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چكیده

پرسش از نسبت بین دین و رسانه ،در سالهای اخیر به دغدغه جدی صاحبنظران دینی از
یکسو و متخصصان رسانه از سوی دیگر تبدیل شده است .در این میان ،تجربه تصویری
نمودن امر قدسی یا ماورائی یکی از تجاربی است که بیش از سایر تجربهها بهویژه در
برنامههای دینی تلویزیون مشاهده شده است .لذا این سؤال بهطور جدی مطرح میشود که آیا
اساس ًا امکان بازنمایی امر قدسی وجود دارد؟ در این مقاله تالش شده است تا ضمن برشمردن
موانع پیش روی این بازنمایی و مسائل آن ،تا حد امکان راهحلهایی برای خروج از بنبستها
ارائه گردد.
نتیجه مطالعه نشان میدهد که دو راهحل اصلی بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر،
«سبک استعالیی» و «بهرهگیری از سمبولها» هستند .این دو راهحل در دو انتهای یک محور
قرار دارند که یک سوی این محور ،امر قدسی و سوی دیگر محور ،امر بشری است .سبک
استعالیی ،مخاطب را از امر بشری به سوی امر قدسی میکشاند و تجربه آن را برای مخاطب
فراهم میکند و با بهرهگیری از سمبولها ،امر قدسی را در قالب امر بشری برای مخاطب به
ارمغان میآورد .این هر دو راهحل اگر چنانچه بر پایه شناخت دقیق دینی و عقالنیت مبتنی بر
آن شکل نگرفته باشد ،این مسیر را به بیراهه میکشاند.
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مقدمه

وقوع انقالب اسالمی در ایران ،در حوزه «رسانه» و «دین» و نسببت ببین آن دو رمبرات
فراوانی داشته است و بسیاری از افراد از صباحبنظران رسبانه گرفتبه تبا مبدیران ایبن
رسانه ،عوامل تولید و باالخره افراد صاحبنظر در حوزه علمیه به این مقوالت و نسببت
آنها اندیشیدهاند و آن را به لحاظ نظری فربه کردهاند؛ امری که پیش از آن مسببو ببه
سابقه نبوده است .بهطور کل برنامههای دینی در رسانهها جایگاه خاصی دارند و تقریبباً
در همه رسانههای دنیا ،برنامههای دینی تولید و پخش میشوند .در ایران نیز که صبدا و
سیما برنامههای خود را مطابق اصول دین اسالم تولید میکند ،برنامههای خبا

دینبی

هم تولید و عرضه میشبود .از ابتبدای انقبالب ،حبوزه تولیبد دینبی تلویزیبون فبراز و
نشیبهای مختلفی را پشت سر گذاشته و قالبهای متفاوتی را تجرببه کبرده اسبت کبه
اگر از تجارب گذشته بهرهبرداری مناسب و درست صورت گیرد ،میتوان مسیرهای نبو
را نیز پیمود.
در این میان پرسش از نسببت «دیبن و رسبانه» پرسشبی اسبت کبه همبواره ببرای
کارشناسان دین از یکسو و کارشناسان رسانه از سوی دیگر مطرح بوده است .این سؤال
از آنجا آغاز میشود که آیا صِرف اعمال اراده مدیریتی در رسانهای مانند تلویزیون کافی
است برای اینکه اهداف دینی تحقق یابد؟ آیا صِرف در نظر گرفتن محتوای دینبی ببرای
قالب رسانه میتواند ما را به مقصود برساند؟ آیا همه ابعاد دین امکان ارائه در رسبانه را
دارد یا صرفاّ بخشهایی از دین را میتوان در رسانه ارائه کرد؟
در این میان یکی از قالبهایی که در سبالهای اخیبر در سبطت تلویزیبون و حتبی
سینما شاهد آن بودهایم ،گرایش به تصویری نمودن امر قدسبی اسبت .در ایبن گبرایش
تالش بر این است که امر ماوراء طبیعی در قالب تصویر متحرک (تلویزیبون یبا سبینما)
بازنمایی گردد و از این طریق مخاطب را با امر قدسی مواجه کرده و در نهایت او را ببه
سمت دین رهنمون سازد .اما آنچه در عمل مشاهده شد ،شکل بسیار ساده و ابتبدایی و
گاهی اوقات کاریکاتوری از امر قدسی بود که با استفاده از ترفنبدهای سبینمایی ایجباد
میشد و مخاطبان نیز با آگاهی از این جلوههای بصری ،تنها اعجاب یا تبر

را تجرببه

مینمودند؛ بدون آنکه تجربه امر قدسی فراهم گردد و مخاطبب بتوانبد از خبالل آن ببه
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مرحله باالتر و عمیقتری از دینداری دست یابد .سبریالهای تلویزیبونی نظیبر «او یبک
فرشته است»« ،روز حسرت»« ،اغماء»« ،سقوط یک فرشته» 5« ،کیلومتر تا بهشت» نمونبه
چنین سریالهایی است که با به تصویر کشیدن فرشته ،شیطان ،بهشت ،جهبنم و امبوری
مشابه تالش داشتند تا از این طریق مفاهیم مذهبی را به بینندگان منتقل کنند .سبازندگان
چنین سریالهایی مدعی هستند که دینبیتبرین سبریالها را سباختهانبد ،امبا در مقاببل
منتقدان معتقدند که این سریالها نتوانستهاند در بیان مفاهیم خود موفق باشند .آنچبه در
این میان جای سؤال جدی و پژوهش و تحقیق دارد این اسبت کبه آیبا اساسباً تصبویر
تلویزیونی و سینمایی ظرفیت به تصویر کشبیدن امبور مباورائی را دارد؟ آیبا مبیتبوان
فرشته ،شیطان ،بهشت ،جهنم و اموری نظیر آن را در قالب تصویر نشان داد؟ و آیا با تصبویر
کشیدن این امور توانستهایم مفاهیم دینی را به مخاطبان منتقل کنیم؟ این مقاله در صدد اسبت
تا سؤاالتی نظیر آن را در حد امکان پاسخ دهد .برای این منظور ابتدا اشکاالت و ایراداتی کبه
به نظر میرسد در زمینه به تصویر کشیدن امبر قدسبی (ببهویژه در تلویزیبون) وجبود دارد،
مطرح گردیده و سپس تالش شده است با استفاده از مباحث دینبی و همچنبین نظریبههبای
ارتباطی ،در حد امکان پاسخهایی برای اشکاالت مطرح شده یافت.
چالشهای تصویری نمودن امر قدسي

در طی سالیان گذشته تجارب متعددی پیرامون تصویری نمودن امبر قدسبی ببه وجبود
آمده است .اکنون وقت آن رسیده است که با تأمل دوباره در ایبن تجبارب ،چالشهبا و
پرسشهای فراروی این مسئله را مرور نماییم و در پبی پاسبخگویی و یبا راهحلهبایی
برای آنها باشیم تا مسیر بهتر و تجارب کاملتری را در آینده رقم زنیم .در ابتدا نگباهی
به چالشها خواهیم داشت تا ابعاد مسئله آشکار گردد:
 -1اولین سؤالی که در این میان مطرح میشود این است که آیا ایبن تصبویر متحبرک
میتواند واقعیت بیرونی را منعکس کند؟ آیا تصویر بازآفرینی واقعیت است یبا بازتبابی از
درون سازنده تصویر که در این قالب خود را به نمایش درآورده؟ اگر ببازآفرینی واقعیبت
است ،هر نوع واقعیتی را از جمله امر قدسی و ماورائی را میتواند نمایش دهد؟
پاسخ این سؤال منفی است .تصویر ممکن است کبه بخواهبد ببه واقعیبت نزدیبک

شود ،اما در نهایت تصویر بازتاب واقعیبت اسبت آنگونبه کبه تصویرسباز واقعیبت را
میبیند ،نه آنچنانکه هست (آوینی .)1379 ،بر همین اسا

است که نظریه «مؤلب » در

حوزه سینما یا فیلم شکل گرفته است .این نظریه رابت میکند کبه کبارگردان صبرفاً در
خدمت به اجرا درآمدن یبک مبتن «از پبیش موجبود» نیسبت .ببه بیبان دیگبر ،او تنهبا
صحنهپرداز نیست .فرآیند آشکار اجرا و پرداخت موضوع ،فرآیندی است که خلق متنبی
کامالً جدید ،که حاصل کار فیلمساز در مقام مؤل

است ،ببر بنیباد آن شبکل مبیگیبرد

(ولن ،1ترجمه طباطبایی .)1389 ،بنابراین عامل انسانی مبانعی ببر سبر راه دسبتیابی ببه
عینیت قرار میگیرد ،چرا که مستلزم انتخابی تأویلی است که توسب فیلمسباز صبورت
می گیرد و آن نیز متأرر از دید ،بینش ،افکار ،تجارب شخصی و درونی است کبه حالبت
استنباطی و نامتیقن تصویر را آشکار میسازد (بس ،2ترجمه اخگر .)1383 ،این بحث تبا
آنجا پیش رفته است که نقش رسانه را نه بازتاب واقعیبت ،بلکبه خلبق جهبان اطبراف
میدانند (ویلیامز ،3ترجمه قاسمیان )1386 ،که توس تصویرساز صورت گرفته اسبت و
تصاویر را نه بازنمودهای واقعیت یا تطابقهایی از آن ،بلکه «حقیقتی» میدانند که ببرای
خود به «وجود» میآورد (ورث ،4ترجمه اخگر .)1383 ،لذا بیشتر پژوهشها در رابطه با
«محتوای رسانهها و واقعیت» پاسخی واحد بوده است مبنی بر اینکبه همبواره محتبوای
رسانه از واقعیت انحراف داشته است (مککوایبل ،5ترجمبه اجاللبی ،)1382 ،چبرا کبه
تصویرساز تالش میکند که در عین نمایش واقعیت ،ایدهآلهای فراتر از زندگی واقعبی
را نیز به تصویر بکشد و در نتیجه روایتی پیچیده و شبگفتآور از مجموعبه واقعیبت و
خیال را بوجود میآورد و تفکیبک جزئیبات واقعبی از تصبورات خیبالی در درامهبای
تلویزیونی کار سادهای نیست (هاولز.)2003 ،6
بنابراین تصویرساز حقیقت قدسی را نه چنانکه هست ،بلکه آنچنانکه خبود تخیبل
میکند و آنگونه که خود در رابطه با امر قدسی میاندیشد ،به تصبویر در مبیآورد کبه
ممکن است با آن حقیقت قدسی فاصله داشته باشد و لبذا نمبیتوانبد واقعیبت حقبایق
قدسی را آنچنانکه هست ،نمایش دهد.
 -2برای فهم تصویر باید زبان تصویر را بشناسیم تا از این طریق معانی مبورد نظبر
آن را درک کنببیم .تصببویر بببهویژه در قالببب فببیلم و سببریال واقعیتببی رتیببایی اسببت.
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صورتهای آن صورتهای مثالی است که همبه زوائبد واقعبی آن حبذف شبده اسبت
(آوینی .)1379 ،این صورتهای مثالی را که به «امر مجبازی» تعبیبر مبیکننبد ،نبهتنها
همتای امر واقعی میشود ،بلکه میخواهد جای آن را بگیرد .هبدف اصبلی هبم جبذب
مخاطب است که تا آن حد مجازی را واقعی تصور کند که بهطور مرتب ببه آن مراجعبه
کند .این مسئله تعریب

