَغی 
:  »به سوی  « یع�ن َ َفُقل هل لََّك إیَل أن تََز�َّ و أَهِدیََك إیَل َربَِّك َفَتخ�ش
فرعون برو که سخت به راه طغیان رفته است، پس بگو: میل داری 
یس  نه شوی؟ و تو را به سوی خدایت هدایت کنم، تا از او ب�ت که پاک�ی

»] ]و گناه نک�ن
فرعوِن پ� )رامسس(: این شخص در این اثر، در ایام جوا�ن در 
مقایسه با مویس، فرد پاك و ساده تری است؛ زیرا در این فیلم، اآلب 
مویس در دوران جوا�ن خرابکاری می کند و در غخر گناهش به گردن 
رامسس می افتد. اراده  و نظمی چون پدرش ندارد و به گفته پدرش 
»به مانند حلقه سست زنج�ی فراعنه« است. او تالش می کند که مویس 
ن به مدین باز دارد که مویس نمی پذیرد. به مویس عالقه دارد  را از رف�ت
و بعد از بازگشت مویس به مرص، به گرمی از او استقبال می کند 
ی، در  و قدردان محبت های اوست. نگاهش به مویس بعد از پیام�ب
ابتدا مانند همان برادر خوانده سابق است؛ ویل از موقعی که درگ�ی 
تبدیل به شخصی�ت  داستان نجات قوم مویس از مرص می شود، 
د. او با  ضدقهرمان می شود که در مقابل شخصیت مثبت قرار می گ�ی
لجاجت در برابر خدای یهود، باعث عذاب های مختلف می شود. در 
ن با سپاهیانش، به دنبال یهودیان راه می افتد و ح�ت با دیدن  انتها ن�ی
د و با دستور ورود سپاهیانش به دریا، باعث  معجزه بزرگ، پند نمی گ�ی
آرق شدن همه غنها می شود، گرچه خودش طبق روایت فیلم زنده 

می ماند.
 

گ
یام خواهر مویس: در این اثر، او نقش بسیار مهمی در زند� م�ی
ِ او برای یهودیان دارد و از کود� تا 

مویس و رسالت نجات بخ�ش
انتهای فیلم، پیوسته راهنما و نجات بخش و  هادی اوست. اوست 
ن مویس به قرص باخ�ب می شود، در جوا�ن مویس را هدایت  که از رف�ت
کرده، حقیقت را به او یادغور می شود. در ابتدای رسالت اوست که 
ن دعوت می کند و اشتباهات  هارون  همراه مویس شده و مردم را ن�ی
ند می کند. بعد از رسالت هر وقت  و برخورد بد او با مویس را گورسش
مویس اف�ده و نگران است اوست که نگرا�ن اش را برطرف نموده، به 
او غرامش و امیدواری می دهد. اوست که مردم را جمع کرده و خ�ب 
ن موعود را اعالم می کند. اوست که پیوسته  ن به رسزم�ی غزادی و رف�ت
نام خدا را بر زبان می غورد و... . گویا نقش وزیر که قرغن غن را به 
 هارون نسبت داده در شاهزاده مرص برای خواهرش نمود پیدا می کند.
ابتدا  در   ، پویانما�ی این  در  وی  شخصیت  مویس:  هم�  صفورا 
ی نیمه عریان و �ب حیا و مغرور است که جادوگران و کاهنان در  دخ�ت
ش می کنند و او مراسم گردا�ن  ت دربار، حا�ن مجلس عیش و ع�ش
ی از دربار می گریزد و به مدین  کرده و سپس با مهارت و چاب� با ش�ت
ا�ن شده است،  ع�ب بازمی گردد. موسای فیلم، که عاشق این دخ�ت آ�ی
او را دنبال می کند ویل نمی تواند به او دست یابد. تا غن که سال ها 
بعد، با رسیدن به مدین دوباره او را می بیند و با وی ازدواج می کند. 
در مراسم ازدواجشان همه اهایل نزدیك به خیمه شعیب، تا پایس از 

شب به رقص و غواز مختلط مشغولند. ح�ت در سکانس انتها�ی فیلم 
ی مویس گذشته است، این شخص، برخالف  ، که مد�ت از پیام�ب ن ن�ی
اک�ش زنان محجبه ب�ن ارسائیل، لباس مانکن گونه خویش را به تن دارد.
 مخاطبان فیلم می شود 

گ
غنچه در مورد این شخصیت موجب دل زد�

غن است که از غنجا که فیلم درباره مهم ترین پیام�ب و منجی یهودی 
است اگر به جای بدن نما�ی و رقص و آرور هم� مویس، طبق 
ع یهود، او عفیف و محجوب به تصویر  انه رسش مالك های سخت گ�ی
ی در دل مخاطبا�ن داشته  کشیده می شد،  می توانست نفوذ بیش�ت
باشد که برای دیدن یك فیلم مقدس به سینما غمده اند نه شوی لباس 
. قطعاً این مطلب از نقاط ضعف جدی در فیلم نامه و  غمریکا�ی
فیلم محسوب می شود. )مگر غن که گفته شود فیلم در �پ ذائقه سازی 
خایص ح�ت درباره مقدسان نزد مخاطبان جوان تر است ح�ت اگر به 
تر و سن�ت شود.( در سکانس انتها�ی  قیمت از دست دادن تماشاگران پ�ی
، در حایل که یهودیان در حال شادما�ن هستند، مویس صفورا  پویانما�ی
را جلوی مردمش می بوسد و صفورا با افتخار خطاب به مویس، 
می گوید: »نگاه کن مویس، به مردمت نگاه کن. اونا غزادند!« و در اینجا 

د. موسیقی اوج می گ�ی
، چهره ای که از  یوکابد مادر مویس: در غآازین سکانس های پویانما�ی
این بانو به نمایش درغمده است  فردی است که حجاب کامیل ندارد 
و در حایل که گیسوانش در باد می رقصند، غواز می خواند و به فکر 
ن جز این  نجات فرزند پ�ش از دست فرعونیان است. در ادامه ن�ی
اوصاف، در فیلم نشانه ای از تقوا و توحید خاص در وی نمی بینیم 
و در انتهای فیلم در کنار خواهر و هم� مویس غوازه خوان به سوی 

ارض موعود می رود.
البته فیلم نامه نویس و کارگردانان می توانستند تصویری معنوی و 
ن تر از مادر مویس، به مخاطب نشان دهند؛ )حداقل مانند  دلنش�ی
مریم مقدس که در برخی غثار کالسیك مسیحی، عفاف و حیا وحجاب 
انه درغمده است.( زیرا مخاطبان  ن و پیام�ب کامیل او را پوشانده و دلنش�ی
عموما عفاف و حیا و حجاب زن را در این موقعیت، فطرتاً دوست 
دارند ویل این اثر چون بیش از تصویری کردن یك تاریخ مقدس، سبك 
 خاص مادی و زمی�ن و سکوالری را تعقیب می نموده است، 

گ
زند�

همه شخصیت ها را در این مس�ی پرورانده است. هارون برادر مویس: 
 مویس ندارد. نه در جهت 

گ
ایشان در این فیلم نقش مهمی در زند�

روشنگری و یادغوری حقیقت به او کمك می کند و نه هنگام رسالت 
ن  به او یاری می رساند، بلکه در ابتدا از مخالفان و طعنه زنندگان ن�ی
ت  هست که با عتاب خواهرش غرام می شود! شعیب: شخصیت حرصن
شعیب)ع( در این پویانما�ی نه تنها غثاری از ویّل خدا بودن و انذار و 
تبش�ی مردم ندارد، بلکه دعوت کننده به گناه و رقص و غواز مختلط 
هم هست، به طوری که در جشن به غواز خواندن و رقص می پردازد و 
ن تشویق بدان می کند. او بیش�ت مانند دامداری پولدار و  دیگران را ن�ی
خوشگذران به تصویر درغمده است که با افتخار دخ�ت طّناز و امروزِی 

خود را به عقد موسای منجی درمی غورد.
ت شعیب)ع(، در  ان حرصن ان شعیب: صفورا و خواهرانش، دخ�ت دخ�ت
شاهزاده مرص، نه تنها ایشان در قواره خاندان پیام�ب ظاهر نمی شوند، 
بلکه گاه چنان حریم حیا را زیر پا گذاشته و جسور می شوند که با 
راهزنان بر رس تقسیم غب چاه گالویز می شوند و یا وق�ت مویس درون 
خیمه ای در حال استحمام است، دزد� او را دید زده و می خندند. از 
کوچك به بزرگ، وضعیت حجابشان برهنه تر و رفتارشان با نامحرم، 
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زننده تر می گردد و بزرگ ترین غنها صفوراست که مانند مانک�ن لباس 
می پوشد و قبل از ازدواج با مویس رفتارها�ی چون ارتباطات امروزین 
ن رفتارها�ی دور از  ان و پ�ان سکوالر را دارد و بعد از ازدواج ن�ی دخ�ت
شان هم� یك پیام�ب را در انظار مردم دارد، مثال هم�ش را در 
خوشحایل می بوسد و لباسش تا غخر داستان نیمه برهنه  است. البته 
ن رفتار دی�ن ندارند مثل این که  زنان دیگری که اطراف شعیب هستند ن�ی

مرد نامحرم را حمام می کنند و به رقص و غواز می پردازند.

5( احساس

این پویانما�ی به صورت جدی و حساب شده  احساسات مخاطبان را 
به سمت خایص سوق می دهد. طراحی های روی دیوارهای قرص، 
سبك خاص نقایسش شخصیت ها، موسیقی فیلم و تم های غوازی 25 
دقیقه ای غن، احساسات مخاطب را با خود همراه کرده و در انتها 
ن یهود  تحت تأث�ی هم ذات پنداری، احسایس از قوم برتر خدا دانس�ت
و تنفر از دشمنان ایشان، نصیب او می شود. به دلیل اهمیت موسیقی 

و غواز در این اثر، توضیح کوتاهی در این باره الزم است:
 احسایس این اثر

گ
یكـ  نقش موسیقی و ملودی و غواز در برجست�

می دانیم که موسیقی فیلم، کارکردهای متفاو�ت دارد، از جمله باعث 
می شود که برخی شخصیت ها موثرتر و عمیق تر در ذهن مخاطب 
برخی  اهمیت  و  ها  کاراک�ت وجوه شخصی�ت  افشای  برای  و  بمانند 
ن و انتقال روان تر  ن و برانگیخ�ت موقعیت ها و تداعی برخی مضام�ی
وسهل تر احساسات به مخاطب به کار می رود. البته در جای خود 
 ، ن برای موسیقی فیلم برشمرده اند. در این پویانما�ی کارکردهای دیگری ن�ی
اژ  بخ�ش از موسیقی فیلم، تم غوازی است، این قسمت عالوه بر تی�ت
روایت  و  دیالوگ شخصیت ها  از  بخش ها�ی  پایان، شامل  و  غآاز 
داستان هم می شود که تا حدودی همه عملکردهای موسیقی فیلم 
ن غوازهاست.  را داراست؛ اما بیش�ت تکیه ما در اینجا بر محتوای م�ت
غهنگسازی و ترانه رسا�ی این اثر را هانس زیمر و استفان شوارتز بر 
عهده داشته اند. استفان شوارتز، متولد 1948، یك ترانه رسا و غهنگساز 
غمریکا�ی است که به خاطر ساخت قطعه »when you believe«  از 
، برنده جایزه اسکار شد.  هانس زیمر، متولد 1957 و  ن پویانما�ی هم�ی
ن  ، موسیقی م�ت غلما�ن است. او تاکنون برای بیش از صد فیلم سینما�ی
ساخته  است و ی� از مهم ترین چهره های دنیای موسیقی فیلم است. 
زیمر به خاطر موسیقی شاهزاده مرص نامزد جایزه اسکار شد و در حال 

حا�ن مسئول بخش موسیقی کمپا�ن دریم ورکز است.
تم غوازی فیلم مجموعا حدود بیست و پنج دقیقه است که در غن 
مفاهیم کلیدی و مهم قوم یهود مانند یك موتیف، تکرار می شود 
تا در جان مخاطب بنشیند؛ ازجمله: مظلومیت قوم ب�ن ارسائیل و 
: ما را نجات بده؛  کمك خواهی غنان با تکرارواژه »deliver us« یع�ن
خدای قومی و قوم برگزیده با استفاده از واژه »my people« یا 
ن  : مردم من)مویس( یا مردم تو)خدا(، رسزم�ی »your people« یع�ن
 »miracles« و معجزه با لفظ »promised land« موعود با عبارت
و باور و عقیده با عبارت »believe«.. برای نمونه، موسیقی سکانس 
گذار را به مخاطب عرضه  وعی باشکوه و تاث�ی غآازین این فید که رسش
، پس ازنما�ی از ابرهای  می کند، با هم مرور کنیم: در غآازپویانما�ی
ه و تار و در هم فرو رفته که کم کم باز می شوند و خورشید پشت  ت�ی
غن غشکار می شود، به کار گماردن ظالمانه یهودیان توسط فرعونیان 
، دعا و تقاضای این مردم ستمدیده را برای رها�ی و رسیدن به  ن و ن�ی
ن موعود، به تصویر می کشد. غواز، با صدای هم خوا�ن مردانه  رسزم�ی

است که ابتدای غن با موسیقی کوبنده توأم است و این، بیان کننده 
محیطی پر از ترس و ظلم و وحشت است:

 Mud... sand... water... straw. Faster! Mud... and lift...
!sand... and pull... water... and raise up! Straw... faster

... شن.... غب....کاه. رسیع تر!  ناظر(:  گل  )از قول رسکارگر  یع�ن 
گل...و باالبردن....شن... و کشیدن... غب.... و باال غوردن! به دنبال 
، حکایت از ستم براین مردم و امید ودعای  این کوبش ها، همخوا�ن
غنها برای رها�ی و وعده خدای خود دارد. در ادامه ترانه یهودیان این 

است:
 With the sting of the whip on my shoulder, with the salt
 of my sweat on my brow... Elohim, God on high, can
 you hear your peoples cry? Help us now, this dark hour...
 Deliver us, hear our call, deliver us, Lord of all! Remember
 us, here in the burning sand! Deliver us, theres a land you
 promised us! Deliver us out of bondage and, Deliver us to

!the promised land
: »با سوزش شالق بر شانه هایم، غه! با شوری عرق بر پیشا�ن ام،  یع�ن
الوهیم، خدای واال مرتبه! می توا�ن صدای گریه قومت را بشنوی؟ 
اکنون به ما کمك کن! در این زمان تاریك... ما را نجات بده! صدای ما 
را بشنو! ما را نجات بده، ای خدای همگان! ما را به یادبیاور! اینجا بر 
روی این شن های داغ! ما را نجات بده! رسزمی�ن هست که وعده غن 
ن  را به ما دادی! ما را از این اسارت رها کن! مارا نجات بده و به رسزم�ی

! موعود ب�ب
دو ـ استفاده مناسب از واژه ها برای انتقال دقیق احساس و معا�ن 

خاص
 »elohim« لفظی که برای خداوند در این دعا ها استفاده می شود
انیان چون: »یهوه« که نام  است نه نام های دیگر خدا در میان ع�ب
خاص خدای یهودیان است و بیانش جز در موارد خاص برای کاهن ها 
ام خدای یهودی  تحریم شده  است. »غدونای« که برای حفظ اح�ت
»یهوه« به جای غن به کار می رود. »ِال« و »ِال شدای« که نامی عمومی 
برای خدا میان قبایل یهودی است و »ُلرد« که مسیحیان برای خدا 
به کار می برند؛ چرا که »الوهیم« همان خدای باهیبت و پناهگاه 
 your« ترسندگان و خدای داور مهربان یهودیان است که همراه با لفظ
 deliever« مؤید تصویر خدای قومی از پروردگار است. واژه »people
us« همان طلب رها�ی و نجات مردمی �ب پناه و رنج کشیده است که 
 : در برخی قطعات در ادامه غن واژه »promised land« می غید؛ یع�ن
ن موعود، جا�ی که ب�ن ارسائیل از خدای خود طلب می کند برای  رسزم�ی
د. با این قطعه، فضای داستان و مسئله  رها�ی از ستم غنها را به غنجا ب�ب
اصیل غن ـ یع�ن مظلومیت قومی �ب گناه ـ برای مخاطب مشخص 
می شود. به عالوه اینکه موسیقی و غواز در این قسمت به پررنگ  کردن 
و تأکید این مظلومیت کمك می کند و حس تعلیق و تعقیب ماجرا را 
ن موعود هم، ناگفته ای است  ند. مسئله رسزم�ی درمخاطب بر می انگ�ی
که این غواز، در اینجا به عنوان پیش فرض، به مخاطب القا کرده، با 
غواز بیان می کند و در جان مخاطب می نشاند. )مطالعه درباره دیگر 
تم های غوازی این فیلم را به مجایل بیش�ت موکول می  کنیم(. زما�ن 
ون می رود و خواهرش به وی برده بودنش را  که مویس از قرص ب�ی
د  متذکر می شود، موسیقی و بازی با احساسات مخاطب اوج می گ�ی
ن همراه با موسای فیلم، نمی تواند از قرص دل بکند و  و مخاطب ن�ی
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فیلم  آوازی  تم 
پنج  و  بیست  حدود  مجموعا 

دقیقه است که در آن مفاهیم کلیدی 
و مهم قوم یهود مانند یك موتیف، 
مخاطب  جان  در  تا  می شود  تکرار 
قوم  مظلومیت  ازجمله:  بنشیند؛ 
با  آنان  کمك خواهی  و  ب�ن ارسائیل 
: ما  تکرارواژه »deliver us« یع�ن

را نجات بده.

ن  ن در انتها ن�ی درگ�ی عشق به دنیای تجمال�ت دربار می شود. همچن�ی
، به محق بودن  مخاطب بر اثر موسیقی و طراحی خاص پویانما�ی

ن جدید اذعان می کند. یهودیان برای ورود به رسزم�ی

6( معا�ن و فرهنگ زمینه فیلم

این پویانما�ی در احیای غرمان های عهد عتیقی و یهودیت دنیاطلب، 
گ، مد�ت پس از ساخت غن، با  گذار بود که مادر اسپیل�ب غن چنان تاث�ی
هوشمندی، حق مطلب را درباره نقش فرزند یهودی اش در ساخِت 
ی  این اثر، ادا کرد و گفت: »من امروز می توانم بگویم که پیام�ب
ن  یهودی به دنیا غورده ام که تورات را در دست راست خویش و دورب�ی
را در در دست چپ خود دارد!«. معا�ن مستقیم این پویانما�ی بدین 
 نژادِی قوم خدا که همانا یهودیان هستند، 

گ
قرارند: برتری و برگزید�

 امثال 
گ

ن موعودی که یهودیان باید بدان راه یابند تا از برد� رسزم�ی
 

گ
فرعون برهند، مظلومیت تاریخی یهودیان، با چاش�ن منجی قبیل�
، توجه خاص خدا به یهودیان به  و خدای قومی. در این پویانما�ی
مثابه یك قوم، جلوه کرده است و نه یك دین بزرگ الهی. در این 
اثر از هدایت و قدسیت و معنویت الهی مویس)ع( و یهود خ�ب 

چندا�ن نیست و بیش�ت قومیت و ملیت یهود و تاریخ جعیل قبیله 
یهودا به تصویر کشیده شده است. در این اثر، مویس نه 

ی الهی و اولوالعزم، که �فا منجی قوم یهود  پیام�ب
از دست ظلم فرعونیان می باشد که در جوا�ن اهل 

وع و آفلت هم است! این اثر  خوشگذرا�ن نام�ش
چندین اسطوره قومی یهودی را برجسته سازی 

می کند و قرائ�ت صهیونیس�ت از تورات است.
ن  فلسط�ی که  روزها�ی  همان  سال1998م. 
و  بود  گرفته  تازه ای  روح  اسالمی،  بیداری  و 

»جنوب  در  »قانا«  کشتار  جنایتکار،  »ارسائیل« 
ابزارهای  لبنان« را انجام داده بود)1996م.( و به 

و  دوباره  بخ�ش  وعیت  م�ش برای  جدیدی  تبلیغا�ت 
فشار تبلیغا�ت در اذهان جهانیان نیاز داشت، این پویانما�ی 

صهیونیس�ت وارد بازار گردید. همان گونه که گذشت این اثر مروج سبك 
 

گ
 غمریکا�ی است و این سبك مادی و لذت جویانه و رفاه زده از زند�

گ
زند�

ن هم نسبت می دهد تا توجیه غن برای مردم راحت تر  را به مقدس�ی
گذار، برخی اعمال  شود. با استفاده از نماهای جذاب و موسیقی تاث�ی
ل، رقص و غواز، لباس های نیمه عریان و  ن  با سگ داخل م�ن

گ
چون زند�

بدن نما، جشن ها�ی با ظاهر سکوالر و ضد دی�ن و... را موّجه جلوه 
ن در صحنه های متعدد  می دهد و به شدت تبلیغ می کند. همچن�ی
روابط باز و عاشقانه مویس و هم�ش و خلوت غنها را چه قبل و چه 
بعد از ازدواج نشان می دهد و با اند� تأمل، روابط خارج از چارچوب 
ن  ع و عرف سالم را به ذهن کودکان منتقل می کند. همچن�ی موازین رسش
با ترویج دوس�ت دخ�ت و پ� و روابط عاشقانه در جمع، غن هم 
، �ب حیا�ی را ترویج کرده، از ساحت انبیاء قداست زدا�ی  توسط یك پیام�ب
می کند. این قدسیت زدا�ی و معنویت زدا�ی در درازمدت باعث توجیه 
به  و  می شود  غمریکا  صهیونیست  دولت  و  آرب  تمدن  ماده گرا�ی 

 مخاطبان می انجامد.
گ

مرصف زد�
به اسطوره هولوکاست دارد.  اشار�ت کوتاه  پویانما�ی  این  ن  همچن�ی
در سکان� که مویس می خواهد فرعون را انذار کرده و عذاب خدا 
)مرگ نخست زادگان مرصی( را به او یادغور شود، مویس کنار دیواری 
ن  ایستاده که تصویر قتل فرزندان پ� ب�ن ارسائیل و به دریا انداخ�ت

ن  غنها به دستور فرعوِن پدر روی غن نقش بسته است و با این کار ب�ی
عذاب خدا و ظلم فرعون مشابه�ت ایجاد شده که ناخودغگاه مخاطب 
علیت را از غن استنباط می کند: همان طور که مرصیان کشتند، خدای 
قومی یهود هم محق است که بکشد! و یهودیان باید از مرص خارج 
ن وعده داده شده ورود کنند تا دیگر ک� نتواند به  شوند و به رسزم�ی
ن الملل است  غنان ظلم کند! این مفاهیم دقیقا مبا�ن صهیونیسم ب�ی

ن کتاب مقدس، به مخاطب القاء می شود. که با ابزار  قرار دادن م�ت

7( مبا�ن

خداشنایس این اثر، همان طور که گذشت، مبت�ن بر خدا�ی ضعف و 
جاهل است. اساساً »یهوه، خدای قومی یهودیان« در این اثر خدا�ی 
، فاقد معنویت، عمق فهم و جهان شمویل است که گاهی  ن خشمگ�ی
�ت می شود. خدا�ی که به شکل نور مجسم  نسبت به »مردمش« آ�ی
شده و قابل رؤیت و حرکت است. البته تعج�ب ندارد؛ زیرا خداوند، 
در خود کتاب مقدس یهود هم، شکل عجیب و آری�ب به خود گرفته 
است، مثالً همانند انسان است، دو پا دارد و مانند انسان راه می رود 
ن فرود غمده، به هر کجا که بخواهد می رود و جا�أ  از غسمان به زم�ی
 خویش، مسکن قرار می دهد، غن 

گ
را برای سکونت و زند�

قدر نادان است که بدون نشانه نمی تواند خانه 
مؤمنان را از خانه کفار تشخیص دهد، از کرده 
خویش پشیمان می شود، با یعقوب کش�ت 
د و می بازد! مار از او راست گوتر است.  می گ�ی
ن مردم تفرقه  ن غمده، ب�ی از غسمان ها به زم�ی
می اندازد؛ چون از وحدت کلمه غنها می ترسد. 

ی را می گوید و باز تغی�ی می دهد. ن چ�ی
ن بیش�ت به اومانیسم  انسان شنایس این اثر ن�ی
توحیدی.  انسان شنایس  تا  است  نزدیك 
خدا�ی  مقصدی  و  منشأ  غن  در  انسان ها 
او  به  تقرب  را  خویش  سعادت  و  ندارند 
 انعکایس 

گ
نمی دانند، عبودیت و اتکا به خداوند در زند�

ن از یك درجه اهمیت  ندارد. از غن دردناك تر غن که همه انسان ها ن�ی
برخوردار نیستند، انسان شنایس قوم محور و نژادگرای این فیلم، به 
یهودی و ح�ت یهودیان  ون می زند و مخاطبان آ�ی وضوح از دل اثر ب�ی
طی که در خلسه تصاویر و  صهیونیست را غزار می دهد،) به رسش آ�ی
 ، موسیقی این اثر آرق نشوند(. راهنماشنایس و وحی در این پویانما�ی
ل وتقلیل یافته  ن در حّد تجربه ای شخیص و زمی�ن و قوم گرایانه ت�ن
ان الهی زیر سؤال رفته و به کودکان  است. در این اثر، عصمت پیام�ب
 

گ
ان بزر� ن القا می شودکه پیام�ب معصوم و دیگر مخاطبان اثر، چن�ی
ن مانند افراد عادی بوده و مرتکب گناه و اشتباه  چون مویس)ع( ن�ی
 نایسش از 

گ
می شدند و با این حال، به دلیل نژادشان و نه برگزید�

، مورد عنایت دائم خدا قرارگرفته و ح�ت منجی وقهرمان 
گ

شایست�
ن بوده اند. قومشان ن�ی

مخاطب در طول فیلم، تا لحظه القای وحی در آار، خداباوری 
 رفاه زده وی در کاخ و قرصنشی�ن 

گ
مویس را ندیده است و خدا در زند�

او نمودی نداشته است. ح�ت زما�ن که وی از رسالتش غگاه می شود، 
ن  ت را اشتباه انتخاب کرده ای. خدا ن�ی اض می کند و می گوید پیام�ب اع�ت
ن خدا و  با عتا�ب تند جواب مویس را می دهد. در این اثر، رابطه ب�ی
مویس، بیش از غنکه رابطه ای مبت�ن بر عبودیت و رحمت و مهر باشد، 
رابطه ای اقتدارگرایانه با قرائت صهیونیس�ت است. هدف رسالت مویس 
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ن خییل سطحی و مادی معر�ن شده است، چه به وسیله خدا و چه  ن�ی
توسط مویس؛ هدف رها�ی ب�ن ارسائیل از دست فرعون و رساندن غنها 
ن ش�ی و عسل)ارض موعود( است. این اصالً تعج�ب ندارد،  به رسزم�ی
ن مطلب را شاهدیم:  ن شبیه به هم�ی چرا که در تورات ُمحرّف فعیل ن�ی
»پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من ب�ن ارسائیل را از 
ون غوری.« »البته درست است که تورات می گوید خداوند به  مرص ب�ی
ت مویس)ع( وعده داد ب�ن ارسائیل را از دست مرصیان نجات  حرصن
ن کنعان و حدود غن را که اماکن پربرک�ت بودند، به ایشان  دهد و رسزم�ی
ت مویس)ع( رسالت یافت نزد فرعون برود و  عطا کند؛ از این رو، حرصن
از او بخواهد که ب�ن ارسائیل را رها کند، ویل حق غنست، همآن طور که 
قرغن مجید جریان بعثت مویس را گزارش می کند، رسالت مهم دیگری 
ن می کند که عبارت است از: دعوت فرعون به  ت تعی�ی ن برای حرصن ن�ی
ایمان و عمل صالح و ترك کفر و ستمگری.« »بنابراین دو مأموریت 
مهم، هم زمان به وی ابالغ می شود، اول:  دعوت فرعون به ایمان و 

دوم: نجات ب�ن ارسائیل از چنگ فرعون«.
، اثری از این مأموریت  اما نه در تورات و نه در این پویانما�ی سینما�ی
مهم نیست، انگار نه انگار که انبیا اهداف واالتری چون دعوت به 
ك  ، ایمان به خدا و ارزش های اخال�ت و نفی رسش توحید و یگانه پرس�ت
ن  ن داشته اند. در اینجا مویس �فاً یك برگزیده است که دلییل ن�ی ن�ی
برای برگزیدن او مشخص نیست؛ زیرا نه تنها عصمت و دوری از گناه 
ندارد، بلکه با سوابقی که ذکر کردیم جوا�ن خوشگذران و آافل است. 
ی از وی داشتند. این را می توان در  خواهر ومادرش انگار لیاقت بیش�ت

منجی شنایس خاص یهودیان و تقدیرگرا�ی غنان جست وجو کرد.

کت سازنده و تهیه کنندگان این اثر 8( شناسا�ی رسش

ن در ادامه تصویرسازی اسطوره های  گذار ن�ی این پویانما�ی پرخرج و تاث�ی
ک�ت  کت دریم ورکز إس. کا. جی است؛ رسش دی�ن و قومی یهود توسط رسش
گ کارگردان ثروتمند و جریان ساز صهیونیست، با  که استیون اسپیل�ب
گذار دیگر در تجارت و سینمای  کمك دو یهودی صهیونیست تاث�ی
گ و دیوید گفن در سال 1993م. پایه گذاری کردند.  غمریکا، جفری کاتزن�ب
ین همکاری های  معر�ن اجمایل این سه تن، که تولید این اثر از به�ت
کشان بود، قضاوت نها�ی درباره  کت مش�ت  و اجرا�ی رسش

گ
تهیه کنند�

گ رسمایه چند میلیارد دالری  این پویانما�ی را تسهیل می کند. اسپیل�ب
که به واسطه جوایز متعدد و وام های دریاف�ت بابت ساخت فیلم 
بانك های  و  رژیم آاصب  از رسان  صهیونیس�ت فهرست شیندلر 
کت  « به دست غورد توانست این رسش ن صهیونیس�ت چون »چیس مانه�ت
و جشنواره ای برای تربیت نسل یهودیاِن جواِن سینما، راه بیندازد و 
کت تا کنون بیش  فیلم ها و پویانما�ی ها�ی قابل تأمل ساخت. این رسش
ِك  از صد واندی فیلم و پویانما�ی ساخته است، مانند پویانمای رسشِ
که از پرفروش ترین هاست و مانند پویانمای فرار جوجه ای که درباره 
اردوگاه های کار اجباری یهودیان در جنگ دوم جها�ن و از زمینه سازان 

اسطوره هولوکاست است. 
گ در سال 2001 در راستای گرایش های سازمان میل یهود، به  اسپیل�ب
ن موضع ضد همجنس بازانه سازمان بوی اسکات از  علت نپذیرف�ت
عضویت در هیئت مشاوره میل این سازمان غمریکا�ی استعفا داد. 
اتحادیه کشورهای عر�ب در سال 2007 به علت کمك یك میلیون دالری 
گ به رژیم صهیونیس�ت در طول جنگ لبنان )سال 2006( رأی  اسپیل�ب
گ از نقشش به عنوان  به تحریم غثار او دادند. در فوریه 2008، اسپیل�ب

ن درباره  مشاور المپیك تابستا�ن 2008 در پاسخ به انفعال دولت چ�ی
ی کرد. وی در بیانیه ای مطرح کرد  موضوع جنگ در دارفور کناره گ�ی
که دریافتم وجدانم به من اجازه نمی دهد تا مثل همیشه به تجارتم 
ادامه دهم... دولت سودان مسئولیت سنگی�ن در قبال جرم ها�ی 
ن  ن الملیل و بخصوص چ�ی که در حال وقوع است دارد، اما جامعه ب�ی
گ نقدهای  ی انجام می دادند... این سخنان اسپیل�ب باید کارهای بیش�ت
ن در بر داشت. در سپتام�ب  زیادی را از جانب مقامات و رسانه های چ�ی
گ و هم�ش حمایت خود را از ازدواج همجنس بازها  2008 اسپیل�ب

�ت را دریافت کرد.  گ در اکت�ب 2009 مدال لی�ب اعالم کردند. اسپیل�ب
جدی  و  ثروتمند  و  مشهور  حامیان  از  ی�  گ،  کاتزن�ب ن  همچن�ی
اوباما  از  را  خود  کامل  حمایت  وی  می رود.  شمار  به  اوباما  باراك 
ن  برای ریاست جمهوری سال 2006 اعالم کرد. اوباما در طول کمپ�ی
گ را به خاطر حمایت های رسسختانه اش از وی  انتخابا�ت اش، کاتزن�ب
ی از بزرگان  هالیوود از هیالری کلینتون  ستایش کرد، در حایل که کث�ی
حمایت می کردند. اوباما رئیس جمهور  غمریکا مدال میل ه�ن را در 
گ اهدا کرد. و باالخره دیوید گفن، ی� از حامیان  سال 2013 به کاتزن�ب
مایل رئیس جمهور اسبق دموکرات غمریکا، بیل کلینتون بود. وی، ی� 
ن بود و نزدیك به 1.3 میلیون دالر در بوریل هیلز  از حامیان اوباما ن�ی
ن در لس غنجلس که خانه بسیاری از رسشناسان  ا�ن نش�ی )شهر� ارسش
 هالیوود در غن واقع است( به او کمك مایل کرد. کفن 

گ
صنعت فرهن�

گ و براد پیت، مبالغی را برای  کنار دیگر افراد مشهور از جمله اسپیل�ب
ی از قانون شدن  proposition   در کالیفرنیا هزینه کرد. در  جلوگ�ی
واقع وی، حمایت خود را از ازدواج همجس بازها اعالم و برای رسمیت 

پیدا کردن غن هزینه کرده است.

