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  29/04/93 دريافت: تاريخ
  27/05/93تاريخ پذيرش: 

  شناختي  تحليل نشانه
  اهللا (ص)  محمد رسولفيلم 

  نوشتة
  *يسيناه راضيه يسيد

  دهيچك
 بر تأمل است. با به انحاي گوناگوني صورت گرفته آغاز تاكنون، مقدس در آثار سينمايي از اشخاص  بازنمايي چهرة

توليدكنندگان  عقلي و معنوي رويكردهاي و ها  نگرش با تغيير هم راستا كه افتدري توان مي سير تطور اين موضوع
 در آثار سينمايي نيز مقدس هاي چهره بازنمايي آن، تبع به و كرده تغيير ايشان منظر در نيز مقدسين جايگاه اين آثار،
ايي با مضامين ديني، نحوة است. اكنون، با توجه به اقبال ملل مسلمان به توليد آثار سينم شده تغيير دستخوش

هاي  زيرا بر مبناي برخي ممنوعيت ؛است بازنمايي پيامبران اديان توحيدي در آثار سينمايي اهميت خاصي يافته
رو است كه  (ع)، پرهيز شود. از همين پردازي، در خصوص پيامبر اسالم و معصومين مذهبي، بايد از هر نوع چهره

هاي مقدس اسالمي در سينما كه تصويرپردازي مؤلفة اصلي آن است، با  پرداختن به موضوع بازنمايي شخصيت
باره و بررسي ميزان تحقق  است. تأملي بر آثار سينمايي توليدشده در اين رو شده اي روبه هاي مهم و پيچيده چالش

تواند از موانع  يتصويرپردازي متناسب با شأن معنوي بزرگان ديني، در عين پرهيز از نمايش مستقيم و كامل ايشان، م
موجود در اين عرصه كاسته و مسير را براي توليد آثار سينمايي مبتني بر بازنمايي متناسب با شأن ملكوتي ايشان، 

  هموار سازد.
در سـينما بـه تحليـل     )اين مقاله با مروري بر پيشينة موضوع تصويرپردازي از سيماي پيامبر اسالم (ص

 است. تحليل ترين فيلم متمركز بر زندگي ايشان پرداخته عنوان مهم ، به(ص) اهللا محمد رسولشناختي فيلم  نشانه
 محـور  دو را در صـحنه  هـر  مـتن  شناسـي،  نشانه ادبيات اساس بر منتخب اين فيلم، هاي صحنه شناختي نشانه

شـود كـه    شود. بر اين اساس، نشان داده مـي  رمزگشايي صحنه، آن از تا كند مي بررسي جانشيني و همنشيني
گونه كارگردان اين فيلم، با استفاده از نمادها و رمزگان گوناگون، تمهيداتي را در نگارش فيلمنامـه، نحـوة   چ

است تا در عين بازنمايي وجود مقدس پيامبر اسالم با  تصويربرداري، استفادة نمادين از موسيقي و ... انديشيده
  اسالم (ص) پرهيز كند. گرايانه، از ارائه تصويري جسماني از پيامبر رويكردي تنزيه

  (ص). گرايي، سينما، فيلم، شخصيت مقدس، پيامبر اسالم تنزيهكليدواژه: 

____________________________ 
  yasini@ricac.ac.ir ستاديار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتا *
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  مقدمه
 هاي شخصيت از تصويرپردازي و ديني هايموضوع بازنمايي سينما، جمله از معاصر عرصة هنرهاي در

 تين،نخس هاي چگونگي تصاوير مذهبي و شمايل با قياس در مقدس، كيفيتي متفاوت يافته كه
در  تاريخي رخدادهاي ترين مهم معاصر به موضوع دين و هنر است. هنرمندان متفاوت نگاه نمايانندة
 نگاه تنزلي در مبين نوعي سير هنرها، ةمقدس در عرصة هم هاي شخصيت از تصويرپردازي حيطة
لهي و اولياي ا  نحوي كه شمايل است؛ به اسالمي نيز و مسيحي هنرهاي عرصة در ايشان به معنوي
 و هنري آثار در امروزه شد، مي محسوب ديني هنرهاي وجوه از خود گذشتة تاريخ در كه مقدسين

يافته و آرماني فاصله گرفته و حتي  اي كمال از چهره كه شودمي ظاهر نحوي به سينمايي توليدات نيز
   .استخود  پيشين تقدس فاقد گاهي

هاي مقدس ديني و پيامبران الهي  شخصيتگرچه توليدات سينمايي غرب در بازنمايي سيماي 
(ع)، حدود بسياري را شكسته و بعضاً تصويري كامالً زميني از ايشان ارائه  ويژه حضرت مسيح به

ترين  (ص) وضعيت متفاوتي دارد كه مهم ري از سيماي مقدس پيامبر اسالمگاند اما، تصوير كرده
حساسيت آنان در قبال نوع تصويرسازي از دليل آن، كرامت و مقام ويژة ايشان نزد مسلمانان و 

است تا در توليدات هنري مسلمانان از گذشته تاكنون،  پيامبر اكرم (ص) است. اين امر سبب شده
عمل  اي صورت پذيرد تا در مسير روايتگري تصويري به العاده گري از ايشان با احتياط فوقرتصوي

هاي  عمل آيد. اما در سال لكوتي ايشان، بهآمده، بيشترين تالش براي حفظ شأن فرا انساني و م
اند تا با ارائة تصويري  اي غرب، تالش كرده در فضاي رسانه  هاي توليدشده اخير، برخي فيلم

“ معصوميت مسلمانان”دار كنند. فيلم  آميز از پيامبر اسالم، سيماي پاك ايشان را خدشه وهن
(Innocenee of Muslims) رانساني، خشن و بدوي از پيامبر كه تصويري بسيار سخيف، غي

آلود مسلمانان را برانگيخت. بازتاب  هاي غضب واكنش 1391(ص) ارائه كرده بود، در سال  اسالم
اي خشم مسلمانان به اين فيلم كه در برخي كشورهاي اسالمي همراه با خشونت گسترده  رسانه

اي غرب دنبال شده و رفتار و  انهطور معمول در توليدات رس هراسي ــ كه به بود، در تشديد اسالم
است ــ مؤثر  هاي تندور مدعي اسالم و مسلماني نيز به تقويت آن كمك كرده منش برخي از گروه

به كارگرداني عمران فراست كه از حيث مضمون و “ عايشه و محمد”افتاد. همچنين انيميشن 
اي اخير است كه تصويري  سانهمحتوا به فيلم موهن معصوميت مسلمانان شباهت دارد، از توليدات ر

  است.     مشوه از پيامبر اسالم (ص) و ازدواج ايشان با عايشه ارائه كرده
شمار مخاطبان  هاي خيل بي هاي تصويري بر انديشه با توجه به تأثيرگذاري مهم توليدات رسانه

يژه و خود، بررسي مصاديقي كه واجد مميزات شاخص در تصويرنمايي بايسته از مقدسين، به
  رسول اكرم (ص) هستند، ضروري است.

  هاي مقدس در آثار هنري سيماي شخصيت
 اي تجسمي پيشينه هنرهاي متنوع هاي صورت قالب در مقدس هاي شخصيت چهرة از تصويرپردازي

اي كه مأثر آن به حوزة هنرهاي جديد تصويري از جمله سينما و تلويزيون  دارد؛ پيشينه طوالني
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 ترين مهم از توان مي را پيكرتراشي و اند. در تاريخ هنرها، نقاشي ا تأثير گذاشتهتسري يافته و بر آنه
 كه است بديهي. اند بوده مقدس هاي چهره بازنمايي براي محملي كه دانست هنري هاي عرصه
 در اي كننده تعيين عامل نيز ها آيين و اديان از برخي در پيكرتراشي يا تصويرسازي حرمت موضوع
  . است بوده مقدس در مأثر هنري هاي شخصيت اين شنماي چگونگي

 و ها آيين در كه هستند اي يافته كمال و برتر هاي انسان مقدس، هاي شخصيت تعريف، در يك
تاريخ بشر نشان . شوند مي محسوب بشر معنوي مطلوب كمال الگوي و نمونه جهان، گوناگون اديان
 تمايل نوعي از همواره مختلف، اديان سپس و ها كيش و ها آيين به پايبندي پي در دهد كه انسان، مي
 يا مصوركردن .است بوده برخوردار خود ديني بزرگان يا و ها اسطوره تصويري از نمايش براي قلبي

 عمل به ايشان از كه تكريمي دليل به تنها نه انسان، منظر در مقدس هاي شخصيت به بخشيدن تجسم
 كه برخوردارند ذاتي قدرت نوعي از مؤمنان به آنها، منظر زا تصاوير اين بلكه است، مهم آورد مي
 شفابخشي قدرت يا الهامات معنوي شوند نحوي كه سبب ها مؤثر باشند؛ به در زندگي انسان توانند مي

 ياروييؤر و ديدار آرزوي و مقدس هاي شخصيت اين با انسان قلبي انس ديگر سوي از. باشند داشته
. بپردازد ايشان چهرة بازنمايي به هنري، مختلف هاي شيوه از مندي بهره با وي تا شود مي سبب آنها با

 .شوند مي ناميده “شمايل” طور خاص، به هستند، مقدس هاي شخصيت نمايانندة كه تصاوير اين
  مشخصات ها و اما به چهره و ويژگي هاى انسان است، ها و خصلت صفت« به معناى در اصل، شمايل
از  مجسمشمايل تصويري  يك تعريف هنري،در ). 1387، (معين »شود گفته مى، شمايل نيز صورت

كه بر يك پرده نقش شده و براي شود  گفته ميتصاوير ماجراهاي مذهبي به  شمايل«. استمقدسين 
  )75 :1379(بيضايي،  »ود.ر نقل به كار مي

تغييرات بنياديني در  تاكنون آغاز از مقدس، ايه چهره از نگاري و تصويرپردازي شيوة شمايل
 آسماني باورهاي به بشر عقلي و قلبي رويكردهاي و ها  نگرش متأثر از تغيير كه ظاهر و باطن يافته