سببک بصبری جدیبدی اسبت کبه امبر مجبازی تلویزیبون را

بهصورت بسیار واقعی جلوه میدهد ،اما آن چیزی کبه روی میدهبد ،ترکیبب واقعیبت
مجازی است که از یکسو واقعیت است و از سوی دیگر مجاز (میرزائوف .)1999 ،7ببر
این اسا

نسبت تلویزیون و واقعیت در عین حال که واقعبینانبه ببه نظبر مبیآیبد ،امبا

اغلب در دو جاده مختل

حرکت میکنند .به تعبیر دیگر حقیقت زندگی و ایبدهآلیسبم

یک ترکیب غیرممکن است .تلویزیون اغلب انعکاسبی اسبت؛ نبه از اینکبه زنبدگی مبا
چگونه است ،بلکه از اینکه زندگی ما چگونه ممکن است باشبد .درامهبا ممکبن اسبت
واقعی به نظر آید ،اما نباید با خود واقعیت اشتباه شود .درامهبا «بازنویسبی» از واقعیبت
است که همه چیز غیر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد (هاولز.)2003 ،
این فرآیند با پیشرفت تکنولوژی تا آنجا پیش رفته است کبه منجبر ببه فراواقعیبت
میشود .چیزی که اصالً واقعیت ندارد ،در تخیل تصبویر مبیشبود و اکنبون ببه کمبک
گرافیک کامپیوتری حالت واقعی پیدا میکند و مخاطب با حس بصری آن را میبیند ،در
عین حالی که نمیتواند به آن دسترسی داشته باشبد؛ چبرا کبه موجبودیتی در ورای آن
وجود ندارد .لذا امر مجازی فراواقعی روی میدهد که اصالتاً تجربه کردن امر غیرواقعبی
و اتفاقاً واقعیتر دانستن آن از امر واقعی است (میرزائوف،1999 ،

.)101

مجموعه این مطالب نشان میدهد که ببین واقعیبت حقیقبی و واقعیبت رتیبایی و
مجازی تفاوت وجود دارد و لذا نمیتوان در قالب تصویر فبیلم یبا سبریال آن حقیقبت
قدسی را به نمایش گذاشت .آنچه که به نمایش در میآید تنها رتیاها یبا امبور مجبازی
است که تالش شده از طریق تصویر شکل واقعی به خود بگیرد ،اما عمبدتاً فراواقعیتبی
است که تخیالت سازنده تصویر را آشکار مبیسبازد .آنچبه در نمایشهبای تلویزیبونی
سالهای اخیر نیز رخ داد ،چیزی جز همین نمایش تخیالت نبود.
 -3تصویر خود یک واقعیت مادی فیزیکی است .اما شخصیتها یا مکانهبایی کبه

قرار است به نمایش درآید ،معانی مجرد و فاقد ماده فیزیکی هستند و لذا امکان تصبویر
کردن آنها وجود ندارد؛ چرا که در صبورت تصبویر کبردن آنهبا« ،حقبایق مجبرد» از
«تجرد» تهی میشوند و به اموری صرفاً «کمی» استحاله پیدا میکنند .ایبن امبر ناشبی از
تفاوت ماهیت بیانی کالم و تصویر است .کالم یا کلمه تا زمانی کبه ببیچهبره اسبت و
تصور و تجسم پیدا نکرده ،میتواند وسعت خود را در معنا حفظ کنبد ،امبا ببه محب
اینکه تصور و تجسم پیدا کرد ،در همان کالبد و صورت محدود و منجمد میشود .نبوع
داللت کلمه بر مدلول خویش مجبرد اسبت و ببه همبین علبت مبیتوانبد عبام ،کلبی،
مختل الجهت و نامحدود باشد ،حبال آنکبه داللبت تصبویر ببر مفهبوم آن ،مسبتقیم و
غیرمجرد ،خبا

 ،جزئبی و محبدود اسبت (آوینبی .)1379 ،ببه تعبیبر دیگبر تصباویر

نمیتوانند به آنچه «نیست» بپردازند و همه آنچه تصاویر میتوانند نشبان دهنبد ،چیبزی
است که «هست» و بر سبطت تصبویر وجبود دارد (ورث ،ترجمبه اخگبر .)1383 ،لبذا
بزرگترین تفاوت زبان سینمایی (یا ببهطور کلبی تصبویری) و زببان کالمبی را بایبد در
مفهوم «نظام زبان» جسبتجو کبرد .در زببان کالمبی در عمبق هبر سبخن ،در کنبار دیگبر
پیکربندیها ،با رمزگانی روبهرو هسبتیم کبه ببه نظبام زببان تعلبق دارد .امبا در سبینما از
رمزگانی که با رمزگان زبان کالمی قابل قیا

باشد ،ارری در میبان نیسبت (متبز ،8ترجمبه

طباطبایی .)1389 ،در نتیجه فیلمساز در کار خود که همان ساختن فرهنگ لغت تصبویری
است ،هرگز نمیتواند مفاهیم انتزاعی را گرد بیاورد .ایبن مسبئله شباید مهمتبرین تفباوت
میان کار ادبی و کار سینمایی باشد ،چرا که قلمرو زببانی و دسبتوری فیلمسباز از تصباویر
تشکیل میشود و تصاویر همیشه «عینی» هسبتند (پبازولینی ،9ترجمبه طباطببایی،)1389 ،
درحالیکه زبان و بهویژه زبان دینی مشحون از واژگان کیفی و تعابیر توصبیفی اسبت کبه
کارکرد دوگانهای دارند .از یکسو بُعد رازمند و غیرقابل توصی

را یادآوری مبیکننبد و از

سوی دیگر نشان میدهند که تعابیر توصیفی در خدمت تکثیر الگوهبای پایانناپبذیر قبرار
میگیرند (رمزی 1964 ،10به نقل از آرتور ،11ترجمه آریایینیبا .)1382 ،ازهمبینرو نشبان
دادن حقایق قدسی در قالب تصویر متحبرک در سبینما و تلویزیبون دارای پیچیبدگیهای
فراوانی است که نمیتوان به سادگی مدعی به تصویر کشیدن این حقایق شد.
 -4آیا «معنی» قابلیت بیان تصویری دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید در «کیفیبت
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تمثل معانی در صورتها» تأمل کبرد .صبورت مظهبر معناسبت ،امبا ببین آن دو رابطبه
«تمثیل و تمثل» برقرار است .صورتهای موجود در این جهان اگبر جبدا از مباده قاببل
اعتبار شوند ،صورتهای متمثله حقایق ملکوتی هستند .سؤالی که در اینجا پیش میآیبد
این است که اگر صورتها نازله حقایق متعالی هستند ،چرا ما را عیناً ببه معبانی مبدلول
خویش هدایت نمیکنند؟ سِر مطلب اینجاست کبه وجبود حقبایق متعبالی ملکبوتی در
عوالم مجرد به نحو «وحدت» است و «تجلبی و تمثبل» آنهبا در ایبن جهبان ببه نحبو
«کثرت»  ،چرا که این جهان در قیا

با عالم مجردات محدود است و الجرم برای ظهور

مراتب و شئون ذاتی هر وجود مجرد ،صورتهای کثیرهای الزم است کبه هبر یبک ببه
شأنی از شئون ذاتی آن وجود ملکوتی اشاره کنند (آوینی.)1379 ،
این نظریه که از آن بهعنوان «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحبدت» نبام
برده میشود ،بر این اعتقاد است که وجود که تنها امبر عینبی و اصبیل اسبت ،حقیقبت
واحد است ،ولی درجات و مراتب مختلفه دارد .ماهیات متکثره و مختلفی که بر عقبل و
حس نمودار میشود ،از مراتب و درجات وجود انتزاع میشود .ایبن وجبودات مراتبب
حقیقت واحدند و اختالف وجودات از یکدیگر به شبدت و ضبع

و کمبال و نقب

است (طباطبایی و مطهری .)1382 ،لذا در مشاهده بصبری ،نبهتنها داللبت مسبتقیم ببر

مدلول خویش ندارند ،بلکه هر یک رادع و حجابی میشوند در برابر تجلی ببیواسبطه-

اش .پس اگر ما صورتها را همچنانکه هستند ،بر صفحهای نقش کنیم ،هرگز مبا را ببه
مدلول حقیقی خویش نمیرسانند؛ چرا که صورت اگر مستقل از مدلول خویش ،آنسان
که هست منظور شبود ،امبری اسبت صبرفاً «کمبی و محسبو » (آوینبی .)1379 ،لبذا
نمیتوان از طریق تصویر به حقایق قدسی دست یافت.
 -5یکی از دالیلی که موافقان بر آن تأکیبد مبیکننبد ایبن اسبت کبه تکنولبوژی را
همچون ظرف خالی در نظر میگیرند که میتوان هر محتوایی را بر آن حمل کرد .زمانی
که دین در قالب اصطالحات کارکردی درک میشود و فنآوری به ابزار و ادوات خنثی
فرو میکاهد ،رسانههای بصری منجی آموزههای دینی ببه شبمار مبیآینبد (کریسبتیانز،
ترجمه آریایینیا)1382 ،؛ در صورتی که مفهوم رسانه را میتوان در جمله مشبهور مبک
لوهان 12که میگوید« :رسانه ،خود پیام است» ،درک کرد که در واقع نقدی بر ابزارگرایی