9( تحلیل و ارزیا�ب نها�ی درباره این پویانما�ی

موسیقی  و  باشکوه  و طراحی  نوغورانه  در سبك  قوت   با  اثر،  این 
صهیو�ن  یهودی-  الهیات  مبّلغ  که  می کند  تالش  غوازی  وتم های 
باشد. این الهیات زمی�ن و سکوالر که امروزه از الهیات غسما�ن و 
ابراهیمی فاصله گرفته و به جای توحید، عبودیت، نبوت، معاد و 
، منجیان  ، نژادپرس�ت ن گرا�ی والیِت شایستگان الهی، تبدیل به رسزم�ی
  مادی شده است، 

گ
( و سبك زند�  درو�ن

گ
قومی )بدون لحاظ شایست�

در جای جای دیالوگ ها و شخصیت پردازی ها قابل جست وجوست 
ن غثاری نه تنها رس در غسمان ندارد  که اشارات زیادی بدان رفت. چن�ی
ِ نژادِی صهیونیان  هالیوود دارد. امید که خانواده ها و 

ن که پای در زم�ی
، زاویه دید این فیلم و اهداف فیلم ساز را در نظر داشته و  ن معلم�ی
خالء اطالعات مذه�ب و معرف�ت فرزندان خود را در هنگام تماشای 

این پویانما�ی با توضیحات و ارجاع به منابع معت�ب برطرف کنند.
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مقاالت
 جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم و

آزاداندی�ش

مقاله| جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم و 
آزاداندی�ش

احاطه  امواج  توسط  ارتباطات  در عرص  ما  که  است  زما�ن  اکنون 
شده ایم و در گوشه و کنار نزدیک و دور همواره یک وسیله اتصال 
و ارتباط رسانه ای جمعی و فردی برای دریافت و انتقال داده ها و 
ی  اطالعات وجود دارد. در این شلوغ بازار همه سعی دارند جمع بیش�ت
ن امکانات و قدرت بیش�ت به سمت خود جذب و  را با به خدمت گرف�ت
از دیگران دور کنند و گاهی هم به سمت دیگران سوق دهند. حال 
در زمان ما اطالعات پردازش شده با مهر و امضاء و استانداردهای 
ه کننده  از پیش تعریف و اعمال شده و با برچسب های متنوع و خ�ی
جویده شده و غماده توسط یک موج خوان به ناحق و ناجوانمردانه 
در دهان ذهن ما گذاشته می شود. جالب اینجاست که در سکتور 
صفر و شناسا�ی این داده ها نوشته شده "ادراک شد ". یع�ن اجازه 
ند. جالب  این قسمت را هم می خواهند با گستاخی بدست خود بگ�ی
ایط و ظرف های  اینجاست که این استانداردها و برچسب ها در رسش
مکا�ن و زما�ن مختلف با مبناهای مختلف و بعضا بسیار متفاوت و دور 
از هم تعریف و ارائه می شوند و در واقع در واقع در تعاریف مبنا�ی 
خود دچار تناقض می شوند. غنطور که رئیس یک دولت تروریست 
می شود صلح طلب و کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل و ره�ب یک 
ن حق و حقوق مردم خود را دارد خودش  گروه مردمی که قصد گرف�ت
و به همراه خانواده اش می شود تروریست. چرا اینقدر دور برویم 
یک کشور که انتخابات در غن با رای باالی شصت و هفتاد درصد 
ین مانع بر رس راه دموکرایس در منطقه و جهان  برگزار می شود بزرگ�ت
معر�ن می شود و کشوری که ح�ت با بوق های تبلیغا�ت خود موفق به 

جذب ح�ت نیمی و یا یک چهارم از مردم خود در انتخابات نمی شود، 
دایه دار دموکرایس در جهان.

غنها هنوز مانند کود� شان دوست دارند خیال پردازی کنند که کابوی 
تنها�ی در تمام دنیا هستند و حال که بزرگ شده اند و سیبیل هاشان 
ون زده و این خانه و لقمه دیگر غنها را س�ی نمی کند  از بنا گوش ب�ی
و کفاف نمی دهد باید با تولید " نظم نوین جها�ن " از نوع غمریکا�ی 
بقیه را که از دید غنها وح�ش ها هستند مانند اسب وح�ش با هویج 
و چماق و با دیوار و سیم خاردار رام و به کرنش واداشت و پوست 
رسشان را کند. این توهم و آرور غنقدر در غنها تاکید شده و مهر زده 
ی  شده که در غنها تولید کلو�ن الگوی ذه�ن کرده و تبدیل به سوگ�ی
ن توهم غنها همه  اتوری " شده است. برای تحقق هم�ی " توهم ام�پ
ند و انصافا کار می کنند. در دوره ای که  ابزارهای خود را به کار می گ�ی
دها تعریف متفاوت  موسوم به عرص ارتباطات و اطالعات شده، ن�ب
د نرم تقسیم  و نامتقارن گرفته اند و به دو دسته تقابل سخت و ن�ب
ایط گاهی اول با تقابل سخت باید پیش روی  شده اند. به اقتضا رسش
ایط  کرد و بعد با قدرت نرم ذهن ها را تسخ�ی کرد و در بعیصن رسش
هم باید اول با جنگ نرم هویج ارایه کرد و سپس چماق بر رس او 
زد. در روزگار ما رسانه های ثروتمند غنها نقش هویج را بازی می کنند. 
در روزگار ما داده ها و اطالعات پردازش شده مانند هویج رنده شده و 
راحت الحلقوم با مهر موم و با برچسب ها و بسته بندی های زیبا و 
دل ربا و با ترکیبا�ت بسیار موزون که حاصل عبور از رنده "مدل پرو 
های جها�ن رسانه ای غن کابو�ی هاست بسیار  پا گاندا3" و در واقع فیل�ت
روان تر و قانع کننده تر و بیش�ت و از همه مهم تر رسیع�ت و راحت تر 
د  از اطالعات خام و دست اول و درست تر دراختیار ما قرار می گ�ی
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این  از  مقصود  
تحلیل گری  پایه  بر  هویت سازی 

که  شوند  واقف  افراد  که  است  این 
حس  فقرات  ستون  زنده کردن  برای 

حقیقت جو�ی که اعصاب از آن می گذرد، 
اطمینا�ن  قابل  �پ سازی  که  است  الزم 

بر مبنای توانا�ی تجزیه و تحلیل گری 
داده ها  ن کردن  سنگ�ی و  سبک  و 

داشته باشند.

و در جعبه ادراک ما سک�ن می گزیند. با غدرس و قابل مراجعه و 
در واقع این داده ها اینگونه طراحی شده که قابل مراجعه در زمان 

انتخاب باشند.
" انتخاب یا انتخا�ب طراحی شده مسئله این است "ویل در واقع این 
داده ها و اطالعات بدون اینکه پردازش الزم و کا�ن و با کفایت و اصال 
پردازش واقعی در مورد غنها صورت پذیر در در پردازش گر تطبیق گر 
ذهن ما به عنوان یک الگو النه می کنند و الگوهای ذه�ن ما را تشکیل 
می دهد و می سازند و سازمان دهی می کنند و در واقع از ما سالحی بر 
ما تولید می کنند. ویل غیا پردازیسش که از سوی دیگران بر روی غن مطالب 
صورت گرفته همان پردازش و روندی است که ما عالقه داشته ایم بر 
 LABEL روی غن موارد و داده های اولیه انجام دهیم و یا فقط نام و
ی است که ما می خواهیم .و غیا اصال  ن روی بسته بندی غن شبیه چ�ی
ین دشمنان ما هستند و بارها  اینکه ما از رسانه ها�ی که ارباب غنها بزرگ�ت
به اثبات رسانیده اند انتظار حقیقت را داشته باشیم جواب می دهد 
ی است به گزاف و ارساف و  و ما را به مقصودمان می رساند و یا ص�ب
اتالف وقت. )در این زمینه غمار دقیقی در کتاب "نظرسازی" اثر نوام 

چامس� ارایه شده است(. باز این سئوال را تکرار می کنم که غیا 
ما مرصف کننده �ف آذای جویده شده رسانه ها و 

دادهای غنها هستیم و فقط قادر به انتخاب کردن 
است  جعبه  برچسب  همان  که  رسانه  اسم 
هستیم و یا بعد از دریافت داده  ها و اطالعات 
غنها را خود پردازش می کنیم و جا و مکان و ارزش 

ن می کنیم؟ غن را خود تعی�ی
به نظر من در زما�ن که اطراف ما با اطالعات 
شده  احاطه  رنگارنگ  رسانه های  و  داده ها  و 
و تبلیغات در غن و برای غن بیداد می کند ما 
مبنای  بر  که  هویت ها�ی  به  خود  جامعه  در 

تحلیل گری و اندیشه بر داده ها زنده شده اند داریم 
 که از تحلیل فقط 

گ
و نه یک نسخه پیچیده شده فرهن�

نقد و از نقد هم فقط انتقاد را حاصل کند و این اندیشه تحلیل گری 
اتفاقا باید از طریق زنده کردن هویت مردمان مان بازسازی و برون رسا�ن 
و به روزرسا�ن شود و به عرصه ظهور رسد و �ن الواقع حس و هویت 
حقیقت جو�ی که در فطرت همه انسانها است بیدار و یا زنده تر شود. 
ی مقطعی و بسیار سطحی دارد و   در این عرصه تاث�ی

گ
کار فرهن�

آالبا فرهنگ فراموش شد�ن است و گاهی اوقات یک فرهنگ مخالف 
مصلحت و گاهی اوقات هم بعیصن فرهنگ ها فرهنگ بد هستند. 
د و ممکن است غن  یک فرهنگ از سیاس�ت نهادینه شده نشات می گ�ی
سیاس�ت که سعی در نهادینه شدن داشته در غن زمان به کارگرفته شده 
سیاس�ت متناسب و مناسب غن زمان بوده باشد که فقط به درد غن زمان 
مرهم است و شاید هم غن سیاست سیاست بدی باشد در نتیجه غن 
 که در غن زمان این همه از غن دم زدیم و می زنیم چون از 

گ
فرهن�

سیاست آلط و یا سیاست مناسب زمان خود تولید  شده برای حال و یا 
غینده ما تبدیل به چالش نهادینه می شود و تولید فرهنگ بد می کند. و 
ممکن است غن سیاست در دوران مختلف و در مصلحت های مختلف 
یت  تغی�ی کند ویل هویت همچنان نزدیک تر و ماندگار است و در اک�ش

د. بر مبنای فطرت واحد انسان ها شکل می گ�ی
اگر اسالم شیعی در ایران فقط سیاست یک حکومت برای حفظ 
 میل در ایران بود باید تا حال با این همه مکتب های 

گ
وحدت و یکپارچ�

ی صد کفن می پوساند ویل چون این مکتب با  رنگارنگ دست ساز ب�ش
فطرت حقیقت جو�ی و عدالت خواهی ب�ش و نوع آ�ن شده غن یع�ن 
نان بود در ایرانیان  ایرانیان سازگاری داشت و اصال حقیقت ناب و م�ی
ی از  ن جای گرفت و تشکیل هویت اسالمی ایرا�ن را داد بدونه اینکه چ�ی
ایرانیت و یا اسالمیت کاسته شود تا جا�ی که گفته اند ایران و اسالم با 
هم درخت تناوری را تشکیل می دهند و کتا�ب درباره خدمات متقابل 
اسالم و ایران به نگارش در غمد و همه دانایان این عرصه به غن اذعان 

دارند .
مقصود من از این هویت سازی بر پایه تحلیل گری این است که افراد 
واقف شوند که برای زنده کردن ستون فقرات حس حقیقت جو�ی که 
اعصاب از غن می گذرد الزم است که مالت ریزی و �پ سازی محکم 
و قابل اطمینا�ن بر مبنای توانا�ی تجزیه و تحلیل گری و سبک و 
ن کردن داده ها داشته باشند و نه اینکه ادراک خود را به امید  سنگ�ی
بیستون دادهای جویده شده و سپس ک�پ شده حاال درست یا آلط 
ن که درغن  رها کنند و مسلما هر جا هم که الزم است از متخصص�ی
ند.  زمینه تخصص دارد برای درک به�ت و نزدیک تر به درست کمک بگ�ی
در واقع ما باید دست به تولید هویت های تحلیلگر و ناقد عالمانه 
و حکیمانه از طریق زنده کردن حس حقیقت جو�ی در 
اتژی در این زمینه  غنها بزنیم و بعد از غن تولید اس�ت
ش  بکنیم تا زمینه برای عمومیت بخ�ش و گس�ت

غن فراهم شود.
من فکر می کنم اگر جنبش نرم افزاری را به 
یم و سال  مثابه یک کره بزرگ در نظر بگ�ی
پاسخ گو�ی را ی� قاچ و یا کره ای در درون 
یم در واقع سال پاسخ گو�ی  غن در نظر بگ�ی
عالمانه  نقد  و  تحلیل  پایه  ن  هم�ی بر  مبنا�ی 
است  بوده  تمرین  نوعی  و  داشته  حکیمانه  و 
ن هویت های تحلیل گر و ناقد عالمانه و  برای ساخ�ت
حکیمانه و نه اینکه دادن یک رسی غمار و ارقام دهن پرکن 
و دهن پرنکن و درست یا آلط که البته غمار جای خود را هم دارد و 
مهم است و خود مانند غچاری است برای کمک به تجزیه و تحلیل 
کردن. به نظر من ما می توانیم در پرتو نقد و تحلیل تعاریف و معا�ن 
ین و اسایس ترین وسیله ای  ده تر و یا محدودتر کنیم و مهم�ت را گس�ت
که در انسان به عنوان ابزار تحلیل و نقد پیش بی�ن شده و تعبیه هم 
شده ابزاری نیست جز " قوه ادراک " که یافته های انسان پس از 
نمایان شدن و حاصل شدن با غن تجزیه و تحلیل می شود . حال مسئله 
اینجاست که ادراک چیست و چگونه باید این غچار همه کاره را در خود 

شناخت و سمت سو داد و اصال �ن الحال روشن است یا خاموش.
مدار رابط انسان با محیط، فرغیند ادراک است و عامیل است اسایس 
امون ما. واضح و بدیهی  امون و فرا پ�ی در شناخت صحیح جهان پ�ی
است که تحلیل و پردازش صحیح داده ها و اطالعا�ت که از یک موضوع 
ن روند ادرا� صحیح و در واقع  تراوش و بدست می غید نیازمند داش�ت
ادراک صحیح است. ویل پژوهش ها�ی که در این زمینه صورت گرفته 
ن غن است که معموال بر رس راه ادراک صحیح دام ها و  نشانگر و مب�ی
ایط حاکم بر روند شناخت  چاله های متعددی وجود دارد و معموال رسش
ن گاهی است بر رس راه ادراک صحیح  و تحلیل داده ها و اطالعات کم�ی
و بیش�ت مشکالت در طی مس�ی ادراک صحیح رخ می دهد. با توجه 
به مطالب گفته شده فکر می کنم الزم باشد که به قول معروف کاله 
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خود را قایصن کنیم و قضاوت کنیم که غیا فرغیند ادراک در ما مس�ی 
درست را برای رسیدن به نتیجه درست طی می کند و یا نیاز به اصالح و 
ده شدن دامان یافته ها و دریافت های خود دارد. ادراک در دیده  گس�ت
فعال تصور می شود. سنسورهای دریاف�ت ما و در  عامه فرغیندی آ�ی
پذیری از متغ�ی های دور و اطراف ما قادر به  واقع حواس ما با تاث�ی
دریافت یک رسی اطالعات از جمله دیدن و شنیدن و به طور کل تمام 

گزاره های ح� هستند.
اآلب ما تصور می کنیم که اگر ما نسبت پالس ها و در واقع داده های 
ورودی مان موضعی کامال �ب طرفانه داشته باشیم )منظور خن�ش نیست(
پردازش گر ما می تواند همان واقعیت ها را ثبت و نگهداری کند که به 
وقوع پیوسته .اما باید بدانیم که فرغیند ادراک فعال است و همیشه 
فهم درست از واقعیات را ثبت نمی کند بلکه فهم خود از واقعیات 
ن و یا یک روند  را می سازد و ادراک گذشته از غگاهی از وجود یک چ�ی
ن هست. در  مستلزم فهم و شناخت صحیح نسبت به غن مسئله ن�ی
واقع فرغیند ادراک نتیجه گراست و شخص در طی روند ادراک بر پایه 
اطالعا�ت که از حسگرهای مادی و دریافت کننده های آ�ی مادی اش 
دریافت می کند و کرده است خود نسخه ای از تعریف بر پایه ادراک 
خود را چه ادراک نزدیک به صحیح و چه دور از خصوصیات و 
أ یا روند " مورد بریس را تولید می کند. ادراک ما تحت  واقعیت های " ش�ی
تاث�ی یافته های ح� و آ�ی ح� گذشته مان و یا غنها�ی که هم اکنون 
تحت تاث�ی عوامل محیطی بوجود غمده اند و تولید ساختارهای فکری 

ن شدن جایگاه ما نسبت به غن مسئله می شود. ما را کرده اند سبب مع�ی
در حوضه ای که ما می خواهیم در� و یا تعریفی از خصوصیات 
أ برای خود و یا دیگران ارایه کنیم و معر�ن کنیم  یک روند و یا ش�ی
گذار در هم اکنون  از یافته های تولید شده در گذشته و یا عوامل تاث�ی
متاثر هستیم که در واقع این یافته های گذشته و عوامل محیطی 
اکنون ما انتظارات ما را نسبت به یک موضوع تولید می کند در نتیجه " 
درک ما نسبت به یک موضوع و یا روند معموال از انتظارات ما نسبت 
به غن نایسش می شود ". تحلییل که از نتیجه این گفته به دست می غید 
تاکید بر این موضع می کند که در تشخیص و شناخت یک پدیده 
ن حال با  دور از انتظار نیاز به اطالعات بیش�ت و واضح تر و در ع�ی
ه درک خود را از یک موضوع  ی است تا بتوان گس�ت درجه ابهام کم�ت
ده تری از واقعیت ها و احتماالت بسط دهیم و دست به  به دامان گس�ت
تحلیل بسیط تری بزنیم و در واقع در درون مان ایجاد مشور�ت عمومی 
ن همه  ن همه احتماالت و واقعیات و در واقع دست به مشورت ب�ی ب�ی
گذار درو�ن مان بزنیم و تولید نظریه و نتیجه ای محتمل تر را  غحاد تاث�ی
بکنیم. با انجام یک غزمایش کوچک مانند نگاه کردن به اشکال تو درتو 
)اگر جدید و آ�ی تکراری باشد به�ت است( که در نگاه اول یک تصویر 
بدست می غید ویل از مجموعه ای از اشکال تشکیل متوجه این واقعیت 
می شویم که ساختارهای فکری و ذه�ن به رسعت تشکیل می شوند و 
در نگاه اول یک تصویر را تشخیص می دهند و به سخ�ت هم تغی�ی 
می کنند. چرا که اگر منصفانه بیندیشیم متوجه می شویم که کمی زمان 
اف پیدا کنیم و گاهی هم ممکن  می برد تا ما به کل تصویر موجود ارسش
است توضیحات اطرافیان که متوجه واقعیت این موضوع شده اند برای 

ما کار ساز نباشد و ما بر روی نظر خود پای فشاری کنیم.
به  توجه  با  تصویر  به  نسبت  را  ورودی مان  اطالعات  ما  واقع  در 
تجربه ها مان که از راه دیدن تصاویری که در گذشته و یا حال کسب 
به  تبدیل  ادراک مان  فرغیند  از طریق  ناخواسته  به طور  و  کرده ایم 
انتظارات ما شده، پردازش می کنیم. حال اگر ما قبال تجربه دیدن 

ن تصاویری)مثال تصاویر سه بعدی و یا تصاویر تودرتو( را  صحیح چن�ی
ن و تعریف  داشته باشیم و یا از طریق ک� برای ما این موضوع تبی�ی
شده باشد، تبدیل به انتظار ما می شود و طی روند ادراک مان این 
انتظار در فرغیند ادراک مان اعمال می شود و در نتیجه ادراک نزدیک تر 
ن را)که در مثال باال  به صحیح را ناشیمی گردد. و اگر این تجربه و تبی�ی
نسبت به تصاویر ذکر شد( برای فرغیند ادراک به وجود نیامده باشد، به 
طور حتم روند ادراک طی مس�ی دورتر از درست و یا آلط را می کند 
و اگر فرص�ت برای مشخص شدن واقعیت برای فرد از طریق یافته های 
ن دیگران بوجود غید ضمن اینکه از پس از دریافت این  جدید و یا تبی�ی
ن جزء الینفک انتظارات فرد می شود تازه از اشتباه خود  تجربه و یا تبی�ی

هم متعجب هم می شود.
مثال دیگر این که اگر ما با ک� که تازه با او غشنا شده ایم قرار مالقا�ت 
شدن در واقع تبدیل به  بگزاریم و او دیر حا�ن شود این دیر حا�ن
انتظار ما از او می شود و در دفعات دیگر روی دیرغمدن او حساب 
می کنیم و انتظار داریم و حال اگر با ک� که همیشه رس وقت بر 
رس مالقات حا�ن می شده و یا غشنایان او می گویند همیشه رس وقت 
می غید قرار مالقات داشته باشیم و او دیر کند با توجه به انتظاری که 
ن ها�ی که بر ما جاری شده یک رسی احتماالت  از طریق تجربیات و تبی�ی
مثال در مورد مشکال�ت که امکان دارد برایش پیش غمده باشد تولید 

می کنیم.
ن منوال است.  در مورد تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات قضیه به هم�ی
زیرا ممکن است از غن زاویه ای که ما به رشته اطالعات نگاه می کنیم غن 
رشته را فقط یک نقطه ببینیم در حایل که در زاویه دیگر خطی است 
 هم شد باشد و شاید 

گ
 و درهم تنید�

گ
که چه بسا دارای عمق و پیچید�

هم یک ساختار D.N.A باشد که نه تنها در شکل و متخصات دارای 
 های مفهومی 

گ
 اعمال پیچید�

گ
ن تنید�  است بلکه در درون هم�ی

گ
تنید�

ه کرده است.  غزمایش تصاویر نمونه بسیار  و اطالعا�ت را در خود ذخ�ی
ن به این مطلب که الگوهای انتظار هم  خو�ب است برای صحه گذاش�ت
ند و هم اینکه غنچنان در عمق ذهن فرد ریشه پیدا  رسیع شکل می گ�ی
می کنند که ح�ت در صورت اطالع از وجود اطالعات نا همخوان با 
یافته های گذشته فرد)که در واقع یافته های اولیه فرد هم در اک�ش موارد 
ی حاصل از ذهنیت  ی جز تحت تاث�ی ذهنیت و در واقع سوگ�ی ن چ�ی
اولیه نیستند و اآلب عجوالنه و احساسا�ت هم هستند( باز هم به 
ی  ن سخ�ت تغی�ی دیدگاه می دهند. در واقع به صورت ناخودغگاه افراد چ�ی
را درک می کنند که به دلیل ذهنیت شان نسبت به غن مسئله انتظار 
دارند. انتظار می تواند منابع بسیار متنوعی داشته باشد. مانند تجارب 
گذشته که در آالب غموزش ها�ی که در محل تحصیل و در ارتباط با 
 و ح�ت رایج جامعه و 

گ
دیگران بدست می غ وریم و هنجارهای فرهن�

ایطی که فرغیند ادراک در  ن رسش محیطی که در غن مشغول هستیم و ن�ی
ه. غن صورت می پذیرد اعم از فشارهای روحی و جسمی و آ�ی

ایط متفاوت انتظارات و عملکردهای متفاو�ت را به دنبال دارد  در واقع رسش
ایطی  و به وجود می غورد. به مثایل عمومی تر روی می غورم)در مورد رسش
که فرغیند ادراک در غن رخ می دهد(: مثال اگر در کیف همراهمان 
مقدار زیادی چک مسافر�ت به همراه داشته باشیم)حاال به خاطر اینکه 
حساسیت باال برود به امانت هم باشد(و قرار باشد غن را به صاحبش 
برسانیم و برای رسیدن به محل کار صاحب غن نیاز باشد از محیط 
بسیار شلوآی عبور کنیم، احتیاط بسیار زیادی را در دستور کار قرار 
 ما باشد و ما در روزهای 

گ
می دهیم ح�ت اگر غن مس�ی مس�ی همیش�

ی از غن مس�ی عبور می کردیم  عادی بسیار راحت و با حساسیت کم�ت
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ایط روحی و فشارهای عص�ب در این دو زمان بسیار متفاوت  . نوع رسش
ایط عادی ح�ت به عوامل  خواهد بود به طوری که امکان دارد ما در رسش
تحریک کننده محیط اطراف خود چندان توجهی نکنیم در حایل که 
ایطی که حامل بار با ارزیسش هستیم ح�ت به صداهای پای  در رسش
عابران پشت رسمان و یا صدای گازدادن یک متورسوار هم حساس 
ایط ما اعم از سوءظن ها و ... نسبت به دو  می شویم. در واقع رسش
مقطع زما�ن و مکا�ن بسیار متفاوت است. که البته با تکرار پیش غمدن 
ایط محیطی برایمان عادی شود ویل همچنان احتیاط  این موقعیت ها رسش
ن نباشد به دور  حاصل از انتظار ما بر ما حکمفرماست )که اگر چه چن�ی

از عقالنیت است(.
ساختارهای فکری را در تحلیل معموال یک نوع گره و مانع می دانند 
 " کرد.  اجتناب  غن  از  فرافک�ن  و  ی  از سوگ�ی اجتناب  برای  باید  که 
ن استدالیل شخص باید  حساب حساب است و کاکا برادر "طبق چن�ی
ذهن باز داشته باشد و تنها باید تحت تاث�ی واقعیات موجود باشد و 
ن غرما�ن  ن به چن�ی نه پیش پنداشته های خویش در حایل که دست یاف�ت
ممکن و یا بسیار سخت و در واقع دست نایافت�ن است. در واقع  آ�ی
داده ها�ی که برای شخص به عنوان ساختارهای فکری جا افتاده اند، 
اطالعا�ت هستند از میان توده ای از اطالعات کیل که شخص را احاطه 
کرده و شخص غن داده ها را به عنوان یک رسی واقعیات پذیرفته و 
غن ساختارها را با موضوعی که در حال بحث و یا تفکرکردن درباره غنها 
است، مرتبط می کند و تولید نظریه )نظر خود( خود را در مورد غن 
موضوع می کند . در واقع ساختارهای فکری نه خوب هستند و نه بد 
بلکه اجتناب ناپذیر هستند و خییل از جاها هم به همان نسبت که 
مزاحم هستند بلکه بیش�ت سبب بازشدن راه و راه گشا هستند. زیرا که 
همیشه سکو�ی برای پرتاب الزم است .ذهن باز ذهن خایل است. این 
سخن شاید به نظر خییل ها ناخوشایند و بسیار بد و خبیثانه باشد. 
ن این مطلب است که ک� که قصد تحلیل موردی را دارد،  ویل مب�ی
نمی تواند با اجتناب از پیش پندارها به تحلیل �ب طرفانه دست پیدا کند 
ن "قضاوت �ب طرف " باشد، در واقع جز آفلت و  و تصویری که مب�ی

ی نیست. ن خودفری�ب چ�ی
برای اینکه درک درس�ت از اندازه طول داشته باشیم، نباید که با عنوان 
ی از  �ب طرف شدن م�ت را به عنوان یک پیش پنداشته و معیار اندازه گ�ی
ن  دست بدهیم. راه رسیدن به �ب طر�ن روشن کردن و مشخص ساخ�ت
ن مفروضات و استدالالت خود و تیم تا حد امکان حداقل  و شناخ�ت
برای خود و تا جا�ی که در غن مسئله الزم است برای دیگران است 
به طوری که دیگران و مخصوصا خودمان توانا�ی به نقدکشیدن و 
تحلیل کردن مفروضات خودمان را داشته باشیم و در واقع بتوانیم 
در ادراک مان اندیشه کنیم  تا بتوانیم غن استدالالت و تعاریفی را که 
در واقع تشکیل مفروضات و گاهی معیارهای ما را می دهند بشناسیم 
ده ترکردن و  و تحلیل و نقدشان کنیم و در واقع با این عمل به گس�ت
ین های غن مفاهیم اسایس و با  عمق دادن بیش�ت به برترین ها و عالی�ت
نان تاث�ی کم عمق ترین غنها زمینه را برای ادراک صحیح تر  کاهش دادن م�ی
فراهم کنیم. و در واقع بدانیم واحد اندازه ای که می خواهیم دریافت 
کنیم و پردازش کنیم و اعالم کنیم بر حسب چیست. م�ت یا سان�ت م�ت 
یا کیلوگرم . زیرا که نمی شود مساحت و محیط را طوری حساب کرد 
که مثال طول بر حسب "م�ت " باشد و عرض بر حسب "سان�ت م�ت " و 
ب کنیم زیرا جوا�ب که به  ارتفاع بر حسب "مایل " و در جا درهم �ن
دست خواهد غمد ناموزون و ناهمگن و در واقع نادرست و به یک 
کالم التقاطی خواهد بود و ماندگاری نخواهد داشت و حد اک�ش تبدیل 

به یک سیاست نادرست از نوع چالش نهادینه خواهد شد و تشکیل 
 غن هم از نوع فرهنگ آلط می دهد و چون در 

گ
نوعی کلو�ن فرهن�

 با خود دارد، با مواد افزود�ن هم ماندگاری 
گ

ذات تناقض و ناهماهن�
نخواهد داشت و غجر روی غجرش بند نخواهد شد و طی زما�ن هم که 

برپاست جز تولید بحران نمی کند.
مثال گاهی اوقات می شود برای محاسبه مساحت یک شکل که طولش 
بر حسب م�ت است و عرضش بر حسب سان�ت م�ت با تبدیل ی� از غنها 
به مقیاس دیگری و انجام عملیات محاسبه جواب صحیح را بدست 
غورد ویل غیا می شود شکیل را طوری بنا کرد که طول غن را بر مبنای 
ی طول( به ما داده اند و عرضش را  )یا تمام مقیاس های اندازه گ�ی م�ت
ی که برای محاسبه طول  بر مبنای کیلوگرم)یا تمام واحدهای اندازه گ�ی
به کار نمی رود(؟ برخی موارد را می شود با تبدیل کردن مقیایس که در 
ی پارادایم خودمان  غن پارادایم تولید شده اند، به مقیاس اندازه گ�ی
قابل استفاده کرد و برخی دیگر اصال در پارادایمی و واحدی که طراحی 
نان ما و  شده اند امکان تبدیل شدن به واحد و چه برسد به مقیاس م�ی
در واقع پارادایم ما را ندارد. مثال عام تر اینکه اگر اتومبییل که متعلق 
به کشوری است که واحد رسعت برای غنجا بر حسب مایل بر ساعت 
است وارد کشوری شود که واحد رسعت در غنجا بر حسب کیلوم�ت بر 
ساعت است، نمی تواند تنها با استناد به اینکه مثال روی تابلوی بزرگراه 
نوشته شده "80"عقربه رسعت سنج اتومبیل خود را به عدد "80" برساند. 
ی رسعت در غن کشور بر حسب  او باید با توجه به اینکه واحد اندازه گ�ی
کیلوم�ت است و روی رسعت سنج اتومبیل او بر حسب مایل بر ساعت 
نوشته شده لذا نمی تواند عدد روی رسعت سنج اتومبیل خود را تبدیل 
به کیلوم�ت کند چراکه در آ�ی این صورت رسعت او تا حدود دو برابر 
ن شده غن کشور برای غن بزرگراه خواهد بود زیرا که با واحدی  مجاز تعی�ی

متفاوت سنجیده شده است .
بعیصن موارد هستند که می شود با یک محاسبه و تبدیل غنها را وارد 
پارادایم خودمان بکنیم و اگر تبدیل نکنیم تولید بحران می کند ویل 
ن امکا�ن وجود ندارد. مثل این است که  برخی موارد هم هست که چن�ی
بخواهیم با یک چنگال غب بنوشیم این که امکان ندارد و نیاز ما را به 
عنوان وسیله حمل کننده غب جواب نمی دهد. پس نتیجه این می شود 
ات  که برخی موارد را می توان پذیرفت و برخی دیگر با یک رسی تغی�ی
در غنها می توان مورد استفاده قرار داد و برخی دیگر اصال قابل پذیرش 
نیستند و باید رد کرد. از اینجاست که درک می شود که همه گزاره ها�ی 
را که ارائه می شود، نمی توان یکجا رد کرد و یا پذیرفت و یا تبدیل کرد و 
ن صحیح بر اعمال ی� از موارد مذکور است  اساس تحلیل گری شناخ�ت
ن مکتب های  بر مورد به مورد گزاره های ارایه شده. مثال بارز غن هم�ی
ی جز بحران برای غنها نداشته  ن ی در آرب است که چ�ی دست ساز ب�ش
است. و ح�ت دستاوردهای بزرگ علمی شان را چون در محیطی ماهیتا 
اننند  متناقض تولید کرده اند دردی از دل غنها دوا نکرده و همچنان ح�ی
و هر چند وقت یکبار مکتب جدید به بازار می غورند و در واقع با تلفیق 
و التقاط خود بر خود بحران می سازند. از بحران فرو پایسش پایه های 
اجتماع و در واقع خانواده گرفته تا فساد و جنایت که غنها هم نایسش از 
بحران هویت است زیرا که سیاست نهادینه شده ای که با عنوان فرهنگ 
در جامعه خود در ادوار مختلف مانند غزمایشگاه روا کرده اند به دلیل 
آلط بودن سیاست ها و نا هماهنگ بودن در خود وبا هویت و فطرت 
اصیل انسا�ن تبدیل به چالش نهادینه شده و یک دمل و آده رسطا�ن 

تولید شده و رس در غورده است.
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مقاالت
گ

عرفان یا تسهیل سلطه، تراوای فرهن�
در خانه های ایرا�ن 

 در 
گ

مقاله| عرفان یا تسهیل سلطه، تراوای فرهن�
خانه های ایرا�ن

ل علم و  روزگاری انسان، خود را غفریننده می دید و جهان را در کن�ت
تکنولوژی سلطه طلب خویش می پنداشت. غن عرص، عرص مدرن 
وی  ، ضعیف تر از غن است که می اندیشد، به ن�ی نام گرفت. اما ب�ش
جاودانه ای وابسته است که غرامشش، در گرو شناخت او و فنای در 
اوست. عرص کنو�ن را عرص معنویت نامیده اند؛ زیرا پس از حدود 
 مادیات و فن غوری های 

گ
� چهار قرن دوری از معنویت و دین، چ�ی

غرام�ش  است.  دورتر شده  غرامش  از  روز  ب�ش هر   
گ

زند�  ، ماشی�ن
ن و صنعت غن را می یابد، ویل  که می پنداشت در فن غوری و ماش�ی
، قدر�ت برای برخی شبه انسان ها به ارمغان غورد  ن ابزارهای ف�ن هم�ی
که با غن در فاصله حدود چهل سال )1914 تا 1945 میالدی( دو جنگ 
خانمان سوز و ویرانگر به راه انداختند و دنیا را به نابودی نزدیک تر 
کردند، دو جنگ جها�ن که به کام زرساالران یهودی و صهیونیست 
و گاه مسیحی بود. در این دو دوره جنگ بیش از صد میلیون انسان 
و  نابود شدند  و  غتش سوختند  در  بودند،  گناه  �ب  شان  بیش�ت که 
رسمایه داران؛ در نتیجه اوضاع بحرا�ن جنگ، ثروتمندتر شدند. این 
دو جنگ به نام دین نبود، بلکه حاصل شبه تمدن مدرنیته بود. در 
( و فاشیست های  یک سو، سوسیالیست های میل گرا )نازی های غلما�ن
ال های  اتورپرست بودند و در سوی دیگر، لی�ب ایتالیا�ی و ژاپ�ن های ام�پ
ن و پراگماتیست های غمریکا�ی و  انگلی� و کمونیست های شوروی و چ�ی
د شوم، بازی کودکانه یهود  ! این دو ن�ب طرفداران فرانسوی حقوق ب�ش
�ت و آر�ب چهارصد سال، مکتب های  و فراماسونری و رسمایه داری رسش
مادی را جایگزین دین ساخته و جای خایل دین را با ایسم های پرزرق 

و برق، پرکرده بودند، رسوا کرد.
اما انسان های فهمیده، پس از فاجعه های دوران مدرنیته دریافتند 
 

گ
که مدرنیته و مکتب های متعددش، نه تنها پاسخ گوی نیازهای زند�
غنها نیستند، ب�ش را به جهنم بزرگ جنگ با بیش از صد میلیون کشته 
د، دوران پس از تجدد  ن ن�ب ن دلیل از اواخر دوم�ی کشانده اند. به هم�ی
یا پست مدرن غآاز شد که اندیشه وران با حرارت و شور، مدرنیته را 
ن اشتیاق معنوی و دی�ن  نقد می کردند. قدرت طلبان و منحرف ساخ�ت
ب�ش در دوران معا� اما رسمایه داران و دنیاطلبان همچنان در این 
اندیشه بودند که برنامه جدیدی غآاز کنند تا باز بر ثروتشان افزوده 
شود و استعمار نو�ی را جایگزین سنت های استثماری خود کنند. 
ین راه، نقد پست مدرن ها از یک سو و همراهی تاکتی� با غنها  به�ت
ن شد که پست مدرن های سنت گرا مانند  از سوی دیگر بود. چن�ی
روژه گارودی و حامد الگار و رنه گنون که همراهی با دین را تنها راه 
رها�ی می دانستند، نفی و با فشارها�ی روبه رو شدند و مکتب های 
پست مدر�ن که به سمت معناگرا�ی بدون دین پیش می رفتند، تقویت 
شدند، مانند: معنویت های متمایل به بودیسم و هندوئیسم و 

تائوئیسم و کابالیسم و رهبانیت مسیحی.
پس از شکست شوروی در جنگ رسد و پیشتازی اروپای آر�ب و غمریکا 
، به یکباره رسانه های وابسته به زرساالران، به  د قدرت جها�ن در ن�ب
بودیسم تب�ت )المائیسم( و کابالیسم )تصوف یهودی( و فرقه های 
 گرایش پیدا کردند و فیلم های متعددی با 

گ
جدید و دین های ساخت�

نام معنویت گرا�ی از سینمای پرقدرت هالیوود به تمام نقاط جهان 
یـ  تجاری  ن پنداشتند که تراست های ه�ن رسازیر شد و ساده دالن چن�ی
شان وابسته به صهیونیسم بودند، به سمت انسان  هالیوود که بیش�ت
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مردم  گرایش  کوئیلو 
جهان به عرفان در دنیای فعیل 

را خوب دریافته  است. اندیشه وی 
را نمی توان در عرفان مسیحی خالصه 

اندیشه های  برخی  از  آشکارا  بلکه  کرد، 
عرفان  سحر  با  آمیخته  و  ن  ارسارآم�ی

بودیسم،  یوگا،  مثل  پوس�ت  رسخ 
تأث�ی  تائوئیسم  و  هندوئیسم 

پذیرفته است. 