اين تغييرات در چگونگي نمايش و يا بازنمايي هيئت و شمايل پيامبران الهي و  است. خود بوده
نحوي كه در سير  كند؛ به هنرمندان حكايت مي منظر در مقدسين بزرگان ديني، از تغيير جايگاه

است.  دستخوش تغيير و تبديل شده مقدس هاي چهره نگاري از تاريخي هنر، تصويرسازي يا شمايل
 جوامع موجود وضعيت ممكن، صورت بارزترين به هنري آثار جمله از فرهنگي مأثر كه آنجا از

 مقدس، هاي چهره نمايش چگونگي كنند، مي منعكس ديني و معنوي باورهاي با تعامل در را بشري
  . است در هر يك از اعصار تاريخاو  مذهبي باورهاي با انسان ارتباط ميزان و نوع نشانگر

 مضمون اين به پرداختن. است انكارناشدني مذهبي جوامع منظر در مقدس هاي شخصيت جايگاه
 جهاني اين وجود از تصويرپردازي گيچگون لحاظ به چه و موضوع پردازش لحاظ به چه سينما، در

 هاي شخصيت متعالي جايگاه و منانؤم عمومي باورهاي با كه ارتباطي دليل به ،)اندام و چهره( ايشان
 ديني، بزرگان سيرة و زندگاني از روايتگري نحوة. است حساس بسيار دارد، ايشان نظر در مقدس

 تأثيرگذاربودن به توجه با. رود كار به ديني رهايباو تضعيف يا تقويت براي عنوان عاملي به تواند مي
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 است ضروري مخاطب، به پيام انتقال براي سينمايي، توليدات خصوص به هنري، آثار توليد هاي شيوه
  . شود تدبر و تعمق ها بازنمايي اين چگونگي دربارة تا

  هاي مقدس بر پردة سينما چهره
روح دارد، به رازهاي مهم  تفكر و بي گريز، بي اي واقع رغم شهرت نادرستي كه در حكم رسانه سينما به«

پردازد.  و ژرفي در مورد اصل، معني، هدف، صميميت، سرنوشت، اخالقيات و وجود خداوند مي
  ) 16: 1385(انكر، » .اند هايي انساني كه فلسفه، الهيات، و هنر معموالً خود را وقف آنها كرده پرسش

 كه داده قرار خود توليدات دستماية را مذهبي مضامين موارهه تاكنون، پيدايش بدو از سينما
   .است پرداخته نيز مقدس هاي چهره نمودن تصوير به آن، تبع به

 روشنگر تواند مي سينما در مقدس هاي چهره در آمدن تصوير به موضوع چگونگي در پژوهش
 هر عمومي فرهنگ يبخش جهت در تأثير آن كه باشد ديني موضوعات قبال در هنري مجامع مواضع
  .است انكارناپذير جامعه

سينما، به تناسب تاريخ ساخت آثارــ كه ذيل نحوة تفكر  در مقدس هاي چهره نمايش  شيوة
حاكم بر دوران خود قابل تعريف است ــ و نيز رويكردهاي فردي سازندگان آنها، به نتايج 

  است.  گري از بزرگان الهي رسيدهرمتفاوتي در تصوي
هاي هنري گوناگون به تصوير  از آغاز مسيحيت به شكل«اص، حضرت مسيح (ع)، طور خ به

است. سينما هم به همين ترتيب، نقش مهمي در خلق و تبليغ تصاوير مسيح بازي  كشيده شده
سينما  1897هايي كه ساخته شد دربارة مسيح بود. در سال  است. در واقع، داستان نخستين فيلم كرده

 (استون،» هاي مسيح به روي پرده رفت بود كه نخستين فيلم دربارة مصيبتهنوز دو ساله نشده 
دهد كه تصويرسازي از  ). مروري بر توليدات سينماي هاليوود در اين زمينه نشان مي55: 1385

گيرد كه آغاز آن،  (ع)، چگونه در طيفي قرار مي شخصيت مقدس پيامبر مسيحيان، حضرت عيسي
ندان زميني از اين پيامبر بزرگوار است و خاتمة آن، نمايش سيماي چ نمايش سيماي آسماني و نه

پنداري هر مخاطب معمولي با او را فراهم  ذات اين پيامبر است كه امكان هم  كامالً زميني از شخصيت
آخرين ”(ع) در فيلم  كه يكي از داليل استقبال مخاطبان از شخصيت حضرت عيسي كند؛ چنان مي

 است. اين امر طي يك چنين ذكر شده (The Last Temptation of Christ 1998)“وسوسة مسيح
  شود:  به عمل آمده، چنين بيان مي آنجلس يك سازمان ديني در لسكه توسط نظرسنجي غيررسمي 

دانيد كه درام قدرتمندي دربارة عيسي است كه منبعش نه  اگر فيلم را ديده باشيد، مي
جود افرادي كه پس از بيرون آمدن از سينما با آنها انجيل، كه رماني تخيلي است. با اين و

مصاحبه كرديم، گفتند كه فيلم باعث شده احساس نزديكي بيشتري با عيساي واقعي بكنند. 
دهد، وجود نداشته باشد، چطور چنين چيزي ممكن است؟ شايد  اگر عيسايي كه فيلم ارائه مي

كنند كه آنها را ياد خودشان  به اين خاطر كه مردم نسبت به كسي احساس نزديكي مي
  :Ankerberg & Weldon, 1988) (430.» اندازد مي



 

 

33 

انه
 نش

يل
تحل

ش 
ول
رس

مد 
مح

لم 
ي في

اخت
ن

 
ص)

هللا (
ا

  

سينماي هاليوود همچنين به تصويرسازي از چهرة پيامبر گرامي اسالم نيز اقبال كرده و در 
است.  وسيلة كارگرداني مسلمان، فيلمي با اين مضمون ساخته شده يك مورد استثنايي و البته به

بسياري را در پي داشت و با مسائل و مشكالت بسياري توليد شد و البته  هاي فيلمي كه چالش
سال از نخستين اكران  30رو شد؛ آنچنان كه با گذشت بيش از  با استقبال عموم مخاطبان روبه

  است. آن، هنوز بينندگان خاص خود را در ميان مسلمانان و در كشورهاي اسالمي از دست نداده

  يي از پيامبر اسالم (ص)پيشينة تصويرسازي سينما
. شد مطرح 1926 سال در ،بار نخستين براي سينما، درپيامبر (ص)  مبارك چهرة نمايش موضوع

ظهور كرد و بعد از جنگ جهاني دوم توسعه يافت. در اواخر  1930صنعت سينما در مصر، در دهة «
 اهميت شد. در سالحائز  1975، صنعت سينماي لبنان هم تا زمان جنگ داخلي در سال 1950 ةده

 اين. بسازند سينمايي فيلميپيامبر (ص)  زندگي خصوص در گرفتند، تصميم ها مصري ،1927
 عبداهللا يوسف” نام به شخصي و رفت پيش بازيگرها انتخاب و فيلمنامه نوشتن  مرحلة تا تصميم
 از خصوص به شديدي هاي مخالفت امر، اين. شد انتخابپيامبر (ص)  نقش بازيگر منزلة به“وهبي
، هنگاهي كه يوسف 1927علماي االزهر در قاهره در سال  .داشت پي در را علماي االزهر سوي

كند، به او  وهبي، يك بازيگرـ كارگردان، اعالم كرد كه نقش پيامبر را روي پرده سينما بازي مي
را بازي  “فرمان 10”اعتراض كردند. شايعه شده بود كه چارلتون هيستون كه نقش حضرت موسي در 

  (Bakker, 2009: 190)» كند. كرده جاي حضرت محمد بازي مي
 محمد” فيلم به موضوع ساخت ،)ص(پيامبر چهرة نمايش موضوع با تر جدي مخالفت

 دارد قصد كرد، اعالم 1978 سال در او. شود مي مربوط “عقاد مصطفي” ةساخت ،“(ص) اهللا رسول
 و ها شخصيت از بسياري اعالم، اين پي در. بسازد هاليوود (ص) را در محمد فيلمي دربارة حضرت

 اعالم به منجر نهايت در ها، اعتراض اين. كردند بيان موضوع اين با را خود مخالفت ديني، مراجع
  شد. شيعي مراجع از بسياري نيز و االزهر علماي جانب از فتوا

در فيلم عقاد، به  )ص( پيامبر چهرة از تصويرپردازي نظرهاي شخصي علماي ديني در قبال اعالم
 در صحابه، و پيامبر همسران ائمه، دربارة نمايش سينمايي از تصوير رسمي گيري موضع اعالم نخستين

 اساس، براين«. انجاميد االزهر علماي فتاوي اعالم و گيري موضع با و ديني مراجع سوي از 1927 سال
حضرت  و فرزندان و نيز داماد پيامبر، تنها تصويرپردازي از پيامبر، بلكه همسران علماي االزهر نه

ها  هم آنها مجدداً با اين موضوع مخالفت كردند و اين مخالفت 1930(ع)، را ممنوع كردند. در سال  علي
  (Ibid: 191)» منجر شد به منع كلي تصويرپردازي از پيامبر، كه همچنان به قوت خود باقي است.

 سياستمداران و مسئوالن از بسياري اعتراض هك بود اثرگذار و جدي آنقدر گيري، موضع اين
 كـه  شـد  موجـب  مسـئله  همـين . داشـت  پي در فيلم ساخت اين قبال در را اسالمي كشورهاي
  .شود منتفي كلي عقاد به فيلم ساخت موضوع
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فـيلم   در ائمـه  و پيـامبر  تصويرپردازي  شيوة مورد در عقاد مصطفي در پي اين فتاوي بود كه
عقاد از علماي االزهر و لبنـان تأييـد فيلمنامـه را گرفـت.     . شد مذاكره اردو ديني مراجع با خود،

تمركز فيلم بر حمزه و شتر و عصا و ... بود. با اين حال بعد از شروع فيلم نظر علما تغيير يافت 
  و آنها كل پروژه را محكوم كردند.