سنتی نسبت به رسانه است .رسانه ،فق واسطه نیست ،بلکه خود دارای ذاتی اسبت کبه
میتواند جهان نمادینی را خلق کند (موسوی مهر .)1388 ،ببه عببارت دیگبر تولیبد یبا
اختراع هر وسیله در صورت محتوا یا ماهیت آن وسیله ،موجبات یا اقتضائات خاصی را
به همراه دارد که الزمه وجود آن است (آوینی .)1379 ،با این نگاه دیگبر نمبیتبوان ببه
سادگی مدعی شد که میتوان مفاهیم دینی و قدسی را از طریق این ابزار منتقل کرد.
برای فهم بهتر این معضل ،نیازمند تأمبل دوبباره در ماهیبت تمبدن غبرب و عصبر
جدیدی هستیم که از رنسانس آغاز گشته است .مدرنیتبه کبه روح تمبدن جدیبد لقبب
گرفته است ،به دنبال «عقالنی شبدن» جهبان ببود و شبرای عقالنبی شبدن جهبان ،ببه
رسمیت شناخته شدن حق نوآوری و حقّ اظهبارنظر درببار «معنبا» و تجزیبه و تحلیبل
روایتها بود .برای حصول همۀ این شرای باید از جهبان ببه بهتبرین وجبه «معنویبت
زدایی» 13میشد (بومن .)1992 ،14در کنار آن ،عقلمبداری اببزاری منجبر ببه توسبعه و
گسترش سرمایهداری شد و گسترش احساسات رمبانتیکی نیبز نظبام مصبرفگرایبی را
تقویت کرد (مرداک ،15ترجمه آریایینیا .)1382 ،ضرورت ذاتی چنین سیسبتمی ایجباب
میکرد که مصرفکننده رها نشود تا حتی برای لحظهای دچبار ایبن سبوءظن شبود کبه
مقاومت امکانپذیر است و سرگرمی ،مشو همان حسّ درماندگی و تسلیمی است کبه
صنعت فرهنگسازی آن را عرضه میکند (آدورنو 16و هورکهایمر ،17ترجمه مهرگبان و
فرهادپور.)1384 ،
این رویکرد انتقادی ،حتی در مبواردی تبا ببدانجا پبیش مبیرود کبه معتقبد اسبت
تلویزیون به مثابۀ فرآیند فناوری مدرن غرب ،برای این هبدف اختبراع نشبده کبه مبلب
ارزشهای دینی باشد؛ بلکه بهگونهای شکل و تکامل یافته است که مروج مقاصد دنیوی
غرب و اهداف کاپیتالیستی و بورژوازی باشد (فهیمیفر .)1382 ،در نتیجه ارائۀ دیبن در
بستر تمدن مصرفگرا و سرمایهسباالر ،موجبب رواج روابب مصبرفگرایانه در حبوز
دیانت میشود که در آن فرقههای دینی حکم کاال را پیدا میکنند و مذهب نیبز هماننبد
سایر حوزههای فرهنگی به کباال تببدیل میشبود (مبرداک ،ترجمبه آریبایینیبا،1382 ،
میرعابدینی .)1382 ،شولتز 18در کتاب «تلویزیون دینی و فرهنگ آمریکبا :تجبارت دیبن
جمعی» مدعی است که از انجیل دینزدایبی و مسبیت نیبز ببه نبوعی کباال و محصبول
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مصرفی تبدیل شده است (شولتز .)1991 ،بنابراین تلویزیون کبه خبود مولبود و معلبول
غرب مدرن است و با عط

به نیازها و تکامل تاریخی آن به وجود آمده است ،طبیعت

و شخصیتش در تعامل با ساختارهای فلسبفی و فرهنگبی غبرب شبکل گرفتبه و نبایبد
انتظار داشته باشیم که به سهولت و بهصورت ماهوی در خدمت ارزشهایی قبرار گیبرد
که گاه کامالً مغایر با روح مدرنیته است (فهیمیفر .)1382 ،فناوری مدرن ،زاده مدرنیتبه
و سکوالریزاسیون روح و مبنای آن است .لذا تلویزیون به مثابه فرآینبد فنباوری مبدرن
دارای زبان سکوالر است (همان،

.)33

این نگاه آنگاه تکمیل خواهد شد که دیدگاه هایدگر 19نیز به آن افزوده شود .فلسبفه
هایدگری بر این مبنا قرار دارد که اساساً تکنولوژی یک امر خنثی نیست و شرط صحت
و اعتبار درک ما از رسانه و دیبن در بلندمبدت ،صبیقل دادن فهبم و درک از فبنآوری
است .بر این اسا

فنآوری دارای ساختاری هستیشناختی است کبه موجبب سباخت

اجتماعی ویژه خود میشود .این امر در عصری که مبتنبی ببر فبنآوری اسبت ،موجبب
فراموش شدن وجود انسان در فرآیند فنآوری میشود؛ زیرا وجود هر چیز یعنی اینکبه
آن چیز ماده و موضوعی است در خدمت توسعه نظام مبتنبی ببر فبنآوری (کریسبتیانز،
ترجمه آریایی نیا .)1382 ،بنابراین کلیت دین و بهطور خا

امر قدسی تحبت سبیطره

فنآوری و اقتضائات آن بروز و ظهبور مبییاببد .ماهیبت تکنولوژیهبای جدیبد مثبل
تلویزیون ،رادیو و حتی سینما با ظهور پدیدهای به نام «نظام سرمایهداری فرهنگ غبرب»
ظهور پیدا کرده است (عاملی )1383 ،و لذا اقتضائات این نظام همچون سکوالریزاسیون
بر پیام دینی و قدسی خود را تحمیل میکند .هسته اصبلی مفهبوم سکوالریزاسبیون نیبز
چشم پوشیدن از آسمان و فرو دوختن آن ببه زمبین و دنیبای مبادی اسبت (ابوطبالبی،
 )1386که این امر در تضاد مستقیم با امر قدسی است .در مجموع میتوان گفت که چبه
از دیدگاه مک لوهان رسانه را در نظر گیریم و چه از نظر هایدگر به آن توجه کنیم ،هبر
دو به چیزی جز تعارض انتقال مفاهیم قدسی از طریق رسانه حکم نمیکنند.
راهحلها و پاسخها در برابر چالش تصویری نمودن امر قدسي

پس از ذکر دالیل عدم امکان تصویرسازی امر قدسی این سؤال مطرح میشبود کبه آیبا

این مسئله راهحلهایی دارد؟ آیا میتوان طرقی را جست که بتبوان موانبع تصویرسبازی
امر قدسی را کنار زد و به حقیقت آن در قالب تصویر دست یافت؟ اگبر چنبین چیبزی
امکان دارد ،چگونه میتوان به آن دست یافت؟
تأمالت نظری پیرامون این موضوع نشان میدهد که راههایی ببرای عببور از موانبع
وجود دارد که در بعضی موارد تجربیات عملی نیز آن را تأییبد مبیکنبد .آنچبه در ایبن
بخش از مقاله ارائه میشود ،راههایی است که پشتوانه نظبری آن بیشبتر از منبابع دینبی
سرچشمه میگیرد و لذا به لحاظ ادبیبات تئوریبک تبا حبدود زیبادی در قالبب علمبی
نمیگنجد .در عین حال تالش شده است تا بیان این راهحلها تا حبد امکبان ببه شبیوه
علمی بیان شود و از نظریات علمی در جهت تبیین بهتر آن استفاده گردد.
پیش از آن باید دانست که این راهحلها مبتنی بر «اصل فطرت» اسبت کبه ببهطور
کلی با نظریات پست مدرن مبنی بر اینکه هویت «خود» در «بیرون» سباخته مبیشبود و
انسان هیچ خود اصیل و یگانهای ندارد (وارد ،ترجمه فخررنجبری و کرمبی ،)1384 ،در
تضاد است .در نظریات پست مدرن «خود» اساساً اجتماعی اسبت و الگوهبای متفباوت
«خود پستمدرن» یا «هویت پستمدرن» بر اسا
(همان،

ایده «خود» اجتماعی ساخته شدهانبد

 .)160به بیان دیگر هویت یا خود انسبانها مبتنبی ببر هبیچ اصبل راببت و

مشترک پیشینی نیست و این اجتماع است که هویت را میسازد .اما مطابق اصل فطبرت
« ....برای انسانیت سنتی است واحد و رابت به ربات اساسش کبه همبان انسبان اسبت و
همین سنت است که آسیای انسانیت بر محور آن میگردد؛ و همچنین سنتهای جزئبی
که به اختالف افراد و مکانها و زمانهبا مختلب
(طباطبایی ،1359 ،ج،16

مبیشبود ،پیرامبون آن دور مبیزنبد»

 .)269با این مقدمه میتوان پاسبخهایی درخبور در رابطبه

با موانع ذکر شده بیان داشت:
 -1همانطور که پیش از این ذکر شد ،اولین مانعی که بر سر راه تصویرسبازی امبر
قدسی وجود دارد ،خود تصویرساز است .تصویر برآمده از ذهن ،فکر ،اندیشه و ببهطور
کلی جهانی است که تصویرساز درون آن زندگی میکند و لبذا امبر قدسبی را از منظبر
خود ،تصویر میکند که ممکن است با حقیقت امر قدسی فاصله داشته باشد.
لذا اگر قرار است که تصویرساز یا به تعبیری فیلمساز حقیقت امبر قدسبی را نشبان
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دهد ،باید خود ابتدا «عارف» باشد (آوینی .)1381 ،این تعبیر که بیشتر از همبه در متبون
دینی دیده میشود ،بدین معنی است که تصویرساز چنان وجود درونی خبود را صبیقل
دهد که در حکم آئینهای شود که امر قدسی در آن بازتاب مییابد و او بدین طریق تنهبا
بازتابنده آن حقیقت قدسی است .در این حالت است که میتوان امیبد داشبت کبه امبر
قدسی در قالب تصویر نشان داده شود.
تعبیر «صیقل دادن وجود درونی» ناظر بر نوعی تزکیه درونی و قرب به حق تعبالی
است ،چرا که «دلهای ما غبار توجه به دنیا و مشتهیات آن را دارد و آلودگی انغمبار در
شهوات نمیگذارد مرآت تجلیات حق شود و مورد جلوه محبوب گردد» (امام خمینبی،
 .)1368اما هر چه قرب افزایش یابد ،خاصیت بازتابندگی آن بیشتر ببروز و ظهبور پیبدا
میکند .این قرب تا آنجا پیش میرود که از آن تعبیر به «فنای فی اهلل» میکننبد .در ایبن
حالت فرد «خود» را که حجاب حجابهاست ،از میان برمیدارد تا به خدا رسد (آوینی،
 .)1379این مفاهیم با تعابیر علم عرفان چنین بیان میگردد« :پس از تقبوای تبام تمبام و
اعراض کلی قلب از جمیع عوالم و رف