گرا�ی پیش می روند. در این میان، معنویت اسالمی هیچ جایگاهی 
در این روند نداشت. طبیعی است که نمی توان گفت: »سینما و 
ه�ن آر�ب را به اسالم چه کار، غنها که یهودی و مسیحی اند!«؛ زیرا 
همان گونه که مسلمانان در جامعه آر�ب در اقلیت بودند، بودائیان 
و هندوها و تائوئیست ها از مسلمانان هم کم�ت بودند. در طول 
تاریخ، آربیان با مسلمانان اندلس و امثال ابن سینا و ابن رشد بیش 
ن و انگلی�  ق دور غشنا بودند و غثار غنها را به الت�ی از اندیشمندان رسش
ی را در  و فرانسه و اسپانیویل ترجمه کرده بودند. پس باید دلیل به�ت

این میان یافت.
کم کم معلوم شد، بخ�ش از معنویت گرا�ی رسانه های وابسته به 
ن  قدرت مداران، برنامه ای حساب شده است برای کم رنگ ساخ�ت
ایط نامناسب آرب، در غنجا  معنویت گرا�ی اصییل که در نتیجه رسش
شخصیت پرداز  مؤسسه های  دیگر،  سوی  از  بود.  رشد  حال  در 
ل رسمایه داران اصیل قرار داشتند، افراد  آر�ب که به شدت در کن�ت
خایص را که چندان اصیل نیستند، در کارتل های رسانه ای خویش 
به اوج رسانده اند، به گونه ای که هر کوی و برز�ن در جهان غنها را 
می شناسد. این اوضاع تردید هر انسان خردمندی را بیش�ت می کند و 

اندیشه دقیق تری می طلبد. ی� از افرادی که در این اوضاع 
به باالترین قله های شهرت جها�ن رسید و زرساالران 

و صهیونیست ها بارها او را تأیید کردند، پائولو 
کوئیلو است. کوئیلو در سپتام�ب 1999 پس از 
سفرهای طوال�ن به دورترین نقاط جهان، از 
ن )ارسائیل( دیدن  ن های اشغایل فلسط�ی رسزم�ی
کرد. کتاب های او در این کشور فروش بسیار 
باال�ی داشت و مسئوالن حکومت از اندیشه ها 
و باورهای او حمایت کردند. نارسش کتاب های او 
در ارسائیل، اظهار امیدواری کرده اند که روزی 
فرا رسد که مردم جهان برای خرید کتاب های 

نویسندگان ارسائییل چون کوئیلو، در ارسائیل صف 
بکشند. کوئیلو پیش از غنکه در سال 1379 ه.ش در زمان 

دولت اصالحات به ایران بیاید، در همایش جها�ن سازی »داووس« 
ا�ن کرده بود. این همایش یک بار در سال برگزار می شود و تنها،  سخ�ن
شخصیت های عایل رتبه کشورهای قدرتمند سیایس و اقتصادی در 
غن حضور می یابند و ح�ت شخصیت های رده دوم اجازه ورود به 
این همایش را ندارند. کوئیلو در این نشست، درباره غثار خود و نوع 
عرفا�ن که ترویج می کند، مطال�ب گفت! در غن جلسه، شیمون پرز 
( از او قدردا�ن کرد و گفت:  )از مسئوالن عایل رتبه رژیم صهیونیس�ت
»معنوی�ت که شما مبّلغ غن هستید، در خاورمیانه برای ما بسیار مفید 
است و ما بدین شیوه می توانیم صلح و غرامش یهودیان را در کشور 

خود حکم فرما کنیم.
به راس�ت این چه نوع معنوی�ت است که روحیه جهاد و مبارزه را از 
د؟ او در ی�  ، به سود آاصبان ارسائییل می گ�ی مسلمانان فلسطی�ن
ن ارسائیل،  ن از دست رئیس جمهور پیش�ی از سفرهایش به سوئیس ن�ی
شیمون پرز هدیه ها�ی دریافت کرد. بر ماست که به دور از تبلیغات 
، غثار این نویسنده برزییل را به دقت برریس کنیم. با جریان  جها�ن
، به راح�ت می توان پیش بی�ن کرد که به زودی  رسمی پروپا گاندای جها�ن
ی زیادی را از این نویسنده، در هالیوود  فیلم ها و غثار کمیک و ه�ن
اف  و دیگر رسانه های مرسوم شاهد خواهیم بود. غثار کوئیلو به اع�ت

 پرفراز و نشیب او بوده است. در 
گ

خودش، تحت تأث�ی شیوه زند�
ا�ت   خود را بیان می کند و در برخی دیگر، تأث�ی

گ
برخی از این غثار، زند�

 او، 
گ

 گرفته است. ازاین رو، غشنا�ی مخترصی با زند�
گ

را که از غن زند�
در فهم و نقد غثارش مؤثر خواهد بود. او متولد 1947 م. است. در 
وی برزیل   به دبستان مذه�ب سن اگناسیو در ریودوژان�ی

گ
هفت سال�

ی درس های مذه�ب  وارد شد. کوئیلو به تدریج دریافت که از فراگ�ی
کت در مراسم مذه�ب گروهی که به اجبار  ار است. در �پ غن از رسش ن ب�ی
ناری خود را از واجبات دی�ن اش نشان  برگزار می شد رس باز زد و ب�ی
داد. والدینش مایل بودند کوئیلو در رشته مهندیس درس خود را ادامه 
دهد، ویل او به ادبیات عالقه مند شد و تصمیم گرفت نویسنده شود. 
از این رو، با والدین خود مخالفت کرد. پدرش احساس کرد فرزندش 
، دو بار 

گ
از بیماری روا�ن خایص رنج می برد و او را در هفده سال�

ی کرد. در غنجا پزشکان برای درمان کوئیلو،  در بیمارستان روا�ن بس�ت
ی� استفاده کردند. وی رمان ورونیکا تصمیم  چندین بار از شوک الک�ت

ن دوران نوشت. د را تحت تأث�ی هم�ی د بم�ی می گ�ی
پائلو کوئیلو پس از رها�ی از بیمارستان، به یک گروه تئاتر پیوست و 
کارهای پراکنده ای در مطبوعات انجام داد. تماشاگران این تئاتر غن را 
کامالً ضد اخال�ت و ترویج کننده فساد خواندند. در �پ غن، پدر 
ی  ن بار در بیمارستان روا�ن بس�ت کوئیلو او را برای سوم�ی
کرد. کوئیلو مد�ت از دارو استفاده کرد و سپس به 
استفاده از مواد مخدر روی غورد. وی مدت پنج 
سال به مواد مخدر و توهم زا به شدت معتاد 
ن و سپس  بود و بعد ترک کرد. او ابتدا کوکائ�ی
ن و ماری  مواد روان گردان و پیوت و مسکال�ی
جوانا و برخی دیگر از مواد افیو�ن را مرصف 
وبات الکیل  ن به شدت به م�ش می کرد. همچن�ی
معتاد بوده و همچنان معتاد است. او در دهه 
شصت، مد�ت در جنبش هی�پ گری برزیل فعالیت 
کرد و شیفته افکار کارل مارکس و انگلس و ارنستو چگوارا 
، از فرقه ای به نام رام )Ram( تأث�ی گرفت. پس  ن بود. همچن�ی
از مد�ت ی� از غهنگ سازان به نام رائول سیکساس از او خواست 
تا برایش شعر ب�اید. نوار غهنگ ها�ی که او شعرش را رسوده بود، 
ن بار پائلو را به پول زیاد رساند. او بیش  فروش خو�ب کرد و برای نخست�ی
از شصت شعر برای غهنگ های رائول رسود. غنها در زمینه موسیقی 
، اقدام به چاپ مجموعه  ن راک برزییل فعالیت می کردند. همچن�ی
داستان های کمدی سک� به نام کرینگ ها کردند. غفرینش این غثار را 
راهی برای رسیدن انسان ها به غزادی می دانستند! حکومت وقت، این 
کتاب ها را زیان بار دانست و غنها را به زندان انداخت. رائول خییل زود 
غزاد شد، ویل کوئیلو مدت ها در زندان ماند، چرا که او را مغز متفکری 
که داستان های کمدی سک� را غفریده بود شناختند. او عالقه زیادی 
نه ای از هی�پ گری و  به شهرت داشت. در یک کالم، می توان او را غم�ی
سوسیالیسم تا جادو و بودیسم و مسیحیت و یهودیت و سکس و 

عشق هرزه دانست.
کوئیلو گرایش مردم جهان به عرفان در دنیای فعیل را خوب دریافته 
است و گرایش های شدید عرفا�ن و معنوی در غثارش موج می زند. 
اندیشه وی را نمی توان در عرفان مسیحی خالصه کرد، بلکه غشکارا 
ن و غمیخته با سحر عرفان رسخ پوس�ت  از برخی اندیشه های ارسارغم�ی
ن کارلوس کاستاندا، از مشاه�ی  تأث�ی پذیرفته است. ح�ت مد�ت برای یاف�ت
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، مکتب های  ن ، به چند سفر رفت. همچن�ی معناگرای رسخ پوس�ت
ق غسیا و یوگا، بودیسم، هندوئیسم و تائوئیسم بر او  معنوی رسش
ن با دوستش رائول تجربه  تأث�ی جدی گذاشته اند. او جادوی سیاه را ن�ی
ی ویلر، ژورژه  کرده است. وی از افرادی چون خورخه لوئیس، ه�ن
امادو، خیام، مولوی، یونگ و پولوس )عالم یهودی مسیحی شده 
که مسیحیت را به شدت تحت تأث�ی خود قرار داد( الگو گرفت و 
رسانجام، سه ازدواج ناموفق او هم در غنچه درباره عشق نگاشته، 
ا�ت غثار خود را   غثار او این است که محتوای ارسش

گ
مؤثر بوده است. ویژ�

همچون نویسندگان اگزیستانسیالیست، در قالب رمان و داستان ارائه 
کرده است. او نویسنده اد�ب نیست و نوعی عرفان توده ای را ترویج 
می کند که در غن، رسیدن به مقصد غسان است و خداوند اشتباه های 
انسان را می بخشد، همان گونه که انسان اشتباه های خدا را می بخشد. 
او خداوند را عشق مطلق می داند. کوئیلو خدا�ی خطاکار را باور دارد 
 و گناهکاری خود کنار 

گ
که با وجود او غسوده تر با سخ�ت های زند�

ن خدای کامل و حکیم و به دور از خطا،  می غید. در حایل که شناخ�ت
ین می کند. غرام�ش   را ش�ی

گ
بسیار غرام بخش تر است و رنج های زند�

که با اعتقاد به خدای خطاکار و از راه بخشش او ایجاد می شود، 
همچون رسا�ب است که دقایقی به نظر می غید و می گذرد و ماندگار 

نیست. او در کتاب بریدا، عشق را جوهره غفرینش می داند.
از مهم ترین  او به فاریس ترجمه شده است.  حدود هفده کتاب 
کتاب های وی کیمیاگر است. او در این کتاب، از داستا�ن در مثنوی 
ح حال  مولوی، دف�ت ششم، الهام گرفته است. داستان مولوی، رسش
مردی است که خواب می بیند در کشور مرص، گنجی نهفته است 
و برای به دست غوردن گنج �ب درنگ به راه می افتد. پس از پیمودن 
مساف�ت زیاد، از سخنان نگهبان دروازه شهر درمی یابد که گنج در 
 خود او پنهان شده و این مس�ی را بیهوده غمده 

گ
همان محل زند�

ن گونه است با این تفاوت  است. در داستان کیمیاگر هم ماجرا هم�ی
که شخصیت اصیل داستان از کشور اسپانیا راهی مرص می شود، در 
حایل که در داستان مثنوی شخصیت داستان از بغداد راهی مرص 
می شود. در کتاب کیمیاگر، کوئیلو به عمد کشور اسپانیا را برگزیده تا 
مستقیم، مسیحیت را رودرروی مسلمانان قرار دهد و  به صورت آ�ی
در پایان این گونه وانمود کند. که گنج اصیل در همان کشور اسپانیا 
بوده و مسافر �ب دلیل به گنجی مبهم در کشورهای اسالمی دل بسته 
ن دلیل  است. این اثر با هدف های استعماری هم سو�ی دارد و به هم�ی
ادبیات استعماری به شدت از غن پشتیبا�ن می کند. جالب این است 
، از الهام پذیری کوئیلو از مولوی  که در هیچ یک از نقدهای سفاریسش
صحب�ت نشده است و همه این موارد را به خود او نسبت داده اند. 

ی در این باره نگفته است. ن ن چ�ی خود ن�ی
د با نیازهای  کوئیلو می کوشد با طرح مسئله سحر و جادو، به ن�ب
 ببخشیم، 

گ
ن به زند� معنوی ب�ش برود. به گمان او اگر جنبه سحرغم�ی

 پوچ آم زدگان تمدن آرب باز می گردد. او متأثر 
گ

شور و نشاط به زند�
از معنویت رسخ پوس�ت است. عرفان رسخ پوس�ت از نوع عرفان های 
طبیعت گراست؛ به این معنا که متعلق شهود در غن، وحدت روح 
وی طبیعت است. طبیعت گرا�ی  طبیعت و فنای نها�ی سالک در ن�ی
از غنجا غآاز شد که انسان دعوت انبیا را فراموش و به اندیشه این 
جها�ن خود بدون وحی تکیه کرد و کوشید تا نیاز خود را به قدسیت و 
ن بال و محنت  پرستش ارضا کند. از این رو، چون روزی و نعمت و ن�ی
و�ی برتر،   خویش را در طبیعت دید، باور کرد که طبیعت ن�ی

گ
زند�

ناشناخته، رمزغلود و مستقل دارد که می توان با غن، معنویت گرا�ی و 
ن نوعی از عرفان های  خداجو�ی فطری را پاسخ گفت. عرفان تائ�أ ن�ی
طبیعت گراست که ی� شدن با روح کیها�ن را شعار خود قرار داده 
ن موجود ناشنایس، مبهم است و  است، ویل راه های رسیدن به چن�ی
مشکالت فراوا�ن دارد و انسان را از ادیان توحیدی دور می کند. تأث�ی 
اب و مواد الکیل در غثار کوئیلو  استفاده از مواد مخدر و توهم زا و رسش
ن که امروزه در جهان  نمایان است. تأث�ی اندیشه های مارکسیس�ت ن�ی
شکست خورده اند، در نوشته هایش هویداست. درباره نگاه او به خدا 
ن بر غن است. او  و معاد و وحی، دقت زیادی الزم و نقدها�ی ن�ی
خدا�ی را ترسیم می کند که چون خدای تورات، گناه می کند و از کرده 
ی، در رمان کوه پنجم  خود پشیمان می شود. در زمینه وحی و پیام�ب
با اثرپذیری از کتاب عهد قدیم، ایلیای ن�ب کافر می شود و خشم و 
نفرت خود را غشکار می کند. سپس از غن خالص می شود و قوم خود 

را از دست ملکه بت پرست نجات می دهد.
گرچه او از باورهای برخی عارفان مسلمان اندل� الهام گرفته است، 
ن با عرفان ناب اسالمی دارد. متأسفانه منتقدان ما  تفاوت های زیادی ن�ی
کم�ت به این مسئله در نوشته های خود اشاره کرده اند و جز تعدادی 
اندک، بقیه روزنامه نگاران و نویسندگان با �ب هوی�ت تمام، تسلیم غثار 
، به  و اندیشه های کوئیلو شده اند. عرفان در فرهنگ اسالمی و ایرا�ن
معنای شناسا�ی و در اصطالح، نام دانش الهی است که هدف غن، 
شناخت حق و اسما و صفات او از راه کشف و شهود است. معیارهای 
 ، اصیل عرفان اسالمی، توحید و نوبت، قرغن محوری و وحی گرا�ی
ن  قوان�ی رعایت  رفتاری،  و  عمیل  پای بندی  محوری،  ه  و س�ی سنت 
یعت، طهارت ظاهری و باط�ن از راه خودشنایس و خودسازی،  رسش
مراقبت پیوسته از نفس و الگو قراردادن انسان های وارسته و اهل 
 در برابر فرد و جامعه، گریز 

گ
مراقبه، مسئولیت پذیری و تعهد پیشه �

ارتباط روحی  از  )که  ی و فردگرا�ی محض، والیت گرا�ی  از گوشه گ�ی
و توسل به اهل بیت غآاز می شود تا به مقام فنای در والیت الهیه 
انجامد(، رعایت ادب با الله و پیداکردن رنگ و بوی خدا�ی در همه 
حالت ها و رفتارهاست. به هر حال، راز موفقیت غثار او را می  توان 
افزون بر حمایت رسانه های پرمخاطب جها�ن و مراکز قدرت، در چند 
نش نمادهای ادیان  مورد خالصه کرد: او در جای جای غثارش با غم�ی
�ت و رسخ پوس�ت  توحیدی با سنت های معنوی بودا�ی و تائو�أ و رسش
، نوعی همانند سازی برای مردم مناطق مختلف جهان  و جادوگرا�ی
 

گ
ن به سمت معنوی�ت مبهم و ساخت� ایجاد کرده و توانسته با رف�ت
، در میان توده های ساده اندیش جهان نفوذ کند. افزون  و فرادی�ن
بر غن، او حوادث داستان هایش را از نقاط مختلف جهان غآاز کرده 
ا�ی در جلب نظر خوانندگان در رسارس جهان دارد.  است که سهم ب�ن
وی مد�ت مشاور ویژه یونسکو در برنامه هم گرا�ی های روحی و گفت 
ن مسئله نشان می دهد که او  ن فرهنگ ها بوده است و هم�ی وگوی ب�ی
وز جنگ جها�ن دوم بودند،  ن که پ�ی به خواسته سازمان ملل )که متفق�ی
غن را تشکیل دادند( مشغول ترویج اندیشه های التقاطی خود است.
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 » ایرا�ن »شـاهزاده  فیلم  در 
ایرانیان مثبت، مشـرك و معتقد به 
اسـاط�ی هندو-ایرا�ن و چندخداگرایانه 
ن ایرانـی در  بودند و نام ره�ب شـیاط�ی
« بود با لباسـی  ن ایـن فیلـم، »حسـن�ی
شـبیه  عمامه اى  و  سـیاه  سـرتاپـا 

عرب هـاى داعشـی! 

مقاالت
هیوالسازی از اسالم ناب در سینمای غرب

مقاله| هیوالسازی از اسالم ناب در سینمای غرب

سـینما کـه دراواخـر قـرن نوزدهـم اختـراع شـد، اهمیـت به سـزا�ی 
در بازنمایـی ذهنـی آر�ب ها از اسـالم دارد و باید مورد بررسـی قرار 
د. در ایـن مقاله مـرورى اجمالـی از ایـن موضوع خواهیم داشـت.  گ�ی
سـینماى غمریـکا کـه امروزه منبـع تغذیه فکر جهانیان اسـت، در ابتـدا 

در کرانه شـر�ت ایاالت آصب شـده از دست رسخ پوستان، توسط 
مسیحیا�ن چـون ادیسـون اختـراع شـد؛ ولـی یهودیـان با 

دالیـل متعـددى، فعالیت منسـجم خویش را در 
کرانه هاى اشـغایل شـر�ت قاره جدید، در کنار 

شـهر لس غنجلـس در منطقـه هالیـوود، غآاز 
کردنـد. هالیوود، طبق اسـناد تاریخ ِ سـینما، 
یهودى متولد شد و البته توسـط یهودیان 
رویس صهیونیست مآب و کابالیست مسـلک 

نـه اقلیت یهودیـان متدین و منصف.

در  غرب  پیچیده سینماى  مرحله  پنج 
ن  مصاف با اسالم راست�ی

در مرحلـه اول، ایـن صهیونیسـت ها مسـلما بـه نفـع خـود 
نمی دیدند کـه رقیب قدرتمند فکرى شـان ، یع�ن اسـالم در جهان 
ى از  ن به رشـد سـریع خویـش ادامـه دهـد و بنابرایـن اسـالم سـت�ی
ى اى که در قالب  ن ابتدا همزاد سـینماى آرب متولد شـد؛ اسالم سـت�ی
زام�ب نما�ی از مسـلمانان ِ و شیطان شنایس همسـو با اسالم شنایس 
مستشـرقان آربزده، از سال ها قبـل در هالیـوود بـا غثارى چون 
« غآاز شـده بـود و هنوز هم در فیلم هاى بسـیار زیادى  »جن گ�ی

همچـون »یونایتد93« ،»سـی دقیقه پس از نیمـه شـب/2012« ،»فتنه« 
و »تسـلیم« ادامه دارد. 

در مرحلـه دوم، با شـروع حرکت رها�ی بخش روحانیت شـیعه و مردم 
ى با  ن مسـلمان ایـران و سـپس پیـروزى انقالب اسـالمی، اسـالم سـت�ی
ى و شـیعه هرایس همراه شـد و به وجوه مختلفی، مسلمانان  ن ایران سـت�ی
و ایرانیـان و شـیعیان تحق�ی شـدند. فیلم هـاى متنوعی چـون »300 
»پاسـداران  چـون  قدیمی ترى  فیلم هـاى  و  »غرگـو«  و   »
»ارباب  و  هرگـز«  دختـرم  »بدون  و  غیـت الله« 
غرزوها« شـواهدى بر این ادعا هسـتند. در این 
غثـار متعـدد و چند الیه، به ترتیب براى تخریب 
اسـالم و ایـران و هراس از انقـالب اسـالمی این 
 بـر روى هم 

گ
مـوارد مراعات شـده اند که هم�

یـن »غنفلونزاى نیویور�« را می سـازند:  در  دک�ت
برخـی از ایـن فیلم هـا و داسـتان ها و رمان هـا، 
بـه مبانـی فکـر اسـالمی- شـیعی حمله شده 
اسـت. در بعیصن از این سلسـله محصوالت، 
از کنار تشـیع گذشـته است ویل ِ تشـیع ایرا�ن 
را بد نشان داده اسـت. در شـمارى از خروجی هـاى 
برنامـه دار سـینماى آـرب، از تشـیع گذر کـرده ولـی انقالب 
اسـالمی را بـد نشان داده اسـت .در گـروه سـوم ایـن تولیـدات 
جهـت دار، مردم شـیعه اسـ�ی در چنگ ِ دروغ هـا وریـاکارى روحانیون 
، در بند  سـوء اسـتفاده گرند. در برخـی از ایـن غثـار، مردم شـیعه ایرا�ن
ن و نظامیان زورگوى ایران وسـپاه هسـتند. در برخـی از ایـن  مسـئول�ی

فیلم هـا، تشـیع و انقـالب را رهاکـرده ویل مردم ایـران را فاسـد یـا 
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 » ایرا�ن »شـاهزاده  فیلم  در 
ایرانیان مثبت، مشـرك و معتقد به 
اسـاط�ی هندو-ایرا�ن و چندخداگرایانه 
ن ایرانـی در  بودند و نام ره�ب شـیاط�ی
« بود با لباسـی  ن ایـن فیلـم، »حسـن�ی
شـبیه  عمامه اى  و  سـیاه  سـرتاپـا 

عرب هـاى داعشـی! 

تنبل یا فریبـ کار جلوه داده اسـت. در برخـی غثـار هـم خواسـته اسـت 
مـردم مسـلمان ایـران را بـه فسـاد و همجنس گرایـی و گرایـش بـه 
 کثیـف آربـی تشـویق کنـد. در برخـی از ایـن غثـار نیـز 

گ
سـبک زند�

مردم ایران را خسـته از اسـالم و ایـران و انقالب نشـان داده و غنـان 
ن به بهشـت آـرب می کند.  را تشـویق بـه رف�ت

ِ داخیل  الزم اسـت توجـه جـدى بـه دنباله هاى سـینما�ی وادبـی 
ن  ایـن جریان برنامه ریـزى شـده در آـرب، صورت پذیـرد. همچن�ی
 -

گ
فرهن� و جاسوسـان سـازمان هاى  فـرارى  ایرانیان  باید سـینماى 

محسـن  و  قبادى  بهمن  بهنـود،  مسـعود  مانند  آرب  جاسوسـی 
ن مدنظر قـرار داد. دیگر غن که بایـد در نظر داشـت  مخملباف را ن�ی
که برخی محصوالت سـینماهاى وابسـته بـه وهابیت و بهائیت مانند 
« نیـز در  ن »سنگسـار ثریا «، »سـریال عمر« و »سـریال حسن و حس�ی
ند. همـه ایـن زنجیـره، باهـم تـالش می کنند تـا انواع  همیـن مسـ�ی

گسسـت هـاى اجتماعـی و حکومتـی و روانـی را در جامعـه 
شـیعی ایـران و جبهه مقاومت منطقه آرب غسـیا، به 

وجود غورند و نخ تسـبیح وحدت اقشـار مختلـف 
نابـودى  با  بتوانند  تا  بگسـلند  را  ایـران  در 

ام القراى مقاومـت، جهان را در بند اسـتعمار 
و اسـتثمار خویش قـرار دهند.

بتـوان گفت پس  در مرحله سـوم، شـاید 
از عدم موفقیـت الزم در دو مرحله قبـل، 

اسـت  شـده  شـروع  ن  ن�ی جدیدى  مرحلـه 
ن بوده ایـم که  که در غن، شـاهد فیلم ها�ی ن�ی

ن ایرانیان مطلوب اربابان سـینما  تـالش کرده اند ب�ی
زندگـی  با سـبک  که  غنا�ن  یعنـی  ورسـانه هاى آربـی، 

غمریکا�ی خوگرفتـه و به دنیاطل�ب و می گسـارى می پردازنـد، بـا 
ایرانیانـی کـه دل در گـرو عرفـان و دیـن دارند، تفـاوت بگذارنـد. فیلم 
« نمونـه کامل این جریـان ظریف و دقیق شـیطا�ن  »شـاهزاده ایرا�ن
بود و نکته مهم تر اینکه ایرانیان مثبت در این فیلم، مشـرك و معتقد 
ن  به اسـاط�ی هندو-ایرا�ن و چندخداگرایانه بودند و نام ره�ب شـیاط�ی
« بود با لباسـی سـرتاپـا سـیاه و  ن ایرانـی در ایـن فیلـم، »حسـن�ی
ن پادشـاه تـازه ایران  عمامه اى شـبیه عرب هـاى داعشـی! در انتهـا ن�ی
فهمید کـه حق با ایرانیان مشـرك و اسـطوره زده اسـت نه ارادتمندان 

 . به عرفان اسـالمی ایرا�ن و سیاه پوشـان جادوگر ایرا�ن
در مرحلـه چهـارم، اخیـراً تحقیـر حرکت هـاى غزادى بخشـی کـه به خط 
مقاومـت انقـالب اسـالمی در برابر صهیونیسـم و اسـتکبار نزدیک 
هسـتند نیـز بـه خط حملـه آر�ب ها در سـینما و رسـانه اضافه شـده 
اسـت و شـامل جنبـش حماس، حزب الله لبنان و ح�ت مقاومت هاى 
ن شـده  ضدغمریکا�ی مسـلمانان افغانسـتان، هنـد، ترکیـه و پاکسـتان ن�ی
اسـت. چندین اثر از سـینماى اسـرائیل آاصب و غثار کلیشـه اى از 
ن به تروریست نشـان دادن ایـن جنبش هـا  سینماى غمریکا و فرانسه ن�ی
پرداختـه انـد. به عنوان نمونـه می توان اشـاره اى بـه فیلـم »خـودى« 
، با چشـما�ن  محصـول 1999 کـرد کـه مایـک واالس تهیـه کننده غمریکا�ی
کل حزب الله لبنان نشسـته اسـت و همزمان صداى  بسـته روبروى دب�ی
 

گ
ن ها در خیابان به همراه غهن� غنونس و پارس سـگ وبوق ماشـ�ی

دلهـره غور گـوش مخاطـب را غزار می دهد.
 در مرحلـه پنجـم، در فیلم هاى متنوعـی که مروج عرفـان و معنویت 
منهاى وجـود حقیقـت اسـالم و خدا هسـتند نیـز این تضاد بیـن 

حماسـه و عرفان به وضـوح بـه چشـم می خورد و تالش شـده اسـت 
کـه معنویت نویـن جها�ن یا همـان معنویـت عرصنوین که مروج 
معنویت اومانیسـ�ت و سـکوالر و سـبک زندگـی غمریکایـی هسـت، 
غثارى چون »اسـم من خان اسـت« و »پنـج منـاره  ترویج شـود. 
در نیویورك« در کنار »انیماتریکس« و »غواتار« از سـینماى هند و 
ن ایده اى هسـتند. در غثارى که در این راسـتا  ترکیه و غمریکا مروج چن�ی
سـاخته می شـوند، چهـره مسـلمانا�ن که به دنبـال اسـالم �ب طرف 
 و تسـامح دی�ن 

گ
و خنثـی و عرفان متکثـر هسـتند و واجد آربزد�

هسـتند، مثبت نمایـش داده می شـوند ویل مسـلمانان طرفدار انقالب 
اسالمی و شـریعت محور و توحیدباور، افراطـی معرفـی می شـوند. 
جالـب اسـت کـه جریانـات آـرب گـرا در داخـل کشـورهاى اسـالمی 
مانند طرفداران »عبدالکریم سـروش«، »محمدغرکون«، »نرصحامـد 
ابوزیـد« و »ملکیـان« و مبلغـان عرفان هـاى کاذب و اومانیسـ�ت و 
سـکوالر نیـز در همیـن راسـتاى اسـالم آربـی و صوفیانه 
و  شـریعت محور  جریانـات  و  می کنند  تبلیـغ 
ن و منتقـدان هولوکاسـت  انقالبـی و استکبارسـت�ی
می دهنـد.  جلـوه  افراطـی  را  وصهیونیسـم 
ن  . سـی ن�ی خط تبلیغـی رادیو غمریکا و بـی. �ب
ن سـمت متمایل می باشـند. برخی  دقیقا به هم�ی
رسـانه هاى مکتوب و تصویرى داخل کشـور و 
ن  مندنمایان آرب زده و همراهان آرب نشـ�ی ه�ن
ن این خط را دنبال می کنند. داعش سـازی  غنها ن�ی
از مسـلمانان توسـط سـازمان های جاسوسـی 
ن اسـالم ناب و  آـرب نیـز در راسـتای ی� دانسـ�ت

تندروی سـلفی وها�ب بـه شـمار می غید. 

ن  شگردهاى اسالم هرایس سینماى توهم زده واسالم ست�ی
غرب و غرب زدگان پشتیبان آنها

 بـا توجـه به مقال و مجـال اندك، به صـورت گذرا به برخی از 
سـرفصل هاى موجود در مورد این شـگردها اشـاره می شـود که الزم 
است در مقاالت علمی و با دسـته بنـدى دقیق ترى مورد بازبینـی قرار 

ند:  گ�ی
 . ن مسلمانان، شیعیان و ایرا�ن *تروریست دانس�ت

ن مسلمانان، شیعیان و ایرانیان *فاسد االخالق دانس�ت
ن مسلمانان، شیعیان و ایرانیان * تنبل و �ب خاصیت دانس�ت

*تمسخر و تحق�ی و تخفیف سنت هاى اسالمی، شیعی و ایرا�ن
*روشنفکر جلوه دادن آرب زده ها در ممالک اسالمی. 

ن غن از هرگونه رنج و فقر و  نه دانس�ت فته معر�ن کردن آرب و م�ن *پی�ش
فساد

*اسـتفاده از تکنیک هـاى بصـرى وصوتـی بـراى القـاى ناکارغمـدى 
ن همـراه جبهـه مقاومـت.  اسـالم،انقالب، مسـئول�ی

*معرفـی مسـاجد بـه عنوان کانون فتنه و خشـونت و ترور که پـروژه 
ن راسـتا می باشـد. ن در هم�ی امنی�ت داعـش و النرصه ن�ی

گـذارى جدى بر ضم�ی ناخودغگاه مخاطبـان و دورزدن ذهن  *تاث�ی
. مخاطبان با مغالطه هاى متعدد منطقی و سـینما�ی

*اسـتفاده از شـعائر اسـالمی و اندیشـه هـاى انقال�ب و صـوت اذان و 
تکب�ی ِ هنـگام نمایـش شـروران و صحنه هـاى ناگوار 

ن بیـن  ن جهاد و انتحار و تروریسـم و فرق نگذاشـ�ت *یکـی دانسـ�ت
گروه هاى مدافـع حق و تروریسـت هاى وها�ب وسـلفی
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، اجتماعی، سیاسـی 
گ

ش هرگونه گسسـت خانواد� *تالش جهت گسـ�ت
ن مسـلمانان.  و فکـرى و برهم زدن وحدت ب�ی

ن فرقه هـاى آرب گرایـی چون بهائیـت و قادیانیه و  *محـق دانسـ�ت
محکوم کردن اسـالم نـاب خصوصا قرائـت امام خمی�ن 

حکومت هاى  مخالف  غدمکشـان  و  ن  قاتل�ی براى  *مظلومیـت نما�ی 
ئه ابرقهرمانان آربـی و آرب زده  اسـالمی و ت�ب

*شـخصیت سـازى و الگوسازى از برخی افراد و سـازمان هاى همراه با 
مسلمانان  آرب در میان مسلمانان و ح�ت آ�ی

*تخطئه نمادها و نشـانه ها وشـخصیت هاى مسـلمان و در مقابل، 
تقویت و ترویج نمادها ونشـانه ها واسـاط�ی آر�ب 

الیسم،کمونیسـم،  لی�ب فمینیسم،  چون:  مادى  مکاتب  *ترویج 
ه  یکالیسـم و آ�ی ن ، علم زدگـی، ف�ی سکوالریسـم، نسـ�ب گرا�ی

 
گ

 و کارغمدى فرهنگ آر�ب در تمام سـاحات زند�
گ

*ترویج سـبک زند�
و ناکارغ�ی فرهنگ و تمدن اسـالمی.

