ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی
ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس در آﺛﺎر اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ و ﻓﯿﻠﺸﺎه
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ،۱۴۰۰/۱۱/۱۸ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۱/۳/۶ :

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﻔﻮرا
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺧﺴﺮوﯾﺎﻧﯽ

۱

۲

ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺘﺒﺎس از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﻣﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﺎری ،ادﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ آﺛﺎر اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
رﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ﺗﺸﯿﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﻫﻤﻮاره راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮا ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه ،در رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد از ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎس ،ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻧﯿﻤﺸﯿﻦﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ از
ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺘﺒﺎس از اﯾﻦ دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻟﯿﻨﺪا ﻫﺎﭼﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺒﺎس
در آن ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﻟﺬا ﻧﻈﺮﮔﺎه او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ و ﻓﯿﻠﺸﺎه دو ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
روشﻫﺎی اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و
دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﯾﺎﻟﻮگ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ )ﻧﻮر ،رﻧﮓ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ و ﻏﯿﺮه( و ﺷﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﯾﺖ ﯾﺎ راوی ،در
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻫﺎﭼﻦ ﮐﻪ اﻗﺘﺒﺎس را از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮآورده ،و اﺛﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و از ﺳﻮﯾﯽ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآوردهی اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ،واﻣﺪار اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺒﺎس در آﺛﺎر اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،اﺣﯿﺎی
 .۱اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
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دوﺑﺎره ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی آﺛﺎر ﮐﻬﻦ و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ادﺑﯽ،
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗـﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را
از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﻟﺬا ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎس را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺷﮑﻞ
ﻓﺮآوردهای ﺗﺎزه ،ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﺳﺖ ،ارﺗﻘﺎء داد.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :اﻗﺘﺒﺎس ،ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ،
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ّ
ﻫﻨﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،در ﮐﻨﺎر ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮی ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از
داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و رواﯾﺖ و ﭼﻪ در ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
در واﻗﻊ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﯾﮑﯽ از وﻓﺎدارﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دروﻧﻤﺎﯾﻪ
و ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺳﺘﺎن و رواﯾﺖ را
در ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اراﺋﻪ دﻫﺪ) .ﺟﻬﺎزی،
(۳۳:۱۳۹۰
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﻗﺘﺒﺎس از داﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ در
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت روﻧﻖ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﮥ ادﺑﯽ را
در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﮔﺮﭼﻪ »ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻗﺘﺒﺎس از آﺛﺎر ادﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ زﺑﺎن اﯾﻦ دو ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺑﺰار ﺑﯿﺎن و ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﺷﻮارﯾﻬﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« )ﭘﻮرﺷﺒﺎﻧﺎن و
ﻋﺒﺪی .(۲۹۳:۱۳۹۲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﻮق ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻗﺘﺒﺎس
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺘﻮن ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎس در آﺛﺎر اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻧﯿﻤﺸﯿﻦﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ادﯾﺎن
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻮرات ،اﻧﺠﯿﻞ
و ﻗﺮآن ،ﻗﺼﺪ دارد درﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و
دوﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس در آﺛﺎر اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ،ﮔﺎم ﺑﺮدارد .درواﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ دو اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﻗﺼﺪ

دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ در آﺛﺎر اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه،
ﮐﺪام ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ از اﺻﻞ ﻣﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده و ﭼﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در اﻗﺘﺒﺎس ﺑﻪ اﺻﻞ داﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
 .۱ﺷﻤﺲ اﻟﻬﯽ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ و ﻫﻤﮑﺎران )  .(۱۳۹۷از داﺳﺘﺎن
ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﺷﯿﻮه اﻗﺘﺒﺎس ﻫﺎﯾﺎﺋﻮ ﻣﯿﺎزاﮐﯽ از
ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ژاﭘﻦ .دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ادﺑﯿﺎت
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،دوره  ،۶ﺷﻤﺎره .۴
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﯿﻤﺰ
دادﻟﯽ اﻧﺪرو ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﻫﺎﯾﺎﺋﻮ ﻣﯿﺎزاﮐﯽ ،از ادﺑﯿﺎت
داﺳﺘﺎﻧﯽ ژاﭘﻦ را در ﯾﮑﯽ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺎزاﮐﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ژاﭘﻦ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺷﺎﺧﺼﯽ را ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎزاﮐﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻏﻨﯽ ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ژاﭘﻦ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺖ
آﺛﺎرش در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رواﯾﺘﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺻﻮﺗﯽ ،و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺘﻮن آﺛﺎر ادﺑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮان ژاﭘﻨﯽ
ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﯿﺎزاﮐﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮدازش داﺳﺘﺎن،
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮدازی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺪهﭘﺮدازی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮﻓﺮوش اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲ﺧﻄﺎﯾﯽ ،ﺳﻮﺳﻦ ) .(۱۳۹۰ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺮ
اﻗﺘﺒﺎس ادﺑﯽ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان .ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﻨﺮ،
ﺷﻤﺎره  ،۶ﺻﺺ .۵-۱۴
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ۳۰ﻓﯿﻠﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺒﺎس اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮای
اﺛﺮ ادﺑﯽ ،در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﻢ در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﻮن
ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،در ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺼﻪ و رواﯾﺖ ادﺑﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺒﺎس ادﺑﯽ در ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ
اﯾﺮان را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮاردی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻨﯿﺎن ﻓﯿﻠﻢ
ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