نشأتین و قدم بر فر انیت و انانیت گذاشبتن

و توجه تام و اقبال کلی به حق و اسماء و صفات ذات مقد
حب ذات مقد

کردن و مستغر عشق و

شدن و ارتیاضات قلبیه کشیدن ،یک صفای قلبی از برای سبالک پیبدا

شود که مورد تجلیات اسمائیه و صفاتیه گبردد و حجابهبای غلیظبی کبه ببین عببد و
اسماء و صفات بود ،خر شود و فانی در اسماء و صفات گردد و متعلق به عز قد
جالل شود و تدلی تام ذاتی پیدا کند و در این حبال ببین روح مقبد
حجابی جز اسماء و صفات نیست» (امام خمینی،1368 ،

و

سبالک و حبق،

 .)118در این حالت اسبت

که برای فرد امکان شهود حقایق ممکن میشود و چنانچبه نحبوه بیبان آنهبا را بدانبد،
میتواند در قالب هنر تصویرسازی ،آنها را نمایش دهد .به تعبیر آوینی« :هنرمنبد اهبل
شهود و حضور است و هنر نوعی معرفت شهودی نسبت به حقایق متعالی عالم وجبود.
ارر هنری بیان آن اوقات شهود و حضور است؛ پس هنرمند بایبد اهبل بیبان نیبز باشبد،
یعنی باید فن بیان را نیز بداند» (آوینی،1379 ،

.)169

سهروردی نیز در کتاب «التلویحات» به این معنا با تعابیر عرفانی خا

خود اشاره

دارد« :پس چون شواغل قلت یابد ،برای نفس ناطقبه خلسبهای ببه جانببالقبد

روی

مینماید و از غیب نقش میپذیرد ،نقشی غیبی که گاه سریعاً منطوی میشود و گباه ببر
ذکر روشنی میبخشد و گاه بر خیال میگذرد و از آنجا که خیال بر لوح حبس مشبترک
تسل دارد ،بر آن صورتی را ترسیم میکند در غایبت حسبن و زینبت و در کامبلترین
هیئات ...یا صورت آن امر غیبی را مشاهدتاً ترسیم میکند و یا بر سبیل کتاببت سبطری
مینگارد» (سهروردی 1345 ،به نقل از آوینبی،1379 ،

 .)176در نظبر شبیخ اشبرا

چنانچه نفس ناطقه انسان از شواغل دنیایی روی به «جانبالقبد » آورد ،از «غیبب» در
او اشرا مییابد .در این حالت روحش «آئینهدار نگارخانه غیب» میگردد و از آسمانیان
میگیرد و به زمینیان میبخشد .لذا رویی به عالم غیب دارد و رویبی ببه عبالم شبهادت
(آوینی،1379 ،

.)178-177

بنابراین برای رفع مانع اول که تصویرسباز ادراکبات خبود را از عبالم وجبود بیبان
میدارد و در خدمت بیان نفسانیات خود مبیخواهبد و لبذا تصبویر را از واقعیبت دور
میکند ،راه حل نهایی آن است که نگاه تصویرساز کنار گذاشبته شبود و ببه بیبان دیگبر
«خود» او از میان برخیزد .در این حالت است که تصویرساز به شهود حقیقت میرسد و
میتواند «درست» نگاه کند (همان،

 .)214در نتیجبه امکبان نمبایش امبر قدسبی در

قالب تصویر تسهیل میگردد.
 -2دومین مانع بر سر راه نمایش تصویر قدسی ،نمایش واقعیت مجبازی و رتیبایی
از طریق تصویر است که میتواند تا فراواقعیت نیز پیش رود .برای برداشتن ایبن مبانع
باید مراحلی را پیش از ورود به تصویرسبازی در نظبر گرفبت تبا واقعیبت رتیبایی ببه
واقعیت حقیقی نزدیک شود .آنچه اکنبون در کلیبت تصویرسبازی و ببهطور خبا

در

تصویرسازی امر قدسی رخ میدهد تنها شامل دو مرحله است .مرحلبه اول آن سباختن
تخیل و رتیا است و مرحله دوم سباختن تصبویر از ایبن رتیبا اسبت کبه در مجمبوع
واقعیت مجازی را میسازد.
اما آنچه آیتاهلل جوادی آملی مطرح ساخته ،در نظر گرفتن دو مرحله پیش از ایبن
دو مرحله کنونی است .ایشان در این باره معتقد است که« :اگر کسبی خواسبت دربباره
موضوعات عادی هنرنمایی کند ،داشتن همان فکر عبادی کبافی اسبت .امبا اگبر کسبی
خواست درباره موضوعات عالی هنرنمایی کند ،باید هنبرش عبالی باشبد ....یهودیبت و
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مسیحیت در جریان فیلمسازی پیشرفت کردنبد ،امبا مبا در اسبالم ببه خودمبان اجبازه
نمیدادیم که مسائلمان به زبان سینما درآید .این پرهیز یا به خاطر ابتذال سینما بود یا به
خاطر اینکه ما هنرمندی نداشتیم که بتواند مفاهیم وحی را از مرحلۀ شبهود ببه عقبل در
بیاورد ،عقل را به مرحلۀ خیال درآورد ،خیال را حسی کند تا بشود سینما .قالبب سبینما
از خیال به حس میآید .توجه داشته باشید که در فرهنگ قبرآن ببه خیالبباف میگوینبد
مختال .اما اختیال از باب افتعال است ،تخیل از باب تفعل .خداوند ،خیالباف و خیالساز
را دوست ندارد« :الیحب کل مختال فخور» .اما اگر انسان عاقل باشبد و آن عقبل را ببه
خیال منتقل کند و از خیال به حس بیاورد ،این مایۀ علمی دارد .اما اگر از خیبال نشبأت
گرفته و به حس تبدیل شده ،این میشود مختال .در سینما ،فیلمها غالباً مختاالنه اسبت.
یعنی خیال است و بعد به حس تبدیل میشود» (جوادی آملی 1390،ال ).
ایشان در جای دیگری نیز تصریت میکند که« :یک هنرمند سبینمایی بایبد وحبی را
خوب بشناسد ،آن مشهود را از داالنی صحیت ببه معقبول تببدیل کنبد ،بعبد معقبول را
متخیل کند و متخیل را محسو

کند تا قابل عرضه باشد؛ وگرنه علمبی نیسبت و ایبن

معنا چون نبوده کسی درکش نکرده ....اگر هنرمندی بخواهد وارد این حوزه شود ،بایبد
چهارضلعی باشد؛ یعنبی وحیشبنا  ،معقولشبنا  ،متخیللشبنا

و محسو شبنا

باشد تا بتواند دست به کار شود» (جوادی آملی1390 ،ب).
این نگاه همبان زیباییهبای معنبوی اسبت کبه اسبتاد مطهبری ببه آن اشباره دارد.
زیباییهای معنوی ،زیباییهایی است که فقب عقبل انسبان آنهبا را درک میکنبد و در
مرتبهای برتر از حس و قبوه خیبال قبرار دارد .ایبن زیباییهبا را در مقاببل زشبتیها و
نازیباییهای عقلی« ،زیبایی و حس عقلی» هم مینامند .همانطور که جمالهای حسبی،
ناشی از تناسب و هماهنگی است؛ یعنی تناسب یک عامبل اساسبی در پیبدایش زیببایی
حسی است ،تناسب در امور معنوی و روحی نیز حاصل جمال و زیبایی روحی است و
انسان بالفطره عاشق جمال و زیببایی اسبت (مختاریبان .)1389 ،لبذا هنرهبای اصبیل و
سازنده بشری را میتوان از بهترین عوامل «حیات معقول» یبا «حیبات طیببه» انسبانهبا
معرّفی نمود (جعفری .)1380 ،بنابراین چنانچه بخواهیم از واقعیت مجازی ببه واقعیبت
حقیقی حرکت کنیم ،عبور از دو مرحله ابتدایی وحیشناسی و معقولشناسی الزم است،

چرا که این دو مرحله میتواند زمینه نزدیک شدن مجاز به حقیقت را تسهیل نماید.
 -3برای عبور از مانع سوم که توان تصبویر را ببرای نمبایش امبور مجبرد محبدود
میداند« ،سبک استعالیی» را میتوان راه برونرفت از آن دانسبت .در واقبع هبر سببکی
برای هنر مقد

مناسب نیست؛ بلکه در هر هنری بعضی سبکها برای بیان امر مقبد
20

مناسبتر است و بقیه سبکها برای بیان امور زمینی کاربرد دارد .به عقیده شبریدر در
سینما (و بهطور کلی تصویر متحرک) هیچ سبکی برای بیان «امبر مقبد » مناسببتر از
سبک استعالیی نیست (شریدر ،ترجمه گذرآبادی .)1383 ،در نظبر او سببک اسبتعالیی
میتواند بیننده را از راه آزمونهای تجربی به بیان امر متعال توانا سبازد و دوبباره وی را
از قلمرویی که بازی با عواط

و شخصبیت او در آن راه نبدارد ،ببه دنیبای محسبو

بازگرداند .به بیان دیگر سبک اسبتعالیی مبیتوانبد مبا را ببه آن سبکوت و آن تصبویر
ناپیدایی نزدیکتر کند که در آن خطوط موازی مذهب و هنر با یکدیگر تالقی مبیکننبد
و درهم میآمیزند (همان،

 .)170شریدر ( )1972میگوید« :بیان استعالیی در مذهب

و هنر میکوشند انسان را به امر وص ناشدنی ،نبامرئی و ناشبناختنی نزدیبک کنبد؛ تبا
آنجایی که کلمات ،تصاویر و ایبدهها بتواننبد چنبین کباری کننبد» (الیبوت ،21ترجمبه
نوروزی.)1387 ،
برای درک بهتر از این سبک نیازمند آن هستیم که نگاهی دقیقتر به تعری