*ترویج خط شیعه انگلی� و س�ن غمریکا�ی و وهابیت

ى و شیعه گریزى در  ن نتایج اسالم هرایس و ایران ست�ی
رسانه هاى غر�ب و وظیفه ما 

، به نظر می  بـا توجه به نظرسـنجی هاى موجـود در مطبوعات آر�ب
رسـد که ایـن موج ضداسـالمی سـه نوع تاثیـر در جهان آرب و حتـی 

در میان جوانان کشورهاى اسـالمی داشته است
: نـوع اول: ضدیـت سـطحی و سـریع بـا اسـالم، ایـران وتشـیع در 
میـان جوان ترهـا و غنانـی را کـه از نظـام رسـانه اى آـرب تاثیـر می 

پذیرنـد. 
ن  نوع دوم: ایجاد پرسـش و تحقیق و جسـتجوى بیشـ�ت مخاطب�ی
ن و  رسانه هاى آربـی دربـاره اسـالم وانقـالب اسـالمی و مسـئول�ی

نهادهـاى انقالبـی جمهورى اسـالمی و جبهـه مقاومت. 
نوع سـوم: ایجاد برائت عمیق از آرب مدرن و شـناخت عمیق تر 
از ماهیت اسـتکبارى تمدن منحرف اومانیسـ�ت و صهیونیسـ�ت در 
کسـا�ن که متوجه این سـیل حمالت ناجوانمردانه نسـبت به تشـیع و 

ایـران بوده اند

ات  راهکارها�ی برای مقابله با این تاث�ی

*نظرسـنجی جهـت تحصیـل بـرغورد دقیـق و راهبـردى از عرصـه 
میدا�ن مبـارزه جبهـه حـق وباطل در میـدان گاه رسـانه 

*شـناخت دقیـق جبهـه خـودى و رقیب رسـانه اى بـا مبا�ن علمـی - 
قرغ�ن شـناخت آرب و رسـانه و دشـمن.

*شـناخت جدید تهدیدها وشـبهات رسـانه اى براى اسـتفاده از فرصت 
غماده شـده تبلیغات آر�ب ها براى ترویج اسـالم از طریق پاسـخگو�ی 

فعاالنه به شـبهات رسـانه هاى جبهه استکبار و صهیونیسم
ش اسـالم شناسـی و دشـمن شناسـی و آـرب شناسـی در میـان  *گسـ�ت

دانشـکده هاى هنـرى و سـینما�ی ورسـانه اى همسـو
*غسیب شناسـی و بهینـه سـازى محصـوالت و تولیـدات جبهـه همسـو 

بـا انقـالب در داخـل و خـارج.
*تـالش بـراى تاسـیس نظـام تعلیـم وتربیت اسـالمی خصوصـا در 

 . عرصه سـینما، هنـر و رسـانه و حکمت هنـر دی�ن
*راه اندازى »نهضت تقویت سـواد رسـانه اى« در رسـانه هاى سـن�ت و 

ن  نوین و در میان همه اقشـار و سـن�ی
ش »نهضت تقویت سواد رسانه اى«در سطح منطق و جهان  *گس�ت

اسالم و بعد از غن در سایر کشورها با استفاده از پتانسیل طالب 
ن ایرا�ن خارج از کشور و طالب و دانشجویان و زائران و  و محصل�ی

ایرا�ن داخل کشور. – مسافران آ�ی
*تقویت رسانه هاى همسو و تاکید بر بازار فیلم جهان اسالم و 

متعهد  کشورهاى آ�ی
، سـواحییل، ماال�ی  اردو،چی�ن به زبان ها�ی چون  *تاسـیس رسـانه 
و سـاهو کـه رسـانه هاى کمتـرى همسـو بـا انقـالب اسـالمی در غن 
وهـاى رسـانه اى متعهـد و تبلیـغ  مناطـق یافـت می شـوند و تربیـت ن�ی

چهـره  بـه چهره و جمعـی درغن مناطق
فیلم  محصوالت  زیرنویس کـردن  حداقـل  یـا  و  دوبلـه  *ترجمـه، 
ش ارزان غنها در محیط هاى  وسـریال و مسـتند جبهه مقاومـت و گسـ�ت
سـی راحـت و غزاد بـراى افـرادى کـه وراى مرزهـاى ایـران به  قابل دس�ت

سـر می برند
*جهت دارکردن جشـنواره هاى رسـانه اى و سـینما�ی در راستاى خط 

ن الملیل  ن ب�ی ش مخاطب�ی اسالم و انقالب و گسـ�ت
تولید  و  آر�ب  اجتماعی  شـبکه هاى  به  نسبت  *مسـحورنشـدن 

شبکه هاى اجتماعی با هندسـه اسالمی 
*اسـتفاده از ظرفیت رسـانه هاى تعامیل و مجازى و گذر از غنها براى 

ن ارتباطات حقیقی  گرف�ت
ذهـن  در  آربـی  رسـانه هـاى  بـه  نسـبت  تردیـد  و  شـک  *ایجـاد 

مخاطبان فریب خـورده
*ایجاد علم صحیح و تکرار پیام هاى جبهه مقاومت در ذهن افراد 

مردد. 
ن پیش دبستا�ن و  ش سـطح مخاطبان پیام انقالب ، تا سـن�ی *گسـ�ت

س مناطق دور از دس�ت
*تاکید بر فطرت و عقل و حقیقت جو�ی و انسـانیت اسـالم و نیفتادن 

در دام خشونت وسـکس وتوهم وجادو 
*تقویت جدى خط حقیقت و وحدت و اصولگرا�ی اسـالمی در کنار 
 و شـیعه انگلیسـی و سـ�ن 

گ
تضعیف �ب امـان سکوالریسـم و آرب زد�

غمریکا�ی در رسـانه هاى خوبـی که هم اکنـون در اختیار جبهه مقاومت 
است.
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ا�ن سخ�ن
بازنما�ی مفاهیم قرآ�ن در سینمای غرب

| بازنما�ی مفاهیم قرآ�ن در سینمای غرب ا�ن سخ�ن

ن فرج نژاد، نویسنده کتاب و کارشناس و تحلیلگر  به گزارش ایکنا، حس�ی
و منتقد سینما، در نشست انجمن سواد رسانه ای با موضوع »بازنما�ی 
)ره( دف�ت  مفاهیم قرغ�ن در سینمای آرب« که در سالن عالمه طباطبا�ی
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار شد، بیان کرد: قرغن کتاب 
 است و لذا مفاهیم اصیل که در قرغن طرح 

گ
 و دین برنامه زند�

گ
زند�

شده  است مهم ترین مفاهیمی است که همه افراد ب�ش به غن نیاز 
دارند. وی با بیان این که حدود سه هزار غیه قرغن تاریخی است، افزود: 
در غیات م� مفاهیم اصیل که مطرح می شود توحید و نبوت و معاد 
 بیان می شود 

گ
است لذا در این غیات، اصول کیل و بنیادی سبک زند�

 
گ

 به نحو بارزتری ساحات زند�
گ

و در غیات مد�ن قرغن کریم، سبک زنذ�
انسان را پوشش می دهد.

فرج نژاد اظهار کرد: حدود دو هزار غیه قرغن در مورد معاد است و 
به این علت که در مسیحیت موضوع حائز اهمی�ت است در سینمای 
ن در مورد نظامات سیایس و اجتماعی  غن ها هم دیده می شود همچن�ی
در قرغن حدود یک هزار غیه قران وجود دارد و لذا مسئله مهمی است 

و بیش از 300 غیات اقتصادی در قرغن است.
وی با اشاره به اینکه خداشنایس از مسائل کلیدی قرغن کریم است، 
ادامه داد: تمدن و سینمای آرب خداگرا�ی را به میل گرا�ی و نژادگرا�ی 
تقلیل دادند و هس�ت شنایس جامع را به جهان مادی تغی�ی دادند و 
خدای جها�ن را به خدای میل تغی�ی دادند انسان را به ب�ش مادی کوتاه 
، معاد را به بهشت زمی�ن یا معاد بسیار کوچک و منجی هدایت گر  ن ب�ی
را به موعود قومی تغی�ی دادند. این منتقد سینما با اشاره به اینکه تاریخ 
مقدس به تاریخ قوم خاص و تفریح و تذکار به رسگرمی و وقت گذرا�ن 

تقلیل داده شده  است، گفت: در سینمای آرب، دین که برنامه جامع 
 مادی، احکام الهی به 

گ
 ب�ش است، به سکوالریسم و سبک زند�

گ
زند�

 مادی، نبوت به تجربه عرفا�ن و دی�ن شخیص، غخرالزمان 
گ

سبک زند�
، ویل عرص به منجی زمی�ن و مصداق جهاد به داعش  ن به غخر زم�ی
تقلیل داده شده است. این محقق و پژوهشگر با بیان این که سینمای 
ن را  آرب گاهی نگاه ابزاری به خداوند دارند و یک عقل کامالً سطح پای�ی
به ب�ش نشان می دهند، ترصیح کرد: وضعیت فکری جامعه ما بسیار 
تأسف بار است و دلیل غن وجود این فیلم های آر�ب و تحلیل های 
مفید رسانه ای آرق و از  سطحی از غن است؛ در برخی بحث های آ�ی
جوانان آافل شدیم و لذا جوانان را باد می برد که این، تأث�ی سینما و 

انیمیشن روی غن هاست.
فرج نژاد با بیان این که تأث�ی سینمای آرب در ذهن جوانان بر ک� 
پوشیده نیست، گفت: ریشه تمدن سخیف آرب در جوانان جریان 
پیدا کرده است اما این تمدن به زودی سقوط می کند چه بسا از ابتدای 

ظهورش سقوط کرده، ظاهر شد.
وی بیان کرد: در ی� از دانشگاه ها سایر ادیان را با دین اسالم هم طراز 
قرار می دهند که این عمل بسیار سخیف است و باید در این اندیشه 
تجدید نظر کنیم و طرح نو در بیاندازیم؛ نسل ما در دامن تمدن 
آرب سوخت و اگر به  غن ها توجه نکنیم جوانان بیش از امروز در 

چاه آفلت فرو می رود. 
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و  اندیشکده ای  مشهود  ضعف  مصاحبه: 
دی پژوه�ش در حوزه ه�ن و سینمای راه�ب

گزاری حوزه، با تأکید بر  نگار خ�ب ن فرج نژاد در گفتگو با خ�ب محمدحس�ی
لزوم اهتمام مدیران سینما و تلویزیون نسبت به ساخت فیلم ها و 
دی،  اتژیک یا راه�ب اتژیک اظهار داشت: سینمای اس�ت رسیال های اس�ت
سینما�ی است که بتواند اهداف عایل و غرمان های یک ملت برنامه دار 
دهای اصیل  و واجد عمق تاریخی را به تصویر بکشد و در مس�ی راه�ب
 عمل کند. وی افزود: بنا این 

گ
تمد�ن مردمی یک کشور یا منطقه فرهن�

 ، دی، دارای نگاهی تمد�ن تعریف، تلویزیون و ه�ن و سینمای راه�ب
اث، پیش رونده، برنامه دار، جامع نگرانه  تاریخی، روبه جلو، مبت�ن بر م�ی
و غینده نگر و ناظر به مدیریت ذهن جامعه در مس�ی تمدن سازی 
دی در این معنا، حافظ و تثبیت کننده و مروج  است. سینمای راه�ب
دی،  رسمایه های اجتماعی و تمد�ن و دی�ن است، پس سینما و ه�ن راه�ب
قطعاً خالق غثاری باهویت، مدبرانه، دلسوزانه و غینده پژوه می تواند 
ن عنوان در دانشکده های  باشد و الزم است دروس و رشته ها�ی با هم�ی
 

گ
 ما تأسیس شود تا از �ب هوی�ت و آربزد�

گ
ی و مدیری�ت و فرهن� ه�ن

ی شود. مندان و محققان و منتقدان در کشور جلوگ�ی ه�ن
دی در ایران،  این کارشناس فضای مجازی، اضافه کرد: سینمای راه�ب
دی منطقه مقاومت  ظرفیت غن  را دارد که تبدیل به سینمای راه�ب
و یا ح�ت بسیاری از ملل غزاده جهان شود کما اینکه در غثاری چون 
موفقیت  منطقه  در  توانستیم  »مختارنامه«  و  کهف«  »اصحاب 
ی به دست غوریم ضمن غن که با غثاری چون »مریم مقدس«  چشم گ�ی
«، توانستیم در جهان مسیحی و قاره اروپا و غفریقا  و »یوسف پیام�ب
گذاری سینمای ایران را شاهد باشیم و استقبال  هم نفوذ و تأث�ی

یان و مخاطبان  مردم جهان از این دو اثر، بسیار خوب بود و مش�ت
جها�ن داشت. فرج نژاد بیان داشت: بنابراین به راح�ت می توان گفت 
دی مخاطب زیادی  که برخالف نظر عده ای که فکر می کنند غثار راه�ب
ندارد، بنده معتقدم که تلویزیون و خصوصاً سینمای ایران می تواند 
ی را در مخاطبان فراهم  اتژیک، زمینه جذب بیش�ت ن غثار اس�ت با ساخ�ت
کرده و موجب رونق در گیشه فروش فیلم ها و تعداد مخاطب شود؛ 
ن این غثار از جمله پرفروش ترین و  کما این که در خود آرب و غمریکا ن�ی
دی به عمق تمدن  پرمخاطب ترین فیلم ها هستند، چرا که غثار راه�ب
دی کشورها برمی گردد که قابل افتخار است،  و سیاست های راه�ب
ویل غثار دیگر شاید نتوانند این مقدار در ناخودغگاه و حافظه تاریخی 

ی دارند. مخاطب ماندگار شوند و طبیعتاً مخاطب کم�ت
ودی  ن منتقد سینما و تلویزیون، افزود: فیلم های سینما�ی چند اپ�ی
ن  همچون »ماتریکس«، »ارباب حلقه ها« و »هابیت« که در غن مضام�ی
اث  غرمانشهر غخرالزما�ن صهیو�ن و به نوعی مباحث غخرالزما�ن و م�ی
- عقید�ت صهیونیست های مسیحی و یهودی طرح و بازغفری�ن  سیاس�ت
شد، توانستند مخاطب چند میلیو�ن برای خود دست و پا کرده و گیشه 
را به تسخ�ی خود درغورند، ضمن غن که بخ�ش از اهداف سینمای 
هالیوود و سازندگان صهیونیس�ت غن ها را محقق کردند و از منظر 
اتژیک، برای سازندگان و حامیان این غثار، موفقیت  تجاری و اس�ت
ن دلیل است که ساخت  زیادی به همراه داشتند. وی گفت: به هم�ی
کت های جریان اصیل  ن غثاری باز هم ادامه پیدا می کند و رسش چن�ی
ال و رسمایه داران مسیحی از این دست فیلم ها را تداوم  یهودیت  لی�ب
می بخشند و به نوشته »نیل گوبلر« در کتاب تاریخ نگاری سینما�ی 

« در کتاب   ن اتوری هالیوود« و دک�ت »تریشیا جنکی�ن »ام�پ

 مصاحبه
 ضعف مشهود اندیشکده ای و پژوه�ش در حوزه

دی  ه�ن و سینمای راه�ب
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 The CIA in HollyWood: How the Agency Shapes Film and«
Television«  که به عنوان »دلقک ها و غدمکش ها« به فاریس منتظر 
شده، سازمان های اطالعا�ت و نظامی مهمی چون سیا و اینتلجنس 
ن فیلم ها�ی هستند  ن مدافع و حامی جدی چن�ی رسویس و پنتاگون ن�ی
که البته غنها در مس�ی ظلم رسمایه داری عمل می کنند؛ حقیقتاً چرا ما 

نباید بیش�ت به فکر باشیم!؟
ق و آرب« اضافه کرد: البته  نویسنده کتاب »دین در سینمای رسش
اتژیک، در معنای جامع  ذکر این نکته مهم است که سینمای اس�ت
اتژی های تاریخی،  ین ها و اس�ت کلمه، می تواند به ابعاد مختلف دک�ت
 و اجتماعی، علم نگارانه، تمدن سازانه 

گ
، سیایس، فرهن� ، دی�ن عقید�ت

ن توجه داشته باشد و لذا سینمای  و تاریخ نگارانه هر مّلت و تمد�ن ن�ی
دی، �فاً در سینمای سیایس خالصه نمی شود. وی گفت: توجه  راه�ب
ن قابل توسعه است،  بدین مطلب که در تاریخ ه�ن وسینمای جهان ن�ی
مندان و سوژه پردازان و فیلمنامه نویسان و داستان نویسان  دست ه�ن
ما را می تواند بازتر کند و نگاه بازتری به غنان بدهد. در یک مفهوم 
اتژیک، روح  ن به سینمای اس�ت کامل تر، غثار غینده پژوه و غتیه پرداز ن�ی
ی می دهند و بسیاری از غثار دراماتیک علمیـ  تخییل، ملودرام،  بیش�ت
د. منتقد سینما و  ی و انیمیشن را در بر می گ�ی ن کمدی و ح�ت فان�ت
، رسی قبیل  ن ن خاطرنشان کرد: در ایران ن�ی تلویزیون کشورمان همچن�ی
ی  رسیال پایتخت نسبت به امسال از استقبال و رضایتمندی بیش�ت
دی و هوشمندانه و مردمی،  برخوردار بود، چرا که با نگاهی راه�ب
تجلییل از سیاست  خارجی مقتدر و انسا�ن مردم ایران و نظام در 
غبروی  و  از عزت  دفاع  با مضامی�ن همچون  و  بود  ن شام  رسزم�ی
ی همراه بود که مضامی�ن فطری و تاریخی دی�ن  ن ن و ظلم ست�ی مسلم�ی
هستند و لذا همدیل و همراهی مخاطبان با مجموعه پایتخت5 خییل 
فراتر از پایتخت6 بود که عالوه بر ضعف مفرط در فیلمنامه و داستان، 
 

گ
دی و فرهن� ن راه�ب ن کلیشه ای بود و نتوانست با مضام�ی کارگردا�ن غن ن�ی
ارتباط برقرار کند؛ ح�ت به عقیده بسیاری از منتقدان، گاه در مس�ی 

معکوس حرکت می کرد.
ن باید از طریق تداوم ساخت فیلم  وی گفت: بر این اساس، ما ن�ی
غثاری چون »به وقت شام«،  اتژیک، موفقیت  و رسیال های اس�ت
 ،» پیام�ب »یوسف  »مختارنامه«،   ،»

گ
زند� »روزهای  »شیار143«، 

»بادیگارد«، »قالده های طال«، »فیلشاه«، »شاهزاده روم« و... را 
دی و غینده ساز انقالب اسالمی را دنبال کرده  تکرار کرده و اهداف راه�ب
و از سو�ی به این طریق بتوانیم زمینه ساز رونق اقتصاد ه�ن و رسانه 
، ارزش باالتر میل و  ن سینما و تلویزیو�ن باشیم. در این صورت چن�ی
ن پیدا خواهد کرد. مدرس و محقق سینما در ادامه بیان  مردمی ن�ی
داشت: نکته حائز اهمی�ت که در این میان وجود دارد این است که ما 
باید به شیوه و سبک خودمان و با توجه به امکانات و اقتضائات کشور 
و دوستان زیادی که در سطح منطقه و جهان از ملل غزاده دنیا داریم، 
دست به تولید این قبیل غثار بزنیم نه این که بر اساس شیوه و اسلوِب 
سینمای آرب و هالیوود و �فاً با هزینه های رسسام غور، به دنبال 
ن و  اتژیک باشیم. می توان ح�ت در سینمای ط�ن ساخت فیلم های اس�ت
دی خود  برسیم و بدخواهان  ن به اهداف راه�ب انیمیشن های و درام ن�ی

ملت را از ه�ن و سینمای ایران ناامید کنیم.
وی افزود: تولید و اکران فیلم های متعدد و درخشان دفاع مقدیس 
و مبارزه با قاچاق چیان مواد مخدر در دهه شصت و هفتاد نشان 
ن حال پای  داد که می توان در این راستا تولیدات خو�ب داشت و در ع�ی

بسیاری از مردم را هم به سینماها بازکرد و باعث چرخش اقتصاد 
ن شد و میلیون ها نفر را پای تلویزیون نشاند و  ه�ن هفتم وط�ن ن�ی

ن حفظ نمود. فراتر از این ها ح�ت رسمایه های اجتماعی را ن�ی
ن  ن گفت: سینمای مستند شهیدسیدمرتیصن غوی�ن و ن�ی فرج نژاد همچن�ی
سینمای ابراهیم حاتمی کیا غن چنان موفق بوده که برخی از سینماگران 
مندان مطرح آر�ب به �احت عنوان کرده اند که از این دست غثار  و ه�ن
دفاع مقدیس ایران تأث�ی گرفته اند و این نشان می دهد که ما گنجینه 
ایط و اقتضائات  عظیمی در اختیار داریم که باید بتوانیم بر اساس رسش
روز به خو�ب از غن ها استفاده کنیم. بنده خود در جشنواره جها�ن 
مندان  ی مقاومت، سینماگران و ه�ن فیلم فجر و جشنواره های ه�ن
مسلمان را  �ت و آر�ب و مسلمان و آ�ی و اهایل رسانه از کشورهای رسش
دیده ام که از سینمای دفاع مقدس، مقاومت، فطری، تاریخ مقدس 
دی ایران الهام گرفته و  و انیمیشن و مستندها و رسیال های راه�ب
مندان متعهد ایرا�ن را الگوی خود  اب نموده و ه�ن جان خود را س�ی

دانسته اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که ما بضاعت آ�ن 
اتژیک را داریم که بتوانیم  ، دی�ن و تفکر اس�ت تاریخی، تکنی�، تمد�ن
اتژیک با مدل خودمان را بسازیم؛ ابراز داشت: واقعاً چه  سینمای اس�ت
ک� گفته که حتماً با �ف هزینه های غن چنا�ن و به سبک هالیوود 
اتژیک بسازیم و حال  یا غثار بیگ پروداکشن می بایست فیلم اس�ت
غن که با هزینه های نسبتاً اندک، اما با طرح و برنامه هوشمندانه و با 
، دست به تولید  داندیش می توانیم در این مس�ی ن و راه�ب مشاوران ام�ی
ن الملیل  ن حال پرمحتوا�ی بزنیم که بازار فروش ب�ی غثار جذاب و در ع�ی
ن به ه�ن متعایل  ن داشته باشد و عطش مردم ایران را ن�ی و منطقه ای ن�ی
مندان  اب کند. وی افزود: در صحب�ت که با ه�ن دی س�ی و فاخر و راه�ب
ن �احتاً ابراز  پژوه آر�ب داشته ام، خود غنان ن�ی و دانشگاهیان ه�ن
از فیلم ها و رسیال ها�ی چون مریم مقدس، یوسف  کرده اند که 
ن برخی غثار  )ص(، مختارنامه، فیلشاه، فهرست مقدس، و ن�ی پیام�ب
مجید مجیدی الهام گرفته و غن را ستوده اند و لذا ما می توانیم نگاهی 
به درون داشته و به داشته های تمد�ن و دی�ن و رسزمی�ن و منطقه ای 
یب رسانه ای به این قبیل  خود بالیده، سعی مان آ�ن بخ�ش و دادن �ن
غثار باشد؛ ضمن غن که به نظر بنده، فیلم ها�ی مثل بادیگارد و به وقت 
نها�ی چون اخراجی ها از  شام از ساخته های ابراهیم حاتمی کیا و ط�ن
ن  اتژیک است که فروششان ن�ی ن جزو سینمای اس�ت مسعود ده نم� ن�ی

ه کننده بوده است. خ�ی
ن تأکید  نویسنده کتاب »اسطوره های صهیونیس�ت در سینما« همچن�ی
د  اتژیک، غن دسته از غثاری را در بر می گ�ی کرد: در واقع سینمای اس�ت
، سیایس و اقتصادی جامعه ما را 

گ
، فرهن� که عقبه ی تاریخی، تمد�ن

ن خواسته ها و ارزش ها و غرمان های انقال�ب مان در بر  با در نظر گرف�ت
د و لذا ما می توانیم بر این اساس، با مدل خودمان به دنبال تولید  گ�ی
این دسته غثار باشیم، کما این که در دهه های 60 و 70 به سینمای 
دفاع مقدس توجه کرده و غثار درخشا�ن ساختیم که برخی از غن ها 
ن فتح کردند و این نشان می دهد که اگر اثری، خوب و  گیشه ها را ن�ی
ن با غن ارتباط الزم را  تکنی� و جذاب ساخته شود، توده های مردم ن�ی
برقرار می کنند. وی یادغور شد: باز به عنوان مثال عرض می کنم که 
سیاست های کالن نظام و کشور در بحث مبارزه با مواد مخدر در 
بسیاری از فیلم های دهه 60 به تصویر کشیده شد و انصافاً فیلم های 
موفق و پرمخاط�ب بود و حال غن که در حال حا�ن متاسفانه نفود 
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اتژیک،  اس�ت سینمای 
د  آن دسته از آثاری را در بر می گ�ی

 ،
گ

، فرهن� که عقبه ی تاریخی، تمد�ن
با  را  ما  جامعه  اقتصادی  و  سیایس 

ن خواسته ها و ارزش ها و  در نظر گرف�ت
د و لذا  آرمان های انقال�ب مان در بر گ�ی

ما می توانیم بر این اساس، با مدل 
این  تولید  دنبال  به  خودمان 

دسته آثار باشیم.

برخی مافیاهای رسمایه دار و آربزده در سینما و ح�ت تلویزیون، روند 
فیلمسازی را به سمت و سو�ی برده است که االن غثار و نتایج غن را 
ن بسیاری از خانواده ها عمالً با  مشاهده می کنیم و به این خاطر ن�ی

سینما قهر کرده اند و عده ای سال هاست که اصالً سینما نرفته اند.
ن خاطرنشان کرد: از سو�ی عدم تئوریزیه کردن این گونه  فرج نژاد همچن�ی
مباحث مهم و بنیادین در سطح دانشکده های سینما�ی و از سوی 
مندان و نویسندگان  دیگر، ضعف و کم کاری و �ب توجهی برخی ه�ن
و فیلم سازان و سینماگران به این مقوالت، باعث شده است که در 
اتژیک و غینده نگر باشیم،  کشور، کم�ت شاهد خلق فیلم های اس�ت
ن  دی و ن�ی ضمن غن که نباید از کنار عدم همکاری الزم نهادهای راه�ب
 همچون وزارت ارشاد و سازمان سینما�ی و بنیاد فارا�ب 

گ
ارگان های فرهن�

 گذشت؛ همه این ها دست به دست هم داده که 
گ

در این باره به ساد�
اتژیک ضعیف باشد و برخی  ورود ما در عرصه ساخت فیلم های اس�ت
سینماگران ما اس�ی غثار مبتذل شوند و حمایت مردم را هم از دست 
بدهند. محقق و پژوهشگر سینما ترصیح کرد: ضعف اندیشکده ای و 
ن هویداست و نشان می دهد که هنوز علوم  پژوه�ش ما در این باره ن�ی
، صنعت،  انسا�ن و اسالمی ما ارتباط قوی با سینما به عنوان ه�ن
رسانه و راهی به سوی حکمت پیدا نکرده و لذا قطعاً الزم است 

ی  که دانشگاه ها و حوزه های علمیه و دانشکده های ه�ن
و رسانه ای ما که در حوزه ه�ن و سینما و فرهنگ 

دنوی� مطرح هستند  و سیاستگذاری و راه�ب
به این قضایا ورود کنند و هم این که عالوه بر 
کارهای پژوهشکده ای، به تحقیقات اندیشکده ای 
ن اهتمام داشته باشیم، ضمن غن که تأسیس  ن�ی
دی ناظر به عمل  و تقویت مراکز پژوه�ش و راه�ب
ن  ن�ی ی  ه�ن سازمان های  و  حوزه  و  دانشگاه  در 

وری به نظر می رسد. �ن
زمینه  در  ما  که  است  غن  واقعیت  افزود:  وی 

که  اندیشکده ای  مطالعات  و  اندیشکده سازی 
دی ه�ن و سینما و مسایل کاربردِی  ناظر به مباحث راه�ب

ی باشد، کمبود جدی داریم که این کمبودها  پژوهش های ه�ن
باید با همت جدی مدیران، اهل تحقیق و فعاالن این عرصه ها 
« ابراز   در پویانما�ی

گ
رفع شود. نویسنده کتاب »دین و سبک زند�

ن حال، ضعف های بنیادی�ن که از قدیم دانشکده ها  داشت: در ع�ی
و رشته های ه�ن و سینما و انیمیشن در ایران، بدان مبتال بوده اند، 
هنوز برقرار است و متاسفانه بیش�ت به سمت تفکرات فرمالیس�ت و 
ی گرایش پیدا کرده ایم و نه  ن صنعت ه�ن تربیت انیماتور و تکنس�ی
داندیش صنعت ـ  مندان راه�ب تربیت مدیران و اندیشه پردازان و ه�ن
مندان و  ـ رسانه  سینما و تلویزیون و انیمیشن؛ و لذا خییل از ه�ن ه�ن
دی و تاریخی و  ن های سینمای ما توجه جدی به مسایل راه�ب تکنس�ی

ِحکمی و فلسفی و دی�ن سینما ندارند.
ایجاد و توسعه رشته های مفیدی همچون  با  بنابراین  افزود:  وی 
، فلسفه سینما، جامعه شنایس ه�ن و سینما، حکمت ه�ن  فلسفه ه�ن
 ، و سینما، تاریخ ه�ن و سینما، دین ورسانه، مدیریت سینما و ه�ن
دی و ...  می توان به پرکردن این خالأ کمک کرد و چاره ای  سینمای راه�ب
جز پیمودن این راه را نداریم؛ چه اکنون و چه سال های بعد و لذا 
چه به�ت که رسیع تر به فکر باشیم و با تدوین متون و درس نامه ها و 
پژوهش ها�ی از این دست، مقدمه ساز این جریان المحاله باشیم. 

ن باید با  مندان ما ن�ی ن بیان داشت: از سوی دیگر، ه�ن فرج نژاد همچن�ی
دآدآه جدی تری به مطالعه و تعمق بر این مباحث روی بیاورند و 
مند، پول سازی و توجه  التفات داشته باشند که رسالت انسا�ن یک ه�ن
ن روح تعهد و انسانیت  ، یع�ن دم�ی به گیشه و شهرت نیست؛ بلکه ه�ن
و حقیقت و آایت اندی�ش در جامعه. البته طبیعی است که اقتصاد 
سینما هم باید بچرخد که همان طور که گفته شد، با ایجاد سینمای 
دی، چرخ اقتصاد سینما به�ت خواهد چرخید و نه با ترویج  وزین راه�ب
 و نقطه سازی های �ب برنامه و فرم زده و با روحی 

گ
�ب هوی�ت وآربزد�

تکنیک زده و خسته؛ بلکه ما به خصوص، نیازمند نگاه محتوا�ی به 
 و تمد�ن ایران اسالمی و منطقه مقاومت 

گ
اث و داشته های فرهن� م�ی

هستیم.
نویسنده کتاب »نفوذ فرهنگ کابالیس�ت در سینما« یادغور شد: با تأمیل 
در تاریخ عرفان و اندیشه و ه�ن در تاریخ ایران و منطقه اسالمی، به 
وضوح این مسئله به چشم می غید که در پیشینه شنایس محققانه  غثار 
اتژیک و  ی در تمدن ایرا�ن ـ اسالمی، همواره این نگاه و رویکرد اس�ت ه�ن
تمدن ساز و غینده نگر و مردمی جدی بوده است؛ کما این که دقت در 
نوع ساخت بناهای معماری و ادبیات و شعر ما، دستگاه های موسیقی 
 ، های سن�ت و دی�ن ایرا�ن ، تالوت های قرغ�ن و مداحی و ه�ن ایرا�ن و قرغ�ن
ی، با چه قدر�ت در جامعه و  نشان می دهد که این غثار ه�ن
تمدن ایران اسالمی ظهور و بروز و نقش داشته اند 
و میلیون ها نفر از مردم هم با عمق جان بدان 
 - ایرا�ن ه�ن  پشتیبان  و  حامی  و  گفته  لبیک 
اسالمی بوده و هستند، ویل متاسفانه در 
 دانشگاه ها 

گ
سال های اخ�ی به خاطر آربزد�

و  توسعه سکوالریسم  و  ما  مندان  و ه�ن
، توجه به 

گ
ن زند� جدا�ی علوم حوزوی از م�ت

این مباحث تضعیف شده  و حال غن که در 
، امثال حافظ  �ت سنت اصیل ایرا�ن و ممالک رسش
واری و عالمه  ن و سعدی و ابن هیثم و مالهادی س�ب
)ره(، هم عالم دین بوده و هم  طباطبا�ی و امام خمی�ن

مند و هم پشتیبان مردم. دانشمند مردمی و هم ه�ن
وی در خاتمه گفت: به عقیده بنده، با این راهکار ها می توان به 
 ، سو�ی از  و  شد  نزدیک تر  و  نزدیک  اتژیک  اس�ت سینمای  حقیقت 
ان کرد  دی و غثار تولیدی در این باره را ج�ب کمبود پژوهش های راه�ب
و خوشبختانه کاوش و تولید در این مس�ی در کشور ما حرکت رو 
به رشدی داشته است و ه�ن و سینما و تلویزیون در دوران انقالب 
اسالمی را مورد توجه جهانیان قرار داده است و باید با تالش و همدیل 
ان کرد تا به نقطه اوج بتوانیم دست  ، خالأها را ج�ب و مدیریت به�ت

یازیم.
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دروس  مدل 
دانشگاهی و چینش آنها و مدل 

نگاه جامعه به رسانه ها و ساختارهای 
استعمارگران  توسط  طوری  رسانه ای 
تعبیه شد که در ایران اک�ش قریب به اتفاق 
ال و  رسانه ها به دست طیف های لی�ب
غرب زده و بعد هم نومارکسیست ها 
افتاد و عنارص انقال�ب خییل کم، 

رسانه داشتند.

مصاحبه
لزوم تألیف و تولید کتب سواد رسانه ای

مصاحبه| لزوم تألیف و تولید کتب سواد رسانه ای 
به دست اندیشمندان داخیل

و  می شود  وع  رسش ژاپن  سپس  و  کانادا  از  رسانه ای  سواد  مفهوم 
ی که موجود است خییل  ن رویکردهای مختلفی در غن وجود دارد. چ�ی

نگاه نومارکسیس�ت در غن جدی و پررنگ است یع�ن یک نوع تفکر 
انتقادی که از نگاه های نومارکسیس�ت برخاسته است، 

در غن مشهود است. البته طبیعی هست که زما�ن 
که بیش�ت از دو نظام فکری جدی در دنیا نبود 

ن نگاه نومارکسیس�ت علیه نگاه رسانه های  هم�ی
رسمایه داری  رسانه های  آالباً  که  اصیل 
 کند. 