 .۳ﺣﺴﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﮐﺸﻦ ﻓﻼح ،ﺳﻌﯿﺪ ).(۱۳۹۱
ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک .دو
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ .ﺷﻤﺎره  .۵ﺻﺺ
.۳۹-۵۴
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮔﺎم
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻣﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺘﺤﺮک از اﻫﺪاف
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .در روﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ
ادﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
داﺳﺘﺎن و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺮدآوری
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺪاﻧﯽ آﺛﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺘﺤﺮک و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﻧﺪ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻨﺎﺑﻊ ادﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
در ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ادﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
آزاداﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ،اﺛﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد آزاد از آن ﺟﻬﺖ در اﻗﺘﺒﺎس از آﺛﺎر ادﺑﯽ
ﻣﻮﻓﻖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻗﺒﻼ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﮑﻢ
داﺳﺘﺎنﺳﺮاﯾﯽ ﻏﯿﺮﺗﺼﻮﯾﺮی آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺑﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
 .۴ﭘﻮرﺷﺒﺎﻧﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ؛ ﻋﺒﺪی ﻋﺒﺪی ،ﻣﻬﺪی ).(۱۳۹۲
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﻗﺘﺒﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ
ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ .داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان .داﻧﺸﮑﺪه زﺑﺎن
و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻗﺘﺒﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از
ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺒﺎس ادﺑﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎ و
اﻧﮕﯿﺰهی اﻗﺘﺒﺎس از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺿﻌﻒ و ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ در
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﻳﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ از ﺑﺎزﮐﺎوی ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ
روﻧﺪ اﻗﺘﺒﺎس ادﺑﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺟﺴﻮراﻧﻪﺗﺮ در اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ادﺑﯽ در اﯾﺮان ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﻬﺮت ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
ﭘﺎی ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ،اﻗﺘﺒﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 .۵ﺷﻬﺒﺎزی ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ ﺷﻬﺒﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۹۱ﺗﺎرﯾﺦ،
اﻗﺘﺒﺎس و ﺗﺼﺎﺣﺐ در ﺳﯿﻨﻤﺎ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .دوره  ،۱۷ﺷﻤﺎره  ،۲ﺻﺺ .۱۵-۲۴
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘاﺗﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻗﺘﺒﺎس اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ،
رواﯾﺖ و اﻗﺘﺒﺎس ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .در آﻏﺎز ،ﮐﻨﺶ اﻗﺘﺒﺎس ،اﻧﻮاع اﻗﺘﺒﺎس ،ﮐﻨﺶ ﺗﺼﺎﺣﺐ
و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﮐﻨﺶ اﻗﺘﺒﺎس و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺶ ﺗﺼﺎﺣﺐ،
اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﺶاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮ آرای ﺟﻮﻟﯽ ﺳﺎﻧﺪرز در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوﻓﺶ اﻗﺘﺒﺎس
و ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد وام دار آن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ،ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و رواﯾﺖ،
راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻮل در
ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﻗﺘﺒﺎس ،وﻓﺎداری ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ،و اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :اﻣﮑﺎن وﻓﺎداری
در ﮐﻨﺶ اﻗﺘﺒﺎس ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ،اﺻﺎﻟﺖ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن ،ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺞ
 .۶ﺻﻤﺪی ،ﺻﻬﺒﺎ؛ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ) .(۱۳۹۲ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن.
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان .ﺷﻤﺎره  .۱ﺻﺺ .۱۰۵-۱۲۶
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻮع ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره داﺷﺖ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،روش ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی
ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ،ﺗﻼش ﮔﺮدﯾﺪه از ﻣﻨﻈﺮی ﺗﺎزه و ﺑﺮاﺳﺎس
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﭼﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای از داﻧﺶ آﻣﻮزان دوازده
ﺗﺎ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو آﻣﻮزش
و ﭘﺮوش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه »آزﻣﺎﯾﺸﯽ« ﺑﻮده و ﺑﺮرﺳﯽ
آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ،
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  tزوﺟﯽ t،ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای و ﺗﺤﻠﯿﻞ
وارﯾﺎﻧﺲ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ دﯾﻨﯽ )دﯾﻦ

۴۹

۵۰
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داری( آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﺷﺎن را ﺳﻨﺠﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ ﮔﺮوه
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
دﯾﻦداری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،در اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺶ دارد.
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻟﯿﻨﺪا ﻫﺎﭼﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه اﻗﺘﺒﺎس و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف »ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺑﺎب اﻗﺘﺒﺎس« اﺳﺖ.
وﺳﻌﺖ داﻣﻨﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وی در زﻣﯿﻨﻪی اﻗﺘﺒﺎس ،ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪن ﻫﺎﭼﻦ اﺳﺖ .ﻫﺎﭼﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺣﻮزهی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺒﺎس
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻗﺘﺒﺎس وی،
ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﯿﻨﺪا ﻫﺎﭼﻦ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻗﺘﺒﺎس اﻣﺮی دو وﺟﻬﯽ
اﺳﺖ :اﻗﺘﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و اﻗﺘﺒﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآورده اﯾﻦ
دو وﺟﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﻮع اﻗﺘﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ،
ﻫﺎﭼﻦ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی دوﺳﻮﯾﻪی اﻗﺘﺒﺎسﮔﺮ و ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺛﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺒﺎسﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﺘﻦ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﻟﺬا ﮐﻨﺶ وی »ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻣﻔﺴﺮاﻧﻪی
ﺗﺼﺎﺣﺐ« اﺳﺖ .ﻫﺎﭼﻦ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .وی ﻣﺨﺎﻃﺐ را دو ﮔﺮوه در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺒﺎس آﮔﺎﻫﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن اﺛﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد .درک ﺑﺎزی
ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦﻫﺎ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﮑﺮار آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای وی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ دﺳﺘﻪی دوم از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺒﺎس آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد .ﻫﺎﭼﻦ اﯾﻦ
اﺛﺮ
دﺳﺘﻪ را ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻮﻓﻖ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و
ِ
ﻣﺠﺬوب ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد).ﻫﻤﺎن۳۷ :ـ(۳۸
ﻫﺎﭼﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارد در اﻗﺘﺒﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآورده ،در واﻗﻊ
اﺛﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد .اﺛﺮی ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد ﺑﻮدن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآوردهی
اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ،واﻣﺪار اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ُﺑﻌﺪ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮدن آن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﺎﭼﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻓﺮآورده را ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ

درﺟﻪ دو و ﻧﺎزلﺗﺮ از ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ را اﺛﺮ دوم ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻪ درﺟﻪی دو.
)ﻫﺎﭼﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺮﮐﯽ (۲۶ :۱۳۹۴ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺎﭼﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﺘﻮا از رﺳﺎﻧﻪای
ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﺎور وی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﻗﺘﺒﺎس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻦ ،اﻋﻢ
از ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺗﻢ ،ﭘﯿﺮﻧﮓ ،ﻣﮑﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎن
ﺧﺎص آن اﺛﺮ ،ﺟﻬﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺘﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ
و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ
ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در آﯾﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﻨﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ از
راهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﮔﺮدآوردی دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪی
ﺟﺎﻣﻊ »ﻣﺼﺤﻒ اﻟﻤﺪﯾﻨﻪ« و »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻧﻮر« اﺷﺎره ﮐﺮد.
از دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ در زﻣﯿﻨﻪی اﻗﺘﺒﺎس ،اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ و
دﯾﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪی اﻗﺘﺒﺎس
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﺪادی اﺛﺮ
ِ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺧﺎرﺟﯽ »ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ« ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ
را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺮآن ،ﺗﻮرات و
ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﯽ »ﻓﯿﻠﺸﺎه« ﮐﻪ
داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب اﺑﺮﻫﻪ در ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،دو
ﻧﻤﻮﻧﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از رواﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دارا
ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺻﻔﺎت آن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ،
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻌﺮف وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎس

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺒﺎس در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻮردی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎس ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روشﻫﺎی اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﻦ
دو ﻓﯿﻠﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺒﺎس را در
ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﯾﺎﻟﻮگ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻧﻮر ،رﻧﮓ
و ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ و ﻏﯿﺮه( و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﯾﺖ ﯾﺎ
راوی ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس
را در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻫﺎﭼﻦ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ُﺑﻌﺪ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮدن آن
ﭘﺮداﺧﺖ ،در اداﻣﻪ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ و ﻓﯿﻠﺸﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
آﺛﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺘﺪا از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ داﺳﺘﺎن در
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ
در دو اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد..
ﻧﻤﻮﻧﻪی اول :اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ »ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ«
ﺟﺪول -۱ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﻠﻢ اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ.