شبریدر

از این سبک داشته باشیم .شریدر به نقل از ژاک ماریتن 22در کتباب مبذهب و فرهنبگ
( )1930دو نوع از «ابزارهای دربند زمان» را تشریت کرده است که آنها را ببه دو شبکل
کلی هنر یعنی مقد

و نامقد

نیز نسبت میدهد .نخستین نوع« ،ابزارهای کثیر» اسبت

که بخشی از مصالت طبیعی زندگی بشر است .ابزارهای کثیر ،ابزار کسانی مثل نظامیبان،
کارگران و سوداگران اسبت و مبرتب ببا امبور عملبی ،محصبوالت مبادی و احسبا
جسمانی میباشد .ابزار نوع دوم« ،ابزارهای کمیاب» است کبه ابزارهبای مناسبب ببرای
روح میباشند .این ابزارها هر چه از بار ماده فبار تبر باشبند ،منبزویترنبد و هبر چبه
نادیدنیتر ،مؤررتر؛ چرا که آنها ابزارهایی ناب در خدمت تعالی روح هستند .لبذا اببزار
شاعران و فیلسوفان به حساب میآیند .هرچند هر دو نوع ابزار از سنخ مادی هستند؛ اما
ابزارهای کثیر جسم را زنده نگه میدارند و ابزارهای کمیاب امکان مییابند کبه ببه روح
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.)156

دیدگاه شریدر ،سبک استعالیی حرکت از ابزار هنری کثیبر بهسبوی اببزار

هنری کمیاب در طول یک فیلم است .فیلمساز سبک اسبتعالیی مبیتوانبد از ابزارهبای
کثیر مشخ

و یکدلی برآمده از قاب تصویر متحرک ،برای نگبه داشبتن توجبه بیننبده

استفاده نماید و سپس بهتدریج ابزارهای کمیاب را جانشین آنها سازد و هرچبه بیشبتر
بتواند ابزارهای کمیاب را با موفقیت در میان یک اجتماع کثیر ،تجسم بخشد ،به مقصود
استعالیی خویش نزدیکتر شده اسبت .سبپس هنگبامی کبه تصبویر متوقب

مبیشبود

(بهعنوان آخرین نمونه از ابزار کمیاب) ،بیننده به پیشروی ادامبه مبیدهبد و ببه اعمبا
تصویر نفوذ میکند .اگر این واقعه رخ دهد ،بیننده به ورای نقطبهای کبه هرگونبه اببزار
زمانی ارزشمند (چه کثیر و چه کمیاب) وجود دارد؛ حرکت خواهد کرد کبه اسبکولر

23

آن را نشانگر «پاالیش فزاینده عوامل بصری» میداند .لذا سیر معنبوی از اببزار کثیبر ببه
ابزار کمیاب ،سفری است به سطوح روایی ،ترسیمی و نهایتاً تجسمی وجود .این مراحل
یا الیههای روح ،خود را از طر یق کیفیات سینمایی نظیر هبم نمبایش مبیدهنبد و در
نهایت به منطقهای قدم می گذارند که در آنجبا اشبیاء در ذات خبویش حضبور دارنبد
(همان،

 .)163-162بنابراین سبک استعالیی نوعی حرکت معنوی ایجاد میکند کبه از اببزار

کثیر بهسوی ابزار کمیاب جریان مییابد و امر متعال به موفقترین شکل بیان میشود.
سبک استعالیی ،نشاندهنده نسبت صحیت میان ابزار کثیر و کمیاب اسبت .در غیبر
این صورت به سمت فیلمهایی که در استفاده از ابزار کثیر یبا کمیباب افبراط مبیکننبد،
پیش خواهد رفت .استفاده افراطی از ابزارهای کثیر ،منجر به فیلمهای مبذهبی مبیشبود
که فیلمسازان کوشیدهاند تا امر معنوی را مستقیماً وارد سینما سبازند .ببه عببارت دیگبر
فیلم واقعی است و امر معنوی «در» فیلم است و لبذا شباهد انبواع جادوهبای سبینمایی
هستیم که به کمک دوربین انجبام مبیشبود تبا امبر معنبوی واقعبی شبود .در واقبع از
رویارویی انسان و امر معنوی پرهیز شبده اسبت تبا «تبوهم» بیننبده را مبنبی ببر اینکبه
سرانجام میتوان معنویت را بهدست آورد ،محقق سازد؛ اما فیلمساز بیننبده را ببه سبطت
مسیت ارتقاء نمیدهد ،بلکه مسیت را تا سطت بیننبده پبایین مبیآورد .در مقاببل اسبتفاده
بیش از حد از ابزار کمیاب به فیلمهای ایستایی مببدل مبیشبود کبه بیننبده را از سبالن

نمایش میراند (همان،

.)168 -164

البته باید توجه داشت که نیازی نیست هنرمند مشخصاً فرم اسبتعالیی را نشبانه رود
تا اررش حاوی آن شود .عناصر میتوانند در متن موجود باشند و فبار از نیبت مؤلب
توس منتقد یا بینندهای با بصیرت کش

صبرف اینکبه عناصبر
شوند .افبزون ببر ایبنِ ،

استعالیی در متنی موجود باشند ،تضمینکنند این نیستند که تماشاگر به هنگام دیبدنش
تجربهای استعالیی از سر بگذراند .همانقبدر کبه نمیشبود تضبمین کبرد نمایشهبای
تلویزیونی خاصی حتماً تماشاگرانشان را میخندانند یبا ببه گریبه میاندازنبد یبا حتبی
الگویی منفی یا هژمونی ایجاد میکنند .تنها کاری که نظریبهپبردازان و محققبان قادرنبد
انجام دهند این است که نمایشهای تلویزیونی خاصی را در نظر بگیرند و ببینند که آیبا
این نمایشها به لحاظ سبکی وفادار به وجوهی از فرم استعالیی هستند یا نه؟ اگر چنین
چیزهایی در نمایش مشهود باشند ،میتوان از احتمال و نه محتوم بودن تجربۀ استعالیی
برای تماشاگر سخن گفت (الیوت ،ترجمه نوروزی.)1387 ،
 -4مانع چهارم در نسبت بین تصویر و معنا ببود کبه در آن صبورت (یبا تصبویر)
حجاب معنا میگردد و اجازه نمیدهد که از طریق تصویر ببه مبدلول آن یعنبی معنبای
قدسی دست یابیم .راه برون رفت از این تنگنا« ،خر حجاب» اسبت تبا از ایبن طریبق
«انفطار صورت» رخ نماید و بیننده را به معنای نهفته در پسِ آن راهببر شبود .امبا بایبد
توجه داشت که انفطار صورت با پرهیز از صورت معمول واقعیت انجام میشبود ،چبرا
که صورت معمول واقعیت ،حجاب معنای خویش است .این انفطار و خر حجباب ،از
طریق «سمبل» امکانپذیر است .بر این اسا

سمبلیسم باید بر مبنای معادله دقیقبی کبه

مابین عوالم مجرد و عالم محسوسات برقبرار مبیشبود ،معنبا گبردد .در نتیجبه سبمبل
همواره باید یکی از صور متمثله یا جلوههای تنزلیافته مدلول خویش باشد تا انسبان در
عمق فطرت خویش به مدلول راه یابد (آوینی،1387 ،

.)74-73

برای درک این معنا باید مفهوم سمبل را بازخوانی کنبیم .اریبک فبروم 24در کتباب
«زبان از یاد رفته» سمبلها را به سه دسته قراردادی ،تصادفی و همگانی یا جهانی تقسیم
میکند و در تعری

آنها میگوید« :سمبلهای قراردادی ،سمبلهایی است که متضبمن

پذیرش ساده یک وابستگی پایدار است میان سمبل و چیزی که سمبل مظهبر آن اسبت.
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طبیعی و یا بصری است .مثالً میبان کلمبه «میبز»،

یعنی حروف (م ی ز) ،و شئ میز که قادر به دیدن و لمس کردن آن هستیم ،هیچ رابطبه
ذاتی وجود ندارد و تنها دلیلی که ما کلمه «میز» را جانشین اصل آن ب یعنی میز کردهایم،
رسم و عادت و قرارداد است و همینطور بسیاری از عالئم که در صبنعت و ریاضبیات
و سایر حوزهها بهکار میروند ،از این قبیل هسبتند ...سبمبلهای تصبادفی ،سبمبلهایی
است که صرفاً از شرای ناپایدار ناشی میشود و مربوط به بستگیهایی است که ضبمن
تما

علِّی حاصل میگردد .این سبمبلها ببر خبالف سبمبلهای قبراردادی ،انفبرادی

(شخصی) هستند و کس دیگری در درک آنها شریک نیست؛ مگر آنکه وقبایعی را کبه
سمبل یا رمز بدان مربوط است ،نقل کنیم ....سمبلهای عمومی یبا جهبانی سبمبلهایی
هستند که ذاتاً با پدیده مورد اشباره خبود رابطبه دارنبد ...یعنبی برخبی از پدیبدههبای
جسمانی به علت ماهیت مخصو

خود ،تجربیبات عباطفی و ذهنبی خاصبی را القباء

میکنند و بهطور سمبلیک جانشین آنها میشوند .سمبولهای جهانی با آنچه جانشینش
شدهاند ،رابطهای ذاتی و درونی دارند و ریشههای این رابطه را در وابستگی کباملی کبه
بین یک عاطفه یا فکر در یکسوی و یک تجربه حسی در سوی دیگر وجود دارد ،بایبد
جستجو کرد» (فروم،1366 ،