 و) ع( علي حضرت و) ص( پيامبر مبارك چهرة مذاكرات او بود كه نهايتاً در فيلم، ةنتيج در
) ص( پيامبر كه هايي صحنه در خاص، تكنيكي از استفاده با فيلمساز و نشد داده نمايش صحابه

از نظر برخي اينكه زاوية «گرچه . داد قرار ايشان ديد  زاوية در را دوربين داشتند، حضور ائمه و
نشيني علماي االزهر از  آميزتر است و گويي اين دليل عقب جاي پيامبر بنشيند، توهين هدوربين ب

 پس نيز، )ص( پيامبر عموي، جناب حمزه چهرة نمايش البته. (Ibid)»شان بوده است موضع اوليه
  .داشت پي در را هايي نارضايتي فيلم اكران از

 موضوع به كه است هاليوود سينماي در توليدشده فيلم ترين مهم ،(ص)اهللا  محمد رسول فيلم
نخستين تنها فيلم بلند دربارة حضرت محمد(ص)  فيلم اين. پردازد مي اسالم پيامبر زندگي تاريخ

به «اين فيلم (پيام). “ الرساله”و نسخة عربي آن  ،“(ص)اهللا  محمد رسول”است كه دو عنوان داشت: 
دي آن  وي ويديويي و دي ها در بسياري از سينماها به نمايش در نيامد، اما نسخة دليل برخي مخالفت

 بهاهللا (ص)  محمد رسولهاي اروپايي گاهي آن را نمايش دادند. فيلم  ياري از شبكهعرضه شد و بس
(و با  خود، دوران سينمايي تجهيزات و امكانات بهترين از گرفتن بهره با مسلمان يك كارگرداني

 تاكنون هاليوود، سينماي نام صاحب عوامل و بازيگران حضور با ميليون دالر) و 17هزينة توليد فيلم 
  .پردازد مي) ص( محمد حضرت زندگاني ترسيم به كه است جهان سراسر در سينمايي فيلم نهات

 به ايشان بعثت از پس ،)ص( محمد حضرت اسالم، اكرم پيامبر زندگي گرراين فيلم تصوي
 باشد، مربوط هاليوود سينماي به آنكه از بيش اثر، اين كه داشت توجه بايد اما. است پيامبري
 رغم علي را وي كه اسالم، حقانيت به اعتقاد بر مبتني تالشي. است عقاد طفيمص تالش محصول
  .داشت نگاه مصمم اثر اين توليد در فراوان مشكالت

 را ديدگاهش و ها خواسته بتواند كه بود دليل اين به فيلم اين در كننده عنوان تهيه به عقاد حضور«
 در را مسلمانان جامعة حساسيت و بود مواجه هايي يدشوار با او كار آغاز در. كند اعمال آن در كامالً
 بزرگي پروژة چنين ساخت به پرداختن جرئت كسي زمان آن تا آنكه به توجه با. برانگيخت مورد اين
 كشورهاي ساير و مصر در شده انجام محدود قبلي كارهاي و بود نكرده پيدا اروپا و هاليوود در را

 گروهي شد، منتشر فيلم ساخت خبر كه زماني... داشت  قرار يينپا سطح در كيفي جهت از نيز مسلمان
 چهرة هاليوود هاي فيلم ساير مانند فيلمش در خواهد مي “عقاد” كردند مي گمان كه متعصب مسلمانان از

 به اي تهديدكننده هاي تلفن. شوند فيلم ساخت مانع كردند تالش و برآشفتند سخت دهد، نشان را پيامبر
 فيلمي ساخت فرصت كه بود اين از تر مصمم او ولي. كرد مي مجبور كار تعطيلي به را او و شد مي او

پيام يا  به را فيلم نام بكاهد ها حساسيت از اندكي آنكه براي او. بدهد دست از را) ص(پيامبر  دربارة
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 عدب و داشت اشاره آن موضوع به طور غيرمستقيم به عنوان اين. داد تغيير (The Massege) رسالت
  )56:  1387(علوي طباطبايي،  .»كرد مي برجسته را پيامبري
) هاليوود المللي بين هنرپيشگان حضور با( انگليسي نسخة دو در را فيلم اين هايي دشواري با عقاد

ها  در نسخة عربي اين فيلم چون ديالوگ. ساخت) عرب مسلمان هنرپيشگان حضور با( عربي و
  دقيقه بيشتر است.16اند، زمان آن  يم عربي (فصيح) ادا شدهتر هستند و با زبان قد طوالني
 فيلم اين در غيرمسلمانان نقش ايفاي به معطوف مخالف اظهارنظرهاي برخي ميان اين در
  .بودند مخالفان اين جمله از برلن ساكن آلماني مسلمانان. بود

 كند، صحبت خدا نام به فيلم يك در حتي كسي اگر داشت عقيده برلن جامعة مسلمانان رهبر
 فيلم اصلي بازيگران كه حالي در نمايد، عمل خداوند تعاليم به نيز اش خصوصي زندگي در بايد
   )63 :همان( .نيستند مسلمان غالباً

 موجب كه داد رخ آميزي اعتراض حوادث نيز واشنگتن و مونيخ هامبورگ، شهرهاي در
  .شد فيلم اين اكران موقت توقف
 كار آغاز از ماه شش از پس. كرد طي خود اكران و ساخت براي را نشيبي و پرفراز مسير فيلم اين

دكور عظيم مربوط به « .كند دنبال ليبي در را كار كرد وادار را عقاد برپاشده، هاي مخالفت مراكش، در
سعودي به  ) پادشاه عربستان1906 ـ1975( مكه در مراكش (مغرب) ساخته شده بود. ملك فيصل

) پادشاه مغرب فشار آورد تا فيلمسازان را اخراج كند و بهانه اين بود 1939 ـ1999ملك حسن دوم (
كه تصاوير واقعگرايانه مكه ممكن است مؤمنان حقيقي را منحرف كند و مكه غيرواقعي را زيارت 

 ساختمان پوست در آمريكا، نظاميان سياه كنند. پروژه در ليبي به سرانجام رسيد اما در هنگام اكران، شبه
سازمان يهودي بناي بريث را اشغال كردند و كاركنان آن را گروگان گرفتند و تهديد به قتل آنها 

   :Bakker, 2009)  (191»كردند تا نمايش فيلم متوقف شود.

 را آن زيرا كردند تحريم را آن مختلفي كشورهاي آن اكران از پيش و فيلم ساخت اتمام از پس
 و موافق نظرات همة بررسي پي در و سرانجام اما. پنداشتند مي اسالم دين اهداف عليه اي توطئه
 آن صحت به رأي مصر، مجلس فرهنگ  كميتة توسط فيلمنامه ةنسخ آخرين دقيق مطالعة و مخالف
  .شد اعالم بالمانع آن نمايش االزهر تأييد علماي با و شد داده

 اهل علماي و ديني ييد مراكزتأ به مسلمان، كشورهاي ديني بزرگان با رايزني از پس فيلم اين
 را مسلمانان اقبال نيز، خود جهاني نمايش در و رسيد عربستان و لبنان مصر، در شيعه يا و تسنن

  .داشت همراه به
 و) ص(اسالم  پيامبر تقدس در مسلمانان باورهاي به احترام و پاسداشت در عقاد، مصطفي

 و) ع(ابيطالب  ابن علي همچنين و) ع( عبداهللا محمدبن حضرت از تصويري هيچ ديني، پيشوايان
  . نكرد ارائه فيلم در راشدين خلفاي
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 من براي فيلم اين ساخت دليل: بود گفته داد، انجام 1976 سال در كه اي مصاحبه طي عقاد«
 دنياي و اسالم دنياي بين كه است شكافي ميان زدن پل نوعي واقع در و شخصي عالقة يك
 بايستي كه كردم احساس و كنم مي زندگي غرب در و مسلمانم يك من. بود شده ايجاد غرب
 اندك قدر آن جهان، در مسلمان نفر ميليون 700 با اسالم دين. كنم بيان اسالم مورد در را حقايق
  )58: 1387(علوي طباطبايي، .» است تعجب موجب است كه شده شناخته
 فيلم اسالم پيامبر دربارة شدن موفق مسلماني فيلمساز هاي اخير هيچ تا سال عقاد، از پس
در آمريكا منتشر شد. اين  2004در نوامبر  ،1“االنبيا) محمد، آخرين پيامبر (خاتم”انيميشن  بسازد؛

بود كه قبالً مسيحي بوده و بعد مسلمان شده بود. او “ هدي داج”فيلم ساختة زني ايرلندي به نام 
 مجيدي، مجيد ساخت اين فيلم را گرفت.از االزهر و مجلس شيعيان لبنان مجوز  2002در سال 
  .است ساخته) ص( اسالم پيامبر كودكي مقطع خصوص در را فيلمي نيز ايران سينماي كارگردان
 مخاطبان همچنان فيلم اين هاي جاذبه گذرد، فيلم عقاد مي ساخت از سال40حدود  حالي كه در
ساخت  از زيادي هاي سال گذشت با. كند مي دعوت آن تماشاي به بار چندمين براي را خود

 مد نيز امروزي تر پيشرفته هاي تكنيك با آن بازسازي كه هستند حدي به فيلم اين مخاطبان ،“الرساله”
 جايزة دريافت نامزد بود توانسته1978 سال در فيلم اين 2.است گرفته قرار فيلمسازان برخي نظر

در برخي مجالت  اهللا (ص) محمد رسول رغم اينكه فيلم علي .شود فيلم موسيقي بهترين براي اسكار
  است. است اما در محافل آكادميك و پژوهشي چندان مورد توجه نبوده سينمايي نقد شده

باره به  هايي نيز در اين هاي مقدس، پژوهش آثار سينمايي توليدشده دربارة شخصيت تبع به
  است. اش قرار دادهاست كه چگونگي بازنمايي تصاوير اين اشخاص را مورد كنك انجام رسيده

كارگيري عوامل تاريخي و  به بررسي ميزان به (Jesus of Hollywood)،مسيح هاليوودكتاب  
فيلمسازان در خصوص  دارد كه اغلب هاي توليد شده پرداخته و بيان مي غيرتاريخي در فيلم