ﺷﮑﻞ  - ۱دو ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﻌﺮوف از ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﯾﺖ glorytoon.com
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ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن

داﺳﺘﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻮزادﻫﺎی ﭘﺴﺮ را ﻣﯽدﻫﺪ؛ و ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت وی ،آن را در ﺳﺒﺪی ﻣﯽﮔﺬارد و در آب ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﭽﻪ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ
اﻣﺴﺲ -ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻢﮐﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد و
ر ِﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪهاش در ﺣﻖ ﺑﺮدهﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻼق ﺧﻮردن ﯾﮑﯽ از ﺑﺮدهﻫﺎ ﺑﻮد،
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
وی ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮐﺎر ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮔﺬارد .ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻌﯿﺐ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ او
وﺣﯽ ﺷﺪه و او ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ راﻫﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
رواﯾﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاغ ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻪ ﺗﺎ او را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﻮم ﺧﻮد را
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻃﯽ
ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻮم ﺧﻮد را از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارض ﻣﻮﻋﻮد
ﯾﺎ ﺳﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﺟﺮای ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﯿﻞ
و ﻧﺠﺎت ﻗﻮﻣﺶ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﭙﺎه ﻓﺮﻋﻮن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﻓﯿﻠﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ در ﺳﺒﮏ ﻣﻮزﯾﮑﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۹۹۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ع( اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی »درﯾﻢ ُورﮐﺰ «۱۰ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ داﺳﺘﺎن در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ و ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻗﺮآن و ﺗﻮرات ،ﺣﺎوی
ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﻧﺪه و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴﺌﻠﻪ
روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ دارد .در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﻮام ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺣﺎوی ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪهای اﺳﺖ و ﻧﮑﺎت
ارزﺷﻤﻨﺪی دارد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد:
10. A DreamWorks Pictures release and producƟon
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و ﯾﺬ ِﺑﺤﻮن أﺑﻨﺎءﮐﻢ و ﯾﺴﺘﺤﯿﻮن ِﻧﺴﺎءﮐﻢ و ِﻓﯽ ذ ِﻟﮑﻢ ﺑ
ُ َ
َر ِّﺑﮑ ْﻢ ﻋ ِﻈ ٌﯿﻢ( )اﺑﺮاﻫﯿﻢ» (۶/و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را از )ﭼﻨﮕﺎل( آل ﻓﺮﻋﻮن رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ! ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺴﺮاﻧﺘﺎن را ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و زﻧﺎﻧﺘﺎن را )ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری( زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
در اﯾﻦ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻮد!«
در ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ درﺑﺎرهی ﺑﻼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن و
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻗﻮﻣﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن
ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺎد ﺷﺪن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮزی ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت
و ﻣﺰارع ،ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﺮگ ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اول ﻓﺮﻋﻮن ،ﺟﺰو ﻋﺬابﻫﺎی ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن و ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش اﺑﺘﻼ
و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن و
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺿﻌﻒﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
 -۲اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه :در ﻗﺮآن و ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم،
ﻇﻠﻢﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ وﻋﺪهی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ دادرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ،وﺟﻮد اﻣﯿﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﮋدهی وﻻدت ﻣﻨﺠﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻇﻬﻮرش را دﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻣﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
 -۳اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن :در ﻗﺮآن ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و رﻓﺘﺎر ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در روﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ را داراﺳﺖ و ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ
ﻣﺜﻞ :ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﺧﻼق ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴ﻣﺤﺒﺖ ورزﯾﺪن :در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ داﺳﺘﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎن
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﺮودﮔﺎر در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺪا
ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﻮه ﻃﻮر و ﮔﺬاردن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی
ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﻔﺎرش اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ارﺷﺎد ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و اﺧﻼق
ﻧﯿﮏ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺳﯽ از ﻣﺤﺒﺖ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ او در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ.
 -۵ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻌﺠﺰات :در رواﯾﺎت دﯾﻨﯽ ،ﻧﺮﻣﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ در ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﻓﺮدی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﺒﻠﯽ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﺑﺪون واﻫﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻌﺠﺰهای ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮای
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ)ع( ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺷﺶ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮای ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽ
)ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﻧﺎزل ﺷﺪه ) (۱اﺳﺖ.
 -۶ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ
در ﻗﺒﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ روﺣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮﻋﻈﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﻋﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺠﺰات اﻟﻬﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺣﻖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ ﻧﺒﻮد .در ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺎﺣﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
در ﻣﻮﻋﻈﻪ ﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و
آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺣﻖِ ،
ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻌﺠﺰه اﻟﻬﯽ ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺠﺪه
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
 -۷ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ :از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻄﺮی
ﺟﺪول  -۲ﺗﻄﺒﯿﻖ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در ﻗﺮآن و ﺗﻮرات؛ ﻣﻨﺒﻊ:
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﻗﺮآن

ﺗﻮرات

ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ را
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺮد

دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )(۲

ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺠﺰات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺠﺰات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ

ﻣﻌﺠﺰات را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ

ﻣﻌﺠﺰات را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺎی
ﻫﺎرون ﻣﯽداﻧﺪ

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ
ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و
ﺗﺮک ﮐﻔﺮ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻧﺠﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ )(۳

ﺗﻮرات ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون ﺑﺮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ اذن ﻓﺮﻋﻮن

ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﺟﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
درﯾﺎ زد و درﯾﺎ ﺷﮑﺎﻓﺖ

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻃﺮف درﯾﺎ دراز ﮐﺮد

اﺳﺖ وﻟﯽ ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرات ﮐﺘﺐ ﻋﻬﺪﯾﻦ در
ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ،دﯾﺪﮔﺎه ﻏﯿﺮﺗﻮﺣﯿﺪی را اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺐ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن دروغ ،وﺟﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺨﻞ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اوﺻﺎف ﯾﺎدﺷﺪه را
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺼﺺ و ﻏﯿﺮ آن ،ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻇﻬﻮر و ﭘﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت از آن اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﮥ
دﯾﮕﺮ از ﻟﺤﺎظ رﺗﺒﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ،از آن ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات آﻣﺪه ،ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،در
ﻗﺼﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺣﺪان
واﻗﻌﯽاﻧﺪ ﺟﻠﻮه ﮔﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس

داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻢ در ﻗﺮآن
ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻫﻢ در ﺗﻮرات ﺑﺴﯿﺎر از آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻗﺘﺒﺎس ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﺷﻪای در ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در
ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺘﺒﺎس
از اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ ،در ﻓﯿﻠﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱اﻣﺘﺤﺎن و ﺑﻼ :ﺑﻼﻫﺎ و اﻣﺘﺤﺎن در اﯾﻦ اﻧﯿﻤﺸﻦ را ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد؛  -۱ﺑﻼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد -۲ .ﺑﻼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ
ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در اواﯾﻞ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺳﻠﻄﻪی ﺑﺮده داری و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮم
ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ آﻧﻬﺎ و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﺧﻮد را
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮدهﻫﺎ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ.
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در اﺑﺘﺪای داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
در ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس
آﻣﺪه ،ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در اﯾﻦ

ﺷﮑﻞ  -۲ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ از ﻇﻠﻢ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ.

