بازنمایی مضامین و مفاهیم سنتگرایی دینی در آثار سیدرضا میرکریمی (با
تأکید بر فیلم زیر نور ماه و اینجا چراغی روشن است)

فاطمه نوریراد /1هادی جعفرینژاد2
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چکیده
هدف اصلی این مقاله تحلیل بازنمایی مضامین سنتگرائی دینی موجود در فیلمهای سیدرضا میرکریمی است .بدین منظور از
نظریه بازنمائی و اصول مفاهیم سنتگرایانه و مولفههای سنتگرایی در هنر استفاده شده است .برای تحلیل فیلمها نیز از روش
تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که گفتمان مسلط بازنمایی شده در فیلم های میرکریمی
گفتمان سنتگرائی دینی است .میرکریمی دلبسته سنتهای دینی است و در فیلمهایش از آن دفاع میکند .او اعتقاد راسخی به
ریشههای ایرانی  /اسالمی جامعه ایران دارد و سعی میکند در آثارش درباره آنها صحبت کند .سنت اما برای میرکریمی در دیالوگی
مدام با مدرنیته قرار میگیرد و این دیالوگ دو طرفه باعث میشود تا هریک از دیگری تاثیر بگیرد .سنتگرایی میرکریمی به ضدیت
با مدرنیته نمیانجامد بلکه باعث همجواری صلحآمیز این دو مفهوم با یکدیگر میشود و این دقیقا همان نگاهی است که در
سنتگرائی دینی ترویج می شود.
واژگان کلیدی :سنتگرائی دینی ،نشانهشناسی ،سیدرضا میرکریمی ،نظریه بازنمائی ،هنر سنتی ،هنر مقدس و هنر دینی.

 -1دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
fateme.noorirad@gmail.com
 -2معاون فرهنگی سازمان برنامه ،تهران ،ایران،
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مقدمه
هنر سنتی ریشه در شناخت عرفانی و اندیشهه رواهانی
دارد و منشع باز روح هنرمند قلمداد می شود و این گونه
نیست کهه وابسهته صهرف بهه توانهاییههای فهردی و
شخصههی و اسههتعداد هنرمنههد باشههد .هنههر از منظههر
سنتگرایان بر دو رکن زیبایی و نمادگرایی استوار است.
سنت گرایان معتقدند زیبایی با اقیقهت مهرتبط اسهت و
زیبایی انسان را به اقیقت راهنمایی میکند .هنر سنتی
در ایجاد اال و هوای معنهوی مهوثر اسهت و زمینههای
فراهم میکند که در آن شهود ما بعدالطبیعی رخ دهد و
به همین دلیل وجود هنر سنتی برای فهم ساات ذوقی
سنت ضروری به نظر میرسد .ازدیهدگاه سهنت گرایهان
"هنر سنتی" و "زبان بشهری" دو شهیوهای اسهت کهه
سنت از طریق آن سخن میگوید .بها ایهن تفهاوه کهه
زبان ،بیرونسازی چیزی است که در بطن قرار دارد .اما
هنر سنتی وسیلهای است که با آن میتوان از ظاهر بهه
باطن رسید .در این تفکر اندیشه «هنر برای هنر» جائی
ندارد بلکه هنر در خدمت انسان و برای انسان است.
میتوان از «انتزاعهی بهودن» و «طبیعهتگریهزی» بهه
عنوان یکی از شاخصههایی کهه در هنهر تحهت أ ته ثیر
رویکرد سنتگرا دیده میشود نام برد .همهان طهور کهه
بورکهاره بیان میکند "اادیت در عین اهال کهه بهه
غایت عینی و انضمامی است ،به نظر انسهان ،تصهوری
انتزاعی مینماید و این امهر بهه عهالوه بعضهی عوامهل
مربوط به ذهنیت سهامی مبهین خصهلت انتزاعهی هنهر
اسالمی است .محور مرکزی اسالم اادیت و واهدانیت
است ولی هیچ تصویری قادر به بیهان آن نیسهت" .بهر
این مبنا می توان از عنصر «تکرار» به عنهوان یکهی از
عناصری که در این رویکرد برجسته میگردد نام بهرد .
یکی دیگر از این کلیهد واهه ههای اساسهی نهزد سهنت
گرایان «سمبولیسم» است .در واقهع ،همهان طهور کهه
بورکهاره نمهاد و سهمبل را چهارچوج تجلأهی مفهاهیم
عظیم و معارف جاویدان می دانست ،نصر نیز رمزگرایی
را یکی از ویژگیهای اکمهت برتهر مهیدانهد .از نظهر
سنت گرایی اساس اکمت الههی سمبولیسهم اسهت .در
رویکرد سنتگرایی بیان تجریدی رمهزی و نمادگرایانهه
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واالترین شکل ارائه محتوای قدسهی اسهت .بورکههاره
معتقد است زبان رمزی و تمثیلی آثار هنری ،بیانی ویژه
از همان مؤلفهه ههای فرازمهانی ادیهان هسهتند« :هنهر
قدسی مانند هنر اسالمی ،همواره شامل عاملأی جاویدان
و ابدی است» .
اعتقاد به تواید و یگانگی خداوند از اصیلتهرین مبهانی
فکری هنر اسالمی است .اصل تواید محوری و مرکهز
محوری در اساس چارچوج فکری اسهالم خانهه دارد و
بالطبع هنرمند اسالمی می خواهد تا با اثر هنهری آن را
به نمایش بگذارد .هنر اسهالمی اساسهاا از توایهد مایهه
میگیرد؛ یعنی از صعود و عروج نفس به سهوی خهدای
متعال و اتی تفکر در یگانگی اادیت .نصر در خصوص
ویژگی های درونی هنر اسالمی و تجلأی مفاهیم در این
باج می گوید" :هنر اسالمی نتیجهه تجلأهی واهده در
ساات کثره است .این هنر به شیوه ای خیهره کننهده
واده اصل الهی ،وابسهتگی همهک کثهراه بهه خهدای
وااد ،فناناپذیری جهان و کفیاه مثبت عالم هسهتی یها
آفرینش را نشان می دهد".
با توجه به این مفاهیم سیدرضا میرکریمی را مهیتهوان
کارگردان طیفی دانست که در سینمای ایران به عنهوان
طیف دینی – سنتی شناخته میشوند .کارگردانهانی کهه
به سینما آمدند تا از مفاهی مهدینی در سهینما صهحبت
کنند و یا از سنت ها در قالب سهینما دفهاع کننهد .رضها
میرکریمههی را مههیتههوان سههتایشگههر سههنت دانسههت.
میرکریمی به شده دلبسته سنت است .این دلبستگی تا
ادی است که او را وادار می کند تا سنتها را سهتایش
کند .میرکریمی در تمام آثارش بهه دنبهال ارائهه چههره
رامانی از اسالم است .این سنتگرائی اما به ضدیت بها
مدرنیته نمیانجامد .اگهر میرکریمهی سهعی مهیکهرد از
سنت چماقی برای کوبیهدن مدرنیتهه بسهازد ،قطعهاا راه
بنیادگرایی را در پیش گرفته بود .اما او به جای سهاختن
چماق از سنت ،سعی میکند این مفهوم را به همنشینی
با مدرنیته برساند و سعی کند به سنتهها رنهه هویهت
بخشی بزند .مسئله اصهلی میرکریمهی در فهیلمههایش
افظ همین سنت بها توجهه بهه ظههور مدرنیتهه اسهت.
میرکریمی قصد نهدارد مدرنیتهه را در نظهر نگیهرد ،بلکهه

مهارتهای شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکههای اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