اند كه پايبند  دهاند، اين ادعا را صريحاً طرح كر هايي كه دربارة زندگي حضرت مسيح (ع) ساخته فيلم
رغم اين ادعاها،  اند؛ اما علي اند و از متون، عناوين و روايات تاريخي بهره گرفته به تاريخ بوده

است.  هاي مربوط به زندگي حضرت مسيح (ع) به ناچار از عناصر غيرتاريخي بهره گرفته فيلم
جود دارند كه در منابع اوليه هايي و ها يا ديالوگ ها صحنه در همة اين فيلم«نويسنده معتقد است كه 

ها  (ع) در اين فيلم هاي حضرت عيسي شوند همچون بسياري از صحبت ها ديده نمي همچون انجيل
  )4: 2007 (رينهارتز،» اش. با مادرش و حواريونش و سخنان رمزآلود و پرهيزگارانه

)، بودا و محمد (صهاي سينمايي از مسيح، راما،   يرپردازيوتحليل تصاي،  چالش پردة نقره كتاب
(The Challenge of the Silver Screen: an analysis of the cinematic portraits of Jesus 

Rama, Buddha and Muhammad) دنبال بررسي  اي پژوهشي است به نيز كه حاصل پروژه
 نحوة پردازش سينمايي چهار شخصيت مقدس نزد چهار دين برجسته در جهان است. در اين كتاب

است تأثير تحوالت تكنولوژيك در حوزة سينما بر نحوة تصويرپردازي از  همچنين تالش شده
هاي فيلمبرداري كه  از جمله تغييرات تدريجي در دوربين«هاي مقدس تبيين شود.  شخصيت
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هاي زيباتر از  روز امكانات بيشتري را براي فيلمسازان فراهم كرد و به گرفتن كلوزآپ روزبه
  )1: 2009(بالكر، » دس منجر شد.هاي مق شخصيت

اسـت كـه    (Saviour On The Silver Screen) اي منجي بر پـردة نقـره  پژوهش ديگر، كتاب 
(ع) و اينكـه هـر    دربارة فضاي فرهنگي و تاريخي هر فيلم ساخته شده دربارة حضـرت مسـيح  

د. همچنـين  كنـ  ها مطابقت دارد، بحث مـي  فيلم، چه ميزان مستندات تاريخي ذكر شده در انجيل
هـا   ها مانند نحوة حركت دوربين، نـور و تـدوين فـيلم    هاي فني فيلم بخشي از هر فصل به جنبه

  است. اختصاص يافته
 (ص) و مبارزان مسلمان بر پردة سينما اهللا محمد رسول هاي فارسي نيز، كتاب  در ميان پژوهش

عمر مختـار)، فـيلم مسـتند    (ص)، شير صحرا ( اهللا هاي محمد رسول به بررسي پيشينة ساخت فيلم
الـدين   (ص)، آخرين پيـامبر، فـيلم الناصـر صـالح     (ص)، ميراث يك پيامبر، انيميشن محمد محمد

مالكوم ايكس (مبارز مسلمان آمريكايي) و فـيلم    الدين ايوبي)، (ساختة يوسف شاهين دربارة صالح
است. نگارنده  ) پرداختهمختومقلي دربارة شاعر و روحاني مشهور تركمن (ساخته وايسلي كارليوف

دانـد كـه    كنندة بخشـي از تـاريخ اسـالم مـي     (ص) اين فيلم را مطرح اهللا در نقد فيلم محمد رسول
  اي برسد. و از طريق ارتباطش با خداوند به بياني اسطوره (ص)تواند از زندگي پيامبر نمي

اســالم، دليــل ممنوعيــت تصــويربرداري از معصــومان در  اهللا (ص) بــه فــيلم محمــد رســول
توانسـته از طريـق    عنوان قهرمان اصلي در اختيار نداشـته و در نتيجـه نمـي    محمد(ص) را به

  )68: 1387اي دست يابد. (علوي طباطبايي،  هاي فيلمي اسطوره ارتباط او با خداوند به زيبايي

  (ص) اهللا شناختي فيلم محمد رسول تحليل نشانه
 تحليل روش ي از سيماي پيامبر اسالم در فيلم عقاد، ازچگونگي تصويرپرداز ةدر اين مقاله در مطالع

 ةنقطـ . «رود مـي  شـمار  بـه  تحقيـق  كيفـي  هاي روش زمرة در است كه شده گرفته بهره شناختي نشانه
 مــردم  توسـط  واقعيت جهان ساخت شيوة تبيين دنبال به آنها كه است اين كيفي، هاي روش مشترك

 بينشـي  ةدربردارند و دار معني بياني به) دهد مي رخ آنها رايب رويدادهايي چه يا كنند مـي چـه مردم(
 يندهاافر يكديگر، با تعارض يا تالزم در كه شوند مي دانسته هايي شيوه اسناد، و تعامالت. هستند غني
 كه گذارند مي اختيار در را هايي شيوه رويكردها، اين ةهم. دهند مي تشكيل را اجتماعي هاي ساخت و

 كه دهند مي امـكان پژوهشگر به و كرد تحليل و بازساخته كيفي گوناگون هاي روش با را معني بتوان
 موضـوعات  تشـريح  و تبيـين  بـراي  را) پـذير  تعميم وبيش كم( هايي تئوري و ها شناسي سنخ ها، مدل

    (Rapely, 2007: x) »كنند. ارائه شناختي روان يا اجتماعي
 هر متن شناسي، نشانه ادبيات اساس بر ن فيلم،منتخب اي هاي صحنه شناختي نشانه تحليل در
 .شـود  رمزگشـايي  صـحنه،  آن از تـا  شـود  مـي  بررسي جانشيني و همنشيني محور دو در صحنه

كنـد كـه    نش مداومي را القا ميصحنه، عبارت است از بخشي از يك فيلم روايي كه حسي از كُ«
  )29: 1388(فيليپس، » .دهد در يك مكان و زمان مداوم رخ مي
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 بـه  كردن نگاه يعني متن يك همنشيني تحليل و چيزهاست از اي زنجيره همنشيني، از منظور 
 متن يك جانشيني تحليل .سازد مي را خاص روايت نوعي كه رويدادها از اي سلسله همچون آن
 بـه  مـا اينكـه  . معناسـت  ةسـازند  و متن در نهفته هاي تقابل پنهان وجوي الگوي جست معناي به

 و اسـت  رابطـه  ايجاد بر متكي معنا زيرا نيست، دليل بي هستيم، قطبي يا دوتايي هاي تقابل دنبال
 چـه  و روايـي  چـه ( متـون  ةهمـ  در. متضادهاسـت  تقابل زبان، در معنا توليد در رابطهترين  مهم

. باشـد  داشـته  وجود استخراج قابل هاي تقابل از همبسته و منظم ةمجموع نوعي بايد) غيرروايي
 و ندارنـد  صـراحت  هـا  تقابـل  ايـن  گـاه . ندارنـد  آگاهي قطبي هاي تقابل اين از دافرا از بسياري
 روايي متن يك در آزادي مفهوم مثالً ندارد؛ وجود معنايي تفاوت بدون حال هر به اما اند پوشيده

   )1379(آسابرگر،  .فريب مقابل در اعتماد يا است كنترل با تقابل در
ي ا مجموعـه  ةاي در هر اجتماع و فرهنگي در بردارندنهشناختي، متون رسااز رويكرد نشانه 

ها و رمزگاني اسـت  شده از كد هاي رمزگاني است؛ نظام رمزگاني در اين جايگاه، تشكيلاز نظام
روابط ميان آنها پرداخـت. مـتن در رويكـرد     تحليلتوان به شناسانه ميكه توسط قواعدي نشانه

است كه  هاي متعددي تشكيل شده بل تحليل است كه از اليهشناسي، قالبي متحد اما باز و قانشانه
كنـد و بافـت   است. متن در بافت تحقق پيدا مـي  ها نمود عيني يك نظام رمزگاني هر يك از اليه

همـان سـاختار بـاز     ،دهـد ارائـه مـي   آفريند و تصويري كه اين تعريف از متنپيوسته متن را مي
  )208 :1387(سجودي،  .اي است اليه

ميزان تمايل اين اثـر   ،“(ص) اهللا محمد رسول”كار گرفته شده در تحليل فيلم ت نظري بهادبيا
گرايانـه، از طريـق تحليـل نظـام رمزگـان آن در       گرايانه و يا تشبيه را به دو رويكرد اساسي تنزيه

  كند.  محور جانشيني و همنشيني بررسي مي
برخي ديگر رويكـرد تشـبيهي. لفـظ    رويكرد تنزيهي دارند و آثار برخي ، ميان آثار هنريدر 
كسـي را از  ”(دهخـدا) و   “دور كـردن ” بـه معنـاي  تنزيه  ة. كلمقرار دارد لفظ تشبيه مقابلتنزيه، 

عـالم   زاتيـ از مم يساختن هـر امـر  مبرا(معين) است. تنزيه به معني “ عيب و آلودگي دوركردن
  ، يا در صورت و يا در معنا است.واقع

تـوان مشـابه ايـن جهـاني      ، نمـي  ثر هنري وجود داشـته باشـد  چنانچه وجه تنزيهي در يك ا
كـار   آثـاري بـه   توصـيف  صفت تنزيه براي ولطور معم ، به . در آثار هنري دكرصورت آن را پيدا 

.  پردازنـد  ي آنها مـي مينوهاي  به صورت ،رود كه بيش از صور اين جهاني و مادي موجودات مي
 يازا آنهـا مابـه   يبرا توان يكه نم شوند يم انينما يها و صور در قالب شكل ،يهيتنز يآثار هنر

  هستند. يدر هنر اسالم يهياز نقوش تنز يميو اسل يينقوش ختا ،مثال ي. براافتي يرونيب
قابل مشاهده و قابـل لمـس    يتيبه واقع را موضوع اثر نيز در يك اثر هنري، يهيتشبرويكرد 

ادعاي هماننـدي ميـان دو يـا     تشبيه،) است. (دهخدا “مانندكردن”كند. تشبيه به معني  مي كينزد
تشـبيه در يـك    ... اسـت.  غرض از آن، توصيف، اغراق، مادي كردن حاالت و چند چيز است و
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اثر  آندادن در  شبيه چيزي را نشان ايمشابهت و تمثيل و يكساني و مانندگي  اثر هنري، به معناي
  و يا در معني آن باشد.  ياثر هنرتواند در صورت يك  مي يتشبيهاين رويكرد . است

  (ص) جدول مشخصات فيلم محمد رسول اهللا
 مصطفي عقاد كارگردان

 مصطفي عقاد، هارولد پاك، محمد سنوسي كنندهتهيه
 بازيگران

آنتوني كويين (حمزه)، ايرنه پاپاس(هنده)، جاني
 سكا ( بالل)، آندره موريل( ابوطالب) و ...