ﺷﮑﻞ  -۳ﻧﻤﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻼﻫﺎی ﻧﺎزل ﺷﺪه؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ.

ﺑﺨﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ وﻓﺎدار از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ
داﺳﺘﺎن درﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺎرهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ رواﯾﺎت،
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻓﺸﺎر زورﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﻤﺨﺘﻠﻒ
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ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ و ﺷﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﯾﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
 -۲اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه :ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮات ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻇﻬﻮر را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .در
ﺻﺤﻨﻪای از ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ و ﻫﺎرون ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ رو ﺑﻪ
رو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮﯾﻢ راز ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﺮای او ﻓﺎش
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎدرم ﺗﻮ را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده و ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻧﺖ در ﺳﺒﺪی ﺑﻪ آب ﺳﭙﺮد و ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت داد ﺗﺎ
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﯽ و ﺗﻮ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﯽ«.
اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ً
آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻌﯽ در ﻧﺠﺎت ﻗﻮم ﺧﻮد دارد .ﻣﺜﻼ در
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪا ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺟﻮاب
دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﺪاده« ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻌﻮث
ﺷﺪه ام ،ﻫﺎرون ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :از ﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﺪا ﻧﮕﺮان
ﻣﺎﺳﺖ« ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺴﺮش از اﯾﻦ
اﻣﺮ ﯾﻌﻨﯽ»ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا« ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن از ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رواﯾﺖ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن در
ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮوﻓﺎداراﻧﻪ
و دور از آﻧﭽﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺻﻞ داﺳﺘﺎن در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
 -۳اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن :ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه،
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ رﻫﺒﺮ و اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻗﺼﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن
ً
ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽدﻫﺪ و اﺻﻼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی او ،ﺑﺮای
درﻏﺎر ِ
اﺟﺮای ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ ﻣﺜﻞ :ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﺧﻼق
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ
راﻫﻨﻤﺎی ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮ .و ﺣﺘﯽ در ﻫﻤﻪ ﯾﺠﺮﯾﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن،
ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ »ﻗﻮم ﻣﺤﻮر« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ »ﺧﺪا ﻣﺤﻮر«.
ﻣﻌﺠﺰاﺗﺶ ﻧﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮم
ﯾﻬﻮد از ﺳﺘﻢ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در واﻗﻊ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ»ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎزی« ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮرات ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل
ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺳﯽ
و ﻗﻮﻣﺶ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﺳﯽ را ،در ﻧﺠﺎت ﻗﻮﻣﺶ ﭘﺮﻧﮓ ﺗﺮ از ﻧﻘﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ای ﮐﻪ »ﯾﻮﮐﺎﺑﺪ« ﻣﺎدر
ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻢ.
»ﻣﻌﺠﺰه ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،اﮔﺮ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﻣﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ازﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،اﮔﺮ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﯿﺪ« .اﯾﻦ
ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ اول ﻓﯿﻠﻢ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ آب
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در
اﻧﺠﯿﻞ ﺗﺮاﻧﻪ ای ﮐﻪ ﯾﻮﮐﺎﺑﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت دارد» .ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر،
زﯾﺮا او ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮑﻮه ﻣﻨﺪاﻧﻪ ای ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻪ ،او
اﺳﺐ و ﺳﻮارش را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪ« و در اداﻣﻪ ﻗﻮم
ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﺼﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا او ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮑﻮه
ﻣﻨﺪاﻧﻪ ای ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ،او اﺳﺐ و ﺳﻮارش را ﺑﻪ
درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪ ،ﯾﺎد ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ،
و ﺑﺎﻋﺚ رﺳﺘﮕﺎری ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ«(۴) .
در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻫﺪف از رﺳﺎﻟﺖ
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ و ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎ اﺻﻞ اﺛﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﯾﻤﻮﺟﻮد در اﻧﺠﯿﻞ ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از داﺳﺘﺎن ﺑﺎ رواﯾﺖ اﺻﻠﯽ دارد.
 -۴ﻣﺤﺒﺖ ورزﯾﺪن :ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد رﺋﻮﻓﺎﻧﻪ ای ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﺳﻠﻮک ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﺑﻮد .در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻮام ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ اﻣﺎ
واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ.

۵۵

۵۶
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ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺎرون ﻫﻢ ﻣﻮرد
اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺎز اﯾﺸﺎن ﺟﺰ ﺣﺮف از ﻫﺪاﯾﺖ و
دﻟﺴﻮزی ﻧﻤﯽزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺮآن آﯾﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻫﺎﻧﺖ
ﻫﺎرون ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﺎرون ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﺎرون ﺑﺮادر ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل اﻧﺠﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻮی
ﻣﻮﺳﯽ در ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ،او ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در
ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج  ،ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم )ﻓﻘﺮات  ،(۱۰-۱۶درﺑﺎره ﻫﺎرون
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮد ﻓﺼﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﮔﻨﮓ و ﮐﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ زﺑﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺿﯽ ﻧﺸﺪه و
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﻫﻤﺮاه او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻫﺎرون ﻫﻤﺮاه
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.ارﺷﺎد ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم
درﺑﺎرهی ﺑﻼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺎزل ﺷﻮد و ﺗﻼش دﻟﺴﻮزاﻧﻪ
ﺟﻬﺖ آزادی ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺖ ورزﯾﺪن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رواﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﻧﯿﻞ و ﻫﺎرون ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﺒﺮ
و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
دﯾﺎﻟﻮگ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ و ﺷﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﯾﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺻﻞ رواﯾﺎت وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺲ ﻣﺤﺒﺖ ورزﯾﺪن
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
 -۵ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻌﺠﺰات :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ از
ﺳﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻓﺮﻋﻮن را ﻫﺪاﯾﺖ و
ﻗﻮﻣﺶ را آزاد ﺳﺎزد ،ﻣﻌﺠﺰات ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی
از ﻣﻌﺠﺰات ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻠﺒﯽ از ﺳﻮی اﻣﺮ اﻟﻬﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارد.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺎدو را ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ ﺗﺮ از ﻣﻌﺠﺰه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺎر ﺷﺪن ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