سعی دارد به جای نفی مدرنیته ،سنتها را در دل جههان
مدرن جست و جو کند .برای همین هم هست که در آثار
میرکریمی وسایل مدرن به وفور دیده میشود.
از ماشین مدرن دکتر عالم تا لب تاپ پسرک یه ابه قند.
از وسایل مدرن موجود در خانه زن به همین سهادگی تها
موبایلهای دختران فیلم دختر .میرکریمی میداند بهدون
در نظر گرفتن مدرنیته نمیتواند از سنت تعریهف دقیقهی
داشته باشد .میرکریمی را می توان نقطه تمهایز سهینمای
ایران مها بهین سهنتگرایهی و بنیهادگرایی ههم دانسهت.
میرکریمی به خاطر همین نگاه پذیرا است کهه مرزبنهدی
روشنی با محافظه کاران سهینمای ایهران دارد .محافظهه
کاران از سنت ابهزاری بهرای نفهی کهل پدیهده مدرنیتهه
میسازند .نگاه آن ها به سنت سیاسی است .سیاسهی بهه
این معنا کهه آن هها سهنت را بهرای نفهی دسهتاوردهای
سیاسی مدرنیته مثل دموکراسی اسهتفاده مهیکننهد .امها
میرکریمی این دو پدیده را هم عرض هم میداند.
میرکریمی اگر اصراری بهه افهظ سهنت دارد بهه علهت
ماهیت هویتی آن اسهت .میرکریمهی در سهنت هویهت
خویش را جست و جو می کند .سهنت بهرای او چیهزی
است که تمایز ایجاد می کند .تمایزی بهین او و انسهان
زاده شده در غرج .سنت هویت اوست نه ابزار او .سهنت
با چنین دیدگاهی جنگی با مدرنیته ندارد بلکه میتوانهد
همکهار مدرنیتهه باشههد .میرکریمهی اعتقهاد دارد از هههم
نشینی سنت و مدرنیته اعتدال زاده می شود .این مقالهه
نیز با استفاده ازروش تحلیل محتوای کیفی بها رویکهرد
نشانهشناسی به دنبال این است که به بازنمایی مفهاهیم
سنت گرائی دینی در آثار او بپردازد و به ایهن سهؤاااله
پاسخ دهد :چه نشهانه هها و نمادههائی از سهنت گرائهی
دینهی در فهیلمهههای او وجهود داردی آیهها فهیلم هههای او
نمایانگر هنر سنتی ،هنر مقدس و یا هنر مذهبی هستند
و به چه محتوا و مضامینی در این آثار تاکید شده استی
مفاهیم و نظریه های تحقیق
نظریه بازنمایی رسانهای
بازنمههایی یکههی از اصههطالااه کلیههدی در مطالعههاه
رسانهای است،واهه ای غنی با چندین معنهی .بازنمهایی
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ت کید دارد بر اینکه هر چند تصهاویر رسهانهای واقعهی و
قابل باور به نظر میآیند ،اما آنها ،هرگز دنیای واقعی را
معرفی نمیکنند )Stafford, 2003( .فرهنه لغهاه
مطالعهاه رسههانهای و ارتبههاطی بازنمهایی را ایههن گونههه
تعریف میکنهد :کهارکرد اساسهی و بنیهادین رسهانههها
عبارتست از بازنمایی واقعیتههای جههان خهارج بهرای
مخاطبان .اغلب دانش و شهناخت مها از جههان بوسهیله
رسانهها ایجاد می شود و درک ما از واقعیهت بواسهطه و
بههه میههانجیگههری روزنامهههههها ،تلویزیههون ،تبلیغههاه و
فیلمهای سینمایی و  ...شکل میگیرد .رسانههها جههان
را برای ما تصویر میکنند .رسهانههها ایهن ههدف را بها
انتخاج و تفسیرخود در کسوه دروازه بانی و به وسهیله
عههواملی انجههام مههیدهنههد کههه از ایههدئولوهی اشههباع
هسههتند.آن ه مهها بههه مثابههه یههک مخاطههب از آفریقهها و
آفریقههاییههها ،صههرجههها و آلبانیههایی تبارههها ،اعههراج و
مسلمانان و  ...مهیدانهیم ناشهی از تجربهه مواجههه بها
گزارشها و تصاویری است که بواسطه رسانهها بهه مها
ارایه شده است .از آنجائی که نمی توان جهان را با تمام
پی یدگی های بیشمار آن به تصهویر کشهید ،ارزشههای
خبری ،فشارهای پروپاگاندایی ،تهییج ،تقابل (که ما را از
دیگههران جههدا مههیسههازد) یهها تحمیههل معنهها در قالههب
مجموعه ای از پی یهدگی ههای فنهی و محتهوایی ارائهه
میدهند .براین اسهاس بازنمهایی عنصهری محهوری در
ارایه تعریف از واقعیت است ( Watson and Hill,
 .)2006بازنمایی فرآیندی است که از طریق آن افهراد
یک فرهنه زبان را به کار میبرند تا معنا تولیهد کننهد.
پس معنا همیشهه از فرهنگهی بهه فرهنهه دیگهر و از
زمانی به زمان دیگر تغییهر مهی کنهد و ههیچ تضهمینی
وجود نهدارد کهه ههر چیهزی در یهک فرهنهه معنهای
مشابهی در فرهنه دیگر داشته باشد( .هال)1191 ،
دایر در بحث بازنمایی به چهار بخش زیر توجه می کند:
 -1بازنمایی:ضرورتاا بر زبان رسانه ت کید دارد ،یعنی قرار
دادهایی که رسانه ها برای معرفی (بازنمایی) جهان بهه
مخاطب استفاده میکننهد؛  -2بازنمایاننهده (نمایهانگر و
معرف) چیزی بودن:دامنه انواع یا گونه هایی کهه بهرای
بازنمایی کردن گروههای اجتماعی به کهار مهیرود؛ -1
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کسی که مسئول بازنمایی اسهت؛  -4مخاطبهان دربهاره
آن ه که برای آنان بازنمایی شده چه فکری مهیکننهد:
مخاطبان می توانند خوانشی متفاوه از آن ه کهه متهون
رسانهای به آن ارجاع می دهند ،داشته باشند.
از نظر «ری هارد دایهر» مفههوم بازنمهایی در رسهانههها
عبههاره اسههت از :سههاختی کههه رسههانههههای جمعههی از
جنبههای مختلف واقعیت مثل افراد ،مکهان هها ،اشهیا ،
اشخاص ،هویت های فرهنگی و دیگهر مفهاهیم مجهرد
ایجاد میکنند .تجلی بازنماییها ممکن است به صوره
گفتاری ،نوشتاری یا تصاویر متحرک باشد".
هرچند بازنمایی در نگاه واقع گرایانه (رئالیستی) متشکل
از تصاویر یا صدای اوادث است ،ولی عمهل بازنمهایی،
به شکل کامل و مطلق ،جهان را نمایش نمیدهد.
محتوایههای رسهانهای همهواره دارای سهاختار هسهتند و
هرگز پنجرهای شفاف و روشن نیستند .بازنمایی از سهاختار
واهه و لغت فراتر میرود و این سؤال را پیش میکشهد کهه
چگونه گروهها (و ههر چیهز ممکنهی کهه در رسهانه وجهود
خارجی پیهدا مهیکنهد) بهه وسهیله محصهواله رسهانهای
بازنمایی شده استی این مساله بهه چگهونگی رسهانههها و
هانرهای مختلف مربوط میشود و در عین اال معهانی یها
اثراه ضمنی سیاسی وسهیعی را بها خهود بهه همهراه دارد.
بازنمایی نوعی عمل داللتگهر اسهت کهه مهنعکسکننهده
واقعیت بیرونهی اسهت؛ در واقهع ،بازنمهایی نهوعی تصهویر
دستکاری شده از واقعیت بیرونی است .همهه امهور جههان،
کپی واقعیت هسهتند و در ایهن میهان هنهر ،کپهی از کپهی
واقعیت است؛ هنر ،بازنمایی از بازنمایی است.
زبان ،ابزار بازنمایی واقعیت است ،تجلی های زبهانی بهه
صوره صدا ،تصویر و  ...است که واقعیهت را مهنعکس
میکند .در این میان ،رسانههها زبهان ارائهه بازنمهایی از
واقعیت را دارد و از خصیصه چند زبانی برخوردار اسهت.
مثال رسانه سینما ،دربر گیرنده تصویر و صدا است.
در اال کلی ،بازنمایی مشتمل بر چهار عنصر است:
 .1زاویه خاص دوربین
 .2برجسته سازی
 .1بهره گیری از واقعیت
 .4استفاده از فرصت های خاص.
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ذکر این نکته اهمیت دارد که بازنمایی بهه سهادگی بهه
موفقیت منتهی نمی شهود و متضهمن فراینهدی بسهیار
پی یده و پویا اسهت Stafford, 2003( .و هیهوارد،
)1131
پیشینه سنتگرایی
سابقک تاریخی سنت گرایی به عنوان یک جریان فکری
که بهدست اندیشمندانی چون رنهگنون ،کوماراسوامیو
شوان و سیداسین نصهر هویهت مسهتقلی یافهت ،بهه
کمتههراز یههک قههرن برمیگردد .مواجهههک متفکههران و
اندیشمندان با پدیده هاى مدرن طهی سهدگ گذشهته و
اضور پررنه فرهنه اجتماعى و مکاتب مدرن غرج
در ج وامع بشری و از طرف دیگر انحطهاط و آشهفتگى
در روح و روان افهههراد اجتمهههاع ،موجهههب شهههد کهههه
اندیشمندان و مت لهان مدرنیته به سهنت بازگردنهد.این
رویکرد جدید در غرج مسیحی ،بر پایک تقابل با تجدد
و تعامل با سنت ،توسط رنه گنون شهکل گرفهت کهه
بعدها جریان فکری موسهوم بهه سهنت گرایهان تبلهور
یافتند .این جریان مبتنی بر مبانی دینی ،عرفانی و امر
قدسی است و پیروان خود را شدیداا وفادار به فرهنهه
و سنت ادیان ،بهویژه «اکمت خالده« دعوه میکنند.
در واقع مههمتهرین اعتقهاد سهنت گرایهان ،عقیهده بهه
اکمت جاودانهای است که مشترک تمام ادیان است
و هر سنتی ،تجلی خاصی از آن است .آنها به واهده
متعالی ادیان نیز باور داشته و مهی گوینهد :ادیهانی کهه
منش الهی دارند ،در راسهتای رسهتگار کهردن بشهر در
عرض همدیگرند .آنها بین ظاهر و باطن دین ،تفکیک
قائل می شوند و گوهر و باطن ادیان را وااد میدانند.
تفکر اقانیت و واده درونی تمام ادیان و بهرگ همهه
آنها از یک اقیقت و اقانیت ،اولهین بهار بهه صهوره
تفکری منسجم و نظام منهد توسهط فریتیهوف شهوآن
مطرح شهد کهه ااصهل آن ،نظریهک «واهده متعهالی
ادیان» است که در کتاج وی ترسیم شهده اسهت.این
جریههان در دوران معاصههر در آمریکههها ،بیشههتر بهههه
«سنت گرایی» و در فرانسهه بهه «اکمهت جاویهدان»
شهره دارد.
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»جریان سنت گرا با بازگشت به مجموع اقایق ازلی و
ابدی ساری در ادیان مختلف ،به جدال با دنیای تجدد
رفته و مبانی تجدد و پسامدرن را بهه چهالش کشهیده
است و با قائل شدن به مبدأ وااد بهرای عهالم ،تمهایز
ظاهر و باطن و کثره ظهاهری و واهده بهاطنی ،بهر
واده متعالی ادیان ت کید دارند» (نصر)1131 ،
سنت گرایی در معنای جدید آن ،جریانی اسهت کهه بها
گنون آغاز شده است .این جریان با فریتیهوف شهووان
بههه اوج خههود رسههید و متفکههران و اکیمههانی چههون
کوماراسوامی ،سیداسین نصر ،مارکوپالیس و مهارتین
لینگز از برجستهترین ادامهدهندگان آن هسهتند .ایهن
جریان در واکنش به ااکمیت مطلق پارادایم مدرنیته و
بحران های ناشی از آن پدید آمهد؛ از ایهن روی بهرای
شناخت بههتر آن ضهروری مهینماید که دسههت کهم
ارزیهابی سنت گرایهان از مهدرنیههته را بههه اجمهال از
نظر بگذارنیم.
ویژگیییهییای مهییم تجییددگرایی از نظییر
سنتگرایان