الحكيم، عبدالحميدغريغ، توفيق.ل.ه .الف  فيلمنامه
 النمرشلبي، عبدالمنعم السحار، احمدجوده

 موريس بار موسيقي
  وود آلن بوي، نويل اسمال  طراح چهره
 دقيقه177 مدت فيلم
 1976 سال پخش

 انگليسي، عربي زبان
 آمريكامحصول كشور

  فيلم داستان ةچكيد
  وقـايع  و پرداخته ايشان وفات تا لگيسا40 از ،)ص( اسالم پيامبر زندگي داستان ترسيم به فيلم،
 از مسلمانان هجرت احد، جنگ بدر، جنگ پيامبر، بعثت همچون را اسالم صدر دوران از مهمي
  .كشد مي تصوير به مدينه شهر در) ص( وفات پيامبر و سرانجام مكه فتح مدينه، به مكه

   منتخب هاي صحنه تحليل
  خدا خانة در پيامبر حضور .1 صحنة
 ولـف ( پيـامبر  عموي ابولهب كعبه، دار پرده پيشكش هدايا با همراه را بتي عرب، يوخش از يكي

  . كند مي) موريس
 احتياجـاتي  هـم  كعبه خدايان خوبه خوبه: ويدگ مي ها پيشكش دريافت از خوشحالي با ابولهب

  .آويزد مي خود سينه بر هدايا ميان از را گردنبندي ولع با  نيز وي همسر...  دارند اريدنگه! دارند
 و يافتـه  حضـور  كعبـه  كنـار  در كـه  استپيامبر (ص)  معنوي حضور گوياي متن موسيقي 
  .خورند مي يكه ايشان حضور از همسرش و ابولهب ناگهان. است پرستي بت اين شاهد

 ايسـتاده؟  اونجـا  كه كيست مرد اون: گويد مي و كند مي نگاه مضطرب بسيار پرست بت شيخ
  !كنيد دور اينجا از منو! سوزانه مي وجودمو نگاهش
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 كه شود مي گرفته پي همسرش و ابولهب ميان وگويي گفت كعبه درون در و برند مي را شيخ

 رغـم  علـي  كـه  شود مي وصف چنان وي. است كعبه درون هاي بت با محمد دائم مخالفت مبين
  .برد مي سر به حرا غار در همواره مالي، تمكن
  صحنه تحليل
 يـافتن  جريـان . اسـت  دوربين به نزديك اندكي، زاوية با پرست، بت مرد و شهمسر ابولهب نگاه
  .است) ص( پيامبر حضور از نمادي موسيقي، ةقطع يك

 پرسـتي  بـت  بـا  كـه  دارد حضور آنجا در مردي بزرگ كه آيد برمي صحنه حاضران واكنش از
 معـرف  يخـوب  بـه  ،!»سـوزونه  مـي  منـو  او وجـود «  گويـد  مي كه پرست بت جمله. است مخالف

  .است) ص( پيامبر تأثيرگذار و نافذ شخصيت
  پيامبر از حمزه حمايت .2 صحنة
 فريـاد  آنان. شود مي رهسپار كعبه سوي به يارانش همراه به و كرده علني را تبليغش) ص( پيامبر
 در رسـند  مـي  كعبـه  بـه  سـرانجام . كننـد  مي پرتاب آنان سوي به سنگ كفار و اند داده سر اكبر اهللا

 سـر ) كـويين  آنتـوني ( است. حمزه شده محمد پيام اعالن مانع) بنسون مارتين( ابوجهل كه حالي
 پراكنـده  ترسند مي وي جنگاوري و هيبت از كه كفار. كند مي حمايت) ص( محمد از و رسد مي
  . است نشسته كناري در كه آيد مي) ص( محمد سوي به وي سپس. شوند مي

 در را خـدا  كـه  دارم ايمـان  روم مي صحرا به شكار براي ها شب كه هنگامي اهللا، رسول يا: حمزه
  .دارند نمي  نگه خانه

  .آورد مي اسالم ترتيب اين به حمزه
  صحنه تحليل
. اسـت  حمـزه  بـه  رو بـاال  به پايين از دوربين ةزاوي پيامبر (ص)، با جناب حمزه مواجهه هنگام
 قـرار  جنـاب حمـزه   ديـد  افـق  در و كنـد  مـي  حركت دوربين خيزد، برميپيامبر (ص)  كه زماني
 نمايش جايگزين است،) ص( نبي حضور بر دال كه موسيقي نيز و دوربين حركت اين. گيرد مي

 بـه  احتـرامش  و تواضـع  از حاكي) ص( پيامبر با جناب حمزه تعامل است. نوع شده وي تصوير
 جايگـاه  و احترام صاحب و شجاع مردي خود كه حمزه نمايش حقيقت در و است) ص( پيامبر
 همراهـان  و او نزد پيامبر واالي جايگاه و شأن بر پيامبر، برابر در همراهانش و او تواضع و است
  .  كند مي داللت
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  مدينه به ورود و مكه از پيامبر هجرت .3 صحنة
 دست چوب از بخشي و است ،غزوه نام به شترش ،)ص(پيامبر مركب سر باالي از دوربين زاوية
 .شود مي ديده ايشان

 
ـتر  پشت بر كه است ناظري نگاه اين گويي خورد مي تكان دوربين اطراف به هنگا در  .اسـت  سـوار  ش
  .شود مي ديده ايشان دست چوب كه حالي در برند، مي آب ايشان براي
    مسجد بناي ساخت در پيامبر همكاري .4 صحنة
 وقتي. تاس مسجد ديوار ساخت  حال در او. شود مي نزديك حمزه به دوربين مسجد، ساخت هنگام
  .است بوده حمزه به شدن نزديك حال در )ص( پيامبر كه شود مي معلوم كند مي سخن به آغاز وي

 كـار  خيلـي  اهللا رسول يا...  من به بديدش برند؟ مي آجر كنند؟ مي دارند كار چه اهللا رسول: حمزه
  .هستيم كه ما...  بنشينيد بريد كنم مي خواهش ... كنيد مي

  .برد مي و گيرد مي امبرپي دست از را آجر سپس
 سـپس . دهـد  مي ادامه خود راه بهپيامبر (ص)  فرضي منظر از و شود مي دور وي از دوربين

 خـود  نگـاه  جهت با كه دهد مي نشان را حمزه پيوندد كه اي مي به صحنه و شود مي بريده تصوير
  .كند مي نظاره را ايشان شدن دور

  .آورند مي) آجر( دارند هم باز ببين: حمزه
  ... عبادته كار فرمايند مي: عمار
  ... سالشونه سه و پنجاه ولي: حمزه
 !دارين؟ سال چند شما: عمار

      

 



 

42 

رة 
شما

م/ 
نج
و پ

ت 
يس
ل ب
 سا

/
3 

  صحنه تحليل
 وگـوي  گفـت  .اسـت ) ص(نبـي  حضـور  مبـين  شـود،  مي جاري صحنه همراه كه موسيقي ةقطع

 گوهـا و گفـت  اين. است ديگران به كمك حال در) ص( پيامبر كه دهد مي نشان صحنه حاضران
 بـه  نسبت افراد شدن نزديك و دور همچنين. كند مي توصيف را) ص(نبي شخصيت از مميزاتي
  . است) ص( نبي حضرت حركت نشانگر دوربين،
  عنوان مؤذن به بالل انتخاب .5 صحنة
 مسلمانان خبركردن براي عالمتي تا صددند در ديگران و حمزه و شده ساخته مدينه در مسجد

 همچون كه كند مي پيشنهاد نفر يك طبل، و بوق و زنگ پيشنهاد از بعد .بيابند مسجد سوي به
 حمزه زمان اين در. شود استفاده انسان صداي از گفتند، اذان كعبه در نخست كه) ع( علي

 چند از بعد. ماند مي منتظر و...  بدهند دستور اهللا رسول گويد مي و گرداند مي سمتي به را سرش
  .بگويد اذان مسجد بام فراز بر كه گويد مي بالل به و گرداند برمي را سرش لحظه
  صحنه تحليل
 در موضـوعي  دربـارة  ديگـران  همـراه  و است حاضر صحنه درپيامبر (ص)  كه يابد درمي بيننده
 مخاطـب  و شـده  درك حاضران هاي واكنش و ها كُنش با پيامبر حضور. است گيري تصميم حال
 . بگويد اذان بالل تا ستا داده اجازهپيامبر (ص)  كه يابد درمي
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  پيامبر از حمزه جهاد اذن درخواست .6 صحنة
 ايشـان  روي روبـه  و رسيده )ص( پيامبر محضر به حمزه مسلمانان، اموال به كفار تعرض از پس

  .است نشسته
 مـون  مسـخره  خندنـد،  مـي  ما به اونها هستيد، خدا رسول شما كنيم، دفاع خودمان از بايد: حمزه
 در ما. هستند حريص اونها ولي هستيم، ناوارد جنگيدن در ما. نيمك نمي كاري هيچ ما و نند،ك مي
 ولـي  داريـد،  نفـرت  شمشـير  از چقـدر  شـما  كه دونم مي من خوب،...  شما رهبري و خدا پناه

 !بجنگيم اونها با مجبوريم

 
  )است هنكرد دريافت مثبتي پاسخ( .خيزد برمي ناراحتي با و اندازد مي زير به را سرش

! مـا  چشـم  جلوي درست اونم! دمشق به برن مي دارن و دزديدند اونها داشتيم كه چي هر: حمزه
  !بگيريم پس بريم خدا به رو شما