گ
غمریکا�ی یا انگلی� هستند، ایستاد�

ن مصاحبه ای  موسسه مطالعا�ت �اط مب�ی
ن فرج نژاد  را با جناب غقای دک�ت محمد حس�ی

پژوهشگر حوزه رسانه و عضو هیئت علمی 
سواد رسانه ای حوزه علمیه قم انجام داده است 

تا نظرات کارشنایس ایشان را جویا شده و در اختیار 
م قرار دهد. خوانندگان مح�ت

سواد رسانه ای چیست و وضعیت مطلوب غن برای جامعه ایرا�ن چه 
شاخصه ها�ی دارد؟

سواد رسانه ای مفهومی است که ادبیات غن جدید است ویل اندیشه ها 
و افکاری که در رابطه با این موضوع بوده است، خییل هم جدید 
نیست. الزم هست که با نگاه بومی به خییل از این مباحث پرداخت. 
این حوزه االآن در کشور موجود هست،  که در  اک�ش کت�ب  تقریباً 

ترجمه  است و تألیف نیست. البته کتاب های نسبتاً خو�ب هم ترجمه 
شده است مثل کتاب »رویکردها�ی به سواد رسانه ای« که اداره کل 
پژوهش های صداوسیما چاپ کرده یا کتاب سواد رسانه ای جیمز پاتر 
که در سال 92 ، مرکز پژوهش های اسالمی صداوسیما غن را چاپ 
کرد. چند کتاب تألیفی هم هست ویل باید کارهای جدی تری صورت 
وع  د. مفهوم سواد رسانه ای از کانادا و سپس ژاپن رسش گ�ی
می شود و رویکردهای مختلفی در غن وجود دارد. 
ی که موجود است خییل نگاه نومارکسیس�ت  ن چ�ی
در غن جدی و پررنگ است یع�ن یک نوع تفکر 
انتقادی که از نگاه های نومارکسیس�ت برخاسته 
است، در غن مشهود است. البته طبیعی هست 
که زما�ن که بیش�ت از دو نظام فکری جدی در 
نگاه  علیه  نومارکسیس�ت  نگاه  ن  هم�ی نبود  دنیا 
رسانه های اصیل که آالباً رسانه های رسمایه داری 
 کند. برای 

گ
غمریکا�ی یا انگلی� هستند، ایستاد�

ایران که می خواهد نگاه دی�ن تری داشته باشد و از 
نگاه های جدی تری برخوردار باشد، نیاز هست که به 
این نکات توجه داشته باشد و تفاوت نظریه مطلوب با غنچه 
که موجود هست را درک کند. الزاماً نیازی نیست که همان اصطالح 
ت رسانه ای« با نگاه جامعه  معمول را به کار برد و اصطالح »بص�ی

ی دارد. علمی ایرا�ن خوانا�ی بیش�ت
تأث�ی  تحت  که  مرسوم  رویکردهای  بر  عالوه  رسانه ای  ت  بص�ی
فرمالیست ها یا افراد متخصص علوم تربی�ت یا نومارکسیست های 
آر�ب هست، عمق تاریخی، دشمن شنایس و دی�ن هم دارد. 4 ایل 5 
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ن کتاب »رویکردها�ی به سواد  رویکرد اصیل به سواد رسانه ای در هم�ی
رسانه ای« وجود دارد؛ رویکرد تحلیل های ایدئولوژیک که می خواهد 
ن کند که  جهان بی�ن و ایدئولوژی رسانه را با توجه به محصوالت تعی�ی
در کتاب به صورت مفصل توضیح داده شده است که چه فوایدی 
دارد و چه روش ها�ی دارد؟ رویکرد حسب حال گونه، رویکرد ارتباطات 
کالمی، رویکرد اسطوره شناخ�ت و رویکرد عنا� تولید هم متأثر از  آ�ی
یک پارادایم و هد�ن هستند. رویکردهای دیگری هم به سواد رسانه ای 

وجود دارد.
انجمن سواد رسانه ای حوزه علمیه قم چند سایل است در دف�ت تبلیغات 
اسالمی تأسیس شده است و در جامعه الزهرا و جامعه المصطفی 
بحث ها و دروه های جدی در حوزه سواد رسانه ای در 13-12 سال 
گذشته برگزار کرده است. رویکردها�ی که در این حوزه اضافه شده 
است، رویکردهای عمیق حکمی، تاریخی و دشمن شنایس و سبک 
 بوده است که به نظر می رسد که این رویکردها به شدت تحت 

گ
زند�

تأث�ی نگاه قرغ�ن و نگاه حکمی فلسفی مکتب تهران و مکتب قم است. 
در واقع از باطن تا ظاهر انسان و از بنیاد تا کاربرد را باید در بحث های 
رسانه ای با مخاطب در میان گذاشت و مخاطب را نسبت به رویکرد 
فعال درباره رسانه حساس کرد و او را از غن رویکرد انفعایل و به گفته 
شهید غوی�ن خلسه نارسیس�ت نجات داد. در حال حا�ن رسانه ها بر 
ن سوار می شوند و متأسفانه اک�ش غنها تحت تأث�ی رسمایه دارهای  مخاطب�ی
صهیونیست و رسمایه ساالری نظامی رسانه ای و مجتمع های نظامی 
صنع�ت که جهان فعیل را اداره می کنند، هستند. رویکرد مدیری�ت 
به سواد رسانه ای هم فوق العاده مهم است و �ف تفکر مطرح 
نیست. نوع مدیریت، گاهی اوقات تفکر را هم جهت می دهد. به 
خصوص برای انسان مدرن امروزی و انسان غمریکا�ی که پراگماتیست 
هم هست، وق�ت نتیجه و محصول، معیار اصیل ذهن او شود و قرار 
نیست که به ایدئولوژی خایص هم اعتقاد داشته باشد، ایدئولوژی 
ابزار رسمایه داری می شود و خییل راحت دیده می شود که برخی از 
، چپ  ، راست می زنند و برخی از راست های غمریکا�ی چپ های غمریکا�ی

ن شیوه و تفکر در در ایران هم مشاهده می شود. می زنند و هم�ی
 ، نهادهای کشور متأثر از رویکرد تحلیل عنا� تولید، رویکرد کان�ت
رویکرد فرم گرا و رویکرد فرمالیس�ت هستند و باید از این فضا نجات 
پیدا کرد و به رویکردها�ی که اشاره شد، بازگشت. در دانشگاه ها که 
ن برخی از غنها ادعا می کنند، خییل سکوالر هستند باز هم  مسئول�ی
اث حکمی و قرغ�ن هست، گر چه  ته دل و ذهن دانشجو، نگاه به م�ی
ظاهرشان با برخی از دانشگاه های به ظاهر مذه�ب تر متفاوت است 
اث آ�ن در ذهن غنها هست. یک جامعه به راح�ت فرهنگ  ویل این م�ی
خود را کنار نمی گذارد و �ف اینکه برخی از صورت های سطحی 
 در جامعه عوض شود، غن جامعه عوض نشده است. 

گ
سبک زند�

اتفاقاً این قدرت مدیریت حاکمان و مدیران جامعه است که جامعه را 
برگردانده و اصالت ها را به یاد مردم غورند. این رویکرد نه فقط در مورد 
مسلمانان هم در جامعه المصطفی  مردم مسلمان، ح�ت در مورد آ�ی
ایرا�ن حضور دارند به شدت مورد استقبال  و جاهای دیگر که افراد آ�ی
واقع شده است که نشان دهنده این است که اگر با خودباوری به 
سمت این شاخص ها رفته شود، به شدت جواب می دهد. ضمن 
اینکه نا�ن رویکردهای دیگر هم در سواد رسانه ای نباید بود و باید با 
نگاه انتقادی از غن ها استفاده کرد. خود غن رویکردها معتقد به تفکر 
انتقادی هستند و بنابراین اندیشمندان ما هم باید به غنها نگاه انتقادی 

ت رسانه ای، تفکر  داشته باشند. در بحث های سواد رسانه ای یا بص�ی
انتقادی را باید تقویت کرد. ظلم است که افراد نگاه های انتقادی را 
الیس�ت یا چپ نومارکسیس�ت یا نگاه غلما�ن  فقط با قرائت راست لی�ب
پدیدارشناخ�ت قبول داشته باشند. به راح�ت می توان شاخصه ها و 
، حکمی، دی�ن و حدی�ش را وارد این مباحث کرد. چرا  معیارهای قرغ�ن
الیس�ت  ، لی�ب که این ها به جّد عمیق تر از دیدگاه های نومارکسیس�ت
به انسان شنایس، هس�ت شنایس و  اتفاقاً  و پدیدارشناخ�ت است و 
معرفت شنایس حقیقت انسان نزدیک تر است. باید با تأکید بر این ها 

ن موجود باشد. مدل سواد رسانه ای طراحی شود که کامل تر از چ�ی
استاد وظیفه نهادهای غموزیسش کشور درباره غموزش سواد رسانه ای 

چیست و عملکرد غن ها را چطور ارزیا�ب می کنید؟
ن چند سال پیش متأسفانه به صورت رسمی نه در حوزه، نه در  تا هم�ی
ی نبود ویل الحمدالله  ن ستان در این حوزه هیچ چ�ی دانشگاه و نه در دب�ی
ون از حوزه و دانشگاه انجام شد،  ی که ب�ی به برکت کارهای اخ�ی
وع شده است. در جامعه  ستان ها 2 سایل هست که کار رسش در دب�ی
وع شده و چند جلد کتاب  المصطفی هم مدت هاست که کار رسش
تدوین شده است که باید هر چه زودتر به کتاب دریس تبدیل شود. 
بیش از 15 سال است که در حوزه علمیه دوستان بسیار زیادی در 
حوزه سواد رسانه ای فعال هستند و شاید بیش از 200 فارغ التحصیل 
ی در رشته های مرتبط با این بحث در حوزه و  فوق لیسانس و دک�ت
دانشگاه وجود دارند و در حال تدریس سواد رسانه ای در حوزه های 
علمیه کل کشور هستند ویل نسبت به جمعیت چند میلیارد ب�ش روی 
ن که امت غخرالزمان هستند، خییل کم است. حوزه های علمیه  کره زم�ی
باید احساس وظیفه داشته باشند و ورود جدی تری به مباحث سواد 

رسانه داشته باشند.
د؟ ورود غن ها باید به چه شکل صورت گ�ی

این ورود بیش�ت با رویکردهای نزدیک به تحلیل عنا� تولید و برخی 
کالمی است. متأسفانه خییل  از رویکردهای مثل تحلیل ارتباطات آ�ی
از رویکردها در این نگاه نبوده و نباید �فاً به یک کتاب اکتفا کرد و 
ستان ها باید کتاب های مختلف  حتماً برای رشته های مختلف در دب�ی
تدوین شود. کتا�ب با نام »نحوه نگاه به معنویت در رسانه های جهان« 
تدوین شده است که می تواند برای رشته فلسفه و عرفان و برخی دیگر 
ستان ها مؤثر باشد. بحث فلسفه  از رشته های علوم انسا�ن در دب�ی
تکنولوژی و ارتباط غن با رسانه های جدید برای رشته های ف�ن مناسب 
اً روی غن کار شده است. باید متون متناسب با هر دوره  است و اخ�ی
ن نظر جمعی اندیشمندان، تدوین  ک و گرف�ت س�ن با همکاری مش�ت

شود.
چه موانعی بر رس راه این کار و به طور کیل نهادهای غموزیسش وجود 

دارد؟
ات رسانه ای  به نظر می رسد که جامعه، رسانه را کم�ت جدی گرفته و تأث�ی
را یک مقدار دیر متوجه شده است. متأسفانه به دلیل سکوالریسمی 
وطه به بعد به صورت جدی با تالش روشنفکران  که از عرص م�ش
بیمار ایجاد شد، بحث های رسانه جدی گرفته نشد. مدل دروس 
دانشگاهی و چینش غنها و مدل نگاه جامعه به رسانه ها و ساختارهای 
رسانه ای طوری توسط استعمارگران تعبیه شد که در ایران اک�ش قریب 
ال و آرب زده و بعد هم  به اتفاق رسانه ها به دست طیف های لی�ب
نومارکسیست ها افتاد و عنا� انقال�ب خییل کم، رسانه داشتند. در 
گذار مانند من�ب  گذشته اینطور نبود. در گذشته رسانه های سن�ت و تأث�ی



ار
د غث

رص
م ت 

سو
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

د 00
ردا

/ م
 2

ه 9
ار

شم
 



150

گذارترین  در جامعه بوده است که پروفسور موالنا هنوز غن را تأث�ی
رسانه می دانند که حرف به حقی هم هست. دنیا هم در بحث 
ن رسیده است که ارتباط چهره به چهره خییل  ارتباطات االآن به هم�ی
گذار است. نه فقط من�ب بلکه رسانه های جمعی تر مثل کتاب که  تأث�ی
جهان اسالم در غن حداقل 500 سال از جهان آرب جلوتر بود و رسانه 
 که در جهان اسالم خییل جدی گرفته می شوند، از 

گ
سفرای فرهن�

نمونه های دیگر این رسانه ها بودند. می دانید که خییل از جاهای هند 
ن توسط تجار ایرا�ن مسلمان شده اند. یا کشم�ی یا فیلیپ�ی

ق غسیا و جنوب غسیا توسط تجار ایرا�ن  میلیون ها نفر انسان در رسش
یا تجار عرب مسلمان شده اند و این ها رسانه های بسیار قدرتمندی 
بود که در جهان اسالم بوده است. ح�ت عرفان شیعی یا عرفان به 
صورت کیل، ی� از رسانه های پررنگ در هند و جاهای دیگر بودند 
که رسانه های جهان اسالم برای تبلیغ اسالم بودند. شیوه های تبلیغ 
مسلمانان انصافاً شیوه های تبلیغی بسیار قابل مطالعه ای است 
که باید در قرون مختلف انجام شود. اما از زما�ن که مدرنیته غمد 
و انسان گرگ صفِت حریِص اومانیسِت سکوالر خواست که بر تمام 
 ب�ش حاکم شود و قاعدتاً دین مزاحم او بود، افراد و 

گ
جوانب زند�

ن هند و  حکومت های دی�ن به شدت تضعیف شدند. ارتباطات ب�ی
ن بردند و روشنفکران که این  کب�ی از ب�ی ایران را بعد از قتل مرحوم ام�ی
ند و  کار را در اینجا انجام دادند، توانستند رسانه ها را در دست گ�ی
صنعت چاپ، کتاب، روزنامه و بعد هم رسانه های رادیو�ی و سینما، 
رادیو و تلویزیون، همه در دست عنا� آرب زده و گاهی هم در 
دست عنا� نومارکسیست قرار داشت. اما از حدود 30 سال قبل از 
ت امام)ره( در  ی حرصن انقالب اسالمی نهضت اسالمی جها�ن به ره�ب
ایران، عراق، ترکیه، فرانسه، اروپا و بعد هم در هند و دنیای عرب، 
اسالم گرایان شیعه و س�ن رسانه های متعددی را در دست گرفتند و 
، اخوا�ن ها و مودودی ها  حرکت های سالم تری توسط شیعیان انقال�ب
انجام گفت. اهمیت این نگاه تاریخی در این است که سواد رسانه ای 
در ایران، آر�ب متولد شد چون اصالً خود رسانه هم در کشور به این 

صورت ورود پیدا کرد.
ایجاد شده است ویل  به برکت انقالب اسالمی تحوال�ت در کشور 
ستان های خود بلکه در  باید نه تنها در حوزه ها و دانشگاه ها و دب�ی
جاها�ی مانند جامعه المصطفی این حرکت پیش رود. باید وزارت 
دنیا  نگاه خود در  با  دیپلمایس عمومی سواد رسانه ای  خارجه یک 
پخش کند. بخش های خارجی صداوسیما، سپاه قدس و هر ارگان یا 
سازمان یا نهادی که در ایران مرتبط با افراد آ�ی ایرا�ن است، باید به این 
وع کنند و غموزش هسته های جدی در  حوزه غمده و کار جدی را رسش
کشورهای دیگر غآاز شود. BBC در دوران اصالحات در ایران در دو�ب 
ال غموزش می داد و بعد 40  و ترکیه روزنامه نگاران ایرا�ن را با سبک لی�ب
روزنامه با پول سازمان اطالعا�ت آرب و احزاب فاسد و رسمایه ساالر در 
یه در 20 سال اخ�ی منت�ش  ایران به وجود می غیند و حدود 800-700 ن�ش
می شود. چرا ایران نتواند در ترکیه، هند، پاکستان و جاهای دیگر این 
کار را انجام دهد؟ در کشورهای دیگر از این نگاه ها استقبال می شود. 
از کالس های بسیار محدودی که در جاهای مختلف برای بچه های 
ایرا�ن که در ایران هستند یا توریست ها  ایرا�ن یا ح�ت دانشجویان آ�ی آ�ی
توسط ایران برگزار می شود، استقبال می شود و به نگاه فطری، عقیل و 

طبیعت الهی که ایران دارد، خییل ابراز عالقه می شود.
راهکار شما برای بهبود عملکرد نهادهای غموزیسش در زمینه غموزش سواد 

رسانه ای چیست؟
باید رویکردهای جدی تری به سواد رسانه داشت و رویکردهای فعیل 
کا�ن نیست. گرچه این رویکردهای فعیل هم در ایران خییل کم کار 
وی انسا�ن تربیت شده کم  شده است. ی� از موانع این است که ن�ی
است. چه اشکایل دارد که دانشگاه فرهنگیان رشته رسانه را به صورت 
ال  جدی و با رویکردهای دی�ن و نه رویکردهای نومارکسیس�ت یا لی�ب
غموزش دهد. چه اشکایل دارد که دانشگاه وزارت اطالعات و سپاه به 
صورت جدی به رشته رسانه ورود پیدا کنند؟ دانشگاه ها کم�ت به این 
موضوع ورود پیدا کرده اند یا اصالً ورود پیدا نکردند. باید دانشگاه عایل 
دفاع میل مدیر رسانه ای درست تربیت کند و رشته مدیریت رسانه 
اتژیک در غن وجود داشته باشد. در دانشگاه  به صورت جدی و اس�ت
)ع(، باقرالعلوم، جامعه المصطفی و صداوسیما چند  ن امام حس�ی
ش یابد. دانشگاه  رشته جدید تأسیس شده است ویل باید خییل گس�ت
فرهنگیان باید مدرس سواد رسانه ای تربیت کند و دوره های 6 ماهه 
را تعبیه کند. حوزه علمیه باید در چندین رشته خود مثل عرفان، 
فلسفه، اقتصاد، تاریخ و علوم سیایس رشته های رسانه را تعبیه کند. 
ون از حوزه  الحمدالله حوزه در خییل از کارها پیش افتاده است و ب�ی
خییل از افراد از این موضوع اطالع ندارند که حوزه چقدر جلوتر از 20 
سال پیش است. نیاز هست که گرایشات مختلف بحث های رسانه ای 
ت رسانه ای در دانشگاه های وابسته به حوزه، وزارت علوم یا  و بص�ی
د. اصالً شبکه سازی علم در دنیا و ترویج  وزارت بهداشت شکل گ�ی
 آر�ب جز با کمک رسانه ممکن نیست. شبکه سازی 

گ
مدل سبک زند�

ی از فرار نخبگان و … وجوه  ، جلوگ�ی علم، جذب اندیشمندان جها�ن
رسانه ای و سواد رسانه ای دارد. جنبش فلسفه برای کودک چند سایل 
است که در ایران راه افتاده و موفقیت های جدی هم داشته است 
گرچه خییل مانده است تا کار به نتیجه رسد. در مجوع اصالح متون 
، سوم ساختارسازی و رشته سازی و  وی انسا�ن و نگاه، دوم تربیت ن�ی

چهارم تولید محصول درست، از راهکارهای این حوزه است.
 ویل فقیه در 

گ
نمایند� نهاد  در زما�ن که فیلم 300 پخش شد، در 

دانشگاه ها یک دوره تقریباً 15 ساعته برای اساتید طراحی شد و در 
100 دانشگاه از فیلم 300 که فیلم کامالً ضد ایرا�ن بود و باالخره تهدید 
بود و دشمن می خواست با این فیلم به ایران غسیب زند، یک فرصت 
طال�ی درست شد و به دانشجویان گفته شد که واقعیت آرب چیست 
و غن ها چقدر سطحی به ایران نگاه می کنند و راه حل ها�ی که علیه 
ایران دارند چقدر سطحی است؟ استقبال بسیار بسیار اسایس از 
این حرکت انجام شد. ح�ت بچه های تند ناسیونالیست و ح�ت پان 
ترکیست استقبال می کردند و نگاه غن ها درست می شد. متأسفانه در 
حوزه سواد رسانه ای، صدا و سیما یک مقدار عقب تر از حوزه های 
علمیه است. صداوسیما باید در حوزه سواد رسانه ای جدی تر عمل 
کند. به طور مثال در گذشته شبکه نمایش سلسله برنامه ها�ی برای نقد 
جدی فیلم ها داشت. حال چه اشکایل دارد که این شبکه در بحث سواد 
ن کتاب های  رسانه ای در حوزه فیلم و سینما برنامه تولید کند؟ همچن�ی
خو�ب مثل »اصول اخال�ت حاکم بر رسانه ها از دیدگاه اسالم با تأکید 
بر سیمای جمهوری اسالمی« نوشته محمد فوالدی وندا نوشته شده 

د. است که باید در رسانه میل مورد استفاده قرار گ�ی
ارتباط سه نهاد خانواده، مدرسه و رسانه را در غموزش سواد رسانه ای 

چطور می توان تقویت کرد؟
خانواده باید از مباحث غموزش داده شده به بچه ها در حوزه رسانه  
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در مورد کتاب فعیل 
باید  مدارس  در  رسانه ای  سواد 

گفت که گاهی اوقات به دلیل برخی از 
رویکردهای خاص حاکم، خانواده فکر 

می کند این مباحث کم�ت به درد دانش 
تحلیل های  وق�ت  ویل  می خورد  آموز 

بیان شود،  برای خانواده  تری  جدی 
مطمئناً بیش�ت استقبال می کنند.

احساس مفیدبودن داشته باشد. در مورد کتاب فعیل سواد رسانه ای 
در مدارس باید گفت که گاهی اوقات به دلیل برخی از رویکردهای 
خاص حاکم، خانواده فکر می کند این مباحث کم�ت به درد دانش 
غموز می خورد ویل وق�ت تحلیل های جدی تری برای خانواده بیان 
شود، مطمئناً بیش�ت استقبال می کنند. اوالً این احساس مفید بودن 
را باید باال برد و دوماً تبلیغات جدی تر و تولید محصوالت جذاب تر 
شود. سوم، غگاهی بخ�ش برای خانواده ها. نکته بعدی اینکه موضوع 
د که باعث می شود تا ارتباط  ن دروس قرار گ�ی سواد رسانه ای باید در م�ت

ی با غن ایجاد شود. بیش�ت
عملکرد مسئوالن را در زمینه غموزش سواد رسانه ای چطور ارزیا�ب 

می کنید؟
ورت  مطمئناً تاکنون خییل قوی نبوده است به دلیل اینکه اصالً �ن
 کشور جا نیفتاده 

گ
ن در جامعه فرهن� غن در جامعه علمی و همچن�ی

، تهیه سندهای جامع، ریل گذاری  ن دی داش�ت است. برنامه ریزی راه�ب
جا،  به  تنبیه های  و  تشویق   ، ن نوش�ت درست  سندهای  صحیح، 

قانونگذاری و نظارت و اجرا درست از وظایف مسئوالن 
است. توجه به رسانه های سن�ت و برجسته سازی 

ن و برنامه ریزی برای غن ها  و قدر غنها را دانس�ت
، فکری، سیایس،  مهم است. نهادهای امنی�ت
اجتماعی و وزارت خارجه باید به عنوان یک 
ن الملل به نگاه مثب�ت  فرصت جدی در سطح ب�ی
که به ایران وجود دارد، نگاه کنند و ح�ت از غن 
نگاه های منفی که در برخی از کشورهای آر�ب 
به ایران وجود دارد، استفاده کنند و تهدید را 
تبدیل به فرصت کنند و جمهوری اسالمی و 

ایران را رسافرازتر از گذشته کنند. 
در صور�ت که وضعیت غموزش سواد رسانه ای به 

ن روال ادامه پیدا کند، چه اتفا�ت خواهد افتاد و اگر  هم�ی
تعایل گفتید مورد توجه  این موانع برطرف شود و راهکارها�ی که حرصن

د، چطور می شود؟ مسئوالن قرار گ�ی
روایل که تا حدود 3 سال پیش بود، خییل متفاوت از روایل است که 
اً ایجاد شده است. اگر روال به صورت 3 سال پیش می بود، خییل  اخ�ی
ر می شد. وق�ت رسانه ها�ی که مردم انتخاب می کنند، در  ایجاد �ن
کت محور و سطحی رسانه ها و نوع  اثر تبلیغات رسمایه ساالرانه و رسش
نگریسش که به مخاطب می دهند، باشد وضع به همان صورت خواهد 
بود. فکر مردم هر روز ضعیف تر و مبتذل تر می شد و در واقع به 
صورت متسلسل و بدی به سمت سطحی ترشدن پیش می رفتیم. 
چنانکه در کشورها�ی که تحت تأث�ی رسمایه داری و روشنفکرنما�ی بیمار 
هستند، این مسئله در حال مشاهده است. ح�ت در شهرهای بزرگ 
نان طالق و اعتیاد به مواد  ن این موضوع مشاهده می شود که م�ی ایران ن�ی
مخدر چقدر است و غرای سیایس غن ها به سمت عنا� ضعیف تر، 
ذلیل تر و �ب عزت تر متمایل است. هر چه رویکرد بومی به رسانه تقویت 
شود و قدر رسانه های سن�ت دانسته شود و به سواد رسانه ای افراد 
عمق و حکمت داده شود، نتیجه به�ت است. در تجربه ای که در 
برخی از مهدکودک ها یا ح�ت پیش از مهدکودک که نامش را بازی 
کده گذاشته اند، به دست غمده است شیوه های رسانه ای جدید و 
ن  بازی های جدیدی ابداع شده است که بسیار مؤثر بوده و از سن�ی
ن با مشاوره روانشناسانه خییل مسلح و دین مدار، کار را به  بسیار پای�ی

سم�ت پیش برده اند که بچه های 8-7 ساله دقیقاً نگاه انتقادی جدی به 
رسانه های داخیل و خارجی دارند و برخورد فعاالنه با رسانه دارند. در 
برخی از مداریس که به این موضوع اهمیت می دهند، بچه 15 ساله 
وجود دارد که کتا�ب را در مورد سینمای کره نوشته است که در مرحله 

برریس و چاپ است. یع�ن اینقدر می توان موفق شد.
ی به وجود غمده است که با  با رویکرد سه ساله اخ�ی امیدواری بیش�ت
غموزش های بسیار جدی و متنوعی که خصوصاً در حوزه های علمیه 
هست و فعال تر از دانشگاه ها عمل کرده اند، اساتید متعددی تربیت 
شوند و ق�ش جدیدی از مربیان و اساتیدی که در مراکز مختلف 

وابسته به حوزه تربیت شده اند، پا به میدان گذارند.
خالصه راهکارها:

1- در حوزه سواد رسانه ای باید کتب قوی تری توسط اندیشمندان 
داخیل متناسب با نیاز فرهنگ داخیل تالیف و منت�ش شود.

2- نهادهای کشور در حوزه سواد رسانه ای متأثر از رویکرد تحلیل 
تاریخی،  رویکردهای  به  باید  هستند.  فرمالیس�ت  و  تولید  عنا� 

 و مدیری�ت بازگشت.
گ

حکمی، دشمن شنایس، سبک زند�
3- برای غموزش سواد رسانه ای باید متون متناسب با هر 
دوره س�ن با همکاری اندیشمندان مختلف تألیف 

شود.
4- حوزه علمیه و دانشگاه باید مسئله سواد 
رسانه ای را به صورت جدی مورد توجه قرار 

و تربیت کنند. دهند و برای غن ن�ی
ن باید با اتخاذ رویکردهای مناسب  5- مسئول�ی
سواد رسانه ای را در میان خانواده ها نهادینه 
ورت غن را احساس  کنند تا غنها مفید بودن و �ن

کنند.
ن  6- موضوع سواد رسانه ای باید به صورت کاربردی در م�ت
دروس علمی مختلف و به صورت آ�ی مستقیم غموزش داده شود.
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مصاحبه
روش تحلیل و نقد انیمیشن

مصاحبه| روش تحلیل و نقد انیمیشن

ایران حدود 40 سال است وارد بحث انیمیشن سازی شده است و 
ازاین رو قابلیت های کشور ما در حوزه ساخت انیمیشن به عنوان 
ن رشته  یک قدرت نرم در ایران بسیار جدی شده است. اما موسس�ی
کت والد  اف خودشان، از انیماتورهای رسش انیمیشن در تهران به اع�ت
، غنها وق�ت که در  ن دیز�ن غمریکا بوده اند. طبق گفته ی� از این موسس�ی
والد دیز�ن انیمیشن می خواندند فهمیدند که به آ�ی از رشته  انیمیت 
ِ انیمیشن را غموزش می دادند )مباح�ش که از 

که در واقع  ساخت ف�ن
( رشته های دیگری هم  ن وع می شد تا ِرنِدرگرف�ت طراحی شخصیت رسش
وجود دارد. مباحث مربوط به قبل و بعد تولید انیمیشن. یع�ن از 
تاریخ و حکمت انیمیشن، تا تولید انیمیشن و نهایتا مدیریت صنعت 
 . انیمیشن که بتوان به عنوان یک فرد حرفه ای این رشته را دنبال ک�ن
این فرد می گفت که ما جز کسا�ن بودند که به طور ناخودغگاهی رشته  
ی بود که اینها بلد  ن انیمیت را در والد دیز�ن خوانده بودند. این چ�ی
بودند و وارد ایران کردند. یع�ن رشته  انیمیشن را به این صورت در ایران 
پایه ریزی کردند. از ایشان سوال شد که غیا در این دانشکده انیمیشن 
ه( غموزش  ) و نه فیلم نامه و داستان و آ�ی را �فا از دیدگاه تولید ف�ن

می دادند؟ یا دروس دیگری هم بوده است؟
ایشان در پاسخ گفتند که بله. اتفاقا دو سه رشته  دیگر هم به اسم 
بود.  دانشکده  غن  در  دیگری هم  گرایش های  با  و  انیمیشن سازی 
از طریق  گذاری  تاث�ی انیمیشن، رشته   مثال رشته  مدیریت صنعت 
انیمیشن که بیش�ت زیر مجموعه رسانه شنایِس شناخ�ت است. البته 
این رسانه شنایِس شناخ�ت مبحث جدیدی است و مقصودش این بود 
که االن به صورت پیچیده در غنجا این رشته ایجاد شده است. قبال 

 انتقال پیام از طریق انیمیشن هم به عنوان 
گ

مباحث پیام و چگون�
رشته  دانشگاهی مطرح بود. تا اینجا بحث دریافتیم که ما می توانیم به 
انیمیشن از حیِث �فا ف�ن نگاه کنیم و تحلیل و نقد خود را فقط از 
حیِث ف�ن انجام دهیم یا اینکه به طور حرفه ای تر می توان به انیمیشن 
از زمان پیشا تولید و مباحث تاریخی، حکمی و فلسفی تا تولیدی فاخر 
نگاه کنیم. تولیدی که زیبا�ی شنایِس بومی ایرا�ن یا همان مخاط�ب که ما 
می خواهیم بر روی غن تاث�ی بگذاریم که در طراحی شخصیت و ح�ت 
گذار هست؛ تا این که چگونه بتوانیم  ه تاث�ی انتخاب رنگ، لباس و آ�ی
این انیمیشن را بازاریا�ب کنیم و بعد به درس�ت به فروش برسانیم و 
بعد وارد صنعت انیمیشن شویم. با توجه به این نکات در بحِث روش 
تحلیل و نقد انیمیشن به طور تک جانبه به انیمیشن نگاه نمی کنیم. 
یم تا  و برای تحلیل و نقد انیمیشن مباحث مختلفی را در نظر می گ�ی
بتوانیم به درس�ت انیمیشن را بفهمیم تا در نهایت در تولید انیمیشن 

هم موفق تر عمل کنیم.
 ، ن  در انیمیشن های سینمای غمریکا، ژاپن، کره، چ�ی

گ
دین و سبک زند�

هندوستان و ایران عنوان کتا�ب است که من امروز پیش رو دارم. در 
روش های تحلیل رسانه ای که هم به عنوان منتقد و تحلیل گر به درد 
تحلیل می خورد و هم به درد تولید کنندگان، کارگردانان و تهیه کنندگان 
انیمیشن می خورد. به این صورت که فهم دقیق تحلیل های انیمیشن 
ن انیمشن ها کمک می کند. یع�ن باید لوازم ساخت  به درست ساخ�ت
و فهم و درک درست از انیمیشن  را در ذهن خود به درس�ت داشته 
باشید تا بتوانید به درس�ت هم بسازید. در روش تحقیقاِت رسانه ای که 
روش تحلیل انیمیشن ی� از این موارد است، در رسانه ها به صورت 

کیل دو مدل روش تحلیل داریم:
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به  می توانیم  ما 
انیمیشن از حیِث ف�ن نگاه کنیم 

یا اینکه می توان به انیمیشن از زمان 
پیشا تولید و مباحث تاریخی، حکمی 

کنیم.  نگاه  فاخر  تولیدی  تا  و فلسفی 
تولیدی که زیبا�ی شنایِس بومی ایرا�ن یا 

همان مخاط�ب که ما می خواهیم بر 
روی آن تاث�ی بگذاریم را به دنبال 

خود بکشاند.

یک. روش تحلیل کمی.

دو: روش تحلیل کیفی.
در روش های تحلیل کمی به این صورت عمل می شود؛ به طور مثال 
قرار است پژوه�ش درباره  دخانیات و انیمیشن انجام شود. تعداد 
فیلم ها و انیمیشن ها�ی که در غن سیگار یا دخانیات دیگر نشان داده 
ون  می شود را به صورت کمی مقابل خود قرار داده و عددی را ب�ی
می کشند و این اعداد را باهم مقایسه می کنند. این روش تحلیل کمی 
است. این روش هنوز هم کارغ�ی های خاِص خود را دارد. اما بعیصن از 
مقصود ها�ی که ما در بحث خود به غن نیاز داریم را به ما نمی دهد. 
بنابراین ما از روش تحلیل کمی می گذریم و وارِد روش تحلیل کیفی 

می شویم.
در روش تحلیل کیفی شما می توانید به انواع و اقسام روش های 
تحلیل کیفی که بیش از 45 روش در بحث روش پژوهش در علوم 
اجتماعی ذکر کرده اند، مراجع کنید. تعداد روش تحلیل کیفی بسیار 
زیاد است. مثال روش تحلیل مضمون ی� از این روش های کیفی است 
که طبق غن شما می توانید موارد جدی را که یک فیلم یا انیمیشن 
به غن پرداخته را داشته باشید. از میان دیگر روش های تحلیل کیفی 
می توان به روش تحلیل گفتمان و روش تحلیل نشانه شنایس اشاره 
کرد. ما بحث خود را بیش�ت طبق روش تحلیل کیفی پیش خواهیم 

ن به یک روش تحلیل کیفی برای انیمیشن  برد. ما همچن�ی
دست یافته ایم.