 مشههاهدهگرایههی ،تجربهههگرایههی و آزمههایش
مداری؛
 پذیرش عقل استداللی و انکار عقل شهودی؛
 مههادیگرایی و انکههار اقههایق غیههر مههادی؛ یهها
الادریگری در نسبت با امور غیبی و خدا؛
 انسههان محههوری و غایههت داشههتن انسههان و
خواستههایش و تسخیر جایگاه خدا توسط انسان؛
 فردگرایی و فرد محوری؛
 برابری طلبی بدون در نظر گرفتن ویژگیهای
معنوی و تفاوههای جنسیتی؛
 آزاداندیشی صرف و مخالفت با هرگونه تعبد؛
 سنتستیزی و سنتزدایی؛
 فقدان هیچ شم قدسی و جهل دائمینسبت به
امور مابعدالطبیعی؛
 چشمانداز خطی و تکاملی ،که ااصل تکامهل
را هم دوران مدرن میدانند.
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تعریف سنتگرایی
تعریف سنت از نظر سنتگرایان بدین سادگی نیسهت و
دشوار بتوان به تعریفی وااد از نظر ایشان دست یافهت.
مهمترین دلیل این امر ایهن اسهت کهه سهنت در نگهاه
سنتگرایان امهری فرازمهان و فرامکهان اسهت و در آن
عنصر زمان و مکان اهمیت چندانی ندارد .در االی کهه
چنان که در تعریف آن گذشت ،سنت نزد عمهوم مهردم
امری زمانمند بوده و میراث ارزشمند گذشتگان اسهت.
در این راستا ،رنهگنون معتقد است که مفهوم سنت بهه
ادی تباه شده است که کسانی که جویای باز یافتن آن
هستند ،نمیدانند به کدام جهت روی آورند .از این روی
در این پژوهش به چند تعریف مهم بسنده میکنیم:
 لرد نورثبورن بر این باور است کهه سهنت در معنهایدرست کلمه ،رشتهای است که تمدن را به وای پیوند
میزند.
 سنتگرایی سنههت در معنههای عههام آن تقریبهاا بههمعنهای آداج و رسهومی است که زمهانی طوالنی از آن
گذشته باشد؛ اما به دلیل ارزش و اعتباری که نزد مردم
یک فرهنه یا تمدن دارد ،به زمان اهال نیهز انتقهال و
ادامه یافته است.
 مارکو پالیس نیز سنت را در ذاه خود بیصوره و فهراشخصی میدانهد؛ از ایهن رو از ههر تعریهف دقیقهی بهر
اساس معیار کالم (زبان) و اندیشه بشری میگریزد.
 سنت از نظر ریشهشناختی صرفاا به معنای آن چیهزیاست که منتقهل شهده اسهت .ایهن واهه هنگامیکهه بهه
صوره  Traditionلحاظ میشود ،به معنای اکمهت
و اقیقههت نخسههتین ،ازلههی ،تغییرناپههذیر ،خطاناپههذیر و
بهیصهوره اسهت؛ امها اگهر بهه صهوره tradition
مالاظه گردد ،بهه معنهای تجسهم صهوری اقیقهت در
هیئت اسطورهای یا دینیِ خهاص اسهت کهه در خهالل
زمان انتقال یافته است .سنهت در نظههر سهنتگرایهان،
امهری جهاودانه ،یهگانه ،فهراشخصی ،بهاطنی ،آسمهانی
و وایانی و بیوطن است ،بنهابراین همیشهه و همهه جها
هست ،هرچند در شرایط گوناگون صورههای گوناگون
مییابد .دکتر نصر ،سنتی را که در آثار سنتگرایهان بهه
کار رفته ،این گونه تعریف مینمایهد« :سهنت ،رسهم یها
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عاده یا انتقال قهری افکار و مضامین از نسلی به نسل
دیگر نیست ،بلکه از سهنت ،مجموعهه اصهولی را مهراد
میکند که از عالم باال فرود آمدهاند و در اصل عبارهاند
از یک نوع تجلی خاص ذاه الهی ،همراه بها اطهالق و
به کارگیری این اصول در مقاطع مختلهف و در شهرایط
متفاوه برای یک جماعهت بشهری خهاص .بنهابر ایهن،
سهنت در عهین اهال در اهد ذاه خهود قدسهی اسههت.
(رضوی)1191 ،
امر اساسی در آموزههای سنتگرایان تلقی خاص ایشان
از مفهوم سنت است .در نزد اینان سنت به معنای آن ه
در گذشته بوده یا شیوهههای معههود و مرسهوم نیسهت،
بلکه اقایق یا اصولی است دارای منشه الهوهی کهه از
طریق شخصیتههای مختلفهی معهروف بهه رسهوالن،
پیامبران ،اوتارهها ،لوگوس یا دی ِگر عوامل انتقال برای
ابنا بشر و در واقع یک بخش کامل کیهان آشکار شده
و نقاج از چهرگ آنها برگرفته شده است و این با پیامد و
اطالق و به کارگیری این اصول در اوزه های مختلهف
اعم از ساختار اجتمهاعی و اقهوقی ،هنهر ،رمزگرایهی و
علوم همراه است( .نصر )1131 ،چنهان کهه در تعریهف
فوق نیز مشهود است سنت در تلقی سنتگرایهان دارای
چند ویژگی اساسی است .نخسهت ،سهنت دارای منشه
الوهی و آسمانی است و ا بشری و زمینی نیسهت .پهس،
سنت از سنخ امور صرفا فرآوردگ دانش و تالش محه
بشری نیست و به همین دلیل اامالن یا ناقالن خاصی
دارد .سنت از این جهت با مفههوم «دیهن» و «واهی»
قرابت دارد ،اما باید توجه داشت که هر چند دین و وای
آسمانی در کانون سنت قرار میگیرند( ،همان )241 :امها
سنت مفهومی عامتر است که دین را ههم شهامل مهی
شود دوم ،سنت ااوی اقایقی وااد ،ازلی و ابدی است؛
اقایقی متافیزیکی که أ تنها با تعقهل شههود عقلهی بهه
فهههم در مههیآینههد .سههوم ،ایههن اقههایق وااههد تجلیههاه
گوناگون و متکثر دارند)1993, Schuon( :
از یک لحاظ فقط یک سنت ،یعنی همهان سهنت ازلهی،
وجههود دارد کههه همیشههه هسههت .ایههن همههان اقیقههت
یگانهای است که هم لب و ههم مبهدأ اقهایق اسهت،
همک سنتها تجلیاه زمیِنی مثل اعالی آسمانی هستند
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که با مثل ثابت سنت ازلهی مهرتبطانهد بهه همهان س
تجلی متکثر سنت وااد بهه بهارزترین شهکل در ادیهان
گوناگون مشهود است که چیزی جز بیانهای متنوع امر
وااد نیستند .تکثر تجلیاه سنت امری است که نخست
از باال و از جانب خود سهنت تعیهین شهده و بها مسهائل
تاریخی و جغرافیایی و مخاطبان خهاص ههر پیغهام نیهز
مرتبط است .چهارم سنت زنهده اسهت و قابلیهت ایجهاد
تغییر و تبدیل در مخاطبان خود را دارد .این امر ااصهل
جاری بودن ذاه قدسی در سنت است و از ایهن جههت
تمدن سنتی از تمام تمدنهای غیهر سهنتی جهدا اسهت
)همان141 :ه) 147و در نهایت ایهن کهه سهنت امهری
فراگیر است و همک وجوه زندگی بشر را در بر میگیرد :
»ماهیت فراگیر سنت بایهد مهورد ت کیهد قهرار گیهرد،در
تمدنی که سنتی توصیف میشهود ههیچ چیهز خهارج از
قلمرو سنت قرار نمیگیرد .هیچ اوزگ واقعیتی نیست که
خارج از اصول سنتی و موارد اطالق و کاربرد آن اصول
اق موجودیت داشته باشد؛ بنابراین ،سنت نه فقهط بهه
معرفت بلکه به محبت و اعمهال نیهز اهتمهام مهیورزد.
(همان152 :ه)151
سنت در معنای کلهی تهر آن را مهیتهوان مشهتمل بهر
اصولی که انسان را به عالم باال پیوند میدهند ،دانست.
اال آن که از منظر دیگر ،دین را مهیتهوان در معنهای
اساسیاند و انسان را به مبدأش پیوند مهیدهنهد .سهنت
متضمن اقایقی دارای مهاهیتی فراشخصهی اسهت کهه
ریشه در ذاه واقعیت بماهی واقعیت دارند ،زیهرا همهان
طور که گفته اند« :سنت یک اسطوره شناسی کودکانهه
و منسوخ نیست ،بلکه علمی اسهت کهه بهیش از انهدازه
واقعی است» سنت ،همانند دین در آن وااد هم اقیقت
است و هم اضور سنت از مبدا کلهی مهیآیهد کهه ههر
چیزی از آن منشا گرفته و هر چیزی به آن باز میگردد
و سنت پیوندی ناگسستنی با وای و دین ،با امر قدسی،
با مفهوم راست اندیشی  ،با مرجعیت با استمرار و انتظام
در انتقال اقیقت ،با امر ظاهری و امر باطنی و همچنین
با ایاه معنوی ،علم و هنرها دارد ( .نصر)1131 ،
ان که همک وایها با لوگوس یا کلمه که در آغاز وجود
داشت ...ارتباط دارند( .نصر)1131 ،
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شاخصههای سنت
مارکو پالیس معتقد است هر جا سنت وجود داشته باشد
وجودِ چهار امر ضروری خواهد بود:
 -1منشا و منبع سنت که وای است؛
 -2جریانِ فیضهان و نهزولِ واهی از سرچشهمه واهی
کهخداست؛
 -1راه تحقق که اگر صادقانه و با ایمهان دنبهال شهود،
انسان به مقامی می رسد که میتواند وای را دریابهد و
به آن و به خود ،فعلیت بخشد؛
 -4تجسم صوری سنت در هنرها ،سمبلها ،شرایع ،علوم
و عناصر دیگر.
مؤلفههای سنتگرایی
در یک بررسی کلی میتوان اصول سهنتگرایهی را بهه
طور کلی در شش محور مطرح کرد:
 -1اکمت خالده یا فلسفه جاویدان
 -2واده متعالی ادیان
 -1کثره گرایی دینی
 -4گرایش به عرفان و تصوف
 -5انتقاد از غرج و دنیای مدرن
 -1اعتقاد به علم و هنر قدسی
یکی از مهمتهرین مؤلفههههای گفتمهان سهنت گرایهی،
اکمت خالده است که به نوعی نمایهانگر ماهیهت ایهن
تفکر به شمار میآید .از جمله ویژگیهای اکمهت خالهده،
کارکرد فهم ادیان مختلف است .رویکرد اکمت جاویهد
به دین پژوهی ،همان رویکرد سنتی است و اصهلی کهه
تمام سنتگرایان بر آن اتفاق نظر دارنهد ،اصهل راسهت
دینی است که مراتب ظاهر و باطن دین را دربرمیگیرد.
مشخصک اکمت خالهده در مواجههه بها دیهن ،از ایهث
واقعیت تاریخی آناست .نصر به عنوان چهرهای شاخص
دراین جریان ،باور دارد که «اکمهت جاویهد مهیتوانهد
کلید فهم کامل و تمام عیاری ههم بهرای دیهن و همهه
برای ادیان و نیز پی یدگیها و رمز و رازهای یهک دیهن
وااد ،اهمیت و ارزش کثره ادیان و روابهط متقابلشهان
به دست دهد» (نصر )1132 ،در نگاه سنتگرایان زمانی
میتوان تبیین درستی از سهنت بدسهت آورد کهه مهراد
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سنتگرایان از جاودان خهرد یها اکمهت خالهده دیهن و
گوهر و صدف آن و امر قدسهی مشهخص شهود .سهنت
جهان را دارای اصل و منشائی مقدس (خدا) میداند کهه
دین از جانب وی بر انسانها آمهده تها روشهنی بخهش
زندگی آنها باشد .دیهن دارای گهوهر (بهاطن) و صهدفی
است .باطن و گوهر همک ادیان یکسهان اسهت و باعهث
واده آنها خواهد بود و این همان اکمت خالده اسهت
که ثابت ،فرا زمانی و فرا مکانی اسهت و صهدف ادیهان
باعث کثره آنها میشود .بنابر این سنت بر ارتباط ایهن
جهان با اصل آن که همهان امهر قدسهی اسهت ت کیهد
میکند و معتقد است اکمت خالده که باطن ادیان است
اصول این ارتباط را مشخص میکند.
تفاوت دین و سنت از منظر سنتگرایی
به یک معنا دین و سنت ،هر دو ،پیوندِ میان انسهانها بها
یکدیگر و پیوند میهان انسهان بها امهر قدسهی و اقیقهه
الحقایق هستند .گنون نیز بر این عقیده است که دین و
سنت در همک کتب و ادیان الهی یکی اسهت؛ اگهر چهه
برای تطابق بیشتر با هر گروه و دورهای ،صهورهههای
گوناگون پذیرفته است .گنون دین را بخشی از سنت یها
مصداقی از مصادیق آن میپندارد.
دو خوانش از سنتگرایی گنون وجود دارد:
 -1آنهان که به یهک دیههن خههاص تکههیه دارنههد و
سنهت و سنتگرایی برایشان به منزله یک گام است.
 -2آنان که سنت را نوعی دین برتر میدانند که واهده
بخش تام ادیان است .سنتگرایی برای ایهن گهروه بهه
عنوان هدف اصلی است نه به منزله یک گام
از نظر سنتگرایان دین دو ساات دارد «گوهر و صدف
دین» از نظر ظاهر :ااکام ،شرایع و قهوانین دیهن .ایهن
ساات سبب تنوع ادیهان سهنتهها و مخصهوص عهوام
است :این پهنه از دین همان صدف دین است .سهاات
باطن :این بخش از دین در واقهع طریقهت و درونمایهک
ادیان و سبب واده ادیان و سهنتهاسهت .ایهن پهنهه
مخصوص عرفا و اکماست و گوهر دین است
دین انسان را به اقیقت پیوند میدهد .هر دینی نهایتهاا
شامل دو رکن ذاتی و اساسی است -1 :آموزه که وجهود
مطلق را از نسبی ،اقیقت مطلق را از اقیقهت نسهبی و
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ارزش مطلههق را از ارزش نسههبی متمههایز و مشههخص
میسازد -2 .شیوه و روشی که برای تقهرج بهه اهق و
رهنمون ساختن انسان به وجود مطلق و زندگی مطهابق
با اراده و مشیت الهی ارائه میدهد .این دو رکن ،یعنهی
آموزه و روش -که اولهی وسهیلهای اسهت بهرای تمهایز
نهادن میان اق و باطهل و دومهی راههی اسهت بهرای
وصال انسان به اق -در هر دین سنتی و اصیل وجهود
دارد و در واقع ،گوهر هر دین به شهمار مهیرود( .نصهر،
)1131
سنت گرایان دیهن را دارای دو بخهش نظهری و عملهی
میدانند .در واقع دین هم آمهوزهههایی دربهارگ چیسهتی
جهان و اقیقت و باطل ارائه مهینمایهد و ههم راهکهار
رسیدن به اقیقت و رهایی از باطل را نمایان میسهازد.
خداوند که اقیقت مطلق است ،انسان را آفریده .انسهان
در زنههدگی دنیههایی خههود ،از اصههل خههویش کههه همههان
خداسههت دور افتههاده و بایههد بههه آن بههازگردد و فلسههفک
آفرینش وی نیز بازگشت به سوی آن اقیقت است .بهه
این علت خداوند دین را که پیوند انسان دور افتهاده ،بهه
اقیقت است را برای وی از طریق وای مهیفرسهتد تها
انسان بتواند این راه را طی نماید .در واقع مفهوم طریق
در این تعریف کلیدی مینماید .انسهان از وطهن خهویش
دور افتاده باید طریق و راهی را برای رسیدن به آن طی
کند .دین در اولین رکن خود آن راه را و لزوم پیمونهدن
آن را مشخص میسازد و در رکن دیگر خود ،چگهونگی
و روش پیمههودن ایههن راه و طریههق را نشههان میدهههد.
بنابراین ،لزوماا باید دین وایانی و از جانهب آن اقیقهت
باشد و در غیر این صوره ،دینی که ساخته دست خهود
بشر باشد باطل اسهت .بهدون ارشهاد و ههدایت الههی و
بههدون واههی بههه معنههای عههام آن وجههود هههیچ دینههی
امکانپذیر نیست و انسان نمیتواند به خدا نزدیک شهود،
مگر آنکه خود خداوند به واسطک فضل و عنایت خویش
راهی پیش پای او بگذارد (همان ،ص )77
دکتر نصر عنصر مشترک همک ادیان را معنویت میداند و
هر چه دارای این عنصر باشد ،از نظر وی تحت عنهوان
دینی که در سهنت گرایهی از آن بحهث مهیشهود قهرار
میگیرد(همان ،ص )115
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لزوم توجه به معنای سینت بیرای فهیم هنیر
سنتی
برای تعریف «هنر سنتی» و «هنر مقدس» ،کهه در دل
هنر سنتی قرار میگیرد ،و اتی «هنهر دینههی» ،ابتههدا
باید معنای «سنت»  traditionدر سنت گرایی روشن
شود« .سنت» امری مترادف با عههرف  coutumeیها
عاده  usageنیست (گنون )2114 ،همچنهین ،سهنت
یک امر تاریخی و زمانی صرف نیست؛ زیرا ههر چیهزی
که در زمان و در نتیجه در تاریخ قرار بگیهرد ،وارد یهک
سهیر بیبازگشهت و تکرارناپهذیر میشود .سنت ،امهری
تاریخی نیست و به همین دلیل تکرارپذیر اسهت (نصهر،
 )1133معانی مختلفی برای سنت ارائه شده اسهت-1 .
اکمت الزمان ،بیصهوره و تغییرناپهذیر کهه در آغهاز
زمان آشکار گشته است  -2.تجسم صوری این اکمت
که در خالل زمان منتقل شهده اسهت  -1.سهنت خهود
جریان پویای انتقال است -4مجراها یا بسترهای انتقال
سنت نام دارد (الدمدو.(1139 ،
از دیدگاه سنتگرایان سهنت در قهالبی رمزگونهه ظهاهر
میشود .به این معنا که صهورههها ،چهه زبهانی و چهه
هنری ،نماد یک معنای واالتهر و برتهر هسهتند .از ایهن
دیدگاه توجه به ماهیت رمزگونه هنر سهنتی و یها زبهان
دینی ،کلید فهم معنای آنها است.
از دیدگاه سنتگرایان "هنر سنتی" و "زبان بشری" دو
شیوهای است که سنت از طریق آن سخن میگوید .بها
این تفاوه که زبان  ،بیرون سازی چیزی اسهت کهه در
بطن قرار دارد  .اما هنر سنتی وسیله ای است که بها آن
میتوان از ظاهر به باطن رسید.
در این تفکر اندیشه « هنر برای هنر » جائی ندارد بلکه
هنر در خدمت انسان و برای انسان است.
هر جا یک سنت کامل وجود داشهته باشهد ،الزمهک آن،
وجود چهار چیز است :یک منبع واههی؛ یههک جریهان
ت ثیر یا «فی » که از آن منبع سرچشهمه مهیگیهرد و
بیوقفه از طریق مجراهها و بسههترهای متنههوع منتقهل
میشود؛ یک راه «تحقق» که وقتی صادقانه و با ایمهان
کامل دنبال شود ،فاعل انسانی را به مقامههای پیهدرپی
راه میبرد که در آن مقامها ،او قادر است اقایقی را که