ﯾﺎ ﺧﻮن ﺷﺪن رود ﻧﯿﻞ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺟﺎدو
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺟﺎدو در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ً
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﭼﻬﺮه اﺷﺨﺎص در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺠﺰات رخ داده در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮد
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮﺧﻮردش در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرد اﻓﺮاد
ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺠﺰات ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺣﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم
و ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻣﻌﺠﺰه ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎدوی
آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.
ﻣﺨﺎﻃﺐ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰات
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ
ﺣﯿﺮت زدﮔﯽ ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﻣﻌﺠﺰه ،در ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺎﺣﺮان ﺑﺎ آواز و ﺟﻠﻮه ﮔﺮی
و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺟﺎدوی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﺤﻨﻪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﺎر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎﺣﺮان،
ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﯾﺘﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮر ﭘﺮدازی ﺧﺎص و
رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ و ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ ،ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ
را ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﻌﺠﺰهی ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﯽ
در ﺻﺤﻨﻪ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس،
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎن
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺠﺰات ،ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﻂ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎﺣﺮان اﺳﺖ و ﻣﻌﺠﺰات اﯾﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺣﯿﺮت و ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺬاب و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۶ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن :در ﺗﻮرات آﻣﺪه ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻧﺰد
ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻋﻮن ﺣﺮفﻫﺎی آﻧﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه آورد و ّ
ﺣﺘﯽ در ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن
ﺳﺎﺣﺮان و ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺠﺰات
ﻓﺮاوان ،ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از
ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﮐﻦ.
ُْ
در رواﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ)َ :و أﻟ ِﻘ َﯽ
ْاﻟ ﱠﺴ َﺤ َﺮ ُة َﺳﺎﺟﺪ َ
زﻣﯿﻦ( در
)ﺑﻪ
ﮐﻨﺎن
ﺳﺠﺪه
ان
ﺮ
ﺳﺎﺣ
»و
(؛
ﯾﻦ
ِ ِ
َ ُْ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ« )ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  ۱۲۰و ﺷﻌﺮاء آﯾﻪ) (۶۴ﻓﺄﻟ ِﻘ َﯽ
ﱠ ً َ ُ
َ ُ َ
ون َو ُﻣ َ
ﱠ
ﻮﺳﯽ()» ،ﻋﺼﺎی
اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُة ُﺳﺠﺪا ﻗﺎﻟﻮا َآﻣ ﱠﻨﺎ ﺑﻪ رب ﻫﺎر
ﻣﻮﺳﯽ اﻓﺴﻮنﻫﺎ را ﺑﻠﻌﯿﺪ (،و ﺳﺎﺣﺮان ﺳﺠﺪهﮐﻨﺎن )ﺑﻪ زﻣﯿﻦ(
در اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻤﺎن
آوردﯾﻢ« ﺳﻮره ﻃﻪ ،آﯾﻪ.۷۰
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ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺎ در ﻓﯿﻠﻢ
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺮان ﭘﺲ از ﻣﻌﺠﺰهی ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﺎر ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن اﻣﺮ ،ﻣﻌﺠﺰه آن ﺣﻀﺮت
را درﺣﺪ ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم
آن را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آب رود ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﯿﻦ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
در رواﯾﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎس
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻓﺎدار ﺑﻪ اﺻﻞ داﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮده و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن در روﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۷ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ در ﻗﺮآن
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و در داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻓﯿﻠﻢ ،ﺻﺤﻨﻪی رﺳﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻃﻮر
و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای وﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای
ﻣﻮﺳﯽ! ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮأم ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ادب و ﺗﻮاﺿﻊ
ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺖ را ﺑﯿﺮون آر ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎک و
ﻣﻘﺪﺳﯽ )ﻃﻮی( ﮔﺎم ﻧﻬﺎدهای ،ای ﻣﻮﺳﯽ! ﺗﻮ را ﺑﺮای ﻧﺒﻮت و

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا ده،
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﻢ و ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﻤﺎ و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎی دار.«...
اﻣﺎ در ﺻﺤﻨﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ او
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و اﺟﺎزه در اﻋﺘﺮاض
ﮐﺮدن ﺑﻪ او ،در ﺗﻔﮑﺮات ﯾﻬﻮد وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺎﺋﺪه» (۶۴/و ﻗﺎﻟﺖ
ُ
ُ
ٌ ُّ
ُ
ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻞ َﯾ ُ
ﺪاه
اﻟﻠﻪ ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ ﻏﻠﺖ أﯾﺪﯾﻬﻢ و ﻟ ِﻌ ُﻨﻮا ﺑﻤﺎ
اﻟﯿﻬﻮد َﯾﺪ ِ
َ
َﻣ ُﺒﺴﻮﻃﺘ ِﺎن «.و ﯾﻬﻮد ﮔﻔﺘﻦ دﺳﺖ ﺧﺪاﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺖﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻟﻌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ دو دﺳﺖ ﺧﺪا ﮔﺸﺎده اﺳﺖ.«.
در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
از ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺧﺪا در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دارد .ﺳﺎﺧﻨﺎر اﯾﻦ
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺛﺮ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮی و دﯾﻨﯽ دارد و
ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ؛ داﺳﺘﺎن رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﻪ دراﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺸﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮی
ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ دارد.
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه در ﻗﺮآن
و ﺗﻮرات ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۳ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن و ﺗﻮرات؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﺻﺤﻨﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﻓﯿﻠﻢ

ﺷﮑﻞ  -۴ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و
اﺟﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺣﺮﯾﻦ؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ.

ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺮآن

ﺗﻮرات

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن از آب
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

√

×

ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ

√

×

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﻗﻮﻣﺶ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد

×

√

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮم
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد

×

√

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮﻋﻮن،
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد

×

√

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎ زد

√

×

۵۷

۵۸
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ﺟﺪول  -۴ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه.