در روش تحقیقات کمی که مبت�ن بر اثبات گرا�ی 
پارادایِم  است،  راست  انتقادی   ِ خردگرا�ی یا 
حاکم  کمی  تحلیل  روش  بر  پوزیتیویس�ت 
ِی تصاد�ن استفاده  است و از فرمول نمونه گ�ی
می شود. در واقع پژوهشگر در تحقیق خود 
از سه روش پوزیتیویسِم اثبات گرا، تاییدگرا 
ابطال گرا استفاده می کند. مثال هدف  یا  و 
یا  و  وجود  عدم  وجود،  بیان  پژوهشگر 
زمینه ساز بودِن دخانیات در سینما و انیمیشن 

از  استفاده  با  لذا  است.  فالن  دهه  در  غمریکا 
روش های کمی که در کتاب های روش تحلیل رسانه ای 

هم ذکر شده به نتایج خو�ب دست می یابند که کارغ�ی هم دارد. اما 
ِ کامل. گذشته از این که تبدیل کردن بسیاری از مسائل کیفی  نه کارغ�ی
به مسائل کمی بسیار سخت است و این مشابهت ها، ترادفات و 
تضادها�ی که در مباحث انسا�ن پیش می غید به ما کمک می کند که از 
روش های تحلیل کمی به سمت روش های تحلیل کیفی که مبت�ن بر 
مبا�ن و غداب دیگری هست، حرکت بکنیم. مثال در روش تحلیل کمی 
ی و تعوییل هست و اساسا از روش  که بیش�ت مبت�ن بر پارادایم تفس�ی
د؛ در اینجا ما می توانیم از نمونه  تحلیل پوزیتیویسمی فاصله می گ�ی
ی هدفمند استفاده کنیم و نظریه سازی کنیم. یع�ن به طور مثال  گ�ی
ِ دهه بیست، ح�ت  در روش کیفی، شما برای تحلیل فرهنگ غمریکا�ی
با دیدن یک یا دو فیلم می توانید به تحلیل های جدی برسید. اما در 
روش های تحلیل کمی، حتما باید فیلم های متنوعی را ببینید و بعد 

گزاره های مطرح شده در فیلم را به عدد تبدیل کنید.
مثال مجموعه 30 فیلم از دهه 1990 تا 2000 را می بینید غن ها را کمی 
ی کنید. اما در روش های تحلیل کیفی فیلم های  کرده و بعد نتیجه گ�ی
شاخص یا فیلم ها�ی که ذیِل جریان خاص ساخته می شوند ) مثال 

( را انتخاب می کنید و با تحلیِل مثال دو فیلم جدی  جریان فمینیس�ت
در این جریان به تحلیل های کیفی می رسید که ارزش بسیار جدی دارد 
و می توانید تحلیل های بعدیتان را هم روی اینها سوار کنید. پس 
ن طور پژوهشگر در روش های کیفی تالش می کند که پژوهش  هم�ی
خود را عمق بخ�ش کند و خود پژوهشگر در داده کاوی خود از فضاِی 
ی و رسانه ای از غن انیمیشن, مشارکت می کند. اساسا در روش  ه�ن
تحلیل کیفی نسبت به روش تحلیل کمی، منظر پژوهشگر و غنچه 
که تالش می کند تا بدان دست یابد به�ت پیدا می شود. اساسا خییل 
نها�ی که در روش تحلیل کیفی وجود دارد در روش تحلیل کمی  از چ�ی

نمی توان ح�ت به غن نزدیک شد.
در روش تحلیل کیفی ما می توانیم نظریه خود را بر داده های دیگر 
به صورت عالمانه تعمیم دهیم که خود این هم به ما کمک خواهد 
کرد. اما تعداد روش های تحلیل کیفی بسیار زیاد است. که االن 
فرصت و ظرفیت بیان این روش ها در کالِس چهار جلسه ای وجود 
ندارد. کسا�ن که عالقه دارند در این زمینه اطالعات کسب کنند، 
ق و آرب مراجعه کنند. این  می توانند به کتاب دین در سینمای رسش
کتاب در سال 1396, توسط دف�ت تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
بخش انجمن سواِد رسانه ای با همکاری اداره کل پژوهش اسالمِی 
رسانه ی صدا و سیما به چاپ رسیده است. در این کتاب انواع و 
اقسام روش های تحلیل کیفی طِی چهل و اندی صفحه به طور 
کامل توضیح داده شده است و این که چرا ما به رویسش 
که در ادامه عرض خواهم کرد رسیده ایم. البته در 
این کتاب هم فرصت نشد کامل توضیح بدهیم 
ویل  کردیم.  عبور  دیگر  روش های  از  چرا  که 
روش های دیگر را توضیح دادیم و به رویسش 
که در این کتاب به کار رفته است رسیده ایم. و 
توانسته ایم به طور جدی فیلم های سینماهای 
مختلف را نقد و تحلیل کنیم.  نکته  بسیار مهم 
در انتخاِب روش تحلیل هدف شما از انجام غن 
انیماتور می خواهد یک  گاهی یک  تحلیل است. 
انیمیشن را تحلیل کند. بنابراین برای او سبک گرافی� یا 

ه مهم است. رنگ پردازی و آ�ی
گاهی هم یک فیلم نامه نویس می خواهد یک انیمیشن را تحلیل کند. 
بنابراین نوع شخصیت پردازی، نوع استفاده از شخصیِت مکان و اشیا، 
نوع جاندار کردن اشیا و انسان نما�ی حیوانات در انیمیشن برای او مهم 
است. گاهی هم ما می خواهیم یک تحلیل جامع از یک انیمیشن ارائه 
دهیم. این نوع تحلیل هم گاهی از مناظر مختلفی از قبیل روانکاوی 
ون کشیدن  و مباحث فرویدی ارائه می شود. گاهی هدف از تحلیل ب�ی
مباحث فمینیسم یا مباحث ایدئولوژیک از دل انیمیشن است. گاهی 
هم مسائل اجتماعی را در انیمیشن تحلیل می کند. مثل ورزش در 
انیمیشن های دهه نََود در مکتب زاگرب، ژاپن، کره چه بوده است. این 
یک مسئله اجتماعی است که با روش های تحلیل اجتماعی به رساغ 
انیمیشن ها می رود و اهداف دیگری که وجود دارد. ما به عنوان یک 
منتقد یا تولیدکننده به مهم ترین عوامل و نکا�ت که یک انیمیشن را به 
ون غورده  یک شاخص تبدیل می کند و انیمیشن را از �ف انیمیت ب�ی
و غن را به بازوی قدرت نرم تفکر خود تبدیل کند نیاز داریم. می دانید 
یک  برای ساخت  فکری خاص  القای  بدون  که ک�  است  محال 
انیمیشن ملیاردها پول خرج بکند. خییل واضح است که در هر کاری 
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که یک عامل انسا�ن انجام می دهد یک عقالنیت حاکم است و یک 
هد�ن وجود دارد. چرا که کار �ب هدف وجود ندارد. ح�ت دیوانگان هم 
کار �ب هدف انجام نمی دهند. دیوانگان هم به قصد طبیعت اولیه ای 
که دارند، به قصد لذت یا هر دلیل دیگری کار خود را انجام می دهند. 
لذا ما اگر با هدف تبدیل شدن به قدرت نرم و تولید انیمیشن که در 
خدمت اهداف متعایل ما باشد، وارد این عرصه شدیم. باید چند 
وجه مختلف از انیمیشن را در روش تحلیل خود وارد کرده تا تحلییل 
ِبجا و به درد بخور داشته باشیم. این که �فا بعیصن از منتقدان 
فمینیسم مباحث فمینیسم در سینما و انیمیشن را مورد توجه قرار 
ن رویکردهای  می دهند و سایر مسائل را رها می کنند، به دلیل داش�ت

تحلیل فمینیسمی است.
مثال از اشیا مختلف برداشت های مختلفی دارند. خب اینها نگاه های 
نگاه  مثل  ایدئولوژیک  نگاه  یک  هرگز  ما  و  است.  فمینیس�ت  تند 
فمینیس�ت به مقوله  تحلیل نخواهیم داشت. یا مثال برخی از روانکاوها 
که نگاه خاص خود را دارند. یا برخی از مارکسیست ها که �فا از 
دیدگاه اقتصادی و طبقا�ت به فیلم و انیمیشن نگاه می کنند. اساسا 
ما در تحلیل این نگاه های ایدئولوژیک را قبول نداریم. ما حقیقتا 
ی داشته  می خواهیم یک توصیِف پدیدارشناسانه دقیق از اثر ه�ن
ی بر مخاطب  ی چه نوع تاث�ی باشیم و بعد بفهمیم که غن اثر ه�ن
ِ حرکِت دایره  هس�ت ما را متعایل می کند یا  دارد و غیا این تاث�ی در مس�ی
به عالم…. فرو می آلتاند. و این منحرص به دین خایص نیست.  این 
روش تحلیل که ما بدان دست یافته ایم مبت�ن بر اندیشه های فلسفِی 
کالسیِک صدرا�ی است )که البته در جهان مسیحیت هم تفکر تومایس 
و نوتومایس کامال پذیرفته شده است.(. خود من بارها این شیوه تحلیل 
را برای دوستان هندو، بودا�ی و مسیحِی اروپا�ی که در دانشگاه های 
مختلِف ایران در خدمتشان بودیم یا به عنوان گروه های مهمان و 
 که به ایران غمده بودند و ما 

گ
گروه های مطالعا�ت و گروه های فرهن�

در خدمتشان بودیم در محافِل مختلف علمی، دانشگاهی، حوزوی 
 ارائه دادیم و غنها هم به شدت از این شیوه های تحلیل 

گ
و فرهن�

استقبال کردند.
جالب است در جشنواره  فجر که در خدمت اساتید دانشگاه های 
برایشان  را  خود  روش شنایس  و  بودیم  ایرلند  و  پرتغال  فرانسه، 
توضیح دادیم و ذیِل روش شنایس خود به یک جریان شنایِس دقیق از 
ِ سینمای غمریکا رسیدیم, غنها بسیار استقبال کردند 

انیمیشن هاِی عرفا�ن
و برایشان خییل جالب بود که ما توانسته ایم با روش شنایِس ویژه ای 
یم و �پِ جو�ی کنیم. لذا تحلیل های ما از جنس  این بحث را �پِ بگ�ی
، روانکاوانه، مارکسیس�ت یا ایدئولوژیک نیست. ما  تحلیل های فمنیس�ت
ق و آرب، عنواِن روش شنایِس تحلیِل خود را  در کتاِب دین شنایس رسش
روانشنایِس ف�ن و حکمی گذاشته ایم. یع�ن از تولید تا حکمِت تولید و 
ش را در نظر گرفتیم و با یک روِش منصفانه توصیفی سعی  نوع تاث�ی
 اش را به درس�ت بشناسیم, المان ها، 

گ
کردیم این پدیده و پایگاِه فرهن�

نمادها، نشانه ها و گفتمان  های پدیده را به درس�ت بشناسیم و نهایتا 
ی که  ِ نهفته در این پدیده را درست تفس�ی کنیم. تفس�ی

هم معا�ن
فقط طبق اعتقاد و سلیقه خوِد ما نباشد. و در انتها به یک تحلیل 
یت این پدیده ب�ش را به  ِحکمی برسیم که غیا در مس�ی حرکت ب�ش
از  کلیت  این یک  به عالم…..سقوط می دهد.  یا  تعایل می رساند 

روش شنایِس تحلییِل برریس انیمیشن است.
مراحِل روِش تحلیِل انیمیشن :

وع تحلیل یا سبک شنایِس دقیق انیمیشن. یا به عبار�ت  مرحله اول: رسش
ی. فهم ساختار و فرِم اثر ه�ن

به این معنا که ما بتوانیم ساختار سینما�ی و فرِم زیبا�ی شناسانه  اثر 
ن ترین جا�ی  ی و سبک تولیدش را به درس�ت بفهمیم. یع�ن از روی�ی ه�ن
ی، انیمیشن یا فیلم با ما در ارتباط هست گفت و گو را  که اثر ه�ن
ی بتوانند  وع می کنیم. یع�ن از جا�ی که همه  مخاطبان اثر ه�ن رسش
قضاوت کنند. در این مرحله تماِم المان ها و عناِ� ف�ن و مباحث 
ات فیلم و  اموِن فیلم و تاث�ی سینما�ی )اعم از فیلم و صنعت پ�ی
مباحث حکوم�ت است( المان های زیبا�ی شناسانه، سبِک ساخت و 
ی این اثر را براِی ما به  تولید اثر، مراحیل که کارگردان و مولف اثر ه�ن

وجود غورده است، برریس می شود.
ن از فیلم به تحلیل فیلم نامه  مرحله دوم: در این مرحله با گذش�ت
می رسیم. هنوز به تحلیل داستان نرسیده ایم چرا که همان طور که 
د، داستاِن فیلم ممکن است  می دانید وق�ت که یک فیلم شکل می گ�ی
بیش�ت از دو صفحه نباشد. ح�ت بعیصن از فیلم ها و انیمیشن ها که 

خییل هم قوی نیستند نیم صفحه داستان دارند.
مرحله سوم: شناخِت فرهنِگ زمینه  فیلم

مرحله چهارم: فهِم داستاِن اثر
چرا ابتدا به تحلیل فیلم نامه و سپس تحلیل فرهنِگ زمینه و در نهایت 
تحلیل داستان می پردازیم؟ چون وق�ت داستا�ن نیم صفحه ای تبدیل 
به فیلم نامه ای صد صفحه ای می شود، المان هاِی متنوع تاریخی، 
ه ظهور  ، فکری، ِحکمی، فلسفی، سیایس، ایدئولوژیک و آ�ی

گ
فرهن�

می یابند تا یک داستان تبدیل به فیلم نامه می  شود. لذا در داستاِن 
تارزان ) که همان داستاِن َهی ابِن یقضان ابن سینا است و داستان از 
این قرار است که کود� وارد جنگل می شود و توسط موجودی وح�ش 
پرورش پیدا می کند( می بینیم که هندوها با درایِت خود داستان را 
تبدیل به فیلم نامه می کنند و در این فیلم یک ب�ب و خرس پ� 
بچه را بزرگ می کنند. ایرا�ن ها و غمریکا�ی ها هم هر یک به نوعی این 
داستان را پرورش می دهند. پس از داستان تا فیلم نامه فاصله ی 
بسیار جدی ای وجود دارد. پس مهم است که بتوانیم با شناخت 
ی اینها را بشناسیم و از  فرهنِگ زمینه ی فیلم، انیمیشن یا اثر ه�ن
ی برسیم. غنوقت است  فیلم نامه منها کنیم و به داستاِن لخِت اثر ه�ن
که می توانیم از حیِث داستا�ن هم قضاوت کنیم که این داستاِن اثر 
ی قوی است یا ضعیف. درنتیجه این مراحل کامال…برهم است.  ه�ن
ی باید از این چهار مرحله عبور کنیم  و براِی فهم عمیِق معنای اثر ه�ن

تا به مرحله پنجم برسیم.
ی. مرحله پنجم: برریس منح�ن احساس و تعقل در اثر ه�ن

دوستا�ن که رسانه شنایِس شناخ�ت کار کرده اند و احساس و نوِع بازی با 
 ِ

احساسات مخاطب در فیلم و نوِع اثرگذارِی فیلم ها بر قوای شناخ�ت
انسان که با پارادایم علوم شناخ�ت  اساسا شناخت انسان بیش از غنکه 
مبت�ن بر عقالنیت باشد مبت�ن بر احساسات و مباحث عصب شناخ�ت 
و روان شناخ�ت است. لذا ما نه این که مبناِی پوزیتیویسم علوم 
شناخ�ت را قبول کنیم ویل ح�ت اگر قرغن کریم را هم مورد توجه قرار 
اِت احسایس و برریس منح�ن احساس  دهیم متوجه می شویم که تاث�ی
و تعقل در فیلم )و این که کجا فیلم ساز از تعقل استفاده می کند 
برایمان  استفاده می کند(  گذاری خود  تاث�ی برای  احساس  از  کجا  و 
موضوعیت پیدا می کند. و در مراحل تحلیل هم برای اینکه نوع 
گذاری انیمیشن بر مخاطب و چرا�ی غن نوع تاث�ی را درست بفهمیم  تاث�ی
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این مرحله برایمان مهم خواهد بود. برای مثال بعیصن از فیلم سازها و 
انیمیشن سازهای ژاپ�ن از نشان دادِن صحنه های عریان از شخصیت ها 
های انیمیش�ن خود, ِابا�ی ندارند و ادعا می کنند که قصِد القاِی  و کاراک�ت
پیامهای خوِب به مخاطبان خود, از طریق انیمیشن را دارند. اما چون 
ِ جدی تری داریم، این روش پنجم را وارِد روش تحلیل 

ما نگاه شناخ�ت
خود می کنیم. ما معتقد هستیم که بسیار مهم است یک انیمیشن از 
ِ مخاطب، بر 

طریق تحریک کدام احساسات و عواطف و قوای ذه�ن
او تاث�ی بگذارد. پس برای ما مرحله پنجم بسیار حیا�ت است و ح�ت از 

منظر دی�ن و فقهی هم نقش محوری پیدا می کند.
ی مرحله ششم: معناشنایِس اثر ه�ن

اماِت مستقیِم  ن ِ مستقیم و ال�ت
در این مرحله تالش می کنیم معا�ن

نمادها ، نشانه ها، مباحث شناخ�ت و احسایس و تعقیل که انیمیشن از 
طریق غنها پیامی را به مخاطب القا می کند و داستانش را پیش می برد، 
ِ ُمَ�َح فیلم �پ می بریم. 

مورد توجه قرار می دهیم. در واقع به معا�ن
به طوِر مثال این فیلم در انیمیشِن »Brave« یا »شجاع« می خواهد 
رشِد قدرت جسارت و شجاعت را در یک دخ�ت که در میان قبیله ای با 
ن نسبت به زن گ�ی افتاده است را نشان دهد که با  تفکرات سطح پای�ی
شجاع�ت که دارد بر مشکالت خود آلبه کرده و به نتیجه می رسد. این 

ی است. معناشنایِس مستقیِم اثر ه�ن
ی. مرحله هفتم: مبناشنایِس اثر ه�ن

ِبِریو یک  انیمیشِن  که در  این مرحله می گوییم  مثال در  به طور 
شخصیِت شجاع زن محور اصیل فیلم قرار گرفته است و توانسته 
است با شجاعت خود بر مشکالتش آلبه کند. در این فیلم مردم 
ا ظالم هستند و هیچ مرِد شجاعی هم وجود ندارد که به عنوان  اک�ش
د. لذا طبق  شخصیت مکمل یا ح�ت رآیِب شخصیت اصیل قرار بگ�ی
ی، این اثر یک اثر فمنیس�ت است. در آ�ی این  مرحله  مبناشنایِس اثر ه�ن
صورت ) بدون این مرحله( ما نمی توانستیم قضاوت کنیم که این اثر 
 ، ، هس�ت شناخ�ت ِ انسان شناخ�ت

فمنیس�ت نیست. در این مرحله مبا�ن
ی، با تاکید  فلسفی، فلسفه سیاست و مباحث دیگری را از دِل اثر ه�ن
ی و فهِم درست از لوازم، نشانه ها  کامل بر توصیف دقیق از اثر ه�ن
ون می کشیم و به نتیجه می رسیم. در  ی ب�ی و گفتماِن همان اثر ه�ن
ی را با دیدگاه ایدئولوژیک فهم نمی کنیم. بلکه تالش  واقع یک اثر ه�ن

ی برسیم. ِ اثر ه�ن
ِ م�ح به مبا�ن

می کنیم که دقیقا از همان معا�ن
اِت  ی و فهم تاث�ی مرحله هشتم: غشنا�ی عمیق تر با سازندگان اثر ه�ن

اثر و ….بر مخاطب.
پس در این مرحله مروِر سایر غثار و عوامِل ساخت انیمیشن موضوعیت 
پیدا می کند و ما را در تحلیل کمک می کند. با حذف این مرحله، 
کت های بزرِگ انیمیشن سازی  دها و سیاست های حاکم بر رسش راه�ب
اتژی حرکتشان را نخواهیم فهمید. لذا عرصه   و نوِع حرکت و اس�ت
رقابت بر ما تنگ خواهد شد. اگر ک� بخواهد رقابت کند، ح�ت از 
حیث اقتصادی… البته ما از حیث اقتصاد باالتر می رویم و مدیریِت 
ن مورد  ِ اثر را ن�ی

دی شناخ�ت ی و مدیریت راه�ب ِ اثر ه�ن
گ

دی فرهن� راه�ب
برریس قرار می دهیم. هدف ما از فهم درست و ساخِت انیمیشن، 
ساخِت  ادعای  است.  مخاطب  بر  درست  و  محکم  گذارِی  تاث�ی 
انیمیشن، بدون هدِف تاث�ی گذاری بر مخاطب ادعا�ی پوچ است. پس 

در این مرحله به خط پایان نزدیک می شویم.
ی. مرحله نهم: برریس حکمی اثر ه�ن

در این مرحله می گوییم که این انیمیشن با توجه به تمامِی مراحل از 

ا�ت را  ی به حرکت می اندازد و چه تاث�ی پیش گفته انسان را در چه مس�ی
بر مخاطب می گذارد.

یه   به عنوان مثال ی� از مقاالت من که در ی� از مطبوعات در ن�ش
فصل نامه  کودک و نوجوان در تلوزیون که مال مرکز پژوهش اسالمِی 
صدا و سیما است به چاپ رسیده. در این مقاله با تحلیل کیفی یک اثر 
ت مویس )ع( است  ی از سینمای غمریکا که انیمیش�ن در مورد حرصن ه�ن
ال با دقت  فرهنگ یهودی انیمیشن سازی غمریکا را در یهودیاِن لی�ب
برریس کرده ایم. این انیمیشن, انیمیشِن مرصی است که به داستان 
ت مویس می پردازد و در سینمای هالیوود ساخته شده و   حرصن

گ
زند�

ما با تحلیِل ف�ن و ِحکمی توانسته ایم به این مرحله برسیم.
روش شنایس  نوع  این  فقط  غیا  که  کنند  سوال  برخی  است  ممکن 
این است  نَه. حقیقت  که  باید گفت  پاسخ  در  تایید است؟  مورد 
که نوفرمالیست های غمریکا�ی هم به روش ما نزدیک هستند. اما 
اساتیِد  اک�ش  ایران هم  در  که  فرمالیست ها  و  زبان شناساِن رویس 
تحلیل و نقد فیلم, روش فرمالیس�ت را تدریس می کنند، به این روش 
که  غنها�ی  غمریکا�ی خصوصا  نوفرمالیست های  اما  نیستند.  نزدیک 
پراگماتیست تر و عملگراتر هستند، تالش می کنند که ح�ت با فهم دقیق 
فرهنگ و زبانه فیلم و ایدئولوژی حاکم بر فیلم بتوانند شیوه انتقال 
پیام و رسانه بودن انیمیشن را به حِد اعال برسانند. اتفاقا انیمیشن های 
، اروپا�ی و هندی هم به این مفهوم توجه دارند. لذا  ، پاکستا�ن چی�ن
ِو این روش شنایس خاص نیستیم. در واقع ما در این کتاب  ما تنها پ�ی
و غن کتاِب انیمیشن، نوِع متکامِل روش شنایِس جناب غقای آالمرضا 
یوسف زاده را ارائه داده ایم. و بنظر می رسد که با فهم عمیق از این 
جنِس تحلیل انیمیشن، حتما شاهد رشد تولیدات انیمیشن و رشد 

سطح تحلیل و نقد خواهیم بود.
به نظر شما نباید مرحله هشتم را زودتر انجام دهیم؟ بلکه شاید 
ی کمک کند. چون  شناخت سازندگان به شناخت معنا و مبنای اثر ه�ن
ی پایبند باشیم و همانطور که می بینید  ما می خواستیم به فرم اثر ه�ن
ی  ما بالفاصله بعد از مرحله اول که شناخت ساختار و فرم اثر ه�ن
است، به تحلیل و برریس فیلم نامه پرداخته ایم و چون فیلم نامه بار 
 دارد. لذا مجبور بودیم فرهنگ زمینه را غنجا برریس کنیم. 

گ
فرهن�

ویل اگر عوامل ساخت انیمیشن را در غنجا دخالت می دادیم شاید 
فهِم داستاِن اثر از غن فرم استناد نمی شد. مشکل جدی که ما با 
غن رو به رو هستیم این است که بعیصن از کارگردانان اثر سفاریسش 
درست می کنند که همانطور که می دانید اک�ش غثاِر شاخِص هالیوود 
هم سفاریسش هستند. این که در کشور ما بسیاری از منتقدین به غثار 
سفاریسش فحش می دهند به این دلیل است که مفهوم سفارش را به 
درس�ت نفهمیده اند. طبیعی است که صنعت پرخرِج انیمیشن و سینما 
حتما طبق سفارش انجام شود. و رساغ ندارم افرادی را که برای رضای 
مندی بدهند تا فیلم بازی کند. بلکه هر ک� که  خدا پویل را به ه�ن
ا�ت را و نوِع مواجها�ت را با یک مسئله داشته باشد،  می خواهد تاث�ی

مندا�ن را استخدام می کند. ه�ن
مندان را به استخدام کامل خود درمی غورند  کت های بزرگ هم ه�ن رسش
دیگری  است. ح�ت روش های  مرسوم  غمریکا هم  سینمای  در  که 
هم وجود دارد و فیلم سفارش می دهند که در غن مفهوم مد نظر 
مندی که اثر  خود را به فالن مخاطب القا می کنند. ممکن است ه�ن
مندا�ن که دارای خواستگاه  سفاریسش درست می کند )مخصوصا ه�ن
فکری ضعیف تری هستند و بیش�ت طبق سفارشات عمل می کنند 
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این که خودشان هم در کنار سفارش یک شخصیت عمیق و  تا 
مستحکم درو�ن داشته باشند,( بعضا در یک فیلم، برای مثال مکتب 
اگزیستانسیالیسم را ترویج می کند و در فیلم دیگر فمینیسم و در 
الیسم یا مدرنیسم را تبلیغ می کند. اگر سایر عوامل و  فیلم دیگر لی�ب
مندان را در مرحله سوم و در کنار فرهنگ زمینه ای  غثار این مدل ه�ن
فیلم قرار دهیم، ممکن است تحلیل ما جهت دار شده و نتوانیم 
ی را درست تحلیل کنیم. البته من حرف شما را رد نمی کنم  اثر ه�ن
و یک چشم داش�ت را هم در همان مرحله سوم )شناخت فرهنگ 
زمینه فیلم(, می توان به مرحله هشتم ) مطالعه سایر غثار و عوامل 
ساخت انیمیشن, خصوصا تهیه کننده و کارگردان( داشته باشیم تا به�ت 
داستان را تحلیل کنیم. ویل به نظرم جایگاه درست تر، همان مرحله 
ی هم تالش می کنیم تا  هشتم است. در بحث معناشنایِس اثر ه�ن
مند را. لذا زودتر از  ی را تحلیل کنیم و نه کِل غثار یک ه�ن همان اثر ه�ن
د. مبناشنایس هم بر اساس معناشنایس  مطالعه سایر غثار قرار می گ�ی
انجام می شود. دقت کنید که هر کدام از این مراحل ریزتر و دقیق تر 
می شوند. لذا مرحله هشتم جایگاه درس�ت دارد. جا�ی که ما نهایتا 
یت را به سعادت مندی و تعایل  ی ب�ش برریس کنیم که غیا این اثر ه�ن
یت را به خلسه )به قول شهید  روحی و جسمی نزدیک می کند و یا ب�ش

( نارسیس�ت و توهم جادوگرانه نزدیک می کند. غوی�ن
بحث جامعه شنایس ه�ن هم در مرحله سوم و هم در مرحله هشتم 
ی( به ما  و ح�ت در شناخت عمیق تِر مرحله هفتم )مبناشنایس اثر ه�ن
ون کشیدِن داستاِن عریان از دید فیلم نامه ای که  کمک می کند و در ب�ی
 است )یع�ن از مرحله دوم به مرحله چهارم( 

گ
پر از مؤلفه های فرهن�

به ما کمِک بسیاری می کند. پس باید بحث جامعه شنایس ه�ن و تاریخ 
ن درواقع دو  ه�ن جدی گرفته شود. چرا که جامعه شناسان و مورخ�ی
روی یک سکه هستند. تاریخ، جامعه شنایِس دنیای گذشته است و 
جامعه شنایس تاریِخ دنیاِی معا� است. لذا بحث جامعه شنایِس 
ه�ن و تاریِخ ه�ن هردو مکمل جدی فهم و درک ما از انیمیشن و 
تولید ما از انیمیشن خواهند بود و به نگاه عمیق تر ما به داستان 
ی سازماِن تبلیغات، سوره مهر، شش جلد  کمک می کنند. حوزه ه�ن
ن انتشارات رسوش کتابهای بسیار خوب در حوزه انیمیشن  و همچن�ی
ن این کتاب هم هستند. یک جلد از  نوشته اند که از منابع ما در نوش�ت
ن  شش جلِد سازمان تبلیغات در مورد استادان انیمیشن است)به هم�ی
نام(. سه جلد از غن. به برریس شیوه  طراحی و تولیِد ف�ن پرداخته 
این شش جلد به بحث صنعت  از  است. و متاسفانه هیچ کدام 
داخته است. ما در چند مقاله از این کتاب تالش کرده ایم  انیمیشن ن�پ
که صنعت انیمیشن را هم موردتوجه قرار دهیم. متاسفانه  در 
دی به انیمیشن هم احساس می شود. جامعه ما. جای خایِل نگاه راه�ب
. برای مثال انیمیشن های  در مورد محتوای انیمیشن هم خییل کم�ت
ژاپ�ن و چی�ن انیمیشن های بسیار قدرتمندی هستند و نه تنها لبه 
به لبه  سینمای هالیوود انیمیشن تولید می کنند؛ بلکه به وضوح و به 
دلیل تحقیقات جدی که بنده روی انیمیشن ژاپ�ن انجام دادم، قطعا 
، هم از حیث تعداد و ح�ت گاهی از  می گویم که انیمیشن های ژاپ�ن
حیث کیفیِت ساخت، از انیمیشن های غمریکا�ی جلوتر هستند. ویل در 
ن و ژاپن  ایران، جز چند مقاله  بسیار ضعیف درباره ی انیمیشن های چ�ی
اصال مطلب دیگری نداریم. یک رسی مقاالت در مورد انیمیشن های 
ایرا�ن داریم و یک رسی مقاالت هم در مورد انیمیشن های غمریکا�ی 
خییل  هم  پاکستا�ن  و  هندی   ، اروپا�ی انیمیشن های  به  داریم. 