مهارتهای شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکههای اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

وای ابالغ میکنهد ،فعلیهت بخشهد و سرانجام ،تجسم
صههوری سههنت در تعهههالیم ،هنره هها ،علهههوم و سهههایر
عناصهر کهه همهه بها ههم در تعیهین خصوصهیت یهک
تمدن بهنجار دخیلاند (پالیس.(2113 ،
هنر سنتی
تمایز میان هنرها (صناعاه) و پیشهها (ارف) یها میهان
هنرمنههد و پیشهههور پدیهههدهای امهههروزی و ناشهههی از
جایگزینی بینش غیرسنتی است .در دیدگاه سنتی میهان
هنههر و ص هنعت ،فاصههلهای وجهههود نداشهههت (گنهههون،
 )2004در تمدنهای سنتی ،ههر هنهری هنهر سهنتی
است کهه در عهین اهال ،بهه ضهرورهههای زنهدگی و
نیازهای روای استفاده کنندگ از هنهر و ههم بهه تحقهق
درونی هنرمند مربوط است .در این هنر ،هیچ تنشهی یا
تعارضی میان زیبایی و فایدهمنهدی در کهار نیسهت .در
اقیقت ،هنر چیزی جهز خهود زنههدگی نیسههت (نصهر،
)1131
هنر سنتی ،هنری است که در آن هنرمند به یاری فنون
سنتی ،به ابزاری برای بیهان پارهای نمادهها و ایهدههها
تبدیل میشود؛ نمادهها و ایهدههههایی کههه فرافههردی
هسهتند .ازایهنرو ،سرچشهمک صورتها ،نمادها ،قالبهها و
رنهها در هنر سنتی ،نهه روان فهردی هنرمنهد ،بلکههه
عهالم مابعهدالطبیعی و معنوی است که به هنرمند تعالی
میبخشد و ریشک تفاوه بزرگ میان هنر سهنتی و هنهر
مهدرن نیهز از همینجاست (همان)1135 ،
هنر سنتی ،دارای اصولی است که در موارد زیر خالصهه
میشود.
 -1هنر سنتی آمیزهای از فایده و زیبایی است .ایهن دو
از هم جداییناپذیرند .به همین دلیهل در منظههر سهنتی،
تفکیک میان هنرهای زیبا و کاربردی امری بیمعناسهت
(کوماراسهوامی1131 ،؛ نصر)1131 ،
 -2فلسفک هنر سنتی ،فلسفهای اسهت کهه بها معنهای
صورتها ،چنان که در فلسفک سنتی آنهها را میفهمنههد،
سههروکار دارد (هم هان. )1135 ،از ایههن رو ،بههرای فهههم
معنای هنر سنتی ،فهم صوره مهم اسهت .در اکمهت
سنتی« ،صوره» به مفهوم «شکل محسوس» نیسهت،

11

بلکه ایهن واهه بهها واهههههای «طههرح ومعنها»ideaو
اتی «جان»  soulمترادف است .مانند اینکه گفتهانهد:
صوره جان جسم است در اثر هنری ،صهوره و مهاده
به اتحاد میرسند .آنگاه شکل اثر ،بیانکنندگ صوره آن
خواهد بود؛ همان صورتی که در بافهت ذهنهی هنرمنهد
قرار دارد و او مواد خام را بر اسهاس آن طهرح ،شههکل
میبخشهد .درجک موفقیت هنرمند در انجام ایهن فراینهد
تقلید (تقلید ایده و شکلدهی آن در قالب ماده) ،معیاری
برای سنجش میزان کمال است (کوماراسهوامی)1131 ،
در معنای سنتی ،صوره ،چیزی است که یک شی بهه
موجب آن ،همانی است که هست و برای شی عرضی
نیست (نصر)1131 ،
 -1یک اصل مهم در هنر سهنتی ،جایگهاه نمهادپردازی
است .هنر سنتی باید با نمههادپردازی ذاتههی موضههوع
مورد اهتمام خود و آن نمادپردازی مسهتقیماا مهرتبط بها
وای ،که این هنهر بُعهد بهاطنیاش را آشهکار میسهازد،
تطبیق کنهد در ایهن دیهدگاه ،نمهاد عبههاره اسههت از:
واقعیتهی مربهوط بهه مرتهبههای پهایینتهر کهه از راه
مماثلت ،در واقعیتی مربهوط بهه مرتهبههای عههالیتهر
مشهارکت دارد .نمهاد بهر قراردادهای ساخت بشهر ابتنها
ندارد ،بلکه جنبهای از واقعیت وجودشناسهی اشیاسهت
و بهههه خهههودی خههود ،مسههتقل از ادراک انسههان از آن
اسهت .نمهاد ،انکشهاف مرتبهک عهالیتری از واقعیهت در
مرتبهک پایینتری است که از طریق آن ،آدمی میتوانهد
به قلمروی عالیتر رهنمهون شهود .فهههم نمادههها ،در
گرو پذیرش ساختار سلسله مراتبهی کهل عهالم و اطهوار
متکثر وجود است (الدمدو .(1139 ،باید توجه داشت که
سخن گفهتن از معنهای رمهزی ،مسهتلزم نفهی معنهای
ظاهری یا تاریخی نیست .این گمان از ندانستن قهانون
تناظر ،که شالودگ هر گونه نمادپردازی است ،برمیخیزد.
بر طبق این قههانون ،ههر شهی برآمهده از یهک مبهدأ
مابعدالطبیعی ،که همگی واقعیت خود را از آن به دسهت
آورده ،به نحهو خاصی و در اد مرتبک وجهودی خهودش
ترجمه یا اکایتی از آن مبدأ اسهت .چنهان کهه از یهک
مرتبه تا مرتبک دیگر ،همک اشهیا بهه ههم وابسهته و بها
یکدیگر متناظرند (گنون)1174 ،

17

 -4نکتک مهم دیگر در بهاج هنهر سهنتی ،ایهن کهه بها
طبیعتگرایی در هنر ،آنگونه کههه در دورگ یونههان یهها
رنسانس شهاهد هسههتیم ،ههمخههوانی نههدارد ،بلکههه
همهواره ضهد طبیعهتگرایی اسهت؛ زیهرا در سنتگرایی،
هنر طبیعتگرایانهه غیرعقالنهی و تعریهف شهده اسهت
(کوماراسوامی )1134 ،هرچند مالاظک کم و بیش دقیق
طبیعت در هنر سنتی ممکن اسهت ،امها تهالش بههرای
تقلیهد از طبیعت ،هرگز نمیتواند غایتی فینفسه در هنهر
سهنتی بهشهمار رود؛ هنهری کهه بهه واسهطک سهروکار
داشتن با نمادهها و نسهبتههای مماثهل ،بهه دنبهال آن
نیسهت کهه رویهههها و ظههواهر دنیههای مهادی را بهه
شیوهای واقعگرایانه بازآفرینی کند (الدمدو.(1139 ،
 -5هنر سنتی با شناخت و امر قدسی نیز سر و کار دارد.
هنر سنتی به همان اندازه که بهه قلمههرو امههر قدسهی
تعلق دارد ،با امر قدسی نیز سر و کار دارد .هنهر سهنتی
با شناخت سر و کهار دارد؛ زیهرا بههرای تقلیهد عملکهرد
طبیعت ،نهه بازنمههایی واقهعگرایانههک آن ،بایههد ایههن
عملکهرد را خهواه بها شهناخت بیواسطه ،یها بها واسهطه
بشناسد .در واقع هنر سنتی ،اساساا علهم اسههت .علههم
مهورد نظر در اینجها همان علهم قدسهی و کاربردههای
جهان شناختی آن است .بخشی از ایهن علهم ،مهاهیتی
فنی دارد کهه ایهره آور و رمزآمیهز اسهت .ایهن علهم
قدسی با ساات بهاطنی سهنت و نهه سهاات ظههاهری
آن مرتبط است (نصر)1131 ،
همک هنر سنتی رمز است؛ رمزی که مبتنی بر توافق یها
قرارداد نیست ،بلکه برآمده از ش ن متافیزیکی موجوداه
در مراتب مختلف آنهاست و برآمده از این اقیقهت کهه
موجوداه واقع در ا انعکاس دهنده یا تجلی اقایق باالتر
مرتبک فروتر ذاتا از خویشاند(..شوان )1131 ،ههر سهنت،
متناسب با چشمانداز معنوی خود ،بیان صوریای خهاص
خود دارد که از طریق واهی و الههام در جهان هنرمنهد
شکل میگیهرد و از مجهاری سهنت متحقهق در جامعهه
استمرار مییابد
بدین ترتیب ،معنای هنر اسالمی هم از منظر سنت گهرا
روشن میشود .هنر اسالمی بیان صوری سنت وایهانی
اسالم است .این بیهان صهوری ماننهد کتهاج مقهدس و
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ایانی است و از عالم باال بهر جهان هنرمنهدان مسهتعد
فرود آمده است .سنتگرایان به نوعی معتقد به اصهالت
صورتاند ]فرمالیستاند] و در آثار آنها بارها و بارها تکهرار
شده که صرف موضوع دینی یا سنتی یا دیگهر عوامهل
غیر صوری به هنر ش ن قدسی و سنتی نمیدههد« :نهه
موضوعهایی که آن هنر به نحوی کامال ظاهری و ادبی
از مذهب اقتبهاس مهیکنهد ،نهه ااساسهاه و عواطهف
پارسایانه و خداترسانه که عنداالقتضا هنر مزبور را بهارور
ساخته و نهه اتهی نجابهت طبیعهی کهه گهاه در آن رخ
مینماید کافی نیست که بدان خصیصک مقهدس دههیم؛
تنها هنری که قالب و صورتش نیز بینش رواانی خاص
مذهب مشخصی را منعکس سازد شایستک چنین صفتی
است( .بورکهاره)1171 ،
سنت گرایان از نخستین کسانی بودند که در دورگ غلبهه
نگههاه پوزیتیویسههتی بههه تههاریخ هنههر بههر رویکردهههای
معناکاوانه ت کید میکردند .و در نهایت این کهه هنهر از
منظر سنتگرایان برد و رکن زیبایی و نمادگرایی استوار
است  .سنتگرایان معتقدند زیبهایی بها اقیقهت مهرتبط
است و زیبایی انسان را به اقیقت راهنمایی میکند .
هنر مقدس
در دیدگاه سنتگرایان ،هنر مقدس ،قلب هنهر سهنتی و
یک تمدن سنتی اسهت کههه بهها مناسههک و اعمههال
رواانی مربوط به دین و پیام الهی ااکم بر سنت مهورد
بحث سروکار دارد .این هنر ،هنر سنتی اسهت و اصهول
رواههانی را مسههتقیمتههر مههنعکس مههیکنههد و طریههق
دستیهافتنیتری بهه برکههت صههادر از منبههع الهههام
اقیقت است .نه تنها موضوع هنر مقدس دینهی اسهت،
بلکه صهوره ،نحهوه اجهرا و زبههان آیینههی آن منشهه
قدسی دارد و از دین مورد بحث نشئت میگیرد (شوان،
1133؛ نصهر )1131 ،زیههرا صههرف موضهوع نمیتوانهد
هنری را مقدس گردانهد ،بلکهه بایهد صهوره آن نیههز
مقهههدس باشهههد؛ زیهههرا هنهههر اساسههها صههوره اسههت
(بورکهاره.)1191 ،چند نکته دربارگ هنهر مقهدس اهائز
اهمیت است:
 -1از آنجا که بیهنش رواهانی ضهرورتا بایهد بهه زبهان
صوری خاصی بیان شود ،هنر مقدس نیز نیاز به صورتی