ﻧﻤﻮﻧﻪی دوم :اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ »ﻓﯿﻠﺸﺎه«

ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ

ﻓﯿﻠﺸﺎه

ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

The Elephant King

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ

۱۳۹۶

ﮐﺎرﮔﺮدان

ﻫﺎدی ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﻔﯿﺪیﮐﯿﺎ  -ﻫﺎدی ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن -
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﻣﻀﺎنﭘﻮر

ﺑﺮ اﺳﺎس

داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ و ﺣﻤﻠﻪ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ
در ﻗﺮآن

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺳﺘﺎر اورﮐﯽ

زﺑﺎن

ﻓﺎرﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ  -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه

اﯾﺮان

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ

 ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش

ﺑﯿﺶ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ ﭘﻮﯾﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﭼﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺒﺎس اﻣﺮی دو وﺟﻬﯽ اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآورده ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .زﯾﺮا
اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ در ﻋﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآوردهی اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ،واﻣﺪار اﺛﺮ اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ و ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ
رواﯾﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺎﻣﻼ وﻓﺎداراﻧﻪ
و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﮐﻪ ُﺑﻌﺪ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ
را ﭘﺮرﻧﮓ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﭼﻦ در ﻣﻮرد دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺎﻃﺐ ،دﯾﺪن اﯾﻦ اﺛﺮ
اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ
از ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺒﺎس و آﮔﺎﻫﯽ از روﻧﺪ داﺳﺘﺎن ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درک ﺑﺎزی ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻨﻬﺎ و
ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  -۵دو ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﻌﺮوف از اﻧﯿﻤﺸﯿﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه

ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﯾﺖ  imdb.comو ﺳﺎﯾﺖ glorytoon.com
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ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن

ﻓﯿﻠﺸﺎه داﺳﺘﺎن ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺷﺎدﻓﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ رﯾﯿﺲ
ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻓﯿﻞﻫﺎﺳﺖ .ﺷﺎدﻓﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﺗﭙﻞﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯿﻪ و
اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﭼﻠﻔﺘﯽﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .او ﻋﺰﯾﺰ
درداﻧﻪ ﻣﺎﻓﯿﻞ )ﻣﺎدرش( اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞﻫﺎ
ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻘﺐ ﺷﺎﺳﻔﯿﻞ
را ﺑﻪ او دادهاﻧﺪ .ﺑﺎ آﻣﺪن ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﯿﻞﻫﺎ و
ﺷﮑﺎر اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ،ﺷﺎدﻓﯿﻞ و اﻋﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪاش در ﮐﺸﺘﯽ دزدان،
زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﺸﺘﯽ ﻓﯿﻠﺸﺎه ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﯾﻢ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ اﺳﯿﺮ اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ اﯾﻦ دزدان ﻓﺮدﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم
اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﮐﺮده را
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮرش ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺻﺒﺎ اﺳﺖ
و ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺼﺪ دارد در آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﯿﻞﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺘﮑﺪه درﺳﺖ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺮﯾﻢ ،ﮐﺸﯿﺶ
ﻣﻌﺮوف ﺷﻬﺮ ﺑﺴﭙﺎرد وﻟﯽ وی زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽرود.
ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺘﮑﺪه ،روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻬﺮش ﺑﻮاﺳﻄﻪی
ورود ﺗﺠﺎر و ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﭘﺮ روﻧﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﮑﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ
ﺑﺘﮑﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻼﻓﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪی ﻓﯿﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮑﻪ رواﻧﻪ
ﻣﯽﺳﺎزد .در ﺑﯿﻦ راه ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ ) (۵ﺑﺎ ﮐﺎروان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﺐ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﯿﻠﺸﺎه ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮدن ﻓﯿﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻓﯿﻞﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﯿﻠﺸﺎه ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮑﻪ رواﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺎﺑﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻨﮓ رﯾﺰهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺳﻨﮓﻫﺎ را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
داﺳﺘﺎن ﺑﺎ وﻻدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎم
اﻟﻔﯿﻞ ﺷﻬﺮت دارد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ داﺳﺘﺎن در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس

در ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از داﺳﺘﺎنﻫﺎی
ً
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ،ﻗﺎﻟﺒﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎن
ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و داﺳﺘﺎن از دﯾﺪ وی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان رواﯾﺖ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ،داﺳﺘﺎن ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﻓﺮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭼﻬﺎرﭼﻮب واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن را ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد در
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺗﻔﺎق اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ
از ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻤﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﮑﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺑﺎﺑﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺧﻮد
ﻓﯿﻠﺸﺎه اﺳﺖ .ذﮐﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی در
ﻗﺮآن ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻧﮑﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد
ﻗﺮآن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد:
 -۱ﺗﺰﻟﺰل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻌﺒﻪ :ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻧﺠﺎﺷﯽ ) (۶ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ
و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮدم ﺟﺰﯾﺮه
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
ﻣﻬﻢ ﻣﮑﻪ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﻠﻐﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﻃﺮاف و در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮب و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻋﺮاب ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و ﮐﻌﺒﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ زدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﻌﺒﺪ اﺑﺮﻫﻪ را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﺮﻫﻪ ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ،
و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ وﯾﺮان ﮐﻨﺪ و ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﺳﺎزد .زﯾﺮا ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و روﻧﻖ
ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻪ آوازه اش در ﺗﻤﺎم ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺑﺮ
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﮑﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ اﻓﺰود.
 -۲اﯾﻤﺎن ،اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا :ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در
داﺳﺘﺎن اﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﮑﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﺮﻫﻪ ﭘﯿﮑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرگ اﻫﻞ ﻣﮑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﮑﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .او ﺑﺮای رﺋﯿﺲ ﻗﺮﯾﺶ،
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻧﯿﺎﻣﺪم،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﻬﺪام ﮐﻌﺒﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮدهام« .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﮏ اﺑﺮﻫﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺮو ﺑﻪ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﮕﻮ ﻣﺎ ﺳﺮﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻮن ﺗﻮان آن را ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﻪ

۵۹

۶۰

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪای ﻣﺎ و ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻠﯿﻞ
وی اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎ
ﻫﯿﭻ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮد) .ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ(۱۳۸۵:۱۲۵ ،
اﯾﻦ رواﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮﯾﺸﺎن و در رأس
آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ رﯾﯿﺲ ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
زﯾﺮا اﻋﺮاب ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ و آن را ﻣﯿﺮاﺛﯽ از
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
 -۳ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ :از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺬاب ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ زﯾﺮا ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺒﻮد .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
از ﺳﻮی درﯾﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ
ﺳﻪ ﻋﺪد ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر و دو ﺗﺎ
در ﭘﻨﺠﻪﻫﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺨﻮد ،اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن اﺑﺮﻫﻪ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﻫﻼک ﻣﯽ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم وﺣﺸﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﻟﺸﮕﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و راه ﯾﻤﻦ را ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در وﺳﻂ ﺟﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ ﺧﺰان ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻣﺠﺎزات ﻟﺸﮑﺮ اﺑﺮﻫﻪ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪا
ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﭼﻨﺎن درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎه
ُ
َ
ﺼﻒ َﻣﺎﮐﻮل( درآﯾﻨﺪ .ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ
ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺧﻮرده ﺷﺪه )ﻋ ِ
ﺳﻮره از ﻃﺮح داﺳﺘﺎن ﻣﺰﺑﻮر ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ و ﻧﺰول
ﻋﺬاب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ّ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺣﻖ اﺳﺖ.
 -۴ﻣﻌﺠﺰه ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﻔﺼﻞ و
ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻮﺑﻨﺪه ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺼﺎﺣﺖ
و ﺑﻼﻏﺖ ،آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰات
ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ
ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻫﺪف آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آﺋﯿﻦ او آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻋﺠﯿﺐ و اﻋﺠﺎزآﻣﯿﺰ ،ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات دﯾﮕﺮ ﯾﮏ
ﻓﺮق روﺷﻦ دارد ،زﯾﺮا ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح ،زﻟﺰﻟﻪ
و ﺳﻨﮕﺒﺎران ﻗﻮم ﻟﻮط ،ﺗﻨﺪﺑﺎد ﻗﻮم ﻋﺎد و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد،
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد وﻟﯽ داﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮدی ﻟﺸﮕﺮ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻘﺎر و ﭘﺎﻫﺎی آن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ
ﻓﺮو ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و