توجه نشده است. به طور خالصه و با توجه به کارها�ی که بر روی 
، ایرا�ن و غمریکا�ی  ، هندی، جنوب غسیا، اروپا�ی �ت انیمیشن های رسش
صورت گرفته، دو سه مورد ضعف جدی در صنعت انیمیشِن ایران 
 در 

گ
ن کتاِب دین و سبک زند� وجود دارد. که البته سه مقاله از هم�ی

دی، ضعف و قدرت ها، به روش سووغت  انیمیشن را به تحلیل راه�ب
یا روش های دیگری که در این کتاب به کار بردیم، پرداخته و درباره ی 
انیمیشن ایرا�ن به تفصیل بحث شده است و راِه رشِد انیمیشن ایرا�ن 

هم معر�ن شده است.
اما به طور خالصه انیمیشن های ایرا�ن یک ضعف بسیار جدی در 
فیلم نامه دارند. مثل فیلم هامون. و دلیل این ضعف این است که ما 
ِی ایران را  به طور خاص فیلم نامه نویِ� انیمیشن در دانشگاه های ه�ن
ن در انیمیشن های  دی داش�ت دست کم گرفته ایم. نکته بعدی نگاه راه�ب
ما است که سینما و تلوزیوِن ما هم از این عرصه رنج می برد. چون 
طرح و برنامه صدا و سیما به صورت جدی تری سنِد انتظارات خود 
را از تهیه کنندگا�ن که با غن ها کار می کند دارد. انیمیشن های تلوزیو�ن 
دی به�ت هستند. ویل فیلم های سینما�ی ضعیف  در حوزه  نگاه راه�ب
ِ بیش از 

ترند و انیمیشن ها جدی تر گرفته شده اند. البته به دیل گرا�ن
حد صنعت انیمیشن سازی، مطمئنا تولیدکنندگان و تهیه کنندگان این 
دی و محتوا�ی به تولیدات خود توجه دارند. نکته  عرصه، از حیث راه�ب
دیگر در نقطه ضعِف انیمیشِن ایران این است که به طور مثال فرق 
شکرستان با بسیاری دیگر از انیمیشن های ایرا�ن در این است که تالش 
کرده از المان ها و عنا� بنیادیِن ه�ن ایرا�ن استفاده کند و بتواند یک 
سبک جدید، جذاب، علمی و حرفه ای ایرا�ن را از خود برجای بگذارد. 
به نظر ی� از موفق ترین انیمیشن هاست. فضا سازی، مطالعات 
 

گ
تاریخی و درواقع طراحی فضا در انیمیشن که کامال امری فرهن�
است از نقطه ضعف های انیمیشن ما است. در انیمیشن های چی�ن 
کم�ت این ضعف دیده می شود. انیمیشن غمریکا�ی به دلیل �ب هوی�ت و 
 خایص که در جامعه غمریکا هست از این جهت راحت تر 

گ
چند فرهن�

است.
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جن� ادرا�،  جنگ 
نخبگان  ادراک  روی  که  است 

است  گذار  تأث�ی تصمیم سازان  و 
خصوصاً  مختلف  ابزارهای  توسط  و 
توسط شبکه های اجتماعی رخ می دهد. 
جنگ شناخ�ت هم جنگ مردم محور و 
جنگ ذه�ن و قل�ب دشمن با استفاده 
از فضای مجازی تفس�ی و ترجمه 

. است و الغ�ی

ا�ن  سخ�ن
جنگ رسانه ای در عرص شبکه های اجتماعی شده

شبکه های  عرص  در  رسانه ای  جنگ   | ا�ن سخ�ن
اجتماعی شده

از  دازیم »جنگ رسانه ای« فراتر  غنچه امروز می خواهیم بدان ب�پ
 ، بحث های جنگ های رسانه ای در فضای جنگ های ادرا�، اطالعا�ت
و  نت  این�ت وفور  دوران  در  بدهیم.  توضیح  دی  هی�ب و  شناخ�ت 
شبکه های اجتماعی، حیطه جنگ رسانه ای متفاوت و پیچیده تر شده 

 که 
گ

یدی)hybrid warfare( ؛ یع�ن جن� است. جنگ هی�ب
دهای سخت و زد وخوردی می باشد. اساساً  اعم از ن�ب

ن نکته است. در  تفاوت war با warfare در هم�ی
د، عرصه فقط دعوای  این جنگ ها عرصه ن�ب
پادشاهی نیست که در بعیصن کشورها باعث 
د.  بگ�ی شکل  قبائیل  جنگ های  که  می شد 
یدی و چندگانه بودن المان های جنگ  هی�ب
در عرص جدید، ماهیت جنگ را دستخوش 

تغی�ی قرار داده و فضا را پیچیده تر می کند. به 
، نظریه  خصوص اگر در کنار جنگ های ترکی�ب

ن درنظر گرفت.  را ن�ی
گ

پیچید�
، جنگ  جنگ های اقلیمی، جنگ غب، جنگ های نیاب�ت

ادرا� و اطالعا�ت و جنگ شناخ�ت و... هر مدل از این ها در جنگ 
ند و چون شبکه های اجتماعی رسوخ  یدی کنار هم قرار میگ�ی هی�ب
 مطالب رو از منبع 

گ
بسیار جدی در مردم کرده و به صورت مویر�

خ�ب به غخرین حلقه ها که مردم هستند، می رساند؛ فضای مجازی 
 بسیار 

گ
نقش کلیدی پیدا کرده است. شبکه های اجتماعی با پیچید�

ن دارد که امروزه از ابزار هوش مصنوعی  زیاد، مدیریت پیچیده ای ن�ی

 Deep( لرنینگ  دیپ  یا   )Machine Learning( لرنینگ  ن  ماش�ی و 
ند و با کمک بیگ دیتا )Big Data( به تحلیل  Learning( بهره می گ�ی
و برریس و مدیریت غن می پردازند و همه اینها به پیچیده بودن فضا 
دی  و جنگ های امروزی افزوده است. خب در این جنگ های هی�ب
که مؤلفه اصیل غن هم جنگ شناخ�ت و اطالعا�ت و ادرا� هست، 
شما الزم نیست اگر دشمن از 20 محور و ناحیه مثالً به شما حمله 
کرده، شما هم به همان اندازه در همه غن نواحی و محورها 
د؛ بلکه اگر  و بگذارید و جلوی 20 محور رو بگ�ی ن�ی
بتوانید 15% تا30% حمالت دشمن را شناسا�ی و 
پیشبی�ن کنید، به صورت غفندی و پدافندی 
طرح ریزی کنید و جلوی غن بایستید، میتوانید 
از  و  شد  غرام  وق�ت  فضا  برگردانید.  را  فضا 
 درغمد، دیگر فضا کامال عوض میشود و 

گ
پیچد�

فضا تغی�ی می کند. پس نوع جنگ ما در جنگ 
یدی متفاوت با جنگ کالسیک است. هی�ب

ما در واقع این خالقیت را داشتیم که مثالً در 
مواجه با ارتش غمریکا در خلیج فارس و دریای 
ناوهای عظیم و آول پیکر چند  عمان در مقابل 
میلیارد دالری غنها، قایق های تندرو و پهبادهای انتهاری و 
د نامتقارن و جنگ موزایی� را طراحی  بمب افکن را وارد کردیم و ن�ب
در جنگ های  لذا  گرفتیم.  فاصله  کالسیک  دهای  ن�ب از  و  کردیم 
یدی و پیچیده در عرص شبکه های اجتماعی، فضای پیچیده  هی�ب
د کالسیک کامالً متفاوت شود و گروه های  موجب شده فضا از ن�ب
کوچک�ت می توانند با خالقیت ها�ی که نشان می دهند، جلوی ارتش های 
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ی رقیب پدافند و دفاع کنند و فضا را بر علیه رقیب تغی�ی  سابی�ب
از  که  ائتال�ن  از  ی  سای�ب فضای  در  ما  دشمن  االن  ن  هم�ی دهند. 
ن و سلطنت طلبان و رژیم صهیونیس�ت  ی مثل منافق�ی ارتش های سای�ب
و غمریکا و ارسائیل و ... شکل گرفته قطعاً بیش از پنجاه هزار نفر 
وی جنگنده اف�غموزش دیده باسواد با تکنیک های رسانه ای در  ن�ی
ده بر علیه ما تبلیغ می کنند. اما فرض کنید ما  جنگ رسانه ای گس�ت
وهای غنها را توانسته ایم در جنگ های  ، ن�ی با یک دهم شاید کم�ت
یدی دشمن را با طرح ریزی  نامتقارن رسانه ای و در مدل جنگ هی�ب
وهای مردمی  عقب برانیم و بر او آلبه کنیم. این قدرت با کمک ن�ی
دی بهره گرفته  بوده که جمهوری اسالمی در جنگ رسانه ای و هی�ب
است. به طور کیل جمهوری اسالمی برخالف کشورهای دیگر که از 
ی و رسانه ای  وهای حکوم�ت و ارت�ش و اطالعا�ت در جنگ های سای�ب ن�ی
ند، دست به ایجاد یک شبکه مردمی  علیه جبهه مقاومت بهره می گ�ی

زده است. 
یدی اینجور نیست که اگر دشمن میلیاردها دالر خرج  جنگ های هی�ب
یم؛ بلکه میتوانیم  ی کرد، ما هم الزاماً این روش رو پیش ب�ب ارتش سای�ب
با طراحی مدل های بومی ومردم محور در مقابل غنها بایستیم و فضا 
رو عوض کنیم و دشمن را در غن فضا منکوب کنیم. طبیعتاً در فضای 
جنگ نابرابر که دشمن میلیاردها دالر خرج می کند حتماً یک جاها�ی 
به می خوریم. این توضیح مخترصی از جنگ  ضعف داریم و �ن
 است که روی ادراک نخبگان 

گ
یدی بود. اما جنگ ادرا�، جن� هی�ب

گذار است و توسط ابزارهای مختلف خصوصاً  و تصمیم سازان تأث�ی
توسط شبکه های اجتماعی رخ می دهد. صورت ساخت یافته ذه�ن 
افراد رو در واقع عوض کرده و با تغ�ی ساخت ذه�ن نخبگان، کشور را 
به سم�ت دیگر هدایت می دهد. جنگ شناخ�ت هم جنگ مردم محور 
و جنگ ذه�ن و قل�ب دشمن با استفاده از فضای مجازی است که با 
؛ یع�ن جنگ  یدی قابل تفس�ی و ترجمه است و الآ�ی تفس�ی جنگ هی�ب

دی فهم کرد. شناخ�ت را محال است بدون جنگ هی�ب
دی  این جلسه، مدل های جنگ رسانه ای ذیل جنگ هی�ب خب در 
توضیح داده شد و اینکه جنگ های رسانه ای امروزه ذیل جنگ های 
یدی ادرا� و اطالعا�ت قابل فهم هستند که نوع توسعه یافته  هی�ب
جنگ های سابق می باشد که این بار با ابزارهای نوین مخلوط شده 
است. مواجهه ما با جنگ های رسانه ای باید با مدل جدید  وحتما 
تخصیص تر و جدی تر باشد. �ب اعتبارسازی، غموزش و برنامه ریزی و 
فهم دقیق فضا و ترویج فضای مجازی با نگرش انقال�ب و مسلما�ن 
ل این سالح ظاهراً قوی و در واقع پوچ و کم  به مردم، راه حل کن�ت

محتوای آر�ب است. 
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| خطوط رسانه ای بعد از رحلت آیت الله  ا�ن سخ�ن
مصباح یزدی )ره(

در جلسه امروز می خواهیم به خطوط رسانه ای که بعد از فوت غیت 
الله مصباح )ره( پیش غمد، نگاهی بیاندازیم.  متأسفانه پرونده پزش� 
ی رقیب  غیت الله مصباح)ره( در اواخر عمر ایشان به دست شبکه سای�ب
افتاده بود و به دلیل نفوذی که وجود داشت، متوجه شده بودند 
 

گ
ی پررن� که ایشان قرار است از دنیا بروند و لذا از قبل، خط خ�ب
وع کرده بودند به کوبیدن بعیصن مباحث جدی  را زنده کرده و رسش
ایشان. بیست روز قبل از وفات ایشان، شایعه وفات ایشان مطرح 
شد. ابتدا بعیصن از سایت ها و کانال ها و پیج ها، این شایعه را مطرح 
ن دعا کنند که حال  کردند و زما�ن که دف�ت ایشان پیامی داد که مومن�ی
وع شد. به  ایشان خوب شود؛ خط پرقدرت و عجبی�ب در رسانه ها رسش
هر حال مشیت خداوند بر این بود که ایشان در این بیست روز زنده 
بمانند و یک فرصت جدی را خداوند متعال به دوستان ایشان داد تا 
ت  ی که در این دو روز علیه حرصن بنشینند و فکر کنند و خطوط خ�ب
ن شد  غیت الله مصباح)ره( شده بود رو شناسا�ی و برریس کنند. و هم�ی
ی رقیب را مرور کردند و متناسب با غن خطوط  که دوستان شبکه سای�ب
 قبیل 

گ
ی خود را غماده کرده که اگر استاد را از دست بدهند با غماد� خ�ب

وارد این کارزار بشوند.
دوستان عزیز بزرگوار درباره جنگ رسانه ای و کلمات مشابه غن مثل 
و  مجازی  در فضای  اجتماعی شده، جنگ  شبکه ای، جنگ  جنگ 
دی، جنگ شناخ�ت و جنگ  ، جنگ های هی�ب عملیات روا�ن و جنگ روا�ن
ن  اطالعا�ت و جنگ ادرا� و... که در کتب و نوشته های متخصص�ی
خطوط  مورد  در  می شود.  دیده  اطالعا�ت  و  ارتباطی  و  رسانه ای 

رسانه ای بعد از رحلت استاد مصباح یزدی)ره( اگر بخواهم خالصه 
و مفید عرض کنم: دشمن در واقع دنبال »روایت سازی« هست. 
روایت سازی رسانه از مشکالت اصیل جامعه، مسئله خییل مهمی 
است. بیبنید در کرونا که دنیا االن اس�ی غن است، ما در ایران عملیات 
»مواسات« را طراحی کردیم و تهدیدی به عنوان کرونا در جمهوری 
اسالمی تبدیل به یک فرصت بزرگ برای خدمت به مردم محروم 
بدل شد. این خدمت به مردم موجب شد که مردم مشاهده کنند 
وی انتظامی ، بهزیس�ت  از نزدیک که نهادها�ی مثل سپاه، بسیج، ن�ی
و نهادهای حاکمی�ت و... به کمک مردم غمده و بسته های معیش�ت 
رو پخش کردند. این خطوط عملیات روا�ن شاید اصل و اساسش 
ن  ت غیت الله خامنه ای، استاد مصباح)ره( را تئوریس�ی این بود که حرصن
نظام یا عقبه فکری نظام معر�ن کرده بودند. خط اصیل دشمن رو 
ت غیت الله مصباح)ره( رو  اگر بخواهیم مطرح کنیم این بود که حرصن
ن خشونت و رسسخ�ت ]در مقابل فضای تصویر و  به عنوان تئوریس�ی
ی[ نشان دهند. دشمن چون می دانست  روایت مقام معظم ره�ب
ت غیت الله مصباح)ره( مثل رسدار سلیما�ن وق�ت از دنیا بروند  حرصن
و جسم مادی ایشان در دنیا نباشد و دیگر هیچ گونه شائبه منفعت 
ی به این بزرگوار پیدا  مادی مطرح نباشد، مردم اعتماد و اقبال بیش�ت
می کنند. مطمئناً وق�ت غیت الله مصباح)ره( با رسافزاری و روایت سازی 
درست از دنیا برود، برای غینده انقالب اسالمی خییل مفیدتر واقع 

می شود تا غیت الله مصباحی که با روایت آلط ترور شخصی�ت شود.
با توجه به این نکته که نکته محوری بحث ما بود، دشمن سعی داشت 
روایت خودش را ارائه بدهد، لذا جبهه انقالب به موقع ورود کرد و ]به 

ت غیت الله  ن ذیل نور وجودی حرصن [ قلوب دوستان ن�ی درس�ت

ا�ن  سخ�ن
 خطوط رسانه ای بعد از رحلت آیت الله

مصباح یزدی )ره(ه
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مصباح )ره( که انصافاً بنده خالص خدا بود، جمع شد. بخ�ش از 
خطوط عملیات روا�ن دشمن که در واقع حدود خط عملیات روا�ن 

بود:
ن و دشنام: 1- خط توه�ی

فایده این محور زده کردن بچه ها�ی بود که سن شان کم�ت بوده و استاد 
ایط پیچیده قبیل ندیده بودند و در نتیجه این نسل دیگر به  رو در رسش

رساغ غثارشان نمی رفتند.
2- شادی و خوشحایل دشمن از فوت غیت الله مصباح )ره( که ریشه در 

حقد و کینه و نفاق غنها داشت.
3- خاطره گو�ی راحت طلبانه از غیت الله مصباح)ره( و در واقع نفی 
روحیه انقال�ب گری و حمایس از ایشان و اینکه ایشان را یک روحانیت 

فلسفی نشان دهند.

4- تقلیل گرا�ی
]تقلیل ابعاد جامع و برجسته ایشان به یک سطح نازل.[ مثالً ایشان را 
به عنوان یک اندیشمند که بیش از 100 کتب تألیفی دارد، به عنوان یک 

مدیر تشکیال�ت یا استاد فلسفه تقلیل یا فروکاست بدهند.

5- خدشه دارکردن دفاع مقدیس و سابقه انقال�ب
ت غیت الله مصباح یزدی)ره( نه تها حامی جدی انقالب بودند؛  حرصن
بلکه پ� ایشان ماه های زیادی در جبهه بود. خود ایشان در زمان 
ن  رف�ت جبهه  به  تشویق  شدیدا  و  ندند  م�ی رس  رزمنده ها  به  جنگ 
ن به مقام شهادت رسیدند. بعیصن  می کردند. شاگردان بسیار زیادی ن�ی
ن سپاه از شاگردان ایشان  شهدای درجه یک سپاه پاسداران و مسئول�ی
بودند و ارتباط ویژه ای با ایشان داشتند مثل شهید محال�ت و اسکندری 
و دیگران. شهدای موسسه امام خمی�ن تعداد زیادی اند که ساالنه 

برای غنها مراسم گرفته می شود.
ت غیت الله مصباح)ره( با برخی دیگر از افرادی که در  6- مقایسه حرصن

ن ایام، از دنیا رفته اند.  هم�ی
ت غیت الله مصباح)ره( رو نادیده  7- خدمات اجتماعی و سیایس حرصن

ند و ایشان رو �فاً یک غدم علمی تلقی کنند. بگ�ی
8- انتصاب تندروی به غیت الله مصباح

9- ترسیم چهره ای اخال�ت و عرفا�ن �ف و چهره ای سکوالر از غیت الله 
مصباح )ره(

ن ترور معر�ن کردند همانطور که اسالم  10- خطی که ایشان رو تئورس�ی
رو تروریسم جلوه می دهند.

11- خط والیت گریزی استاد مصباح )ره(
)ره(، شهید  12- مخالف نما�ی ایشان با بزرگا�ن همچون امام خمی�ن

یع�ت و... )ره(، رسش بهش�ت
ن حوزه و علماء 13- مخالفت نما�ی ایشان با روحانیت و مسئول�ی

ت غیت الله مصباح)ره( به عنوان یک عالم بسیار بزرگ  ببنید حرصن
)ره( و شهید مفتح)ره(؛ بیش از یک  و دوست نزدیک شهید بهش�ت
دهه قبل از انقالب تا انقالب، با هم همکاری های بسیاری داشته اند. 
ح�ت ایشان با افرادی مانند غقای هاشمی رفسنجا�ن همراه با اختالفات 
نظری شدیدی که داشتند مانند استفاده از سازمان مجاهدین در 
یه بعثت  ن همکاری داشته و ن�ش راستای انقالب و... ؛ با ایشان ن�ی
یه انتقام را خودشان منت�ش  رو منت�ش می کردند و بعدها هم ن�ش
ن کمک کار بزرگان بودند. طبیعتاً اما وظایف و  می کردند و در انقالب ن�ی
)ره(  سالئق این غقایان متفاوت بوده است. همانطور که شهید بهش�ت
را  سالیق  تفاوت  این  داشته اند.  تفاوت ها�ی  مطهری)ره(  شهید  با 

اختالف سلیقه طبق  اینها دانست.  ن  ب�ی اختالف  به حساب  نباید 
روایات، موجب برکت و رشد امت است؛ اما اینکه اختالف سلیقه 
یم، اوج  را با ناجوانمردی به عنوان ی� از خطوط تخریب به کار بگ�ی
ناجوانمردی است. غیت الله مصباح، شهید مطهری، شهید بهش�ت و 
ا  اتژی ها�ی که اک�ش ی و غیت الله طباطبا�ی در اس�ت مقام معظم ره�ب
واحد و متحد بود، عمل می کردند اما در بعیصن موضوعات ممکن 

د هر کدام مختلف باشد.  است راه�ب
عالمه  و  مصباح)ره(  غیت الله  اتفاقاً  یع�ت  رسش غقای  با  برخورد  در 
شهید  و  بودند  دسته  یک  در  مطهری)ره(  شهید  و  )ره(  طباطبا�ی
)ره(  یع�ت داشت. شهید بهش�ت )ره( نوع برخورد متفاو�ت با رسش بهش�ت
دیدگاه مدیری�ت داشت و برای بهره مندی ونگه داری از ظرفیت موافقان 
یع�ت در خدمت انقالب اسالمی معتقد بود به عنوان دب�ی شورای  رسش
یع�ت سخن  عایل انقالب و یک فردی شاخص ، لزومی ندارد درباره رسش
بگوید. اما شهید مطهری)ره( و عالمه مصباح)ره( به عنوان متفکرین 
یع�ت سخن بگویند تا  اسالمی الزم دیدند از مباحث مارکسیس�ت رسش
جوان های ما در دامن مارکسیسم که در غن روزها در قالب مجاهدین 
یه جدی در اینباره  خلق و حزب توده و... با حدود چهل پنجاه ن�ش
فعالیت داشتند، نیافتند. در دامن مارکسیسم که در غن روزا هم 
چریم های محجاهدین خلق و حزب توده و ... که چهل پنجاه 
یع�ت  یه جدی داشتند. لذا باید نقد منصفانه به دیدگاه های رسش ن�ش
داشت تا نسل جوان تحت تأث�ی ایشان از اسالم دست برندارد. شهید 
ن با  ن غیت الله مصباح)ره( ن�ی )ره( با نگاه خاص خود و همچن�ی بهش�ت
زاویه نگاه خودشان به وظیفه خود عمل می کردند و در واقع پشت 
صحنه به صورت جدی در سایر عرصه ها باهم همکاری داشتند. 
یع�ت  یع�ت می فرماید حمایت ما از رسش ی درباره رسش مقام معظم ره�ب
ی هم متوجه این  حمایت تاکتی� بود. دقیقاً مقام معظم ره�ب
منظور بودند و سعی داشتند جوانان متأثر از ایشان را در خط انقالب 
وها رو ساماندهی  ت امام)ره( بودند که ن�ی نگه دارند. خود حرصن
کرده و می چیدند و وظایف خایص رو به هر کدام می دادند. لذا 
ت امام، به تقسیم وظایف بدل  این اختالف سلیقه با مدیریت حرصن

شده بود.
بعد از شهادت شهید بهش�ت و شهید مطهری، امثال امام خمی�ن 
ی که درباره غیت الله مصباح داشتند به عنوان  ت غقا تعاب�ی و حرصن
ن فکری نظام« خییل نکته مهم و ظریفی است. یع�ن شهید  »تئورس�ی
ایط تندروی های چریک های فدا�ی خلق  )ره( هم اگر در رسش بهش�ت
برخورد می کردند. شهید  دیگری  نوع  بودند،  و سازمان مجاهدین 
یع�ت  وان اندیشه رسش مطهری)ره( را گروه فرقا�ن به شهادت رساند که پ�ی
بودند. مطمئناً نوع برخورد جناح انقال�ب بعد از سال دوم انقالب با 
یع�ت که از دنیا رفته بود، متفاوت می شد و حتما تفکر انقال�ب  امثال رسش
بعد از دو سال نوع برخوردش با چریک های فدا�ی خلق و چپ ها 
اً در زما�ن که غیت الله مصباح)ره( زنده  ن اخ�ی متفاوت می شد. هم�ی
ت غقا رفته که اندیشه های شهید مطهری را به  بودند، برخی پیش حرصن
جای اندیشه های غقای مصباح و »طرح والیت« جایگزین کنند. مقام 
ی عیل رآم عظمت شهید مطهری)ره( و عیل رآم اینکه  معظم ره�ب
ت امام)ره( کتاب هایش مورد تأیید  شهید مطهری)ره( به فرموده حرصن
بود، اما در زمان حا�ن متوجه بودند یک عالم بص�ی زمان شناس که 
ال را می شناسد و درست برخورد می کند، نگذاشتند  اندیشه های لی�ب
این اتفاق بیافتد و فرمودند حتما طرح والیت دست موسسه غقای 
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می دانست  دشمن 
دنیا  از  وق�ت  مصباح  آیت الله 

بروند و شائبه منفعت مادی مطرح 
ی به ایشان  نباشد، مردم اقبال بیش�ت

مصباح  آیت الله  وق�ت  می کنند.  پیدا 
برود،  دنیا  از  درست  روایت سازی  با 

برای انقالب مفیدتر واقع می شود تا 
مصباحی که با روایت غلط ترور 

شخصی�ت شود. 

مصباح بماند.
غیت الله  میخواهند  بعیصن  که  است  مهمی  بسیار  نکته  این  لذا 
افرادی هستند که  ن ها  ترور شخصی�ت کنند و هم�ی را  مصباح)ره( 
الیسم  )ره( را ترور شخص�ت کردند و ایشان را طرفدار لی�ب شهید بهش�ت
و بازار و رسمایه داری نشان می دادند. امروز که غیت الله مصباح)ره( 
ن  )ره( را پر کرده بودند، می خواستند ایشان را ن�ی جایگاه شهید بهش�ت
از صحنه به در کنند. بسیاری از این خطوط رسانه ای برای این تهیه و 
ن  ی بود و غن تئورس�ی طراحی شده بود که خط اصیل که مدنظر ره�ب
فکری نظام بودن رو فراموش کنیم و در وادی انفعال بیافتیم و این 
ی  داستان از میان برداشته شود. در مقابل، دوستان انقال�ب خطوط خ�ب
مختلفی را طراحی کردند که عرض می کنم. با توجه به این خطوط 
دشمن و با نظرداشت این خطوط و رصد دشمن، دوستان انقال�ب 
عملیا�ت را طراحی کردند که این عملیات، شش هفت محور اسایس 
اتژیک دشمن را  داشت که انصافاً نشان داد که دوستان فریب اس�ت

نخوردند و اس�ی عملیات فریب دشمن نشدند. 
الحمدلله شاگردان بسیار زیادی که استاد مصباح)ره( تربیت کرده بودند 
در دو سه دهه گذشته، دوستان رسانه ای انقال�ب و جوانان پرشور 
، این ها دقیقاً خط دشمن را شناسا�ی کرده و متناسب با غن  انقال�ب
عملیات غفندی، عملیات پدافندی و پدافند فعال را طراحی کردند. این 

عملیات خییل جدی و حرفه ای انجام شد و توانست جواب بدهد.
1- برجسته سازی خدمات علمی غیت الله مصباح یزدی)ره( در 

رشته های مختلف.
ت غیت الله مصباح یزدی)ره( خودشان در  حرصن
حدود 10 رشته علمی و شاگردانشان در کنار 
که رشته های  ایشان، حدود 30 رشته علمی 
در  اسالمی  انقالب  غینده  و  بود  اتژی�  اس�ت
گرو غن رشته ها بود را در مجموعه خود دائر 
و به بحث و نظر پرداختند. در رشته ها�ی 
عرفان،  قرغن،  حدیث،  فقه،  فلسفه،  مثل 
روا نشنایس، اقتصاد، علوم سیایس، کالم، 
و  اخالق  مدیریت،  جامعه شنایس،  تاریخ، 

انسان های  کردند.  تربیت  شاگرد  و...  تربیت 
برجسته ای که چندین سازمان علمی و مشاوره ای را 

ن غیت الله مصباح یزدی)ره( حوزه  هم اکنون اداره می کنند. همچن�ی
علمیه ای به نام رشد تأسیس کردند و چندین موسسه حوزوی مثل 

تربیت مشاور و... رو دایر کردند.
2- برجسته سازی شخصیت اخال�ت و عرفان و تواضع ویژه ایشان.

اخالق  را سوزاند.  ن خشونت دشمن  تئورس�ی این خط، خط  دقیقا 
غیت الله مصباح یزدی)ره( اینقدر متواضعانه و اینقدر همراه با شادی 
همراه با شاگردانشان بود که هیچ جلسه خصویص نبود مگر غنکه با 
لطیفه ای شاگردان را می خنداندند. تواضع ایشان را بارها بارها اطرافیان 
تعریف می کردند و خودشک�ن ویژه ای که داشتند همه این اتهامات را 
زیر سوال می بردند. برجسته سازی اینکه شاگرد ویژه غیت الله بهجت، 
ت امام بودند. مرام عرفا�ن ایشان به وفور  عالمه طباطبا�ی و حرصن
منت�ش شد که نه تنها در مقابل عملیات دشمن دفاع کرد، بلکه غن را 

ن برد. از ب�ی
 غیت الله مصباح یزدی)ره( و 

گ
3- بازخوا�ن خدمات اجتماعی و فرهن�

چهره به شدت مردمی این بزرگوار.
از قوی ترین علما�ی بودند که به صورت  ایام دوم خرداد ی�  در 

جدی و پررنگ با مردمی که از دعواهای سیایس دولت خاتمی خسته 
اضات جدی مردم علیه دولت را با  شده بودند، همراه شدند و اع�ت
صدای بلند در فضای دیکتاتوری روشنفکرزده غن زمان، ابراز کردند و 
ن جامعه دفاع کردند.  تونستند فریادی باشند که از ندای مستضعیف�ی
ی  چهره مردمی ایشان و دروس اخال�ت که سال های سال در بیت ره�ب
ت غقا داشتند و...  »طرح والیت« ارتباط وثیق  با عنایت ویژه حرصن
ایشان با ده ها هزار دانشجو بود. عالوه بر غن کانون طلوع موسسه 
ده در کشور داشت.  امام خمی�ن هم خدمات اجتماعی و تبلیغی گس�ت
اینها را نمی توان انکار کرد. خط زنده کردن این قبیل اقدامات استاد 
مصباح)ره( موجب شد که دشمن نتواند ایشان را توتالی�ت و ضد مردمی 

نشان دهد.
ن الملیل غیت الله مصباح و خدمات  ز علمی ب�ی 4- ترسیم چهره م�ب

ایشان به آ�ی ایرانیان و سایر ادیان.
ایشان بیش از 200 استاد شاید غورده اند و در مؤسسه تدریس کردند 
البته مقتصدانه؛ چون بودجه مؤسسه اصالً بودجه زیادی نبود. حسام 
الدین غشنا و تیم رسانه ای او با ناجوانمردی علیه بودجه حوزه علمیه 
جنگیدند و دروغ و فریب به خورد مردم دادند. ]در حایل[ که بودجه 
دانشگاه تهران به تنها�ی حدود دو هزار و خورده ای میلیارد تومن در 
سال است با حدود یس ایل چهل هزار دانشجو! اما مؤسسه امام 
)ره( که حدود دوهزار دانشجو و طلبه حضوری و چند هزار  خمی�ن
حضوری دارد، مثالً فرض کنید منطقا باید یک دهم  دانشجو آ�ی
)ره(  دانشگاه تهران می بود اما بودجه موسسه امام خمی�ن
ح�ت 25 میلیارد هم در سال نبود؛ یع�ن یک صدم 
دانشگاه تهران! بلکه حدود 14 ایل 20 میلیارد بود. 
جالب این است که بودجه موسسه امام خمی�ن 
مثل  آربزده  دولت های  در  سیایس  دالیل  به 

دولت غقای روحا�ن پرداخت کامل نمی شد!
ن مظلومیت غقای مصباح. 5- تبی�ی

بودجه ایشان در یک سال 14 میلیارد تومان در 
سال بود با این همه استاد و دانشجو! من به رئیس 
دف�ت غیت الله مصباح عرضه داشتم که غن موقع برج 
دهم سال بود، ایشان فرمودند یک و نیم میلیارد تومان 
پرداخت شده است! یع�ن بودجه مصوب هم یک  فقط 

دهمش پرداخت می شد.
به دلیل نهضت ترجمه تندی که در زمان هاشمی و خاتمی در ایران 
�ن و ن�ش ققنوس  شکل گرفت و آرب زده ها با بودجه بیت المال در ن�ش
و ن�ش ثالث و... که زیرنظر سعید تاجیک و سعید حجاریان حمایت 
ده ای علیه انقالب را انجام می دادند. غن ها  می شد، عملیات روا�ن گس�ت
اتژیک ریاست جمهوری و مجمع تشخیص النه کرده بودند  در مرکز اس�ت
به های اسایس را وارد کردند. حلقه کیان که شکل گرفت، استاد  و �ن
مصباح متوجه این مسئله بودند و حلقه شاگرداناشان را شکل دادند 
و جلوی این حلقه ایستادند واین حلقه متالیسش شد.  لذا آرب زده ها 
ند. این انسان بص�ی و زمان شناس  می خواستند از ایشان انتقام بگ�ی
متوجه بود که � و چگونه باید مقابل کدام تفکر بایستد. ایشان در 

طول حیات خود، در مقابل سه تفکر مهم ایستاد:
1- تفکر مارکسیسم و نئومارکسیسم

ال  2-  تفکر آرب زده و لی�ب
3- تفکر قرائت عرفان آرب زده و عرفان رسمایه داری و عرفان رفاه زده به 

. اسم اسالم رحما�ن و دین نوین جها�ن
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ا�ن سخ�ن
بازخوا�ن نقش نهادهای مردمی در دوران پساکرونا

در  مردمی  نهادهای  نقش  بازخوا�ن   | ا�ن سخ�ن
دوران پساکرونا

امروز انشالله بحث بسیار جدی را خواهیم داشت در این دورا�ن که 
ی پیدا کرده و تقریباً اک�ش  این مرییصن کرونا، تبلیغاتش آلبه حداک�ش
 ما را تحت الشعاع خودش قرار داده است. بنده در 

گ
عرصه های زند�

ابتدا ترسیمی از عملیات دشمن بعد از دوران کرونا خواهم داشت 
که تالش کرد در جامعه جا بیاندازد و بعد از غن تالش می کنم نقش 
خودمان و شیوه ای که می توانیم در این عرصه به موفقیت برسیم را 
 ما مسلمانان و در یک 

گ
خواهم پرداخت. در عرصه های متعدد زند�

، یک�ی ثروتمندان انحصارطل�ب وجود دارد که  بیان عام تر ابنای ب�ش
وع کنند و ثروت  دوست دارند از هر واقعه ای که اتفاق می افتد رسش
خود را افزایش دهند و سوءاستفاده خود را داشته باشند و بدون کار و 
تالش سوء استفاده خود را داشته باشند و بدون کار و تالش راه خود را 
ند، اینها قبل از بیماری کرونا هم دشم�ن خود را با فرزندان  به پیش ب�ب
غدم جلوه گر کرده بودند.  فقط ما نیستیم که دشمن درباره ما توطئه 
می کند و برنامه های جدی برای بهره ک�ش بیش�ت درباره ما دارد؛ بلکه 

تمام افراد انسان ها هستند.
اما اینکه چرا ما بیش�ت تحت فشار و هجمه هستیم، به این دلیل 
است که ما انقال�ب ها و بسیجی ها چون جدی تریم، انسان تریم و 
روح داریم. مثل یک مرد ایستاده ایم و معتقدیم که ما میخواهیم 
خودمان باشیم و نباید شما بر ما سوار باشید. ما حیوان �ب زبان 
 ب�ش 

گ
نیستیم. ما انسانیم و غزادیم، ما دین داریم و دین برنامه زند�

 ب�ش 
گ

غنگونه که خدا می خواهد است. ما دین داریم و دین برنامه زند�

غنگونه که خدا می خواهد و غنگونه است که به نفع انسان باشد. ما 
قرائت شما از دینانت را اساساً قبول نداریم و برای اینکه می دانستید 
انسان های متدین جلوی شما می ایستند، در کل تاریخ سیصدسال 
افیون  را  انسان ها حاکم شد، دین  بر فضای  که مدرنیته  گذشته 
توده ها، مخرّب روح ب�ش یا تخدیرکننده ذهن افراد یا خرافه و افسانه، 
معر�ن کردید. شما نفهمیدید که دین چیست و دینداری چیست و 
لذا پلورالیسم را رواج می دهید. ما از شما بیش�ت می فهمیم، شعور 
داریم و انسان هستیم و غزاد هستیم و دین را می فهمیم و می دانیم 
دین راه سعادت همه افراد انسان است. ح�ت غنها که دین ندارند. اگر 
 و امنیت بیش�ت 

گ
ن رفاه، غزاد� متدین ن�ی جامعه دی�ن رفتار کند، برای آ�ی

می شود. لذا در سیصدسال گذشته، در کتاب های سکوالر و �ب روح  
دانشگاهی در فلسفه دین و جامعه شنایس دین، قرائ�ت از دین را 
ش می دهید که قرائت بعیصن دانشمندنمایان و شبه عالمان آر�ب  گس�ت
است که یا از رس کم فهمی یا از رس تعمد است و منجر می شود که 

بتوان انسان ها را احمق کرد و راح�ت بتوان از غنها سواری گرفت.
در غمریکا بعد از کرونا 45 میلیون نفر بیکار شوند و جناح ثروتمند 
یهودی در غمریکا طی 9 ماه، 3000میلیارد دالر سود کرد. این غمار سطح 
ن است و ااّل بعیصن دوستا�ن که متخصص اقتصاد هستند و در  پای�ی
حوزه دالر کار می کنند مثل دک�ت حمیدرضا مقصودی در مصاحبه ای 
که خودم با ایشان داشتم معتقدند احتماال تا 30 هزار میلیارد دالر 
ن کشورها�ی مانند ترکیه و ژاپن و غلمان کم�ت  سود کرده اند. در این ب�ی
مشکل دارند، چون انسانیت و اقتصاد خود را دادند. ]شما ببینید[ 23 
و غمریکا�ی در ژاپن حضور دارد؛ سازمان اطالعا�ت و  پایگاه و 67هزار ن�ی
ن بیش  ن غمریکا�ی هاست و اقتصاد ژاپن ن�ی ارتش ژاپن تحت سیطره هم�ی
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دوران کرونا در ایران 
شد.  وع  رسش هراس  عملیات  با 

راحت  باشند،  ترس  در  که  مردمی 
می توان از آنها بهره ک�ش کرد. ما منکر 

طب جدید نیستیم؛ بلکه طب جدیدی 
جها�ن  بهداشت  سازمان  زیرنظر  که 

اداره می شود مشکل ماست. اگر طب 
جدید آزادانه به میدان بیاید، از 

آن استقبال می کنیم.