مهارتهای شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکههای اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

خاص دارد و اخذ صوره از اقسهام دیگهر هنهر ،آن را از
قدسی بهودن خهارج مهیسههازد (همههان )1171 ،هنهر
مقدس تا اد زیادی هدف زیبایی ظاهری را نادیده مهی
انگارد .زیبایی هنر مقدس ،بهیش از هر چیز از اقیقهت
معنوی دقیق بودن جنبک نمادین و تمثیلی آن و نیههز از
فایهههدگ آن بهههرای اعمهههال آیینههی و مشههاهدگ عرفههانی
سرچشمه میگیرد (شوان.)1133 ،
 -2یک اثر هنهری بهرای قدسهی شهدن ،نیهازی نهدارد
نبوغآمیز باشد؛ اصالت هنر مقدس را نمونهههای اولیههک
آن تضمین میکند .در هنر مقدس ،نبوغ هنرمند در ههر
مرتبههای ،خهود را از طریهق تفسهیر کیفههی الگوههای
مقدس در هنر خاصی آشکار میسازد؛ یعنی این نبوغ بهه
جای پخش شهدن در «گسهتره» ،در «عمهق» بسهط و
ظرافت مییابد (بورکهاره)1191 ،
 -1هنههر مقههدس ،صههوره آن چیههزی اسههت کههه ورای
صوره قرار دارد؛ تصهویر ذاه نهامخلوق اسهت و زبهان
سکوه ،و هم ون هنر سنتی از خالقیتی ناشی میشود
که الههام آسههمانی را بهها قریحههه و طبیعههت خهاص
قومی درهم میآمیزد .ایهن کهار را بههه سههبب دانشههی
قاعدهمنهد انجهام میدههد ،نهه از طریهق بداههپردازی
فردی (الدمدو)1139 ،
 -4هنههر مقههدس ،بههرای قدسههی شههدن الزامههاا نبایههد
اسطورهای هم باشد .این امر بسته به ایهن اسهت کههه
اقهایق وایانی دین موردنظر چگونه بیان میشود؛ زیرا
هنر مقدس در هر دینی ،نه تنها بها اقههایق اساسههی،
بلکه با چگونگی تجلی آن اقایق هم ارتباط دارد (نصر،
)1135
 -5در هنر مقهدس ،همهه جها و ضهرورتاا نظهم و راز را
مییهابیم .بهر اسهب تصهوری همچهون کالسیسیسههم
نظم مولد زیبایی است؛ اما اقیقت این اسهت کهه ایهن
زیبایی به دلیل فقدان راز ،فاقد فضا یا عمق است .البتهه
میتواند در هنر مقدس ،راز بهر نظهم غلبهه یابههد و یهها
بعکهس ،ولهی ایهن دو مؤلفههه ،همهواره اضهور دارنهد.
تعادل بین آن دو اسهت کهه کمهال هنهر را مهیآفرینهد
(بینای مطلق)1135 ،
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 -1هنر مقدس ،ذهنی ،عهاطفی یها یهک امهر اعتبهاری
نیست ،بلکه واقعیت عینی دارد .هنهر مقهدس از بطههن
وای برخاسته و مبتنی بر علم نمادپردازی اسهت؛ یعنهی
هر چیزی در هنر مقدس ،در واقع نمهاد یههک اقیقهت
برتر است؛ نمادی است کهه انسهان را بهه اقهایق برتهر
هدایت میکند و به مثل اعلهی مهیرسهاند .در نتیجهه،
موجب نوعی شهود مح میشود .واهی و جههانبینی
دینی ،هنرمند سههنتی را در اههالتی قهرار میدههد کهه
اقایق را از طریق ایمهان شههود کنهد و آن را در هنهر
خودش متجلهی مهیسهازد .نمهاد در ایهن معنها ،صهرفاا
نشانهای قراردادی نیست ،بلکه نمهاد بهه یهاری قهانون
وجودشههناختی معینههی ،مُثعههل اعلههی را آشههکار میسههازد
(بورکهاره)1191 ،
 -7ازآنجاکه هنر مقدس ،بهه عهالم خاصهی تعلهق دارد،
فهم آن نیز ه اگر به معنای همراههی بهها آن باشههد ه
بدون ورود به آن عالم میسر نیست .به عباره دیگهر ،از
راه هنرهای مقدس تحول کامل و رسیدن به رستگاری
دینی میسر نیسهت ،مگهر آنکهه بتهوان بهه درون عهالم
مقهدس و معنهوی ایهن هنرهها راههی گشهوده و در آن
زندگی کنیم .هنر مقدس اضوری دارد کهه بایهد در مها
نفوذ کند و یاریمان کنهد تها زنهدگیمان را بهه فراسهوی
قلمرو وجود زمینی و تها ملکهوه الههی تعهالی بخشهیم
(نصر)1135 ،
 -3هنر مقدس ،با ابهالغ و انتقهال ارزشههای متعهالی
توسط قوگ عاقلهای که در اجتمهاع انسهانی بهه طههور
همگانی و یکپارچه وجود ندارد ،کار ویژههایی دارد کههه
در یهک تمهدن سههنتی از اهمیههت زیههادی برخهوردار
است .هنر مقدس بهه واسهطک نمادههایش کهل وجهود،
شخص را مخاطب قرار میدهد و نههه ذههن تنهها را و
بدین طریق به فعلیت بخشیدن تعالیم سنت مهورد نظهر
یاری میرساند .بدین لحاظ بیشتر افراد به هنهر مقهدس
بسهی نیازمندترنهد تها بههه صهورهبنهدیههای انتزاعههی
مابعدالطبیعی .این هنر ارزشها و اقهایقی را در اختیهار
شخص عادی قرار میدهد که وقتی در زبان فیلسهوفان
و الهی دانان بیان میشوند ،تنها برای عده قلیلی قابهل
فهم است( .الدمو)1139،
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هنر دینی
هنر دینی از سهنت اسهت ،امها نهه صهورتی در دیهدگاه
سنتگرایی ،دیهن و سهنت یکهی نیسهتند ،بلکهه دیهن،
صورتی بسیار نزدیک با سنت دارد (گنهون )1133 ،دین
در سنت گرایی شهامل همههک ادیههان سههامی ،ادیههان
هنهدی و مسالک و مشارج چینهی و مهذاهب محلهی و
ملی می شود که که به یهک قهوم و ناایهه اختصهاص
دارنهد و آیینهای انتزاعی و اسطوره ای( .نصر)1131 ،
با توجه به مفهومی که از دین بیان شهد ،هنهر دینهی از
زمرگ هنر سنتی و هنر مقدس خارج اسهت .هنهر دینهی،
الهیههاه بصههری دینههی در بسههتر غیرسههنتی اسههت
(کوماراسوامی ،)1131 ،هنر دینی به دلیهل موضهوع یها
وظیفهای که مورد اهتمام قرار می دهدو نهه بهه دلیهل
سهبک ،روش ،اجهرا ،نمهادپردازی و خاستگاه غیرفردی
اش هنر دینی تلقی می شود( .نصر)1131 ،
به طور کلی میتوان تفاوه هنر دینی ،مقدس و سهنتی
را این گونه خالصه کرد:
هنر سنتی :هنر سهنتی ریشهه در شهناخت عرفهانی و
اندیشه رواانی دارد و منشهعب از روح هنرمنهد قلمهداد
مههی شههود و اینگونههه نیسههت کههه وابسههته صههرف بههه
تواناییهای فردی و شخصی و استعداد هنرمند باشد.
هنر مقدس :هنر قدسی در واقع بخشی از هنر سهنتی
است که بی واسهطه در ارتبهاط بها آئهینههای دینهی و
مناسک مذهبی است که گاه از آن تعبیر هنر مقدس نیز
میکنند .اما همین تمایز از تفکیکی که در آثار هنری به
مفهوم فرم و محتوا از آن یاد می کننهد بیشهتر نمایهان
میشود
هنر دینی :هنر دینی به چیزی اطهالق مهیشهود کهه
موضوع آن امر دینی باشد و نهه سهبک و روش اجهرا و
رمزپردازی و خاستگاه غیرفردی آن
از دیدگاه سنت گرایان مولفه های اساسهی و فرازمهانی
ادیان به عنوان منش اثر هنر سنتی و قدسی است.زبهان
رمههزی و تمثیلههی آثههار هنههری ،بیههانی ویههژه از همههان
مولفههای فرازمانی ادیان هستند .هنهر قدسهی همهواره
شامل عاملی جاویدان و ابدی میباشد.