.)21-20

یونگ 25نیز این معنا از سمبل را در کتاب خود «انسان و سمبولهایش» مورد توجه
قرار داده است« :آنچه که ما سمبول مینامیم عبارت است از یک اصطالح ،یک نبام ،یبا
حتی تصویری که ممکن است نماینده چیز مأنوسی در زندگی روزانبه باشبد و ببا ایبن
حال عالوه بر معنی آشکار و معمول خود ،معانی تلویحی بخصوصی نیبز داشبته باشبد.
سمبول معرف چیزی مبهم ،ناشناخته یا پنهان از ماست ...بنابراین یک کلمه یا یک شکل
وقتی سمبولیک تلقی میشود که به چیبزی ببیش از معنبی آشبکار خبود داللبت کنبد»
(یونگ 23 -22 :1352 ،به نقل از آوینی .)1387 ،این همان چیزی است که تیلبیش 26از
آن بهعنوان «تصویر رازورانه» در جهت بیان رابطه انسان با واقعیت غایی نبام مبیببرد و
آن را تصویری میداند که دست بهسبوی نهایبت دراز مبیکنبد و از عناصبر سباختاری
بنیادی بهعنوان نمادهایی برای چیبزی کبه از واقعیبت فراتبر مبیرود ،اسبتفاده میکنبد
(جانستون ،27ترجمه محمدی .)1383 ،در نتیجه ما با میزانی از تقد

باقی میمانیم کبه

جزئی از نمادهای برگرفته شده از نظامهای اعتقادی ،و از لحاظ فرهنگی معنادار اسبت؛
چرا که نمادها ساختهای فرهنگی هستند که به مرجعی نهایی که «مقبد » یبا «دینبی»
خوانده میشود ،متکیاند (شوتز 1970 ،28به نقل از الندبای ،29ترجمه آریایینیا.)1382 ،
بنابراین برای حل مشکل چهارم که تصویر را مانع نیل و وصول به حقیقت میداند،
باید با استفاده از سمبولهایی که داللت بر معنای مورد نظبر مبیکنبد ،انفطبار صبورت
ایجاد گردد تا از این طریق بتوان به حقیقت امر قدسی در قالب تصویر نزدیک شد.
 -5مانع آخری که بر سبر راه تصبویری نمبودن امبر قدسبی وجبود دارد ،ماهیبت
تکنولوژی رسانه است که بر اسا

نظرات مکلوهان و هایدگر ،اقتضائات خا

خبود

نظیر سرمایهداری و سکوالریزاسیون را بر مفاهیم دینی تحمیل میکند و لذا حقیقت امبر
قدسی در قالب رسانه دچار خدشه میگردد.
راهحل پیشنهادی برای عبور از این مبانع ،رجبوع ببه دو نظریبه بنیبادین در فلسبفه
اسالمی ،یعنی «حرکت جوهری» و «اصالت وجود» است که میتواننبد امکبان غلببه ببر
ماهیت رسانه را فراهم کنند .این مقاله مجال اقامه دلیل برای این نظریه ندارد ،اما تبالش
میشود خود نظریه تبیین گردد .در نظریه حرکت جوهری سؤال بنیادی مالصدرا واضبع
این نظریه ،این است که چرا حرکت در عوارض یک شئ جائز باشبد ،امبا حرکبت در
جوهر آن میسر نباشد؟ حرکت جوهری بدین معناست که جوهر و نهاد شئ ذاتاً همبراه
و متحد با حرکت است و دگرگونی بُعدی است از ابعاد جداییناپذیر اشبیاء مبادی .لبذا
حرکت جوهری مدعای نهائیش این است که شئ متحرک دمادم هویت نوینی مییاببد و
از مرز پیشین هستی خود فراتر میرود (سروش،1384 ،

 .)37به بیان دیگبر اعبراض

در وجود خویش وابسته به جوهر و تابع آن مبیباشبند و لبذا تحبول ذاتبی را بایبد در
جوهر یافت (طباطبایی.)1370 ،
فهم بهتر این نظریه تنها با استناد به نظریبه «اصبالت وجبود» امکانپبذیر اسبت .ببر
اسا

این نظریه وجود شئ ،همه چیز شئ است و ماهیت امری اعتباری و ذهنبی ببیش

نیست .لذا حقیقتاً متص

به صفت «موجودیت» نیست ،بلکبه مجبازاً و اعتبباراً موجبود

است (طباطبایی و مطهری .)1382 ،با قبول اصبالت وجبود ،سبیالن نحبوهای از هسبتی
میشود و موجودات متحرک هستی یافتنشان که چیزی جبز بودنشبان نیسبت ،ببه نحبو
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تدریج و سیالن تصویر میگردد (سروش،1384 ،

 .)38لذا هویت هبر موجبود یبک

هویت بیش نیست؛ ولی آن هویت واحد ،چهرهها و نمودهای گوناگون دارد .ببه سبخن
دیگر ،اعراض و صفات هر شئ از نظر هستی از مراتبب وجبود جوهرنبد و بدینسببب
نوشدن اعراض جز از طریق نوشدن جوهر میسبر نیسبت؛ نوشبدنی پیوسبته ،متصبل و
سازگار با حفظ شخصیت شئ که این همان حرکت در جوهر است (همان،
با این توصیفات میتوان مانع پیش گفته را حل کرد .بر اسا

.)40

حرکبت جبوهری و

اصالت وجود ،میتوان ماهیت رسانه یا تکنولوژی را تغییر داد و جوهر آن را در مسیری
تعری

نمود که ماهیبت آن را ببه دنببال خبود تغییبر دهبد .بنبابراین چنانچبه حرکبت

جوهری ،موجودی مادی (همچون رسانه) را یاری کند ،میتوانبد تبا ببه آسبتانه جهبان
مفارقات رسد و هویتی روحانی یابد و همنشین موجبودی مجبرد گبردد .در نتیجبه ببا
نردبان حرکت جوهری ،ماده میتواند به عالم معنا صعود کند و از جهبان شبهود پبا ببه
جهان غیب بگذارد (همان،

 .)82به همین سبب است که شریدر بهتبرین تعریب

از

هنر معنوی را تعریفی میداند که در سیالن است (شریدر ،ترجمه گذرآبادی.)1383 ،
مروری بر تجربههای موفق و ناموفق

همببانطور کببه در ابتبدای مقالببه گفتببه شببد ،در سببالهای اخیببر سببریالها و فیلمهببای
تلویزیونی معناگرا با رویکرد بازنمایی امر قدسی در قالبب تصبویر متحبرک ببه کبرات
مشاهده شده است .اما عدم رعایت شرای ذکر شده ،منجر به بروز تناقضات و ابهامبات
فراوانی شد .در ادامه تالش میشود به ذکر نمونههایی از این دست کبه بعضباً تجبارب
موفقی نیز داشتهاند ،مرور گردد:
 -1یکی از تجربههای ناموفق در این زمینه سریال «آخبرین گنباه» ببود کبه در مباه
رمضان سالهای اخیر از سیما پخش شد .در این سریال یکی از مفباهیم عمیبق دینبی و
عرفانی یعنی «چشم برزخی» محور داستان قرار گرفته بود که ببر اسبا

آن فبردی کبه

چشم برزخی داشته از دنیا میرود .سپس چشم او را در طی یک عمل جراحی ببه فبرد
دیگری پیوند میزنند .پس از این عمل جراحی ،این فرد نیز «چشم برزخی» پیدا میکند
و لذا چهره واقعی افراد را به هنگام گناهانی نظیر درو  ،دزدی و ...میبیند .در نهایت او

از کثرت گناهانی که در جامعه وجود دارد ،به رنبج آمبده و تصبمیم مبیگیبرد خبود از
گناهکاران انتقام گیرد .در نهایت با مداخله پلیس او از ادامه این انتقامها باز میماند.
این سریال نمونه کاملی از مبتذل کردن یک امر قدسی است که نهتنها امکبان تعبالی
روحی را برای مخاطب فراهم نمیکند ،بلکه مفهوم عمیقی همچون چشم برزخی را تبا
حد یک امر مادی و بشری تنزل میدهد .در این سریال دیدن باطن حقیقبی انسبانها را
که یک امر قدسی است و از طریق تزکیه درونی به آن میتوان دست یافت ،در حد امبر
مادی دیدن با چشم عادی تنزل داده است که با عمل جراحی هم قابل انتقبال اسبتد در
این سریال امر قدسی و مجرد به امر کمی و محسو

استحاله پیدا کرده است که بیشبر

ناشی از عدم توجه به دو مرحله پیشبینی یعنبی وحیشناسبی و معقولشناسبی اسبت.
کارگردان گویی اساساً مفاهیم دینی را درک نکرده و بدون چنین پبیشزمینبهای تنهبا ببا
اتکاء به تخیل خود ،آن را به تصویر تبدیل نموده است.
چنین فرآیندی زمانی تشدید میشود که کارگردان چهبرههبای برزخبی افبراد را ببا
استفاده از گرافیک کامپیوتری و جلوههای بصری سینمایی بهزعم خود نمایش مبیدهبد
که بیشتر فراواقعیتی است که در قالب تصویر ارائه میشبود .ببههرحال ایبن سبریال در
عوض آنکه از سبک استعالیی بهره گیرد ،با بهرهگیری افراطی و حتی نادرست از اببزار
کثیر و با کمک جادوهای سینمایی سعی در القای امر معنوی نموده است ،اما در نهایبت
توهمی از امر معنوی را به مخاطب ارائه میدهد.
 -2یکی از تمهایی که در سالهای اخیر در سریالهای تلویزیبونی مشباهده شبده،
بازنمایی شیطان در قالب شخصیتهای انسانی و اعمال خار العاده توس این شبیاطین
با کمک جلوههای بصری سینمایی بوده است .آغاز این فرآیند با سریال «او یک فرشبته
است» کلید خورد و سپس در سریالهایی نظیر «اغماء» و «سبقوط یبک فرشبته» تکبرار
شد .روند این سریالها نیز مشخ

بود .شخصیت اصلی سریال فبرد خبوب و خبدایی

است ،اما در طی حوادری و با حضور شیطان ،فرد دچار گمراهبی و انحبراف مبیشبود.
روند حوادث نهایتاً به آنجا منجر میشود که در طی یک یا دو قسمت ،شخصیت اصبلی
فیلم ناگهان متوجه اشتباهاتش میشود و به سبمت خبدا روی مبیآورد کبه معمبوالً ببا
حضور یک روحانی این اتفا میافتد.
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این نوع سریالها دارای اشکاالت متعددی است .اوالً به دلیل قابل پیشبینبی ببودن
انتهای ایبن سبریالها ببرای مخاطببان ،جبذابیت آن کباهش یافتبه و در نتیجبه فبیلم را
نمیتوان در زمره سبک استعالیی دانست که مخاطب را در طی یک فیلم یبا سبریال ببه
نقطه تعالی نزدیک میسازد .رانیاً سازندگان این سریالها دچار اشتباه عمیقی در رابطه با
فیلمهای مذهبی هستند .آنها میکوشند تا امر معنوی را مستقیماً وارد فبیلم سبازند ،ببا
این تصور که نقش فیلم ایجاد توهم امر قدسی در تماشباگر اسبت و تصباویر متحبرک،
رسانهای آرمانی برای ساختن تخیلبی اسبت کبه واقعبی بنمایبد .لبذا شباهد جادوهبای
سینمایی نظیر رد شدن شیطان انسان نما از در بسته یبا تغییبر حضبور شبیطان در قالبب
شخصیتهای مختل