کت های غمریکا�ی است و هر کار بخواهند  از 80% تحت سیطره رسش
ان ژاپ�ن می  غورند و قانو�ن شبیه کاپیتوالیسیون در ژاپن  بر رس دخ�ت
الیست آرب زده  حاکم است و 83 سال است که در ژاپن حزب لی�ب
کامالً نوکر غمریکا، حاکم است و رسمایه کشور پرثروت را در اختیار 
است  داده  قرار  غمریکا�ی  صهیونیس�ت  یهودی  بزرگ  کت های  رسش
و نگذاشته که این مردم ح�ت ارتش مستقیل داشته باشند و برای 
ن سازی و کامپیوترسازی  ند. صنعت های ماش�ی خودشان تصمیم بگ�ی
غمریکا�ی و سازمان cia در توطئه های  با همکاری ارتش های  غنها 
غمریکا علیه کشورهای منطقه و ایران مشارکت دارند. یع�ن استقالل 
ندارند. حزب چپ را نمی گذارند تا رشد کند. به عنوان جاسویس 
شوروی غنها را دستگ�ی می کنند و مجازات می کنند. سالگرد بمباران 
وشیما می شود ، شهردار غن شهر بعد از حدود شصت سال  ه�ی
رسماً معذرت خواهی می کند که ما شما رو عصبا�ن کردیم و شما 
بعد از پذیرش صلح بمب اتمی بر رس ما انداختید ما معذرت 
 را دقت می کنید؟ نتیجه غن می شود که 

گ
میخواهیم!! این حد از برد�

در حوزه پورنوگرا�ن و انیمیشن های پورن ژاپن در جهان اول است. 
 شان و... .

گ
 و مشکالت اجتماعی و بن بست رسیدن زند�

گ
در اف�د�

بعد دانشکده های اقتصاد ما در این کتاب های خرا�ن اقتصاد که در 
دانشگاه به اسم علم تدریس می شود، می گویند نظام توسعه 

ژاپ�ن الگوی جهان باید باشد و همه کشورهای جهان 
زحمت  ژاپ�ن ها  بله   ! و....  ژاپ�ن ها  مثل  باید 

می کشند و کار می کنند و مدیریتشان خوب 
جا�ی  به  توانسته اند  را  اقتصادشان  و  است 
برساند که رفاه نس�ب در کشورشان رقم بخورد 
اما از انسانیت فاصله گرفته اند و امنیت شان 
 شان دست غمریکا�ی هاست ...!  ژاپن 

گ
و زند�

کم  و  دنیا  کشور  دین ترین  �ب  که  بود  مثال 
ایط فعیل  مقاومت ترین کشورهای دنیا در رسش
ن  ن کامالً تسلیم غمریکا شده، اما به غن ها ن�ی ن�ی

رحم نمی کنند و منافع رسشار مردم رو به نفع 
کت های غمریکا�ی باال می کشند و سود اصیل در ژاپن  رسش

کت های غمریکا�ی و ح�ت نه مردم گسیل می شود. البته  به سمت رسش
سطحی از رفاه را به مردم می دهند که عقلشان از کار بیافتد. غلمان 
بعد از جنگ جها�ن دست دیگر غمریکاست که فقط تولید می کند 
غمریکا اجازه نداده که میکروچیپ های  ن  و در صنایع حساس ن�ی
مخصوص را بسازد. بمب های اتمی غمریکا در غلمان مستقر می شود. 
به هیچ وجه استقالل ندارند. نخست وزیر و صدراعظم غلمان، 
ن می کنند؟  جاسوس ارشد mi6 باشد. جالب است! منافع � رو تأم�ی

]غلمان[ شده مرکز همجنسبازی جهان. 
در داستان کرونا چه بر رس این داستان غمد و چه بر رس اقتصاد غمد؟
قبل از داستان کرونا غمریکا�ی ها شش رسفصل اصیل داشتند که 
ی یهودیان صهیونیس�ت مثل برجینس�،  کل برنامه هایشان را با ره�ب
برای اداره دنیا و برای اینکه مغز سیستم در جهان باشند ، طراحی 
کرده بودند. بیست و هفت باکس مفصل ذیل این شش رسفصل 
دی و سه  تعریف کردند و ذیل این 27 تا هزار و صد اقدام راه�ب
 ngo ی اقتصادی زن اطالعا�ت و  ارتباطی سای�ب

گ
کت فرهن� هزار رسش

ها را ساماندهی کردند برای اینکه بتوانند بر ذهن مردم جهان سوار 
شوند و با تغی�ی اولویت ها و تغی�ی تصمیم و نگرش مردم جهان، 

ن کنند. من فقط 6بخ�ش از این شش  منافع خودشان را تأم�ی
رسفصل اصیل را در این جلسه خدمتتان عرض می کنم.  شش 
محور اصیل که سیاست نرم غمریکا علیه کشورهای مستقل و 
�ن مثل جمهوری اسالمی، بخ�ش از حکومت فعیل  غزاد و بارسش
عراق و سوریه و یمن که می خواهند غزاده و دیندار باشند، 

بدین شکل است:
ن الملیل از غمریکا و ارسائیل: 1- تقویت فهم مثبت ب�ی

صادق زیباکالم  و امثال او، وظیفه تطه�ی ارسائیل و تطه�ی 
خط یهودی انسا ن شنایس و دین شنایس ، و جامعه شنایس دین 
و فلسفه دین و و ظیفه تطه�ی غنها در اذهان مردم را بر عهده 

گرفته اند. 
ی  ن ارتش سای�ب ن چند وقت گذشته، ارسائیل سوم�ی در هم�ی
ن قبل از کرونا در یک سال  خودش را تأسیس کرد در هم�ی
گذشته، دیپلمایس عمومی خودش را در ایران تقویت می کند. 
واقعا پشت پرده شبکه سازی که ارسائییل ها و یهودی ها در 
ایران و سایر کشورهای مسلمان انجام داده اند، چیست؟ تفکر 
یهودشنایس قرغ�ن است علمی نیست؟! غیا قرغن علم غور نیست؟ 
ن قم؛ جریان ضد عقل و ضد فلسفه و  اخباری گری در هم�ی
ضد اصول فقه؛ جریان بسیار ظریف وحرفه ای هست! در 
ن قم، به اسم استاد حوزه ضداصول گرا�ی و  هم�ی
ن  اخباری گری را در قم ترویج می کنند و در ع�ی
حال با سه رسویس جاسویس فعالیت دارند. 
پروژه غنها این است که عقالنیت مردم را 
و  عقالنیت  و  حیوا�ن  زودگذر  لذات  با 
افت نخبگان را با تفکرات  انسانیت و رسش
صهیونیس�ت  تفکر  و  ند.  بگ�ی انحرا�ن 
و  نخبگان حاکم شود  بر ذهن  مسیحی 
سوار جامعه ما شوند و ارسائیل و غمریکا 
تطه�ی بشود و تفکر غمریکا�ی تطه�ی شود. و 
متأسفانه در ایران برخی اساتید به تطه�ی جامعه 
شنایس دین، جامعه شنایس پوزیتویست، جامعه شنایس 
تند،  ماده گرا�ی  از  منبعث  عصب شنایس  علوم  و  ضددین 

مشغولند. 
برخی از بزرگواران علوم شناخ�ت را در تهران وارد می کنند. 
ما دست این ها را می بوسیم که اگر علوم شناخ�ت نباشد ما 
فته با نوع ب�ش را درست  نمی توانیم یک�ی جنگ های پی�ش
درک کنیم و با غن فضا مواجه شویم. اما غقایان به خودتان 
بیایید. یکبار نگاه کنید که مبا�ن فلسفی این کتاب های شناخ�ت 
که در کشور با بودجه های بیت المال ترجمه می کنید و در ذهن 
و دل این جوانان بیچاره، می ریزید چیست؟ مبا�ن به شدت 
پوزیتویس�ت که معتقد است روح ترشحات محض است و 
یولوژیک واکنش های شیمیا�ی مغز ما انسان ها را به  ن نتایج ف�ی
توهم انداخته که روح وجود دارد! و لذا از اساس منکر روح 
است. نفس که این قدر در فلسفه اسالمی از غن بحث شده و 
نه تنها فلسفه اسالمی بلکه پیش از اسالم، و در فلسفه های 
پیشااسالمی اندیشمندان نسبتاً سالم تر مسیحی و پیش از اینها 
یهودیان و ح�ت پیش از یهودیان، مرصیان باستان و ایرانیان 
باستان از چهارهزار سال پیش و... سابق بر این ها در این باره 
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، ترجمه کنید، درست ترجمه  بحث کرده اند. پژوهشگاه علوم شناخ�ت
ف. نقد کنید،  کنید و همه قرائت ها را ترجمه کنید. غزاد باشید و بارسش
فکر کنید، وجود داشته باشید. به قول سقراط خودت را بشناس و 
خودت باش. به فرموده اهل بیت خود را درست بشناس تا خدای 
خود را درست بشنایس. ترجمه بس است! �ب خردی و حماقت بس 

ن شتابان؟! است! چه می خواهید بکنید؟ به کجا چن�ی
2- تقویت رشد اقتصادی و رفاه با تفکر اقتصاد غمریکا�ی خصوصاً 
مکتب شیکاگو و بعیصن  مکاتب دیگری که شبه اقتصاددانان غمریکا�ی 

برای دنیا توصیه می کنند.
دانشگاه های شبه اقتصادی ما و کتاب های شبه علمی اقتصاد که 
به وفور در دانشگاه های ما ترجمه می شود، ح�ت بعیصن مؤسسات 
شبه تخصیص قم به اسم اقتصاد دارند شبه علم را رواج می دهند. 
ین حجت خدا  ، بزرگ�ت نتیجه غن این می شود که دولت غقای روحا�ن
الـ  که  برای بچه های طلبه و اقتصادخوانده بود که تفکر اقتصاد لی�ب
مردم له بشوند و رسمایه دارها رسمایه دار تر بشوندـ  همه ما با گوشت 

و پوست و خون بچشیم.
تفکر مکاتب شبه علمی اقتصادی که از غمریکا و اروپا ترجمه می شود 
و بدون نقد درست و بدون توجه به مبا�ن ایدئولوژیک و تند اقتصاد 
آرب؛ و بدون توجه به مبا�ن فلسفی؛ در دانشکده های شبه اقتصادی 
اث آ�ن داشتیم که  ما بدون توجه به قرغن و خط اهل بیت... . ما م�ی
رها کردیم و بیچاره شدیم. دوستان پراید 130 میلیون حق جامعه ای 
است که اساتید اقتصادش این هستند! مرغ کیلو�ی 30 هزار تومان 
حق جامعه ای است که اختیار و افسارش را به دست شبه دانشمندان 
اقتصادی می دهند که امروز افسار اقتصاد ما را دست گرفتند و به 
دست بچه های انقال�ب ما نمی دهند که شعور دارند و اقتصاد بلدند 
ف دارند. خاک بر رس صنایع خودروسازی کشوری که سپاه و  و رسش
ن های جیپ فرماندهی و طوفان  ارتش و وزارت دفاع توانستند ماش�ی
و... را بسازند. این حق ما نیست دوستان ویل شأن فعیل ما همینه. 
وق�ت کشوری اختیارش رو دست این تفکر میدهد که در سازمان های 
اطالعا�ت آرب برنامه ریزی می شود و در دانشگاه شیکاگو 3000 نفر از 
 

گ
دانشجوهای بدبخت سایر کشورها را به عنوان برده و مروج برد�
تربیت می کنند و به دنیا می فرستند که در دنیا برده تربیت کنند و در 
سازمان برنامه و بودجه و در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برده تربیت 
میکنند برای غمریکا�ی ها. به خدا می شود اقتصاد کشور را نجات داد. 

یه 3- نفوذ تحت پوشش کمک های ب�ش دوستانه وخ�ی
4- رسمایه گذاری بر مغز توده های مردم به اسم جنگ های رسانه ای، 

جنگ های شناخ�ت و... 
صدها دانشمند و محقق طب اسالمی و سن�ت در طول 1000 سال 
و طب ایرا�ن در طول دوهزار و پونصد سال ی� از پیچیده ترین 
نظام طب جهان مکتب طب جندی شاپور اهواز است که 2500 سال 
ین دانشگاه ط�ب جهان را داشته است. از پیش از اسالم  تا  بزرگ�ت
ن چند صد سال گذشته که ما روح مان را  قرن ها پس از اسالم، تا هم�ی
به غمریکا فروختیم و تعطیل شد! مکتب جندی شاپور ، مکتب طب 
، ... همه را کنار گذاشتیم و فقط  مرصی، هندی، مکتب طب چی�ن
به سازمان بهداشت جها�ن را چسبیدیم که بازوهای ارتش غمریکاست. 
استاد حسن عبایس اسناد این را افشا کرد که چطور بهداشت سازمان 
جها�ن با پروتکل های ارتش غمریکا کار می کند. نه فقط سازمان بهداشت 
ت  ن الملیل به تعب�ی حرصن ، بلکه اک�ش این سازمان های به ظاهر ب�ی جها�ن

غقا که اندیشکده های صهیونیس�ت برای 
غنها فکرسازی می کنند و کشورهای �ب قدرت عضو غن می شوند و 
چهارتا غزاده جلوی اینها وای می ایستد، به ما می گویند ما خالف م�ش 

جها�ن عمل کردیم! 
5- فلسفه سیایس آرب و حکومت دموکرایس به جای حکومت های 
 

گ
زند� وسالم تر  داشتند  دیگر  جای  در  که  ی  ب�ش ابنا  دیگر  سالم 

می کردند.
ح�ت در نوع دموکرایس پردازی هم اگر نظامی مثل جمهوری اسالمی 
بد  غدم  عنوان  به  کند،  درست  ساالری  مردم  نظام  یک  بیاید، 
شناخته می شود و می خواهند سیستم را به گونه ای طراحی کنند که 
افت  رسمایه دارها رأی بیاورند. مردم ساالری دی�ن ما بد است چون  رسش
ن الملل چه  و غزادی در غن وجود دارد. نهایت به اسم صلح و امنیت ب�ی

پروتکل های مزخر�ن که به خورد ما نداند.
در دوران کرونا و در سالیان اخ�ی به خصوص دو دهه گذشته، یک�ی 
نات  علوم که مرزهای دانش را درباره فهم انسان و جامعه و تجه�ی
نوین ارتباطی خوب شناخته و تالش دارد از راه های ابزارهای نوین 
ارتباطا�ت بر ب�ش آلبه کند، ترویج و کار شده است که به غنها علوم 
شناخ�ت می گویند. در دانشکده های وابسته نظامی و امنی�ت غمریکا�ی 
ن به غنها وابسته اند، تالش  که بسیاری از سازمان های دانشگاهی آرب ن�ی
می شود از علوم شناخ�ت و رباتیک و نانو و بایو و ارتباطات و... ب�ش 
ل  ی رو به صورت کن�ت را به�ت بشناسند و شیوه تسلط بر جامعه ب�ش
ند و سلطه خود را جریان بدهند.  مستقیم به�ت یاد بگ�ی شده و آ�ی
داستان کرونا این بود که غدم ها به خانه خود برگشتند و نشستند، 
مساجد، حسینیه ها، نماز جمعه، تعطیل شد و ایسنتاگرام و تلگرام 
و واتساپ ... اسلحه های سازمان اطالعا�ت و ارتش غمریکا و انگلیس، 
همگا�ن شد و قوت گرفت. فضای پساکرونا فضا�ی شد که سلطه سن�ت 
ش دهند و این جهنمی که خود غمریکا�ی ها  را بر مردم غزاد جهان گس�ت
، رفاه اقلیت و ظلم به  در غن گ�ی کردند از جمله اختالف طبقا�ت
ش دهند.   یت، فساد جن� و اجتماعی و اقتصادی و... را گس�ت اک�ش
غنها  همه اقتصاد کشورها را وابسته به دالر کردند تا اگر خواست 
فروپایسش کند، همه کشورها کمک کنند تا غمریکا رس پا بماند. بعد 
ی  در دولت غقای روحا�ن سیاست های وابسته شدن به دالر را پیگ�ی
کردند و طرح ها و برنامه ها و کتاب ها�ی که این بچه انقال�ب ها نوشتند 
اتژی های اصیل کشور نباشد!  را کنار گذاشتند تا در این طرح ها در اس�ت
ن شبه علم های خرا�ن را به اسم علم در رشته های مختلف به  همچن�ی

ذهن و قلب بچه های ما می دهند.
وع شد. از همان  دوران کرونا و پساکرونا در ایران با عملیات هراس رسش
وع کرد. رئیس علوم  معاون سابق وزیر بهداشت که با قم هرایس رسش
پزش� گرگان و ی� دیگر از پزشکان اذعان کردند که ما چهل روز قبل 
از قم چند مورد کرونا را شناسا�ی کردیم و به ستاد کشور هم اعالم 
کردیم. البته بعد از سه چهار ماه که علیه قم و روحانیت انقال�ب 
ت قم هرچه  قم هر چه خواستند نوشت، علیه شما بچه های با آ�ی
خواستند نوشت. مسجد و نماز جمعه تعطیل بشود! حرم تعطیل 
بشود. چه قدر ما تالش کردیم که حیات حرم الاقل باز بماند ]اما 
غنها سوار شد، ترس  بر  سند می توان  ب�ت تعطیل شد.[ مردمی که 
اتژی عملیات روا�ن و عملیات شناخ�ت  اتژی در اس�ت قوی ترین اس�ت
است. مردمی که در ترس باشند، راحت می توان از غنها بهره ک�ش کرد.
ما منکر طب جدید نیستیم؛ بلکه طب جدیدی که زیرنظر سازمان 
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بهداشت جها�ن اداره می شود مشکل ماست. اگر طب جدید غزادانه و 
ف او�ن که ما ایرا�ن ها خودمون به نتیجه می رسیم، حق داشته  با رسش
باشیم بدون پروتکل های سازمان جها�ن غزمایش کنیم و خودمان روی 
پای خودمان بایستیم ازش استقبال می کنیم. البته قطعا گنجینه 
احادیث بسیار زیاد در روایات خودمان در حوزه طب، گنجینه طب 
ن  بوعیل سینا، گنجینه طب بیش از سه هزار نفر از طب محقق�ی
، طب های  اسالمی که غالن کتابشان موجود است، طب سوز�ن
مکمل و جایگزین و هر غنچه به نفع سالمت جامعه باشد استقبال 
 

گ
برد� بهداشت جها�ن رو  انقالب کردیم که سازمان  ما  می کنیم. 
نکنیم، ما انقالب کردیم که مرییصن کرونا رو با داروی امام کاظم)ع( 
فته طب جدید خودمان درمان کنیم. ما  خودمان و داروهای پی�ش
نه مخالف طب جدیدیم و نه مخاطب طب سن�ت بلکه میخواهیم 
 داشته باشیم. مت� 

گ
افت و غزاد� خودمان باشیم و انسان باشیم. رسش

بر وجود خود و مردم خودمان باشیم و نمی خواهیم ذهن اجتماعی 
جامعه دست غمریکا�ی ها و آر�ب ها بیافتد. اما بعیصن ها نمیخواهند!  

بعیصن ها می خواهند ما همچنان برده باشیم.
پس دشمن در دوران پساکرونا تالش می کند که با جنگ های پیچیده 
چندگانه ذهن وقلب و دل جوانان ما را به دست غورد تا جمهوری 
اسالمی از درون کرم خورده بشود. ما بسیجی ها باید مردانه بایستیم 
یم و بزنیم به دهان کسا�ن که می گویند باید  و این علوم را یاد بگ�ی
یهودیت صهیونیس�ت و علوم شناح�ت پوزیتویس�ت را ترویج کرد. 
دشمن می خواهد از کرونا کالهی ببافد، اما عقل غدم ها با ماست 
چون الهی است. مکانیسم اندیشه انسان، الهی است. دکارت و 
. مکانیسم عقل  ن ن همچن�ی کانت حاال حاال باید مطالعه کنند. هگل ن�ی
انسان غن نیست که هگل فهمید بلکه خمی�ن درست فهمید. این اوال. 
دوما فطرت انسان ها با ماست اگر در مس�ی حق باشیم. انشالله از 
این مس�ی خارج نشویم. اگر دشمن شبکه سکس و فساد درست 
می کند، ما شبکه تفکر دی�ن می سازیم. بسیجی ها و مردم در صحنه 
مقاوم پای فکر فطرت خود سینه می زنند. فطرت صبغه الله است. 
طبیعت الوهی است و غنطور که ناتورالیسم غمریکا�ی و فرانسوی و 
صهیونیست ها می گویند نیست. امروز تالش های شبکه ژورنالیسم 
علم شما برمال شده است. شما برده رسمایه داری روچیلدها هستید. 
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تناسخ و کارما در کنار 
که  تقدیرگرا�ی  و  گرا�ی  ج�ب تفکر 

ا�ی  استعمار انگلیس در هند، تأث�ی ب�ن
در آن داشت ، رسلوحه فعالیت اک�ش 
کمپا�ن های تولید فیلم در سینمای امروز 
هند به شمار می رود. حافظه تاریخی 
مردم هند پر است از حماسه ها و 
عشق های زمی�ن که همه یادگاران 

ن سینما هستند. هم�ی

ا�ن  سخ�ن
عرفان ها و معنویت های نوظهور سینمای هند

نوظهور  معنویت های  و    عرفان ها   | ا�ن سخ�ن
سینمای هند

بحث تناسخ در غیینه هندویسم 
در نگاه هندو�ی بحث معاد تقلیل پیدا می کند و به بحث تناسخ تقلیل 
می یابد. در سینمای هند شما می بینید که قهرمان فیلم به شدت 

 سیایس قرار دارد و 
گ

تحت رنج ها و دردهای اجتماعی فرهن�
سعی دارد تا از رنج ها رها�ی یابد و در بیش�ت فیلم ها به 

ن اشاره می شود، اما اشاره مستقیم در   پیش�ی
گ

زند�
فیلم های هندی آالباً کمرنگ تر است. ح�ت من 

می خواهم بگویم در بسیاری از فیلم های 
طرح  پررنگ تر  تناسخ  مقوله   ، غمریکا�ی
می شود تا فیلم های سکوالر و عر�ن سینمای 
هند. اما با این حال ظهور و بروزی از تناسخ 
در سینمای هند شاهد هستیم. خصوص با 

اسامی که روی شخصیت های فیلم گذاشته 
بچه  این  که  بگویند  می خواهند  می شود، 

تنساخ یافته همان شخصیت اصیل یا الهه مربوطه 
در اساط�ی هندی است. مثالً تشبیها�ت که ما شاهد هستیم 

 حمایس یا عاشقانه ای که در کتب بزرگ هندو�ی 
گ

خدایان هندو زند�
وجود دارد به شخصیت هایشان نسبت می دهند و شبیه به همان 
 نامه ها را در شخصیت های فیلم می بینیم. در هر 

گ
نگاه ها و زند�

صورت حافظه تاریخی مردم هند پر است از حماسه ها و عشق های 
غسما�ن زمی�ن و عشق ها�ی که رنگ و بوی عرفان و حکمت و معرفت 
هندی داشته و در سینمای غن شاهد هستیم. گرچه همانطور که 

عرض شد قطعا سینمای هند به�ت از این می توانست باشد.
این اساط�ی  از  که  استفاده های حکمی و عاشقانه وگاه عاقالنه ای 
پربار در سینمای هند میتوانستیم داشته باشیم، خییل به�ت از این 
می توانست باشد، به هر روی سینمای هند بیش�ت به سمت نگاه 
سیایس، اجتماعی و عشقی پیش رفت تا به صورت جدی به سمت 
ن ما  حماسه و مبارزه با ظلم و ستم پیش برود. در بحث غخرالزمان ن�ی
شاهدیم که در اساط�ی هندی ویشنو تجلیات متعددی 
دارد که در تجیل دهم به صورت کال� موعود 
ی از  غخرالزمان ظهور خواهد کرد. »با شمش�ی
شعله غتش بر پشت اس�ب سفید برای نجات 
عالم اقدام خواهد کرد او می غید تا حق را برقرار 
ن ی� از  و باطل را محو سازد.« این دقیقاً م�ت
 ، کتب مقدسشان است. اما نگاه به خ�ی و رسش
، نوع چارچوب حاکم  محدوده های خ�ی و رسش
بر غخرالزمان، شاخصه های حق و باطل و نوع 
مبارزه و مواجه و بسیاری از عوامل دیگر است 
که درباره سینمای هندی قابل گفتگوست. برای 
فهم تقدیرگرا�ی در سینمای هند الزم است دو بحث 
از سینمای هند رو مورد بازبی�ن قرار بدهیم. ی� بحث تناسخ و 
« در  دومی قانون کارما؛ تا به توجیه دقیق فکری و فلسفی »تقدیرگرا�ی

سینمای هند که به وضوح و به وفور دیده می شود.
ن تقدیر درباره شخصیت ها باید  تقدیری که از قبل بسته شده و هم�ی
اجرا شود و گاهی اوقات این شخصیت ها هیچ راه فراری از تقدیر 
گرا�ی نزد� میشود و  خود ندارند. شما ببینید این تفکر به شدت به ج�ب
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ن امروز برخی  در طول تاریخ پادشاهان ظالم مثل امویان و... و هم�ی
گرا�ی و تقدیرگرا�ی را دامن می زنند.  کشورهای استعمارگر؛ بحث ج�ب
ایط موجود را قبول کند و جز�أ از رسنوشت و مشیت  مخاطب باید رسش
 خود قلمداد کند و نمی توان نق�ش در عوض کردن وضعیت 

گ
زند�

ن من، یع�ن   پیش�ی
گ

فعیل داشته باشد. این مشی�ت است که بخاطر زند�
گرا�ی هندی  ن هندو�ی دچارش هستم. این در کنار ج�ب تناسخ در غی�ی
در قانون کارما، در کنار هم مشیت گرا�ی و تقدیرگرا�ی بسیار پررنگ 
دیده می شود. تناسخ یا همان سمساره در تفکر هندی یع�ن اعتقاد 
به انتقال ارواح از یک بدن به یک بدن دیگر و موجود دیگر. که چهار 

نوع تناسخ داریم:
1- رسخ: حلول روح در جمادات
2- فسخ: حلول روح در نباتات

3- مسخ: حلول روح در حیوانات
4- نسخ یا تناسخ: حلول روح در انسانهاست

تناسخ به صورت پررنگ تری در هند مطرح است. این تناسخ دررواقع 
معتقد است روح غدمی در هنگام مرگ همواره یک سلسله تولد و 
تجدید حیات پیدا می کند و پیا�پ از یک عالم به عالم دیگر وارد 
میشود و بعد از گذر دوره خاص رسانجام بعد از مرگ به پیکره 
دیگری منتقل میشود و این ادوار تولد که �پ در�پ انجام می شود، �ب 
انتها و ابدالدهر هستند. البته اگر روح خییل رشد کند و به اعیل 
وانا می شود.  ن برسد از این دایره تناسخ خارج می شود و به وارد ن�ی علی�ی
فهم پوچی جهان و رسیدن به حقیقت که از دایره رنج خارج می شود 
د و تا ابد رسنگون بشود و  ن قرار بگ�ی و اینکه روح در اسفل السافل�ی
وارد عرصه حیات نمی شود، جز در موارد استثناء اک�ش ارواح مردمان 

ن است.  پیش�ی
گ

رنج ها�ی که می بینند نتیجه زند�
اصل دوم هندویسم قانون کارماست که مکمل تناسخ است و به 
 تولد ثانوی است و علت انتقال روح به جسد 

گ
معنای کیفیت و چگون�

ی مادون اکنون است. شما ببینید در کتاب اوپانیشادها  مافوق یا پیک�ی
 خود دارای عمل صالح ورفتار نیک هستند 

گ
غمده : » غنها که در زند�

بعد از مرگ، بر حسب مراتب روان ایشان در بد�ن پسنددیده و پاک 
د. اما ارواح اشخاص  ن برهمن، کشاتریا یا ویسیه جای می گ�ی مانند جن�ی
د، مثال در  ور در بدن های ناپسند و مکروه قرار می گ�ی بدکردار و رسش
ن جایگزین  بدن سگ خوک گرگ و یا در بدن انسا�ن از طبقه پای�ی
ن تفکر میان هندوها، ِجینیسم و بودیسم وجود دارد  می شود.« هم�ی
فردی است  وی آ�ی ن ثاب�ت می گویند که کارما یک ن�ی اما همه اینها یک چ�ی
ی و کنش انسان را تنظیم  ن فراب�ش که فراتر از اراده خدایان، قوان�ی
می کند. تقدیرگرا�ی اینجحا نقطه کلیدی ماست که ح�ت خدایان هم 

کاری از دستشان بر نمی غید.
گرا�ی که استعمار انگلیس در هند، تأث�ی  این دو تفکر در کنار تفکر ج�ب
ا�ی در غن داشت و کمپا�ن های فیلم سازی تفکر تقدیرگرا�ی را به  ب�ن
 ، ن شدت ترویج کردند و در فیلم های متعدد مثل میلیونر زاعه نش�ی
خوب یا بد تقدیری است که این جوان باید به غن برسد و  این باعث 
 او می شود که موجب تسلط بیش�ت این 

گ
رکود انسان و خواب زد�

ی به  کمپا�ن ها بر ذهن مردم می گردد. دقیقا در این فیلم شاید خ�ی
دست غن جوان می رسد اما مخاطبی�ن که این فیلم را می بینند، چه 
ند؟ غیا با دیدن این فیلم، تشویق به کار، تولید،  اثری از فیلم می گ�ی
و ند یا به  ت بخ�ش مردم م�ی د کشور وغگاهی و بص�ی اشتغال و پیش�ب
ن و اینکه استعمار در  سمت منتظر ماندن و دست روی دست گذاش�ت

هند بیش از گذشته مسلط شود؟ مباحث اقتصاد شانس که اسالم 
بسیار روی غن تأکید کرده، بحث مفصیل است که میتوان روی غن 

گفتگو کرد.
جریان های معنویت گرا در سینمای هند

ابتدا یک تقسیم بندی کیل درباره سینمای هند داریم:
در سینمای هند یک سینمای بسیار ضعیفی )یع�ن تعداد فیلم های 
زیادی ندارند اما قابل توجه هستند( داریم و این فیلم ها�ی است که 
مسلمانان هند تولید کردند و باید جریان شنایس شود. فیلم ها�ی که 
در مورد تاریخ اسالم در هند، تاریخ مبارزه مسلمانان با استعمار، 
داشتند در هندوستان  با هم  که مسلمانان و هندوها  مراودا�ت 
. باالخره اسالم و هند تقریبا 1400 سال است که تعامل دارند. از 
همان غآاز اسالم، دین اسالمی وارد جنوب هند شد و ح�ت شمال 
هند وارد شد. اسالم و هندویسم تاریخ آ�ن دارند که باید جداگانه 
د. بخش دوم سینمای هند ، سینمای عمومی  مورد برریس قرار بگ�ی
گذارند و مسلمانا�ن مثل شاهرخ  است که بیش�ت هندوها در غن تأث�ی
خان متأثر از فضای کیل عامه پسند و آربزده  خان و سلمان خان وام�ی
سینمای هند هستند. در این سینما، می توان به چند بخش اشاره 

کرد: 
1- سینمای اسطوره ای سکوالر شده هندی که جریان قوی در سینمای 

هند نیست.
2- قوی ترین غن، سینمای عامه پسند است که تأث�ی قوی در ذهن 

مردم دارد. 
3- سینمای اقتبایس هند که به سینمای آرب نزدیک تر شده و ترکی�ب 
محور  قهرمان  خصوص  به  غمریکا  سینمای  جدید  المان های  از 
غمریکا�ی و نهایتا فیلم ها کامالً ترکی�ب تولید می شود و بعضا عوامل 

هم ح�ت از غمریکا می غیند و از اساط�ی هندی فاصله گرفته است.
4- سینمای روشنفکری هند

با  شدت  به   : هند  سینمای  آرب زده  روشنفکری  الف(سینمای 
سنت های هندو�ی و هندی و اسالمی مبارزه می کند و در سطح کیل 
« نزدیک شده است و معموال با  خود با مفهوم »دین نوین جها�ن
گذار است  کمک سینمای غمریکا�ی واروپا�ی ساخته میشود ، بسیار تأث�ی

مثل فیلم اسم من خان یا فیلم او مای گاد و... 
ن سینمای هند. ب(سینمای روشنفکری شهرنش�ی

امیدوارم در انتها این غرزو را داشته باشیم که در غینده نزدیک، یک 
سینمای هند بیدار شده داشته باشیم که ادامه دار خط مبارزه با 
استعمار که در برخی فیلم و رسیال های قدیمی شاهد بودیم، 
ن سینمای هند و مقاومت داشته  بتوانیم یک سینمای ترکی�ب ب�ی
باشیم. کما اینکه امروز شاهد هستیم در کشوری مثل سوریه و 
لبنان و بعیصن فیلم های مرصی به سمت جبهه مقاومت غمدند 
که مخاطبان  تولید شده  گذاری  تأث�ی و  بسیار جدی  فیلم های  و 
ن ما به جای بسیاری از کارها�ی  جدی هم دارند. ای کاش مسئول�ی
که انجام دادند به فکر توسعه خط س�ی اصیل انقالب اسالمی در 
سینمای کشورهای همسایه مثل سینمای هند و پاکستان می بودند 
� با غنها داشته باشیم. در موضوعا�ت  و ما می توانستیم غثار مش�ت
ن غالن  مثل مبارزه مردم هند با استعمار و جبهه مقاوم�ت که هم�ی
در هند به صورت جدی علیه استعمار باز شده و برخی هندوهای 
هندی علیه استعمار فعال شده اند یا در موضوعا�ت مثل برخی غثار 
)ع( که ح�ت در میان  ن ن ایران و هند، داستان امام حس�ی حکمی ب�ی
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هندوهای هندی جای خود را باز کرده و می توان غثار شاخص وفاخری 
در این زمینه تولید کنیم. زبان اردو که زبان سینمای هندی است 
حداقل یک میلیارد و نیم در جهان گویشگر دارد و می دانید که نزدی� 
و مشابهت ها�ی با زبان فاریس و عر�ب دارد. امیدواریم به جای اینکه 
به سمت ظفیلم های سخیفی رویم که رقص و غواز هندی را دوباره 
وارد سینمای ایرا�ن کرده، شاهد یک سینمای بارور شده ایرا�ن و هندی 

�ت و مبارزه با استعمار رسخط غن باشد. باشیم که حکمت های رسش
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قم تحصیل کرده و با ورود به دانشگاه، سعی می کرد تا شاخیص باشد برای معر�ن حوزه به دانشگاه و دانشگاهیان. شاخیص که 

ین غنها مثل فقه و اصول، فلسفه و عرفان ورود کرده است. شاخیص که  حوزه های مختلف اندیشه را تورق کرده و به برخی از مهم�ت
اث گرانبهای اساتیدی همچون شهید مطهری، شهید غوی�ن و غیت الله   را از م�ی

گ
دی به مسائل مختلف علمی و فرهن� تمدن سازی و نگاه راه�ب

 آرب توسط رسانه های نوظهور، قدم برمی داشت. 
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مصباح یزدی اخذ کرده و در مس�ی غگاه سازی مردم جامعه نسبت به مهندیس فرهن�
 کرد و مظلومانه جان باخت.
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ن را برای خود نخواسته و همواره به فکر تربیت دیگران بود. شاخیص که گمنام زند� شاخیص که هیچگاه هیچ چ�ی
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