روش پژوهش
روش انجام این پهژوهش ،تحلیهل محتهوای کیفهی بها
رویکرد نشانه شناسی است .تحلیل محتوای کیفی ،یکی
از روشهای تحقیق است کهه بهرای تحلیهل دادهههای
متنی ،کاربردی فهراوان دارد .تحلیهل محتهوای کیفهی،
تمرکز بر مشخصاه زبان به منزلک وسیلک ارتباطی بهرای
به دسهت آوردن معنها و محتهوای مهتن دارد ( R.W,
 )1995تحلیههل محتههوای کیفههی را مههیتههوان روش
تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادهههای متنهی از
طریق فرایندهای طبقههبنهدی نظهاممنهد ،کهدبنهدی ،و
تمسازی یا طراای الگوههای شهناخته شهده دانسهت .
( )Hsiu, 2005نشههانهشناسههی از جملههه روشهههای
کیفی است که در پی فهم معنای یک پدیده اسهت نهه
یافتن روابط علهی -معلهولی و اثبهاه ادعها .در تحلیهل
نشانه شناسی ،تفکیک موقتی و اختیهاری بهین محتهوا و
نشانه قائل میشویم و سپس تمام توجه خود را معطوف
به نظام نشانههایی می کنیم که مهتن مها را مهیسهازد.
(آسابرگر )1131 ،به این منظور دو اثر رضها میرکریمهی
مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
یافتهها
نگاه کلی به آثار میرکریمی به لحاظ مفاهیم و
مضامین سنت گرایانه
درونمایه فیلم های میرکریمهی را بیشهتر دغدغههههای
مذهبی و تقابل سنت و مدرنیته تشهکیل مهیدههد .وی
کارگردانی است که تقریبا در همه آثار خود دغدغه قرار
گههرفتن انسههان در دو راهههی تردیههد و ایمههان را دارد.
میرکریمی به قابلیتهای درونی انسان برای ارتبهاط بها
ماورا توجهه خاصهی نشهان داده اسهت بهه طهوری کهه
قهرمانهای قصه ههایش هرچنهد متفهاوه ،امها بسهیار
ملموس و نزدیک به هم به نظر میرسد.
اینجا چراغی روشن است :وی در این فیلم به دنبال نقد
باورههای خرافههی در دیههن اسههت و اصههل را در عههدالت
خواهی برخاسته از تفکر اصیل وایهانی قهرار مهیدههد.
کاراکتر «ساده دل» نیز کاراکتری اسهت کهه بهه دور از
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پی یدگیهای انسان های امروز گفتهاری سهاده را نقهل
می کند و رضایت خداوند و امامزاده سلطان عزیهز را در
رضایت مردمی میبیند که در رنج فقر و نداری بهه سهر
میبرند و با رفع رنج آنان ،نگاه ها تغییر مهییابهد و بهه
سمت رامت بیکران خداونهد جلهب مهیشهود .انسهان
سنتی در آثهار میرکریمهی دائمها در ارتبهاط بها واهی و
ماورالطبیعه قرار می گیرد و آرامش داشتن در آثهار او در
همین موضوع تعریف میشود.
خیلههی دور خیلههی نزدیههک :در ایههن فههیلم وی مفههاهیم
سنتگرایانه را با کاراکتری متفاوه بیان می کند و ایهن
از نقاط قوه این فیلم است .زیرا کاراکتر این فیلم دکتر
مغروری است که همه چیز را در دستان بشر میبینهد و
به رامت خداوندی اعتقادی نهدارد .ایهن فهیلم روایهت
دکتر عالم است که به سفری ادیسهوار میرود .سهفری
پر مکاشفه به دل طبیعت بکر و چشم نواز صحرا تها بها
«خود» رو به رو شود و بر گمگشتگی خهود غلبهه کنهد.
مفهوم معنوی فهیلم ههم از رویهارویی او بها طبیعهت و
انسانهای بی ریایی ااصل می شود که ایمان در رفتار
و بیان بیآالیش آنان است .در سکانس پایانی پسر بهه
نجاه پدر می آید و معلوم میشود که بر خالف اهرف
دکتر در شرایط سخت هم روزنه امید و یاوری قدرتمنهد
است .یاوری که دکتر همواره در طول فهیلم آن را نفهی
می کرد و اعتقاد به آن را بیهوده می دانست .به هراال
دکتر بعد از نجاه این مخمصهمه ،دیگهر آدم اول فهیلم
نخواهد بود و این مهم است .میرکریمی بدون آن شهعار
دهد و موعظه کند تحول تدریجی دکتر را با نشانههایی
معنوی رقم می زند.
به همین سادگی :دغدغه های زنهی خانهه دار را نشهان
می دهد که می پندارد فراموش شده است و بهه دنبهال
ترک همسر و فرزندان خود به سمت دیهار خهود اسهت.
میرکریمی در به همین سادگی نشان میدهد که چگونه
زندگی مدرن انسانها را نسبت به یکهدیگر فراموشهکار
می کند و موجباه افسهردگی را فهراهم مهی سهازد .در
پایان فیلم نیز شخصیت اصلی به این نتیجه میرسد که
همه در این وضعیت گرفتار آمده اند و با مشاهده آیهای
از قرآن که در واقع کنایه از همان ارتباط بها عهالم بهاال
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اس ت به این نتیجهه مهی رسهند کهه بایهد از کنهار ایهن
افسههردگیههها بههه سههادگی رد شههد و تفکههر معنههوی را
جایگزین ساخت.
دختههر :رضهها میرکریمههی کههه در برههههای دیگههر از
فیلمسازیاش به سراغ سوهه ها و شخصیتههای زنانهه
در آثارش رفته است ،در تازه تهرین فهیلمش بهه سهراغ
برشی از زنهدگی دختهری جنهوبی بهه نهام «سهتاره» و
درگیریاش با پدر به ظاهر سنتی اش می رود .دختر به
بهانه جشن خدااافظی دوستش به شهکلی پنههانی بهه
تهران میرود و فیلمساز به این بهانه دری ههای دربهاره
جایگاه زنان و دختران در ایران و میهزان آزادی آنهها در
جامعه مهیگشهاید .از ایهن رو فهیلم «دختهر» اگهر چهه
میخواهد مدافع سنتگرایی در جامعه باشهد و اتهی در
پایان فیلم ،دختر به سراغ ظرف سفالی خود کهه نشهانه
سنت است ،می رود اما فیلم در الیه هایی ظریهف ضهد
نگاهی سنت گرا رفتار می کند و تصهویری آشهفته و در
نهایت نادم از پدر سنت گرا را در برابر دختر فرار کهرده
از خانه نمایان می سازد.
فیلم زیر نور ماه
معرفی :زیر نور ماه یک فیلم سهینمایی ایرانهی سهاخته
رضا میرکریمی و به تهیهکنندگی منهوچهر محمهدی در
سال  1179است .این فیلم نخستین فیلم سینمای بعهد
از انقالج است که شخصهیت اصهلی آن یهک رواهانی
شیعه است .در کارنامه فیلمسازی رضها میرکریمهی نیهز
این دومین فیلم سینمایی بعد از کودک و سرباز و چنهد
فیلم کوتاه و سریال تلویزیونی است.
توصیف روایت :داستان این فیلم درباره طلبهای بهه نهام
سیداسن است که معتقد است چون ماننهد پهدربزرگش
میان مردم نیست و نفسش تاثیری ندارد نمیتواند لباس
رواانیت را بپوشد و تنهها بهرای دلخوشهی خهانوادهاش
چنین میکند .روزی که لباس رواانیهت را مهیخهرد در
مترو پسرکی لباس او را مهی دزدد .جسهتجوی او بهرای
لباس موجب آشنایی او با بی خانمانان زیر پهل رسهالت
می شود .او سرانجام همه کتابههایش را مهیفروشهد تها
بتواند به آنها کمک کند .خواهر آن کودک نیز یهک زن
خیابانی است که اقدام به خودکشی می کند .سیداسهن
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او را به بیمارستان میرساند .روزی که طالج از دسهت
استادشان ملبس میشوند سیداسن لبهاس رواانیهت را
از زن خیابانی پس میگیرد.
فیلم سینمایی زیر نور ماه از جمله آثهار سهینمای ایهران
محسوج می شود که موضوع اصهلی خهود را در ارزش
دین و رواانیت دینی و همچنهین نقهش آن در زنهدگی
اجتماعی متمرکز کرده است .در واقع کارگردان با قبول
اعمال و اعتقاداه دینی بهه مثابهه معرفتهی اقیقهی بهه
دنبال اصالح وضعیت موجود تبلیغ دین اسهت و از ایهن
رهگذر به دنبال سلوکی دینی در قالهب مفههوم تجربهه
دینی در جامعه می گردد .از اینهرو نمونهه خهوبی بهرای
تحلیل مضامین سنتگرایانه می باشد.
تفسیر روایت داستان :فیلم زیر نور ماه روایتگر داسهتان
یک طلبه علوم دینی است که در هنگام پایان تحصهیل
و ملبس شدن به لباس رواانیهت دچهار شهک و تردیهد
میشود و می ترسد که علمش خالص و برای خدا نبوده
باشد .انگیزه اولیه او از تحصیل علوم اهوزوی بهرآورده
کردن آرزو و نذر پدر در این مورد بهوده و نیهز نزدیهک
شدن به شخصیت پدر بزرگ که به مثابه فردی امین و
رواانی ،در روستا به مشکاله مهادی و معنهوی مهردم
رسیدگی می کرده است .او میخواهد به روستا برگردد و
مرثیه خوان درد و رنج های اهل بیهت باشهد و طرفهدار
مظلوم و برای برپایی ادود و ااکام الهی تهالش کنهد.
اما در خود آمادگی روای برای پذیرفتن این مسئولیت و
درآمدن به این نقهش را نمهیبینهد .روزی بهرای خریهد
لباس و نعلین و عبا و قبا بیرون میرود .در راه بازگشت،
دزدی لبههاس ههها را از او مههیدزدد .دزد یههک نوجههوان
بزهکار است و در مسیر خاصی آدامس مهی فروشهد .او
کف دست سید جوان را میخواند و در گفت وگهو بها او
متوجه سادگی و خاص بودن او میشود .سید جوان دزد
را جست وجو می کند و او را مییابد .اما این امر درست
در زمانی اتفاق میافتد که پسر بهه دلیهل پخهش مهواد
مخدر در لفافه آدامس تحت تعقیهب مهاموران انتظهامی
است .ماموران به اشتباه سید را به عنوان شریک جرم و
همکار او دستگیر میکنند .پس از رفع سو تفهاهم و آزاد
شدن ،سید دوباره نوجوان را پیدا میکند و قرار بهر ایهن
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میشود که شب زیر پل رسالت بسته لبهاسهها را پهس
بگیرد .سید به محل موعود می رود و در اولین قهدم بها
دختر بداجابی مواجه می شود کهه از او مهیپرسهد آیها
ماشین دارد یا نه و میخواهد با او برود .سیداسهن از او
فرار میکند .در دومین قدم با آدمهای بی اره و بدبختی
مواجه میشود که آن اوالی زندگی میکنند .شبگردها،
ولگردها ،معتادها ،ورشکستهها و آدمهایی از این دست.
اما از طرف دیگر ،دزد که به جوجه ملقب است .هر تکه
از وسایل او را به کسی بخشیده است .نعلینههایش بهه
پای پهلوانی است که قبال زنجیر پاره میکرده و معرکه
میگرفته است .عمامه سیاهش دور کمر نوازنده نابینایی
است و پارچه عبایش رو انداز فقیر دیگهری .آنهها فکهر
میکنند سید مثل خود آنها بیخانمان است .از غذایشان
به او تعارف میکنند که سید بعهدا مهیفهمهدد آن غهذا
دزدی است و آن را باال میآورد.
نیمه شب کم کم جمع رندان جمع میشهود و زیهر نهور
ماه مردان بیخانمان نامهای به خدا مهینویسهند و سهر
نیاز بر آستان کهرم دوسهت مهیسهایند و ابهراز محبهت
میکنند و سپس با موسیقی عاشقی نوازنده به رقهص و
سماع میپردازند .سید به مدرسه بر میگهردد ،کتهاج و
دفتر و وسایل محدودش را میفروشد و برای مردان زیر
پل ،شام میخرد و باز روی پل منتظر جوجهه مهیمانهد.
دختر خیابانی در اال سوار شدن ماشین غریبهای اسهت
که جوجه از راه مهی رسهد و بها راننهده مهزاام درگیهر
میشود و مشخص می شود کهه دختهر ،خهواهر جوجهه
است .سید به طرفداری از جوجه با راننده درگیهر و او را
فراری می دهد و در این راه زخمی می شهود .بهین او و
جوجه دوستی به وجود میآید و جوجه شرمسار وسهایل
او را جمع می کند تا پس بدهد امها سهید از آنجها رفتهه
است .روز بعد سید با میوه و شیرینی بهر مهیگهردد امها
شهرداری ولگردان را جمع کرده است و خیابان تمیهز و
خلوه است تنها همهان دختهر خیابهانی گوشههای بهین
زبالهها و آشغالها خودکشی کهرده و در اهال اغمها بها
خدایش ارف میزند و شکایت می کند که چهرا دیگهر
صدای او را نمی شهنود .سهید دختهر را بهه بیمارسهتان
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میرساند و نجاه می دهد و برای شهفا و رسهتگاری او
دعا می کند و در خلوه مدرسه به نماز می ایستد.
عاقبت سید اسن در جشن عمامهه گهذاری سهاکش را
بسته و در اال ترک آن محل است .دوستش جالل که
فرد شوخ طبعی است این بار نیز بهه شهوخی سهد راه او
میشود و از او میخواهد منطقی باشد .او قرار است یک
لباس بپوشد نه این که دنیا را فتح کند .این لبهاس ههم
مثل لباس سایر شغلهاست .در هر شغلی آدم میتوانهد
متعهد و مسئولیتپذیر باشد یا بهی تعههد و الابهالی و از
زیر مسئولیتها شانه خالی کند.
سید به ارفهای او فکر میکند و میبیند اگر بها ایهن
لباس اتی یک نفر ا هم هدایت کند آن وقت به وظیفه
خود عمل کرده و کسی از او نخواسته که یکبهاره کهل
اجتماع را با هم نجهاه دههد .در همهین اهین خهواهر
جوجه که توسط سید نجاه یافته است بق ه لباسهای
او را دم در اوزه قرار میدهد .نمهای پایهانی سهید را در
لباس رواانیت و در کانون اصهالح و تربیهت نوجوانهان
نشان میدهد که دست جوجه را در دست دارد و این بهار
او کف دست جوجه را میخوانهد و بهرای او زنهدگی در
یک روستای مانند بهشت را نوید میدهد.
زیر نور ماه برای در روایت خود شخصیت اصلی فیلم را
در موقعیتی ناخواسته قرار مهی دههد و او را بها مسهایل
جدیدی آشنا مهی کنهد .امها هرگهز وی را محاکمهه یها
تخطئه نمیکند بلکه به دنبال راهی است کهه رواهانی
جوان قصه به این نتیجهه برسهد کهه اضهورش بهرای
جامعه در این زمانه اهمیت بیشتری یافته است.
مضمون
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البته باید این نکته را نیز افزود که تا پایان فیلم مخاطب
در مورد سیداسن دچار شک و تعلیق است و بها دیهدن
وی با لباس رواانیت پی می برد که تمام این تعلیقهها
برای اعتماد بیشتر به شخصیت سهید اسهن در لبهاس
رواانیت است .رویدادها به گونه ای تنظیم شهده اسهت
که هم سید اسن و هم مخاطب از ضروره این مسئله
آگاه شهود و بهه دنبهال نتیجهه ای باشهد کهه فیلمسهاز
میگیرد.
دستهبندی مفاهیم و مضامین فیلم :فیلم در کهل
مراال سیر و سلوک یک طلبه جوان و تبدیل شهدن او
به یک رواانی کامل را به نمایش مهیگهذارد کهه ایهن
تکامل با یک تردید آغاز می شهود و رواهانی شهدن از
نظر او فقهط درس خوانهدن و لبهاس پوشهیدن و افهظ
ظاهر و رعایت آداج و رسوم و عبهاداه فهردی نیسهت،
بلکه تزکیه و تهذیب اسهت .همهان طهور کهه رویکهرد
سنت گرایی دینی هم اشاره می کند روح ثابت در تمهام
ادیان کهه همانها توجهه بهه کردگهار عهالم و توجهه بهه
مخلوقاه اوست نه صرفا انجام اعمال و شرایع در ایهن
فیلم بازنمایی می شود .هدف خدمت به خلق و رسهیدن
به هدفی بزرگتر که همانا رضایت خهالق و رسهیدن بهه
وصل اوست .بنهابراین مها در سهکانس ههای متعهددی
شهاهد فعالیهت هههای سهید اسههن بهرای دسههتگیری از
مستمندان هستیم .در جدول زیر به این مهوارد بها ذکهر
مصداق اشاره شده است.