سریال هستیم که بیشتر در پی ایجاد تر

در مخاطب است و در

نتیجه تعدادی از مخاطبان را نهتنها مواجه با امر قدسی نمیکند ،بلکه حتی توهم شبیطان
بودن انسانهای اطراف (حتی انسانهای به ظاهر خوب) را در نزد آنان دامن مبیزنبد و
منجر به ترویج خرافات در سطت جامعه میشود.
رالثاً روآوردن به چنین سبکهایی نشان از همان واقعیتی دارد که پیش از ایبن ذکبر
آن رفت و آن آغاز فیلمسازی با تخیبل و سبپس تصویرسبازی اسبت ،ببدون آنکبه دو
مرحله پیشینی وحیشناسی و تعقلشناسی طی شده باشد .لذا شاهد واقعیتهای مجازی
و حتی فراواقعیتهای مجازی هستیم که با حقیقت امر قدسبی نسببتی نبدارد .ببهعنوان
نمونه در این سریالها ،شیطان بهگونهای عمل میکند که گویی انسبانها در براببر او در
مواردی اختیار ندارند و هرچه او بخواهد ،شخصیتها طبق همان عمل میکننبد کبه در
سریال «او یک فرشته است» مشاهده شد ،درحالیکه منابع دینی شأن «وسوسبهانگیبزی»
برای کارهای زشت و ناپسند را برای شبیطان قائبل شبدهانبد .نمونبه دیگبر در سبریال
«اغماء» بود که شیطان در قالب فرد خوبی که از دنیا رفته است ،تجسبم یافتبه و دوبباره
در عالم مادی حضور دارد و وسوسهانگیزی میکند ،در صورتی که ایبن امبر کبه تعبیبر
دیگری از امر تناسخ است با روایات اسالمی در تضاد کامل قبرار دارد .ایبن مبوارد کبه
بیشر نوعی تقلید از سینمای غربی و هالیوود است ،با متن دین اسالم سبازگار نیسبت و
حکایت از عدم شناخت دقیق دین در ساخت این سریالها است.
 -3تم دیگری که در این سریالها و پیش از این در تعدادی از فیلمها مطبرح شبد،

نمایش «روح» انسانها در قالب شخصبیتهای فبیلم ببود .ببهطور مثبال در سبریال «5
کیلومتر تا بهشت» فردی که در کما قرار دارد ،روحش جدا شده و سبپس داسبتان فبیلم
با شخصیت این روح انساننما ادامه پیدا میکند و حتی او با روحهای دیگر نیز دوسبت
میشود .عالوه بر این در بعضی از این سبریالها نظیبر «روز حسبرت» 5« ،کیلبومتر تبا
بهشت» و یا «آخرین دعوت» عوالم برزخ را (چبه در بخبش نعمبات و چبه در بخبش
نقمات) به تصویر درمیآورد .در تمام ایبن مبوارد ،عبوالم مجبرد و غیرمبادی در قالبب
تصویر مادی نمایش داده میشود که در نتیجه آن ،بهجای آنکه مخاطبب ببه سبطت امبر
قدسی ارتقاء یابد ،امر قدسی تا سطت امور مادی تنزل داده میشود و بهجای آنکه بتواند
حقیقت روح و عوالم برزخی را برای مخاطب ترسیم نماید ،روح را تا حبد انسبانهایی
که تواناییهای خاصی را با کمک جادوهای سینمایی دارند ،تنزل میدهد .این در حبالی
است که خداوند در قرآن در پاسخ کسانی که از حقیقت روح از پیامبر سؤال میکردنبد،
می فرماید حقیقت آن قابل بیان نیست .آیا حقیقتی که حتی در قالب کلمبات کبه امکبان
بیان کیفیات را دارند ،امکانپذیر نیست؛ در قالب تصویر که اصوالً امر کیفی را تبدیل ببه
کمی و مادی میکند ،قابل بیان است؟ تمام این موارد حاکی از عدم درک درسبت امبور
دینی و در نهایت خلق واقعیت یا فراواقعیتی مجازی است کبه راهبی ببه حقیقبت امبر
قدسی نمییابد.
 -4یکی از راهحلهایی که در این مقاله بر آن تأکید شد ،استفاده از سمبل در قالبب
تصویر جهت بیان حقیقت قدسی است .یکی از آفاتی که این روش در پی دارد ،استفاده
متظاهرانه از سمبولها است که از یکسو به علت تکرار بیش از حبد ،از قالبب سبمبولی
که بتواند مخاطب را به سلوک روحی بکشاند ،عاجز است و از سوی دیگر اکثر آنها نه
سمبولهایی حقیقی که بتوان از طریق آنها انفطار صورت پدید آورد ،بلکه سمبولهایی
قراردادی هستند که راهی به عالم قد

ندارند و تنها تصویرساز از نبزد خبود آنهبا را

ابداع نموده است.
نمونه چنین امری را در اکثر کلیپهایی که در سیما به نمایش در میآید ،مبیتبوان
دید .سمبولهایی همچون فانو  ،شمع ،انار ،شال ،لبا های زمانهای گذشته و ....کبه
بیشتر تداعیگر امور سنتی است و لزوماً به امر قدسی داللت نمیکند .بهعنوان نمونبه در
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سریال «روز حسرت» با استفاده از این سمبولها نظیر شمع سعی در خلق فضای معنوی
دارد ،اما تنها شبحی از آن ایجاد شده است.
 -5در سینمای ایران ،هر چند سال شاهد ارائه فیلمهایی هستیم که تالش دارنبد تبا
امر قدسی را در قالب فیلم ارائه دهنبد و ببه تعبیبری نبوعی فبیلم عرفبانی ببه حسباب
میآیند .فیلمهایی همچون «تولد یک پروانه» ارر مجتبی راعی و «یک تکه نان» ارر کمبال
تبریزی از جمله این فیلمها هستند .ایبن فیلمهبا کبه در قالبب سببک اسبتعالیی جبای
میگیرند ،تا حدودی توانستهاند که مخاطب را به سمت تجربه امر قدسی سبو دهنبد،
اما اشکال عمده آنها استفاده افراطی از ابزار کمیاب در طول فیلم و عدم پیوند جبدی و
درگیرانه مخاطب با داستان فیلم است ،چرا که اساساً داستان جبدی و ببر روال معمبول
برای فیلم در نظر گرفته نشده است.
در فیلم «تولد یک پروانه» شامل سه اپیزود جدا از هم بودیم .همین امر در نخسبتین
گام امکان شکلگیری یک روند داستانی مشخ

را دچار اخبتالل کبرده اسبت کبه در

نتیجه آن مخاطب نمیتوانبد پیونبد جبدی ببا فبیلم برقبرار کنبد .در اپیبزود سبوم کبه
اصلیترین بخش از تصویرسازی امر قدسی است ،داستان مرد معلمی را نمایش میدهبد
که به روستایی وارد میشود و سپس اتفا های معجزهآسایی برای اهالی ده از طریق این
معلم روی میدهد .در آخرینبار سیلی در روستا اتفا میافتد که پل ارتباطی روسبتا را
خراب میکند .هر چقدر اهالی روستا از معلم میخواهند تا دعا کند ،امبا او از ایبن کبار
اجتناب میکند .او در ظاهر مدعی است که فردی عادی اسبت و دعبای او اربر خاصبی
ندارد ،ولی مشخ

میشود که او بیشتر نگران جایگاهی است که در میان اهالی روسبتا

در پببی اتفاقببات معجببزهآسببا بهدسببت آورده اسببت .در نهایببت او بببه واسببطه یکببی از
شاگردانش که با خواندن قبرآن مبیتوانسبته ببر روی آب راه رود و از رودخانبه عببور
نماید ،متوجه این خودبینی خود شده و تحت تأریر جایگباه معنبوی کبودک معصبوم و
بیادعا قرار میگیرد.
این فیلم اگرچه با ورود به سبک استعالیی ،توانسته تا حدودی مخاطب را در براببر
تجربه امر قدسی قرار دهد ،اما به واسطه استفاده افراطی از ابزار کمیاب همچون فضبای
طبیعی روستا که در جنگل قرار داشته و خود به خود تداعیگر فضای بهشتی است و یا

استفاده از پروانهها که لطافت و تعالی خاصبی را القباء مبیکنبد و یبا ظباهر صبورت و
پوشش معلم و در نهایت روند آرام و غیر درگیرانه داستان ،آن را به فیلم ایستایی تبدیل
میکند که نمیتواند بر مخاطب سرد و نامستعد تأریر بگذارد و وی را به سبطحی دیگبر
ارتقاء دهد .در فیلم «یک تکه نان» نیز همین روند تکرار میشود .لذا این نوع از فیلمهبا
را فیلمهای نیمهموفق میتوان دانست که بهطور نسبی به بازنمایی امر قدسی پرداختهاند.
 -6از جمله تجربههای موفق در زمینه بهکارگیری «سمبول» برای راهیبابی ببه عبالم
قد

را در آرار «میرکریمی» میتوان یافت .بهعنوان مثال ،او در فیلم «خیلی دور ،خیلبی

نزدیک» داستان پزشکی را روایت میکند که زندگی راحتی را تجرببه مبیکنبد ،امبا ببه
ناگهان درمییابد که فرزندش دچار بیماری سختی است که به زودی او را به کام مرگ
میکشاند .او برای نجات فرزند به کویری سفر میکند که پیش از آن فرزندش ببه آنجبا
برای ستارهشناسی رفته است .او در میان کویر گم میشود و در این میبان ،طوفبان او را
بدون هرگونه آذوقه و آشامیدنی در ماشین خود و در زیر خروارها شن حبس مبیکنبد.
او که پیش از این کمتر تجربه فضای مذهبی را دارد و با مریضی پسبرش ،ایبن چبالش
درونی با دین و وجود خدا را در سراسر فیلم با خود همبراه دارد ،ببه ناگهبان ببا تمبام
وجود« ،خدا» را حس میکند .زیرا در لحظاتی که مرگ را به عیان در برابر خود میبیند،
به ناگهان پسرش او را مییابد و نجات میدهد.
کارگردان تالش نموده تا وجود خداوند و کمک او به بندگان در هنگام نیباز را در
قالب «سمبول» و «نماد» به تصویر کشد .در انتهای فیلم ،سق