  .كند مي تكيه نخلي به و نشيند مي دورتر كمي سپس
  .شود مي نزديك او به و جا جابه دوربين حال اين در

 
 تـوي  پتـك  مثل كردم، بلند رو صدام كه كنيد عفو منو: گويد مي و نگرد مي دوربين به حمزه

  !بديد جنگ فرمان...  كنم مي تمنا...  خوره مي سرم
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 انـتكـ  تسليم عالمت هـب را سرش اشد،ــب نكرده دريافت موافقتي) ص(نبي از گويي سپس
 راه هسـتند  نتيجـه  منتظر مسجد بيرون كه جمعيتي ميان از خيزد، برمي جا از سرعت به و دهد مي
  .رود مي و كند مي باز

 نزول خبر اعالم حامل زيد. كند مي دعوت مسجد به را مسلمانان موقع بي اذان صداي آن از پس
  تا شوند مي آماده آنها. است مسلمانان اموال به متعرض كفار با جنگ ةاجاز بر مبني پيامبر، به وحي
  .بگيرند پس را اموالشان و كنند حمله ابوسفيان كاروان به بدر چاه محل در

  صحنه تحليل
 به) ص( پيامبر منظور حمزه، واكنش نيز و دوربين حركت توسط تنها و كالمي هيچ بي صحنه اين در

  .نيستند موافق جنگ جهاد با ايشان كه يابد درمي او و شود مي منتقل مخاطب
  بدر جنگ در ابيطالب ابن علي حضور .7 صحنة

 عتبـه،  اما روند مي پيش به نفر سه. شوند مي طلبيده رزهمبا به اسالم سپاه سرآمدان بدر جنگ آغاز در
 شأن در كه بفرستيد را خود سپاه از قهرماناني گويد مي و كرده تحقير را آنها) براون رابرت( هند پدر
  .باشند ما

 و حمزه عبيده، نيز، اسالم سپاه از و اند آمده جلو كفار سپاه از برادرش شعيبه و پسرش وليد عتبه،
 علـي،  حضـرت  از و شـوند  مـي  داده نشان عبيده و حمزه تن، سه اين از. شوند مي پيشقدم) ع( علي

 يـك  در نيـز  علـي  حضـرت  حضـور  تر درشت نماي در .آيد درمي نمايش به شمشيرشان از بخشي
 نمـايش  بـه  وليـد،  بـا  نبـرد  صحنه در است. همچنين شده داده نشان جنگاوران سه به سه تقارن
  .شود مي هبسند (ع) عليامام  شمشير
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  صحنه تحليل

 در ايشـان،  شمشـير  نمـايش  كنـد،  مـي  ارائـه  (ع) علـي  حضرت از فيلم كه اي نشانه نخستين در
  .اوست عظمت مبين بلكه او، حضور نماد تنها نه پوشانده را تصوير ةعمد بخش كه حالي

 نشـان  شد ذكر كه اي مقدمه از پس اسالم، سپاه نمايندگان ميان در(ع)  علي حضرت حضور
  .اوست مهم شخصيت و جنگاوري

  رسد مي پيامبر حضور به صلحنامه عقد براي سهيل . 8 صحنة
 بـه  آنها تحريك صدد در كفار. اند شده حج سفر راهي احد، جنگ در شكست از پس مسلمانان

  .اند شده مكه به آنها ورود از مانع كفار حال عين در. شوند نمي موفق اما آيند برمي جنگ
 و دوربين ةزاوي. اويند محضر در اصحاب و نشسته خويش چادر درپيامبر (ص)  مهنگا شب

  .است پيامبر جلوس جايگاه مبين آن استقرار محل
  ... فرستادن رو ديگه نفر يك: پيامبر به رو بالل
 ... سهيله: پيامبر به رو زيد



 

46 

رة 
شما

م/ 
نج
و پ

ت 
يس
ل ب
 سا

/
3 

 
  .اند فرستاده(ص)  پيامبر نزد به مذاكره براي عمرو، پسر سهيل نام به را اي نماينده كفار
  كردي؟ موافقت شده تعيين مكه و تو ميان صلح برقراري براي كه شرايطي با آيا محمد: سهيل

 حـذف  با سهيل. دهد مي سهيل به و گرفته) ص( پيامبر از را اي نوشته دست صحابه، از يكي
 رضـايت  انمكي و مسلمانان ميان مشروط ساله10 صلح به آن، از (ص) هللا لرسو لقب  و اهللا بسم
 .نگرند مي (ص) اهللا رسول به خوشحال نيز صحابه و رود مي سهيل. دهد مي

     
  صحنه تحليل

 جريان. دارد قرار مكاني وضعيت چه درپيامبر (ص)  كه دهد مي نشان حضار نگاه صحنه اين در
  .ودش مي قرائت سهيل زبان از نامه، صلح در ايشان نظر مورد مواد و گذرد مي ايشان كنار در

 فرسـتاده  ورود هنگـام  بـه  كه حالي در دهد مي نشان نشسته حالت در را پيامبر دوربين زاوية
 هسـتند،  نشسـته  ايشـان  حضـور  در كـه  اي صـحابه  و امر اين. دهد نمي مكان تغيير دشمن سپاه
  .است كفار فرستادة برابر در) ص( پيامبر مقتدرانه حضور از اي نشانه

  كند مي عذرخواهي پيامبر از ابوسفيان .9 صحنة
 نزد به عذرخواهي براي ابوسفيان و رسانند مي قتل به شبانه را مسلمانان از جمعي كفار از برخي

  .گيرد مي قرار) ص( نبي حضرت روي  هروب و شود مي مسجد وارد وي. آيد ميپيامبر (ص) 
 جانـب  زا آمـدم،  پيمان بيشتر تحكيم براي نكرديم، نقض را صلح پيمان ما محمد،: ابوسفيان

  .زنم مي حرف مكه مردم
 .است گردانده رو او از پيامبر كه دهد مي نشان سو ديگر به حركت با دوربين
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  .شود رودررو پيامبر با دوباره تا كند مي سعي و دود مي دوربين حركت مسير در ابوسفيان

  .كن تأمل كمي گرداني؟ برمي رو من از چرا محمد: ابوسفيان
  .شود مي عوض )ص( پيامبر واقع، در و دوربين منظر دوباره
  !نرو محمد: ابوسفيان

 نشـان  ابوسـفيان  كنار از را مسلمانان رفتن ديگر، اي زاويه در دوربين و شود مي كات تصوير
  .شود مي انجامپيامبر (ص)  از يتتبع به كه دهد مي

 شـب  تـاريكي  در! مـا  نه شكستند را پيمان ها راهزن: دود مي جمعيت پي در زنان فرياد ابوسفيان
  !بود تاريك شب كه بدم شهادت تا اومدم من! بود

 ثمـري  امـا  كننـد  شـفاعت  پيـامبر  نـزد  او از تا شود مي متوسل آشنايانش برخي به ابوسفيان
  .بخشد نمي

  !هستم مكه مردم بزرگ من! هستم مكه من: كشد مي فرياد ابوسفيان

  صحنه تحليل
 مخاطب به صراحت به ويد،گ مي سخن آن با ررورود ابوسفيان كه دوربين پوياي و فعال حركت
  .گيرد برمي رو او ازپيامبر (ص)  و نشده پذيرفته ابوسفيان عذر كه دهد مي نشان
  آورد مي اسالم ابوسفيان .10 صحنة

 و تشـكيك  نـوعي  با و رسيده) ص( پيامبر حضور به مسلمانان قواي ةمشاهد ةنتيج در ابوسفيان
  .آورد مي اسالم اجبار سر از

 او همـراه ) آورده اسالم تازه كه( خالد و بالل كه حالي در شود مي پيامبر چادر وارد ابوسفيان
  .نشينند مي كنارش در شده وارد
  !كن بيان اينجا به آمدن از را مقصودت: ابوسفيان به رو خالد

 در قـدرتي  چه دونم مي  و رو آتش دور مردان و! ديدم رو هاتون آتش من: پيامبر به رو ابوسفيان
  .محمد نداريم پايداري تاب ما! كردي ايجاد مردانت اين

 .دهد مي شهادت محمد نبوت و خدا يكتايي به و كند مي جاري زبان بر را شهادتين سپس وي
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  صحنه تحليل
 خطـاب  و دوربـين  زاويـة . اسـت  چـادر  در) ص(نبـي  حضـور  گواه موسيقي قطعة يافتن جريان

 سـؤالي كـه  . دهـد  مي نشان راپيامبر (ص)  قرارگيري گاهجاي است، آن جانب به رو كه ابوسفيان
 از كـه  اسـت  پيـامبر  الؤسـ  گويي!» كن بيان اينجا به آمدن از را مقصودت: «پرسد مي او از خالد
 جانـب  از پرسشـي  مـورد  آنكـه  بـي  بـالل  و خالد صحنه، اين ضمن در. شود مي بيان خالد زبان

 در مخاطب، براي الزم اطالعات تكميل با اتشاناشار و شوند مي بحث وارد گيرند قرار ابوسفيان
  .كند مي جبران را) ص( پيامبر سكوت خأل و كرده كمك موضوع فهم

  شكند مي را كعبه هاي بت پيامبر .11 صحنة
  .شود مي كعبه وارد) ص( محمد. كنند مي فتح را مكه مسلمانان و پيامبر

 است) ص( نبي منظر مبين دست چوب نمايش با همراه شتر سر باالي از دوربين ةزاوي

   
  

  .آيد درمي نمايش به كنار از دست چوب و شتر سر نمايش با و ديگران منظر از پيامبر سپس
 بـه  رو دوربـين  زاويـه . گيرند مي قرار ايشان روي هروب فرماندهان و شوند مي پياده شتر از ايشان 

 .است) ص( نبي منظر ةدهند نشان و آنهاست
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 دوربـين  جلـوي  در ايشان عصاي كه حالي در رود مي باال كعبه هاي پله زاپيامبر (ص)  سپس

 .كند مي همراهي موسيقي آشناي قطعة. دهد مي نشان را ايشان ديد زاوية و دارد قرار

  
 دسـت  چـوب  كمـك  با ها بت و شود مي تالوت دارد كعبه تطهير به اشاره كه وحي از آياتي