مصداق

بخشش در راه خدا

یکی از اصول مهمی که سنت اسالمی بر آن تاکید دارد بخشیدن در راه خداست .انسانی شایسته نزدیکی به خدا را
دارد که از بخشش هر چیزی در راه خدا دریغ نکند .شخصیت اصلی این فیلم نیز هرچند خود نیازمند است ،اما با
فروش کتاج هایش که تنها سرمایه هایش هستند به دنبال رضایت خلق است که با رضایت خالق همراه می شود.
فروختن کتاج ها کنایه از این است که برای انسان اقیقی شدن خواندن اهمیتی ندارد بلکه آن ه مهم است عمل
کردن و در راه بودن است.
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معبود

راز و نیاز با

یکی از تاثیرگذارترین سکانس های فیلم ،عباده شبانه سید اسن در شبستان و پس از کمک به دختر بدکاره
ناامید است که دست به خودکشی زده است .سید اسن در این نماز و مناجاه از خداوند ،شفای آن دختر را طلب
می کند.
یکی از مواردی که میرکریمی به دقت فراوان آن را در فیلم گنجانده است .تعامل با سنت در مقابل دنیای مدرن
است .زیر نور ماه تاکید می کند که سنت در امور ظاهری زندگی با مدرنیسیم تقابلی ندارد و تقابل این دو در مسائل

تقابل سنت و مدرنیسم

کالن و نگاه به دنیا و شیوه زندگی است .میرکریمی در این فیلم ،دنیای تاریکی از اقتضائاه مدرن ترسیم می کند
که نشانه های آن را میتوان فقر ،نبود آگاهی اجتماعی و ثباه فکری ،فساد و بزه کاری در قالب افراد زیر پل،
جوجه و خواهر بد کاره اش دید .وی بیان می کند با اینکه دختر بدکاره معتقد است "خدا او را بخاطر گناهانش
فراموش کرده" اما اینگونه نیست و خداوند هیچ بنده ای را فراموش نمی کند و بندگان هستند که از لطف خدا
ناامید می شوند.
زیر نور ماه سعی می کند که فراموشکاری بندگان نسبت به خدا را از گرفتاریهای جدیدی بداند که زندگی مدرن
برای انسانها ایجاد کرده است.
زیر نور ماهاز آنجا که به دنبال "تکامل علمی و معنوی مبلغین" به مثابه شریان ارکت دینی در جامعه است ،سعی
دارد که تیپی ایده ال از مبلغین ارائه دهد .این فیلم "عرفانی اجتماعی" را برای مبلغین مسلمان به تصویر می
کشد و خشنودی خداوند را در عمل و رسیدن به این تیپ ایده آل میداند و با الهام از نظریه "انسان کامل" به
دنبال "مبلغ و رواانی کامل" نیز هست .بنابراین با بیان "نشانه ها" و "مفاهیمی" به دنبال ساختاری برای این

حضور در میان اقشار مردم

وظیفه روحانیت و روحانی کامل

تیپ است که این نشانه ها و مفاهیم را اینگونه میتوان فهرست کرد :
کارگردان برای القای چنین امری در ابتدای فیلم سید اسن را در اتوبوسی به تصویر می کشد که از
ورزشگاه فوتبال آمده و مانند دیگر جوانان مجله ورزشی می خواند .نشانه های دیگری برای بیان
تاکید بر این امر نیز در فیلم مکرر بیان شده است مثل اضور در میان فقرا و نجاه دختر بد کاره و
 . ...سید اسن در جای دیگری نیز عامل موفقیت و تاثیر سخن پدربزرگ رواانیش را "همراهی و
اضور در میان مردم" میداند.
سید اسن در گفتگو با جالل  ،دلیل تاثیر سخن پدربزرگ بر مردم را در عمل به گفتارش معرفی

باور به گفتار

می کند و این عامل را موجب نورانیت وی میداند  .در جای دیگری نیز سید اسن برای کمک به
فقرا کتابهای خودش را که عالقه زیادی به آنها داشته می فروشد و عمل به آنها را مهم تر از
خواندن مکرر و بی فایده آنها میداند.
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کارگردان از زبان جالل در پایان فیلم جماله بسیار مهمی را در ایفای وظیفه رواانیت بیان می
کند  .در این دیالوگ جالل در االیکه عمامه ای بدستش است لباس رواانیت رالباس عملگی برای

حرکت در راه خدا

خدا میداند و نه لباس پادشاهی و به سید اسن توصیه می کند عمله خوج خدا باشد هر چند که
عمله بد خدا نیز وجود دارد.
میرکریمی در فیلمهای خود پس از زیر نور ماه نیز به "شخصیت ایدهآل یک رواانی" پرداخته است
 .مثال در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک نیز رواای جوانی را به تصویر می کشد که در واقع آنرا
میتوان ادامه شخصیت اصلی داستان زیر نور ماه دانست.

مثبت

شکاکیت و تردید

قشری گری

فهم دینی و مبارزه با

شکاکیت سید اسن شکاکیتی مثبت است و در جهت تکامل او به طوریکه برداشت مخاطب از
شخصیت او در خالل فیلم مثبت است .مخاطب او را از دیگر مبلغین جدا میداند و با او ارتباط
برقرار می کند و در پایان شاهد رواانی جوانی است که دغدغه جامعه خود را دارد.
کارگردان برای نشان دادن خرافه گرایی ،قشری گری و فهم ناقص دین در قسمتی از فیلم طلبه
نوپایی را نشان می دهد که با مسائل دینی ازه آشنا شده و اطالع چندانی ندارد .این تیپ در قالب
شخصیتی است که دائم در اال خواندن دعاست و تحقیق نکرده هر شایعه و خرافه ای را می پذیرد
و از مکروه و مباح پرهیز می کند .کارگردان با نشان دادن چنین تیپی سعی دارد که فهم اقیقت
دین را از تفکراه خشک و بی روح که گاهی هم منشا خرافاتی دارد جدا کند .
وجه بارز زیر نور ماه ارکت به سمت عدالت خواهی در جامعه است .این مساله موضوع سکانسهای

عدالت خواهی

متعددی از فیلم بوده است .میرکریمی به رواانیون جوان یادآوری می کند که وظیفه آنها اصالح و
هدایت و کمک به این مردم است  ،نه فقط اصالح مردم خوج و مذهبی که همیشه در مساجد و
اسینیه ها هستند .نیاز آنها به وجود یک رواانی از باج رسمی بودن مراسم و یادآوری است اما نیاز
آدمهای زیر پل به یک رواانی نیازی ایاتی و موضوع مرگ و زندگی است .

شیوه مفهوم سازی در فیلم
میرکریمی در زیر نور ماه بهرای ایجهاد موقعیهت جدیهد
فکری برای سید اسن وی را با جهانی مهدرن درگیهر
میکند که در تصمیم وی مؤثر است .شک و شبهه سید
اسن نیز از جامعه مدرنی ناشی مهی شهود کهه دیهن و
رواانیت در آن به فراموشی سپرده شده است و ااتهرام
چندانی ندارد .بنابر این سید اسن مکررا از موقعیتهای
مههدرنی ماننههد متههرو و یهها خیابههان هههای شههلوغ بهها
ساختمانهای بلند مشاهده می شود و مشاهده مردم در
موقعیههتهههای مههدرن کههه باعههث تغییههراه فراوانههی در
روایاه آنان شده است موجهب شهک و تردیهد جدیهد

سیداسن شده اسهت .امها ایهن شهک و تردیهد ،در راه
مثبتی مانند کمک و دستگیری از فقرا معنی می یابهد و
ادامه پیدا مهی کنهد و وی راه رههایی را در وفهاداری و
تبعیت از سنت ها میداند و در پایان فیلم نیهز سهید بهه
ملبس شدن از سوی مردم دعوه مهی شهود( .راودراد و
سلیمانی)1191 ،
زیر نور ماه دینداری را اصلی اساسی بهرای سهالمت
جامعه ای که گرفتار مدرنیسم شده می د اند و به طهور
خاص به دنبهال ارائهه تئوریهک نقهش رواانیهت در
اایای اجتماعی دین و سنت های اصهلی دینهی کهه
فراموش شده ،است .این فیلم قصد دارد نوعی عرفان
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اجتمههاعی را بههه تصههویر بکشههد کههه در امایههت از
مظلومان و محرومان تجلی می یابد و باز توجهه بهه
دین و امور استعال گرایی را موج ب می شود .سنت و
مدرنیتههه در ایههن فههیلم در یههک رابطههه دیههالیکتیکی
متقابل انهد .شخصهیت اصهلی داسهتان نمهیخواههد
دینداری به سبک مدرنیته که محل کسهب درآمهد و
بی توجه به محرومهان اسهت را داشهته باشهد لهذا از
بسیاری از تعلقاه و ارزش های اجتماعی می گذرد و
از این طریق در رابطه ای ع میق تر بها مبهدا هسهتی
قرار می گیرد که به همین سبب در بعضی صحنه هها،
فیلم ساز نقهش سهنتی رواهانیون و نگهداشهتنشهان
لباس رواانیت را در قالب سنتی آن با تفکراه و آرا
و عملکرد طالج جوان به نمایش گذاشهته اسهت .از
یکسو ،مدرسه دینی ،آنها را به استواری در اصهول و
ارزش ها و افظ ظهاهر و بهاطن و مقاومهت در برابهر
مظاهر تکنولوهی و زندگی مدرن فرا می خوانهد و از
سوی دیگر ،عملکرد خود مدیران در استفاده از ایهن
مظاهر ،طالج را با دوگانگی مواجه می کنهد .مهدیر
مدرسه ،ب ه بغل کردن یک رواانی یا همراه همسر
در معابر عمومی ظهاهر شهدن را دور از شهان لبهاس
رواانیت می داند و از این که گاهی طلبههای را در
اال نوشابه خوردن کنار در خیابان می بیند ،افسهوس
می خورد و هیهاه سر می دهد ،امها همهین فهرد در
جای دیگر و مکان دیگری در شهر ،لباسش خاصهی
پوشیده و همراه زنهو ب ههاش در اهال برگشهتن از
سینما و تئاتر است .فیلم در نشهان دا دن واقعیهت هها
بسیار صریح و رک و بی پیرایه عمل می کند .جهالل
دوسههت هههم اجرهههای سیداسههن ،بههه زبههان طنههز،
بسیاری واقعیتها را می گوید؛ این که برای بسهیاری
لباس طلبه گی ،لباس عمله گی است ،لباس کار است
و راه نهههان در آوردن و نهههوعی شهههغل( .راودراد و
سلیمانی)1191 ،
اینجا چراغی روشن است
مش رایم ،متولی امامزاده سلطان عزیز ،برای درمان
بیماری خود ،مجبور به ترک موقت امامزاده می شود.
او برای جایگزینی ،از روستائیان کمک مهی طلبهد و
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ناامید می شود .مش راهیم سهرانجام ،بهه بهرادرزاده
ساده دل دورو یها پهردازش (قهدره) رو مهی کنهد و
تولیت امامزاده را به وی میسپارد.
برادرزاده (قدره) ،از طرف عمو به چنهد چیهز سهفارش
میشود که همه ریشه در ذهن متولی دارند نه در بطهن
آموزههای مذهبی ،مانند :شب نماندن کسی در امامزاده،
نیامدن گله گوسفند به نزدیکی اریم ،دست نخوردن به
وسایل داخل امامزاده و نذوراه مردمی کهه قهرار اسهت
هزینه سقف طالی امامزاده شوند و...
فیلم پس از معرفی قدره و تنها مانهدن او در امهامزاده،
موقعیتی برای به چالش کشهیدن جایگهاه امهامزاده بهه
عنوان نماد و جلوه مذهب در روستایی کوچهک ،فهراهم
میکند.
قههدره ،تحههت ته ثیر رویاههها و خههواجهههایش ،برخههورد
غیرمتعارفی را با امامزاده در پیش می گیرد .او امهامزاده
را از شکل سنتی خود خارج می کند و این آغهاز مهاجرا
است...
ابیب رضایی (قدره) ،بهه خهوبی توانسهته از عههدهی
نقشی که ریشهای در زمین و ریشههای در آسهمان دارد
برآید .ساده دلی وی ،نوعی مدهوشی را مینمایانهد کهه
گویا هیچ ارتباطی با عالم زمین نهدارد .امها در بسهیاری
لحظاه هم که با مردم صهحبت مهی کنهد شخصهیتی
معمولی به نظر می رسد.