ماشبین بباز مبیشبود و

نوری به درون ماشین میتابد و به ناگاه دستی از بیرون به سوی او دراز میشود تا او را
نجات دهد .کارگردان به خوبی توانسته با استفاده از این سمبول ،وجود خدا و کمک او
به بندگان را در قالب تصویر نشان دهد.
 -7یکی از معدود تجربههای موفق در سینمای ایران ،فیلم «مهاجر» سباخته اببراهیم
حاتمیکیا است .این فیلم توانسته تا حدودی به سبک اسبتعالیی نزدیبک شبود ،ضبمن
آنکه از سمبولها نیز بهره گرفته است .این فیلم که در حوزه دفاع مقد

است ،داسبتان

فردی است که با همکاری همرزمان خود هواپیمای کوچک بدون سرنشینی را میسبازد
که بتواند هم از خطوط دشمن عکسبرداری کند و هم در موقع لزوم مواضع دشبمن را
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مورد هدف قرار دهد .در ادامه هواپیمای مذکور در یکی از مأموریتها سقوط میکند و
لذا طراح این هواپیما به همراه دوستان خود برای یبافتن آن ببه سبمت خطبوط دشبمن
میرود .او در نهایت هواپیما را در شالیزاری مییابد ،اما هنگامی که هواپیما را دوباره به
پرواز در میآورد ،خود او به شهادت میرسد.
در این فیلم ،کارگردان ابتدا تالش نموده از طریق ابزارهبای کثیبر ،ببین مخاطبب و
داستان فیلم پیوند برقرار نماید .سپس بهتدریج این ابزارها کم و ابزار کمیباب جبایگزین
شده است .نمونه این روند را میتوان در تمرکز بر خود هواپیمبا ببهعنوان یبک وسبیله
پرواز ،خارج شدن تدریجی شخصیتها و حوادث حاشیهای متعبدد فبیلم و تمرکبز ببر
قهرمان اصلی مشاهده کرد .در نهایت کارگردان ببا تجسبم بخشبیدن ببه اببزار کمیبابی

همچون پالک ب که در خدمت تعالی روحی است ب در میان ابزار کثیبر ،توانسبته بهبره-

گیری از سمبول را نیز در نقطه اوج فیلم با این سبک تلفیق کرده و با حرکبت هواپیمبا
در آسمان که پالکهای رزمندگان در سر نوک آن است ،پرواز روح رزمندگان از دنیبای
مادی و مالقات با خدا در عالم غیب را در قالب سمبول این پرواز به نمبایش درآورد و
بدینترتیب مخاطب را به الیههای عمیقتر تصویر برده و تجربه مواجهه با امر متعبال را
فراهم مینماید.
نتیجهگیری

مجموعه مباحث نشان میدهد که تصویری نمبودن و بازنمبایی امبر قدسبی ،آنچنانکبه
بسیاری پنداشتهاند ،امر ساده و عادی (مانند سایر مسائل) نیست و دارای پیچیبدگیهای
فراوان و در عین حال تمهیدات متعدد برای ورود به این عرصه است و لذا ببه سبادگی
نمیتوان امر بر تصویری نمودن این امور نمود ،چرا که سادهبینی در این مسبئله ممکبن
است به ضد خود تبدیل شده و نهتنها امکان تعالی روحی را برای مخاطبب در مواجهبه
با آن فراهم نیاورد ،بلکه تنزل آن در حد مسائل عبادی و گباه تمسبخر آن را ببه دنببال
داشته باشد.
موانع احصاء شده در این مقاله ممکن است بیش از اینها باشد و راهحلهای ارائبه
شده نیز قطعاً دچار نواق

و ابهاماتی اسبت کبه جبز از طریبق محبک تجرببه عملبی،

دستیابی به حقیقت و درستی آن امکانپذیر نیست .این محبک در نهایبت مبیتوانبد ببه
پاالیش نظریهها و تبدوین و تبیبین دقیبقتر آنهبا بینجامبد؛ ضبمن آنکبه امکبان ارائبه
راهحلهای دیگر نیز وجود دارد.
آنچه این مقاله ارائه داد ،راهحلهایی بود که از یکسو ریشه در متون دینی و اسالمی
داشت و از سوی دیگر برخاسته از نظریات حوزه رسانه بود .این امر حاکی از آن اسبت
که برای ورود به این عرصه ،هم شناخت کامل منابع دینی و هم تسبل کامبل ببر اببزار
رسانه ضروری است .در عین حال به نظر میرسد تلفیق راهحلهای عملی با عنایت ببه
راهبردهای نظری به بازنمایی بهتر و کاملتر امر قدسی بینجامد .لبذا ببا در نظبر گبرفتن
حرکتی جوهری ،تصویرساز میتواند در عین توجه به امر تزکیبه درونبی ،تصبویری ببه
سبک استعالیی و با کمک سمبولها ایجاد نماید که بر پایه شناخت دقیق از امبر مباوراء
و عقالنی نمودن آن شکل گرفته باشد.
بنابراین دو راهحل اصلی بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر« ،سبک اسبتعالیی» و
«بهرهگیری از سمبولها» هستند .این دو راهحل در دو انتهای یک محور قرار دارنبد کبه
یک سوی این محور امر قدسی و سوی دیگر محور امر بشری است .سببک اسبتعالیی،
مخاطب را از امر بشری به سوی امر قدسی مبیکشباند و تجرببه آن را ببرای مخاطبب
فراهم میکند و بهرهگیری از سمبولها ،امر قدسی را در قالب امر بشری ببرای مخاطبب
به ارمغان میآورد .این هر دو راهحل اگر چنانچه بر پایه شناخت دقیق دینی و عقالنیبت
مبتنی بر آن شکل نگرفته باشد ،این مسیر را به بیراهه میکشباند .ضبمن آنکبه حرکبت
جوهری و تزکیه درونی ،دو پبیش زمینبه اصبلی ببرای حصبول نتیجبه مطلبوب ببرای
تصویرسازی است که تسل او بر نحوه بهکارگیری ابزار رسبانه از پبیش مسبجل شبده
باشد .چنانچه این شرای فراهم بود ،مبیتبوان امیبدوار ببود کبه بازنمبایی امبر قدسبی
امکانپذیر است.
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سهروردی ،رهاب الديه ( ،)1345تلوي ا  ،تر ح اانری كربه ،استانبول.1345 ،
رااريدر ،پ ا ( .)1383سااب اسااتعاليی در س ا ما ،ترجمااه م مااد گ ا رآبادی ،تهااران :ب اااد س ا مايی
فارابی.
طباطباااايی ،م ماااد سسااا ه ( .)1359الم ااازان .جلاااداای  16و  ،36ترجماااه سااا دم مدباقر
موسوی امدانی ،تهران :كانون انتشارا م مدی.
طباطبااايی ،م مدسس ا ه ( .)1370بدايااه ال كمااه ،ترجمااه عل ای ر ا روانی ارناادی ،تهااران:
الزاراء.
طباطبايی ،م مدسس ه ،مطهری ،مرتضای ( .)1382اصاول فلسافه و روش ر ال سام ،ج.3
تهران :صدرا.
عاملی ،س د سع د رضا ( .)1383تك ولاو ی امزماان ارتباطاا و دوفضاايی رادن فرا اگ،
ديدگا  1( 1 ،و  ،)2صص .1-25
فروم ،اري ( .)1366زبان از ياد رفته ،ترجمه ابراا م امانت ،تهران :مرواريد.
الناادبای ،نااا « .)1382( .راابكه تجل ااا جمع ای» در :بازانديش ای دربااار رسااانه ،ديااه و

فرا گ ،ترجمه مسعود آريايین ا ،تهران :سروش.
متاز ،كريساات ه« .)1389( .دربااار مفهااوم زبااان سا ما» در :ساااختگرايای ،نشااانهر اسای،
س ما ،ترجمه عالءالديه طباطبايی ،تهران :ارم .
مختاريان ،علی ( .)1389چشمانداز ا ر و زيبايیر اسی در انديشه و آراء راه د مطهاری.
م تشر رد در سايتwww.ido.ir :
مااردا  ،گرااااام (« .)1382رازآم ااز راادن دوبااار جهااان ديااه و ت ااوال مدرن تااه» در:
بازانديشی دربار رسانه ،ديه و فرا گ ،ترجمه مسعود آريايین ا ،تهران :سروش.
موکواي  ،دن ( .)1382درآمادی بار نررياه ارتباطاا جمعای ،ترجماه پروياز اجاللای،
تهران :مرکز مطالعا و ت ق قا رسانهاا.
موسااوی مهاار ،ساا دم مدمهدی (« .)1388رسااانهای راادن ديااه و سكوالريزاساا ون» در:
مجموعاه مقاااال دوما ه ااامانديشای سراسااری رسااانه تلويزيااون و سكوالريساام .قاام :مركااز
پژوا اای اسالمی صدا و س ما.
م رعابادي ی ،اسمااد ( .)1382مااروری باار مطالعااا ديااه و رسااانه در بااازار جهانیسااازی،
پژوا و س ج  ،)36( 10 ،صص.143 -157
وارد ،گله ( .)1384پست مدرن سم ،ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر كرمی ،تهران :ماای.
ورث ،س ا « )1383( .تراااوير نم ایتوان ااد چ اازی ب وي ااد ،ايهطااور ن ساات » در :ف ا لم و
فرا گ ،ترجمه مج د اخ ر ،تهران :سمت.
ولااه ،پ تاار« .)1389( .س ا ما و نشااانهر اس ای» در :ساااختگراي ای ،نشااانهر اس ای ،س ا ما،
ترجمه عالءالديه طباطبايی ،تهران :ارم .
ويل امز ،کو ه .)1386( .در تووری رسانه ،ترجمه رس م قاسم ان ،تهران :ساقی.
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