  .شوند مي پيامبرسرنگون
  صحنه تحليل

 برخـي  فيلمبـرداري  اسـت،  صـحنه  هـر  در) ص(پيـامبر  حضـور  مبـين  كه موسيقي يافتن ريانج
 فرضـي  ديـد  زاويـة  از هـم  ايشان شتر و دست چوب نمايش ،)ص(پيامبر نگاه زاوية از ها صحنه

 صحنه تا برده كار به را همه فيلم كه است عواملي مجموعه ديگران، ديد زاوية از هم و خودشان
 مخاطب براي ،)ص(پيامبر محسوس حضور هاي نشانه بيشترين با را ها بت سرنگوني و مكه فتح
 .كشد تصوير به
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  (ص) اهللا هاي منتخب فيلم محمد رسول شناختي صحنه تحليل نشانه

  محور جانشيني  محور همنشيني  هاي منتخب صحنه

 ،شخصيت باهيبت و نگاه نافذ محمد (ص)  1صحنة 
  گزيني محمد (ص) زهد و  خلوت

پرسـتي   تي محمد (ص) در برابر بـت يكتاپرس
بـاور   ،پرسـت، ابولهـب و همسـرش    شيخ بت

قلبي حضرت محمد (ص) نسـبت بـه كعبـه    
عنــوان خانــة منــزه خــدا در برابــر نگــاه  بــه

ــرك ــت  ش ــود و منفع ــة آل ــب و   جويان ابوله
  هاي كعبه همسرش به بت

  2صحنة 

ــي  ــمم و بـ ــيت آرام، مصـ ــاك  شخصـ بـ
 عظمت و ،محمد(ص) در تبليغ دين اسالم

بزرگــي حضــرت محمــد (ص) در منظــر 
 حمزه (ع) كـه خـود مـردي شـجاع و بـا     

  هيبت است

يكتاپرستي حضرت محمد (ص) و يارانش در 
  پرستي ابوجهل و همراهانش برابر  بت

  3صحنة 
ــه   ــردم مدين ــوب م ــوب قل ــامبر، محب  ،پي

ــاده ــادگي و   س ــد (ص) و س ــتي محم زيس
  بشركآاليشي م بي

مدينـه در  ورود باشكوه پيامبر به ميان مردم 
  ياوري او در مكه برابر تنهايي و بي

مشاركت فروتنانة حضرت محمد (ص) در   4صحنة
  بناي مسجد

طلبـي و   مشاركت و همراهي در برابر راحـت 
  گري نظاره

  5صحنة 
ــالل) توســط   ــده (ب ــردة آزاد ش ــريم ب تك
ــاه   حضــرت محمــد (ص) و اعطــاي جايگ

انتخـاب اذان توسـط    ،اجتماعي ممتاز به او
  ) براي دعوت به نمازپيامبر (ص

اذان در برابر ديگر آواهاي موسيقيايي بـراي  
  دعوت به نماز

آرامش قلبي و تسلط پيامبر (ص) بر خشم   6صحنة 
  خود در قبال غارتگري مشركان

آرامش  و  صبر پيامبر (ص) در برابر خشـم  
  و ناشكيبايي

  7صحنة 
شجاعت ناشي از ايمان حمـزه و علـي (ع)   

ن مبارزان دليـر سـپاه   عنوا در جنگاوري به
  ص)(پيامبر 

حضـرت علـي    ،سپاه اسالم در برابر سپاه كفر
(ع)، حمزه و عبيـده در برابـر عتبـه، وليـد و     

  شعيبه

شخصيت مقتدر و باتدبير حضرت محمـد    8صحنة 
  (ص) در مواجهه با كفار

اقتدار پيامبر در برخورد با مشركان در برابر 
  صلح در برابر جنگ ،پذيرش ذلت

  9صحنة 
التزام محمد (ص) و پيروانش بـه عهـد و   

شدت عمل پيـامبر در برخـورد بـا     ،پيمان
  شكني ابوسفيان پيمان

  عهدشكني در برابر وفاي به عهد

  10صحنة 
تفوق مجد و عظمت شخصيت الهي محمد 

ورزي ابوســفيان و  (ص) بــر عنــاد و كينــه
  مشركان

  عظمت پيامبر (ص) در برابر ضعف ابوسفيان

شـكوه مكـه توسـط پيـامبر (ص) و      فتح با  11صحنة 
  شكن ايشان شخصيت با صالبت و بت

حاكميت يكتاپرستي در برابر حاكميت شرك 
  پرستي و بت
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  گيري نتيجه
از طريـق جانشـيني و يـا همنشـيني     (ص) اهللا  محمـد رسـول  هـاي منتخـب فـيلم     تحليل صحنه

نـزه و مقـدس از سـيماي    دهد كه در اين فيلم، تصـويري م  كار رفته در آن نشان مي هاي به نشانه
است و وجود ايشان، منزه و بدون تقريب بـه هـر نـوع     (ص)، بازنمايي شده پيامبر گرامي اسالم

تشبيه واقعگرايانه به موجودي زميني و ملموس تصوير شده، و با پرهيز از هر نوع تصـويرگري  
گرايانـه،   نزيهمستقيم از ايشان، و حتي توسل به پخش صداي بدون تصوير ايشان، با رويكردي ت

  است. كيد شدهأن ملكوتي و آسماني ايشان تأبر ش
 سـو  يـك  از. اسـت  دهكـر  پرهيـز پيـامبر (ص)   چهـرة  نمـايش  از آگاهانه فيلم، اين كارگردان

 مقدسـين  سيماي از تصويري نمايش حرمت به متشرع مسلمان عنوان يك به وي خود اعتقادات
 بـاره  ايـن  در اسـالمي  علمـاي  و جهان انانمسلم عمومي افكار حساسيت ديگر سوي از و ديني،
 حتي كه جايي تا ندك نظر صرفپيامبر (ص)  پيكر نيز و سيما نمايش از طور كلي به تا شد سبب
 خليفـة  سـه  نمـايش  مـورد  در را اصل اين همچنين عقاد. نشود شنيده فيلم در نيز ايشان صداي
 رعايـت  نيـز ) ع( ابيطالـب  بـن ا علـي  حضـرت  شـيعيان  اول امـام  نيز و سنّت اهل پيروان مقبول
اي غيرمسـتقيم و    است. كاربست تمهيداتي در انتخاب لبـاس مسـلمانان و مشـركان، اشـاره     كرده

نمادين به معنويت پيامبر و پيروان اوست. عقاد تصويرپردازي از مسلمانان (صحابه) را با لبـاس  
  است. سفيد و طرف مقابل را با لباس سياه نشان داده

 متوسـل  فيلمنامـه  نگـارش  در تمهيـداتي  نيـز  و شـنيداري  و ديداري هاي وهشي به كارگردان
  .ندك اشارهپيامبر (ص)  حضور موضوع به غيرمستقيم است تا شده
  شنيداري و ديداري هاي نشانه الف.
 مـتن  موسـيقي  از اي قطعه كه است آن فيلم اين در موسيقيايي كاربست از طريق شنيداري نشانة
 پخـش . دارد حضور ها صحنه آن درپيامبر (ص)  كه شود مي پخش مقاطعي در طور ويژه به فيلم،
 هـاي  صـحنه  درپيـامبر(ص)   فيزيكي حضور بر دال و هاست صحنه اين به منحصر كه قطعه اين

  .است شده ايشان حضور القاگر سازي، شرطي نوعي ايجاد با است، مذكور
 كـه  هـايي  نشـانه  نمايش ،نخست روش در. اند رفته كار به دوگونه به نيز تصويري هاي نشانه
 است. براي شده انتخاب عنوان راهكار به روند مي شمار به مقدس هاي شخصيت حضور از نمادي
 كـه  دهـد  مـي  نشـان  و آيـد  مـي  در نمـايش  بـه  نماهـا  برخي درپيامبر (ص)  دست چوب نمونه،
 اـتنه) ع( ليع رتـحض امبر،ـپي از پس نـهمچني. دارد ورـحض اـه صحنه نـاي در (ص) رـپيامب

 حضورشان ذوالفقار، به موسوم ايشان رـشمشي ايشـنم با كه تـاس ريـديگ دسـمق تـشخصي
  .آيد درمي نمايش به

 وگو بـا  گفت براي افراد و شود مي فرض پيامبر) ص(منظر با برابر دوربين، نيز دوم روش در
 جـايي  هجاب و دوربين يايزوا تغيير. گويند مي سخن آن با و نگرند مي دوربين به روپيامبر (ص) 
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 نشانگر و شده تلقيپيامبر (ص)  نمايش حركت منزلة به مقاطعي از فيلم، چنين در آن حركت و
  .است ايشان حضور

 شوند، مي تلفيق روش اين دو كه اند. زماني كار رفته مان نيز بهأهاي ياد شده، تو در اين فيلم روش
 ديد زاوية در سوارند آن بر كه شتري سر نيز و تدس چوب جمله از پيامبر، حضور بصري هاي نشانه

. شود مي عايد ايشان حضور از تري قوي احساس روش، دو اين جمع با و يردگ مي قرار دوربين
 حضور و شود مي همراه رفت آن ذكر كه موسيقي شنيداري نشانة با عوامل اين مجموع نيز گاهي
  )ها بت شكستن براي كعبه به يامبرپ ورود صحنة. (دهد مي نشان مخاطب به را تري كامل
  متني در فيلمنامه تمهيدات .ب
 نگـارش  بـه  چنـان  دارند حضورپيامبر(ص)  كه هايي صحنه به مربوط متن فيلم، اين ةفيلمنام در

 مخاطـب  پيـامبر  وگوها گفت اين در. است وگوي دوجانبه گفت از نياز بي آن، فحواي كه درآمده
 هـاي  گفتـه  در بعضـاً  ايشان پاسخ. باشد داشته پاسخ به لزومي كهآن بي گيرد مي قرار افراد سخنان
 سـوي  از حركتـي  با يا) آورند؟ مي آجر كنند؟ مي چه اهللا رسول: پرسد مي حمزه( اوست مخاطب