ﻫﻤﻪ اﻣﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎرق ﻋﺎدت ،وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
 -۵اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه :در ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎب ﺣﺎدﺛﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و واﻗﻌﻪ ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آن
دوران ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺐ آﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺸﺎرت از آﻣﺪن ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﻗﻮام ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی
ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در
رواﯾﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ،
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮرات
درﺑﺎره آﻣﺪن ﯾﮏ ﻧﺎﺟﯽ ،ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ آﺷﮑﺎرا از ﻧﺒﻮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ص( ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻋﺮاب ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی ﺧﻮد از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ از
ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻨﺠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه ﺑﺎ
ﻣﺘﻮن ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس

داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﺸﺎه رواﯾﺘﯽ از ﺣﻤﻠﻪی اﺻﺤﺎب اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮآن ﯾﮏ
ﺳﻮره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯿﻞ دارد .اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﯾﺘﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ ،در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻓﯿﻠﺸﺎه،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱ﺗﺰﻟﺰل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻌﺒﻪ :ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻣﺘﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻌﺒﻪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﺮاب و ﺗﺠﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد و اﺑﺮﻫﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻬﻢ را ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﺑﻨﺎی آن را داﺷﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺒﺎدت و ﺗﺠﺎرت ﺷﻮد
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻓﯿﻠﺸﺎه ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﻌﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﻼنﻫﺎی آﺧﺮ ﻓﯿﻠﻢ،
ﻫﯿﭻ ﺻﺤﻨﻪای از ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺒﺎدت
ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﻮدن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ در
ﭼﻨﺪ دﯾﺎﻟﻮگ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺳﻔﻞ درﺑﺎره ﮐﻌﺒﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻌﺒﻪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭘﺲ
ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از واﻗﻌﻪ ،درﺑﺎرهی ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن آن
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ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪه ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهی ﮐﻌﺒﻪ و اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮای داﺳﺘﺎن
درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪاﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺷﺮح ﻣﺴﺘﯿﻢ
رواﯾﺖ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -۲اﯾﻤﺎن ،اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻓﯿﻞ ) (۷ﻧﺸﺎن از اﯾﻤﺎن ﻣﺮدﻣﺎن آن دوره ﺑﻪ
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﭙﺎه
اﺑﺮﻫﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺘﺮان ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻏﺎرت
ﺑﺰرگ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺮﯾﺶ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐِ ،
و اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﺶ و اﻟﺘﻤﺎس از ﺳﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را دارد وﻟﯽ
وی ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ دارد و آن ﻫﻢ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی

ﺷﮑﻞ  -۶ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ.

ََ َ ّ َ
َ ََ َ
ﺷﺘﺮ
ﯿﺖ
ﻻﺑﻞ  ،و ان ﻟﻠﺒ ِ
اﻧﺶ َ اﺳﺖ و اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ :اﻧﺎ رب ا ِ
َر ّﺑﺎ َ
ﺳﯿﻤﻨﻌﻪ ! ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺘﺮاﻧﻢ ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﯽ
دارد ﮐﻪ از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﯿﻠﻢ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ
ﮐﺎﻣﻼ وﻓﺎدار ﺑﻪ اﺻﻞ رواﯾﺎت و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد از داﺳﺘﺎن اﺑﺮﻫﻪ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﯿﻠﻢ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی
اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﻗﺘﺒﺎس ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ از رواﯾﺎت ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهی ﮐﺎﻣﻼ وﻓﺎدار آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اوﻟﯿﻦ آﯾﻪ از ﺳﻮره ﻓﯿﻞ،
ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ َﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪی
َ َ َ َ َ َ
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ أﻟ ْﻢ ﺗ َﺮ ﮐ ْﯿﻒ ﻓ َﻌﻞ
ْ
َ ُّ َ
ﮏ ﺑ َﺄ ْﺻ َ
ﺎب اﻟ ِﻔﯿﻞ ) .(۸اﺑﺮﻫﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺤ
ِ
رﺑ ِ
ِ
ﮐﻌﺒﻪ رﻓﺖ و در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﺮﻫﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﺑﺮﻫﻪ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺖ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ،آﻧﻬﺎ را درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪرت
اﻟﻬﯽ ﻇﺎﻫﺮ و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد.

ﺷﮑﻞ  -۷ﺻﺤﻨﻪی روﺑﺮوﯾﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ اﺑﺮﻫﻪ و ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺘﺮان؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ.

۶۱

۶۲
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در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﮓ رﯾﺰهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻼنﻫﺎ
در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
و ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ،ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴ﻣﻌﺠﺰه ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻌﺠﺰات دارد در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﻮده و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺪس
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ در درون ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهﻫﺎ ﻗﺪرﺗﯽ آﻓﺮﯾﺪه
ﮐﻪ اﻧﺪام ﻟﺸﮕﺮ اﺑﺮﻫﻪ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه درﻫﻢ ْﮐﻮﺑﯿﺪه و ﺧﻮرده
َ َ ََُ ْ ََ ْ ﱠ ُ
َ ُ
ﻮل ).(۹
ﺷﺪه )ﻣﺎﮐﻮل( ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻓﺠﻌﻠﻬﻢ ﮐﻌﺼ ٍﻒ ﻣﺄ ﮐ ٍ
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ) (۱۰اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه:
»در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺳﻮی درﯾﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﺷﮑﻞ  -۸ﺣﻤﻠﻪی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺑﺎﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ.

ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر و دو ﺗﺎ در ﭘﻨﺠﻪﻫﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻧﺨﻮد ،اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن اﺑﺮﻫﻪ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ،
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻫﻼک ﻣﯽ ﺷﺪ «.اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ دو ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه در ﭘﻨﺠﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ رواﯾﺎت ﺑﺮ ﺳﻪ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﯽ در اﻗﺘﺒﺎس ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و
ﺷﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﯾﺖ ،ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۵اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه :در اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا
ﻣﻨﺠﯽ ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در اﻧﺘﻬﺎی داﺳﺘﺎن ﺑﺎ وﻻدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﯿﻞ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ً
ﻋﯿﻨﺎ در رواﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﻢ
و ﮐﺎﺳﺘﯽ دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺷﺎرات ،در ﻃﻮل ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﯽ اﺷﺎره
ای ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻘﺒﻪی ذﻫﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  -۹ﺣﻤﻞ دو ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن؛ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﻫﺎﭼﻦ در ﻣﻮرد اﻗﺘﺒﺎس ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
ﻓﺮآوردهی اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻓﯿﻠﺸﺎه در ﻋﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را واﻣﺪار اﺛﺮ اﺻﻠﯽ
و اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ،روﻧﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ذﮐﺮ
ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ و اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺎﻣﻞ و وﻓﺎداراﻧﻪ ای ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ در روﻧﺪ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
وﻓﺎداراﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ ،ﻣﻄﻠﺐ دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮرواﯾﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ

ﺷﮑﻞ  -۱۰وﻻدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص(؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ.
ﺟﺪول  -۵ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و درون ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه ﺑﺎ
ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن و رواﯾﺎت؛ ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﺻﺤﻨﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﻓﯿﻠﻢ

ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺮآن

رواﯾﺎت

ﺟﻮاب ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ درﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ
رﯾﯿﺲ ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ

√

√

ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دو ﺳﻨﮓ رﯾﺰه
در ﭘﻨﺠﻪﻫﺎ

√

×

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ در ﺻﺤﻨﻪی ﻧﺎﺑﻮدی
ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ

√

√

اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﯽ ﺑﺎ وﻻدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص(

√

√

ﻣﺨﺎﻃﺐ از دﯾﺪﮔﺎن ﻫﺎﭼﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ،آن دﺳﺘﻪ از
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺒﺎس آﮔﺎﻫﻨﺪ از دﯾﺪن اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ
ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .داﺳﺘﺎن اﺑﺮﻫﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه در ﻗﺮآن
ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ رواﯾﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺒﺎس در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،اﺣﯿﺎی دوﺑﺎره ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ادﺑﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را از
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻫﺎﭼﻦ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎور وی،
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻗﺘﺒﺎس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺘﻦ ،ﺟﻬﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد ،ﮐﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﮐﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻮردی ،ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ و ﻓﯿﻠﺸﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس وﺟﻮد دارد ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
درﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﺼﻮﯾﺮی و از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﮔﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﯾﺖ،
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ و آﻣﻮزش داده ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ
روﺷﯽ درﺳﺖ ﻣﻮرد اﻗﺘﺒﺎس ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،آﺛﺎر ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺠﺎی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ و ﻓﯿﻠﺸﺎه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دو اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻣﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺐ
دﯾﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ،اﻣﺘﺤﺎن و ﺑﻼﻫﺎ،
ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ،ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﯿﻠﻢ در
اﻗﺘﺒﺎس از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
ﯾﺎ ادﺑﯽ دﯾﮕﺮ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺛﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰﻧﺪ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ در
اﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪ او ،ﺗﻨﻬﺎ رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺛﺮ اوﻟﯿﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﭼﻦ در ﻣﻮرد اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ آن را اﺛﺮ دوم ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻪ

۶۳

۶۴

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

درﺟﻪی دو ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﯿﻤﺸﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از داﺳﺘﺎن ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی
اﻗﺘﺒﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻔﺴﯿﺮ ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺛﺮ دوم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺮح داﺳﺘﺎن در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ و
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﮐﺜﺮ اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﮐﺮد ،و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺒﺎس ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺘﻮن،
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪی اﻗﺘﺒﺎس در اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮرد اﻗﺘﺒﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺪه ای ﺑﺎ
ﻣﻌﺎﻧﯽ و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و دارای ارزش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻟﻖ
اﺛﺮ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮی را
ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎوی آن دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ و اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ،

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻗﺘﺒﺎس ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﯾﮏ اﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎﭼﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارد در اﻗﺘﺒﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآورده ،در واﻗﻊ
اﺛﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد .اﺛﺮی ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد ﺑﻮدن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآوردهی
اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ،واﻣﺪار اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی
اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ درون ﻣﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ از روی ﻧﺴﺨﻪی اوﻟﯿﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﮐﺜﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی
اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ،داﺳﺘﺎن و دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻗﺘﺒﺎس از ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺧﺪﺷﻪ
دار ﺷﺪن ارزﺷﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد .اﻣﺎ از ﺳﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
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 ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج  -دوﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب از ﺗﻮرات ﯾﻬﻮدﯾﺎن. ﭘﻮرﺷﺒﺎﻧﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ؛ ﻋﺒﺪی ،ﻣﻬﺪی ) .(۱۳۹۲ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥاﻗﺘﺒﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ .ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،۱۳۹۲ ،ﺻﺺ
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 ﺟﻬﺎزی ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ) .(۱۳۹۰ﺷﯿﻮﻫﻬﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ.ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم اﯾﺮان .ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۴ﺑﻬﺎر ،ﺻﺺ.۳۳-۴۰
 ﺳﺮﮐﯽ ،ﻫﺎﻧﯿﻪ ) .(۱۳۹۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺒﺎس وﻓﺎداراﻧﻪو ﻣﻮﻓﻖ از اﻣﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﺪون ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی آن در اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک.
 ﺷﻬﺒﺎزی ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ ﺷﻬﺒﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۹۱ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻗﺘﺒﺎس وﺗﺼﺎﺣﺐ در ﺳﯿﻨﻤﺎ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻨﺮ زﯾﺒﺎ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .دوره
 ،۱۷ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۱ﺻﺺ .۲۴-۲۷
 ﺻﻤﺪی ،ﺻﻬﺒﺎ ) .(۱۳۹۱ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯽﺑﺮ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی  ۸ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان .داﻧﺸﮑﺪه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت.
 ﺷﻤﺲاﻟﻬﯽ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ) .(۱۳۹۷از داﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽاﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﺷﯿﻮۀ اﻗﺘﺒﺎس ﻫﺎﯾﺎﺋﻮ ﻣﯿﺎزاﮐﯽ از ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ژاﭘﻦ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ .دوره  ،۶ش .۴
 ﻃﺤﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۹۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﺎد ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮعﻗﺮآﻧﯽ رﺷﺪ )ﻣﻌﻨﻮی( ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﯿﻤﺸﻦ .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﺎﻧﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ .ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک.
 -اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻓﯿﻠﺸﺎه ) .(۱۳۹۶ﻫﺎدی ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ،ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ ﭘﻮﯾﺎ ،اﯾﺮان.
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