شیوه مفهوم سازی در فیلم:
میرکریمی در این فیلم ،به نقد مذهب سهنتی در جامعهه
میپردازد .در تصویری کهه وی از ایهن اجتمهاع هنگهام
جمعآوری کمکهای مردمی ،ارائه میدهد ،بیش از ههر
چیز متولی خشک و متعصب است که مهورد نقهد قهرار
میگیرد .میتوان گفت رضا میرکریمی در فیلم "اینجها
چراغی روشن است" ،تالش کرده شناخت دینهی را بهه
شناختی عملی نزدیک کند و نگاهی تهازه بهه معنویهاه
بیندازد.
در "اینجا چراغی روشن اسهت" بها متهولی سهاده دلهی
همراه میشویم کهه از غیبهت متهولی اصهلی امهامزاده
روستا استفاده میکند و به زعهم خهودش امهامزاده را از
قفل و زنجیری که باعث انزوایش شده نجاه میدههد.

مهارتهای شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکههای اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

این شخصیت با تکیهه بهر نهخ ارتبهاطی کهه رابهط او و
خدایش است پیامهای الهی را دریافت میکند و از تمام
اجزا امامزاده برای رفع مشهکل مهردم روسهتا اسهتفاده
میکند .تصویر اسکلت امامزاده ای که پنهاه گوسهفندان
سرمازده شده و متولی ساده دل که سفرش را تازه آغهاز
کرده ،تصویری نمادین در انتههای فهیلم اسهت .متهولی
امامزاده در "اینجها چراغهی روشهن اسهت" عهالوه بهر
ایرانی دچار نوعی ساده دلی ذاتی است کهه در دنیهای
کوچک ذهنیاش برای هر چیز معادلی عینی دارد اتهی
خدا .سادگی او که به خصوص در دیالوگهای شب روز
پیدا میکند و محوریت تعابیر ذهنهی او کهه بهه نتیجهه
می رسد و بیخ و بن امامزاده را به مصرف خیر میرساند
این وجه از شخصیت را نمادین می کند.
این که فردی سهادهدل بهر اسهب اتفهاق متهولی یهک
امامزاده میشود؛ امامزادهای که مردم روستا مدههاست
پاسخ نذر و نیازهایشان را از آن نگرفتهاند .مرد ساده دل
با شیوهای خارج از عرف و سنت ،پاسهخگوی نیازههای
مردمی میشود که به امهامزاده مهیآینهد .چنهانکهه در
نهایت با مکانی بیسقف و در و پیکر مواجه مهیشهویم.
امامزاده دیگر شبیه ساختمانی که در اول فیلم دیدهایهم
نیست ولی در عوض به زخم بسهیاری از مهردم مهرهم
گذاشته شده است .فیلم موجد نوعی نواندیشی دینی در
بستر سینماست .در واقع کارگردان میکوشد تا بهه نقهد
مفاهیمی بپردازد که بیشتر از دل سنت بیرون آمهدهانهد.
او در دل جامعهههای کوچههک امهها کههامالا تمثیلههی ،از
تصویرکلیشهای امامزاده آشناییزدایی میکند .
عالوه بر جنبه های مفهومی ،نمادین و انتقادی موجهود
در فیلم که با تعابیر فرامتنی و ریشه دار در مذهب گهره
خورده ،جلوه های سوررئال فیلم هم قابل بحث هستند.
اضور روح معدن ی در امهامزاده کهه شهب اول قبهر را
میگذراند یکی از این جلوههاست .اضور این شخصیت
عههالوه بههر نقههش واسههطه یههی کههه میههان خههانواده
بیسرپرستش و قهدره بهه عنهوان متهولی امهزاده ایفها
میکند ،طنز ظریفی را پهیریهزی مهی کنهد کهه نگهاه
انتقادی هم دارد .وقتی روح معدن ی چند قب رسید را
به قدره می دهد تا به عمویش برگرداند با ایهن جملهه
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که «بگو اینا به درد ما نخورد» این اشاره به پیش زمینه
یی برمی گردد که در معرفی متولی امامزاده دیهده ایهم.
هنگامی که ماننهد مهامور مالیهاه سهراغ مهردم روسهتا
میرود و کمک های اجباری آنها بهه سهلطان عزیهز را
جمعآوری می کند و در مقابل قب های رسهید را بهه
آنها می دهد.
اینجا چراغی روشن است و سنت گرائی دینی
سنت گرایان ،آموزه ههای ادیهان را بهه گهوهر و صهدف
تقسیم می کنند و پیامهای مشترک ادیان را گوهر تمام
ادیان میدانند .در آن صوره ،فروع دین به اهمیت بُعهد
عرفانی دین نمهی رسهد و خهود همهین ادعهای واهده
متعالی ادیان به کثره گرایی دینی می انجامهد؛ زیهرا بها
تفکیک شهریعت ظهاهری و اقیقهت بهاطنی ،راه ههای
مختلف رسیدن به اقیقت معنا پیدا میکند.
شوان برای تبیین واده ادیان در عین کثهره و تنهوع
آنها ،تمایز میان ظاهر و باطن دیهن را مطرح میسهازد.
تمایز میان ظاهر و باطنِ دین و بهه تعبیهر دیگهر تمهایز
میان بعد بیرونی و بعهد درونی هر سنت دینی ،که گنون
نیز بر آن ت کید ورزیهده اسههت  .تمهایز میهان ظهاهر و
باطنِ دین در واقع همان تمایز میان شریعت ظهاهری و
طریقت باطنی است که به خوبی بیانگر دیدگاه شوان در
باج تعهدد و واهده ادیهان اسهت و مههرز اخههتالف و
اشتراک ادیان را از نظر او نشان میدهد.
همان طور که شرح داده شد در "اینجا چراغهی روشهن
است" نیز میتوان تمایز بهین ظهاهر و بهاطن دیههن را
جست و جو کرد .در این فیلم با جامعه سنت زدهیی کهه
از مذهب و امامزاده که جلوه نمادین آن اسهت ،فاصهله
گرفته است .قدره به عنهوان تاثیرپهذیرترین فهرد ایهن
جامعه کوچک که اتهی از طهرف کودکهان ههم مهورد
بیمهری قرار گرفته ،تنها کسی است کهه نیهاز اضهور
مصلح اجتماعی را درک کرده و در جستوجوی او به راه
افتاده است .فیلم با تکیه بهر نمادهها در جههت تصهویر
نمادینی که از امامزاده در نظهر داشهته ارکهت کهرده و
شرایط را به گونهیی می چیند که در غیبت متولی روستا
و جانشینی اجباری قدره ،تصهویر کلیشههیهی امهامزاده
دچار تحول شود و به گونهیی این مکان جهدا افتهاده در
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ارتباط با مردم قرار گرفته و اایا شود .امامزاده بیسهقف
و در و پیکر که هر بخش آن به زخمی از مهردم روسهتا
مرهم شده ،در همین یک هفته چهره ظاهری و باطنی
خود را عوض می کنهد و جایگهاهش میهان مهردم اایها
میشود.
در واقع میتوان گفت پیام فیلم تاکید بر گهذر از ظهاهر
دین (که بعضا ریشه در ذهن متولی دارنهد نهه در بطهن
آموزه های دینی) و رسیدن به باطن دیهن اسهت همهان
گونه که سنت گرایان دینی بر آن تاکید دارند.
نتیجهگیری
میرکریمی در آثار خود به قابلیت درونی انسانهها بهرای
ارتباط با ماورا توجه خاصی نشان داده است .به طهوری
که دنیای درونی قهرمان های قصه اش هرچند متفاوه
بسیار ملموس و نزدیک به هم به نظر می رسد.
نقطه مرکزی گفتمان سنت اسالمی را عقل قدسی و یا
به عبارتی عقل بر مبنای وای تشکیل مهی دههد و بهر
اصالت وای ،انسان دینی ،زندگی اخروی ،روح انسهانی،
اخالق دینی ،طبیعت به مثابه نشانه الهی و اضور دیهن
در تمام جهاه انسانی تاکید فراوان دارد .بنابراین تجربه
دینی بر اساس آموزه های دینی تبیین می شهود و ههر
نوع تجربه ماورائی ،دینی محسهوج نشهده و شهریعت و
مناسک دینی هرگز فدای تجربه دینی نمی شود.
فیلم زیر نور ماه نیز بازنمائی کاملی از آموزه های سنت
اسالمی است .انسان دینی ،مبلغ دینی ،عرفان اسالمی،
اضور دین در اجتماع و تقابل سنت و مدرنیته از جملهه
عناصر مفهومی گفتمان سنت اسهت کهه زیهر نهور مهاه
بدانها پرداخته است.
در واقع در این فیلم با ارائه عرفانی برخاسته از دین کهه
نهایت وصل عارف را در "خدمت به خلق" میدانهد بهه
دنبال اصالااه دینی در جامعه است و به نقد برخهی از
اعتقاداه دینی می پهردازد .از طهرف دیگهر مناسهک و
شرایع دینی را فدای عرفان نکرده است و مانند تجربهه
دینی ابن عربی ،شریعت را مبنای تجربه عرفهانی قهرار
داده است.
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زیر نور ماه اعتقاداه دینی را نجاه بخش تفکر و جامعه
انسانی و راهی برای وصول به اقیقت می شمارد .ایهن
فیلم بر مناسهک دینهی تاکیهد مهی کنهد در اهالی کهه
مناسک تنها زمانی اهمیت می یابد که بازنمایی سهنتی
از مفهوم تجربه دینی ارائه شود .در آن صوره است که
ما هرگز شاهد تقبیح مناسک و اعمال دینی نیستیم .در
پیوند با این موضوع اجرای فریضه نماز با بازنمائی بسیار
مثبتی که نشانه ارتباط با اقیقت است ،نشان داده شده
است .در پایان میتوان گفت تحلیل گفتمانی فیلمهایی
نظیر زیر نور ماه میتواند نشان دهنده ابعاد مثبت تجربه
دینی در جامعه معاصر ایران باشد .در مقایسه با برخی از
برنامههای رسانه ای دیگر که برای کسب تجربه دینهی
مخاطب را به خروج از شهر و مظهاهر جامعهه مهدرن و
کنج عزلت گزیهدن در عبادتگاههها ترغیهب مهیکننهد،
فیلمهای سینمایی که تجربه دینهی را از دیهدگاه سهنت
اسالمی بازنمایی می کنند میتوانند بر این نکته صهحه
بگذارند که رسیدن به خدا و اتصال به نیروهای ماورائی
نیازمند اضور در جامعه و تالش برای بهبود آن اسهت.
از این نظر سینما به مثابه یک رسانه تاثیرگذار در مرکز
توجه و اهمیت قرار می گیرد.
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