 روگردانـدن  بـا  آمـده  پيـامبر  نـزد  عذرخواهي براي كه ابوسفيان( شود مي داده نشانپيامبر(ص) 
  .)يابد درمي را پيامبر قهر حالت خود، پاسخ در و شود مي مواجه ايشان

 راپيامبر (ص)  تصويري حضور عدم است توانسته زياد ميزان به هايي روش چنين به توسل
  .ندك جبران فيلم اين در

 بازنمايي بنابراين است، صرف نظر شدهپيامبر(ص)  تصويري از حضور فيلم، اين از آنجا كه در 
 انتقال براي تحقق اين امر، در يك روش، .پذيرد مي صورت ديگر تمهيداتي مدد به ايشان، شخصيت

 است،) ص( اسالم پيامبر شخصيت معرف و اسالم دين و وحي از برخاسته كه هايي انديشه و آرا
 نخستين نمونه براي. شود مي انجام مردم ميان درپيامبر(ص)  نزديكان برخي سخنان توسط گاهي
 نيز بدر جنگ آغاز در. رسد مي ديگران گوش هبپيامبر (ص)  پسرخواندة زيد، توسط وحي آيات
 از باشد نظر مد جنگ ضمن در بايد كه كند مي اشاره اخالقي مواردي به ،)ص(پيامبر ذنؤم بالل،
  .است) ص(نبي حضرت ةسير مبين خود كه ها  هبچ و زنان آزار عدم جمله
پيـامبر(ص)   آراي مبـين  كه كند مي اعالم را اسرا با رفتار چگونگي حمزه نيز جنگ پايان در
  . شود مي آزاد بياموزد نوشتن و خواندن مسلمان 10 به اسيري اگر كهاين جمله از. است

 اصـحاب  مـواعظ  طريـق  از نيـز  مسـلمانان  و قريشيان ميان ساله10 صلح خالل در همچنين
  .شود مي منتشر ايشان آراي ،)ص(پيامبر نزديك
 فـيلم  خاتمـة  در كه )ص( پيامبر وصيت متن در موجود مفاهيم قرائت خالل در ديگر سوي از

  .دشو مي ارائه رسالتشان و الهي پيام كيفيت نيز و ايشان شخصيت نيز، شود مي انجام راوي زبان از
است  در روشي ديگر، كارگردان شخصيت پيامبر اسالم را در سيماي عموي ايشان بازنمايي كرده

 در كويين آنتوني انتخاب با ه سازد. البته عقادتا مخاطب را با نزديكترين تصوير ممكن از ايشان مواج
كـه در سـيرة    مجبور به تغييراتي در تاريخ زندگي پيامبر شد زيرا در حالي پيامبر، عموي ،حمزه نقش
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خودش فرماندة جنگ بدر بود اما در اين فيلم، حمزه (ص)اهللا  است كه رسول قيد شده (ص)اهللا رسول
اسـت. در عـين    هاي تصويري ايجـاد شـده   دليل همان محدوديت هعهده دارد كه اين ب فرماندهي را به

 حماسـي،  سـيمايي  بـا  و جـذاب  شخصـيتي  ارائـة  حال، عقاد با تمركز بر شخصيت جناب حمزه و
پيـامبر (ص)   يعني فيلم، قهرمان نقش براي جانشيني همنشين، اي نشانه به توسل با نمادين، نحوي به

 خود آوردن ايمان با است، شير شكارچي به معروف و يردل جنگاوري كه جناب حمزه. است برگزيده
 و دهكـر تأييـد   را) ص( اسـالم  پيـامبر  شخصيت ميزان چه به كه دهد مي نشان ،)ص( محمد دين به

 از پيـامبر  صـفات  برخي وي در كه كند مي نحوي طراحي به را حمزه شخصيت عقاد. دارد مي گرامي
 بيند نمي راپيامبر (ص)  مخاطب آنكه با ترتيب اين به. است متجلي دليري و راستي شجاعت، جمله
  . ماند مي يادگار به ذهنش در او از شبيهي حمزه، توسط اما

) ع(علـي  حضـرت  از تصويري نمايش عدم جمله از موجود هاي محدوديت وجود با همچنين
 حضـرت  نمـادين  حضـور  نمـايش  بـه  عقـاد  پـرداختن  راشـدين،  خلفاي نمايش از پرهيز دليل به

 مـل أت قابـل  او بـه  كسانش ترين نزديك طريق از) ص( اكرم نبي شخصيت پردازش ةمثاب به ،)ع(علي
 جـاي  بـه  ايشـان  كـه  زمـاني  نخسـت : دارنـد  حضور فيلم در مورد دو در) ع( علي حضرت. است

 از نماينـدگاني  مكـه  بزرگان زمان، اين در. شود او فدايي تا ماند مي بستر در) ص( محمد حضرت
 پيـامبر  يـرد، گ مي قرار ايشان بستر در (ع)علي حضرت كه درحالي اند فرستاده او لقت براي طايفه هر
 نخسـتين  در ايشان ةشجاعان نبرد نيز ديگر مورد در. رود مي مدينه سوي به و شود مي خارج مكه از

 هـاي  نشـانه  كـارگيري  به طريق از عقاد ترتيب اين به .آيد مي در نمايش به بدر، جنگ اسالم، جنگ
 از بيشـتري  جوانـب  شـود  مـي  موفـق  ،)ع(ابيطالـب   ابـن   علـي  حضور نمادين نمايش با و همنشين
 و سياسـي  هاي محدوديت برخي دليل به حال اين با .آورد در توصيف به راپيامبر (ص)  شخصيت

 جملـه  از انـد  نشـده  گنجانـده  فـيلم  اين در پيامبر زندگاني تاريخ مهم مقاطع از برخي ايدئولوژيك
 لبيـك  (ص)پيـامبر  دعـوت  بـه  (ع) علـي  حضـرت  آن در كـه ) ص( پيـامبر  وتدع عمومي اعالن
 معرفـي  (ص)پيـامبر  عنـوان جانشـين   بـه ) ع( علـي  حضـرت  كـه  غـدير  مهم واقعه نيز و ويندگ مي
  .شمارند اين در هم احزاب و خيبر جنگ نيز شوند؛ مي

 ارائـة  بـه  يبنـدي پا اسـت امـا ضـمن    ارائه كرده (ص) گرچه تصويري منزه از پيامبر اسالم فيلم اين
 بـر  چيـز  هـر  از بـيش  ،)ص( اسالم پيامبر شخصيت و تاريخ از دربارة بخشي صحت به قريب روايتي

دارد و به شخصـيت   كيدأت اسالم دين به اعراب آوردن ايمان در آن كاركرد و پيامبر اجتماعي شخصيت
  است.  خته شدهمعنوي و فرازميني ايشان، تنها در خالل روايت حوادث و تحوالت تاريخي پردا

يكي از پيامدهاي تمركز كارگردان بر تحوالت سياسـي اجتمـاعي عصـر پيـامبر (ص)، ايـن      
مـورد توجـه    (ص)خصوصي زندگي پيـامبر  ةاين فيلم، بسياري از تعامالت و عرص است كه در

ـ  ـشوند و از همسـران پيـامبر (ص)ــ    قرار نگرفته، از جمله زنان اندكي در فيلم ديده مي جـز   هب
ـ ــ   ديجه (س) در دو مرتبه، يكي هنگام ايمان آوردن و ديگري هنگام وفات ايشـان حضرت خ

  است.  حتي نامي نيز به ميان نيامده
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درسـتي از رويكــرد   گرچــه بـه (ص) اهللا  محمـد رسـول  بـه ايـن ترتيــب بايـد گفـت، فــيلم     
تمركـز   سـالم ا صـدر  تاريخ از تصويري ده اما بركرگرايانه در بازنمايي پيامبر اسالم پرهيز  تشبيه
 فـيلم  ايـن  در. ماند مي ناگفته )ص( اسالم پيامبر وجود از بسياري كه در خالل آن، جوانب دهكر

 و معنـوي  هايي از عـوالم  ويژه نشانه به ايشان، روحاني شخصيت چيز، از پرداختن به هر از بيش
 و ونگيچگـ  گـر  نظـاره  بيننـده  نحوي كـه  است به مانده مغفول ملكوت، عالم از ايشان مشهودات
 نيست، گفته سخن او با خداوند كه قدس عالم به متصل انسان عنوان يك بهپيامبر (ص)  ويژگي
در  گويـد  مـي  خـود  عقاد نيز آنچنان كه و رود نمي شمار به نيز فيلم اهداف از موضوع اين گرچه

  .اسالم پيامبر نه و برآمده اسالم معرفي درصدد اين فيلم،

  ها نوشت پي
از  تصويرپردازي در “(ص)اهللا  محمد رسول”فيلم از گرچه ”The Last Prophet Muhammad“ عنوان با  انيميشن . اين1

 استقبال با جهت همين به و داشت زيادي محتوايي و تكنيكي هاي ضعف است اما كرده شخصيت پيامبر (ص) تقليد
 نشد. مواجه مسلمانان ميان در اي گسترده

 اعـالم  جديدالرسـاله  نسـخة  كـه  اسـت  “صـلح  آور پيـام ” نام به جديدي روژةپ نويس فيلمنامه ،“توماس رامسي. ”2
 نيـاز  يـك  مخاطبـان  براي اسالم تولد چگونگي تصويركشيدن به ،21 قرن در است داشته اظهار وي. است شده

 بـراي  زيادي بسيار احترام ما: است گفته نيز فيلم اين كنندة تهيه ،“زغبي اسكار” .است انكارناشدني و ضروري
 اي مالحظه قابل هاي پيشرفت تاكنون 70 دهة از فيلمسازي و سينما عرصة در تكنولوژي ولي ايم قائل عقاد يلمف

 و جديـد  هـاي  تكنيـك  ،“اهللا (ص) محمد رسـول ” فيلم اصلي پيام حفظ با جديد پروژة اين در ما و است كرده
   ز)(خبرگزاري فارس به نقل از رويتر .گيريم مي كار به را سينما پيشرفته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8708070277 
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