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  چكيده
در  نظـام فرهنگـي كشـور    ادعـاي سينماي ديني پس از انقالب اسالمي در ايران، عليرغم 

هاي جدي روبرو بوده است.  فيلم سينمايي  گونه سينمايي، همواره با چالش حمايت ازاين
رستاخيز، يكي از چندين فيلم ديني در ايران است كه با وجود اخذ مجوزهاي الزم بـراي  

وجود آمده پيرامون  اكران عمومي از مقامات سينمايي كشور، براثر اختالفات و حواشي به
ه)، سرنوشــت نــامعلومي دارد. آن توقيــف شــد و همچنــان (تــا زمــان انتشــار ايــن مقالــ

واجه با يك پديده متناقض نما در ژانر ديني سينماي پـس  محوري در اين تحقيق، م  مسئله
از انقالب است. از يك طرف، سينماگران به توليد فيلمهاي ديني تشويق مـي شـوند و از   
طرف ديگر، وجود ناهماهنگيها و موانع مديريتي و ساختاري موجب هـدر رفـت وقـت،    

اين تحقيق در نظـر دارد،  منابع كشور مي شود.  بودجه  سازندگان فيلمهاي ديني و انرژي،
هـاي   تحليل محتـواي كيفـي، چـالش   با استفاده از نظريه كنش ارتباطي هابرماس و روش 
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 براي اين منظور، سه گروه مؤثر و دخيل در سرنوشت ايـن فـيلم، يعنـي؛ فقهـا، مسـئولين     
اند. در فرايند تحليل، اظهارات  شده بندي فرهنگي/هنري و سازندگان فيلم شناسايي و دسته

 مـورد شناسـايي   هـا  ازآن مضامين حاصـل از مقولـه   پسبندي و  هر گروه كدگذاري، مقوله
آوري  براساس نظريه كنش ارتباطي هابرماس، جمع هاي تحقيق فته و در پايان، يافتهقرارگر
هاي پژوهش حاكي از فقـدان ارتبـاط و گفتگـوي مـؤثر ميـان       اند. يافته شده بندي و جمع
اظهـارات ايـن    دهند كـه  خيز بوده، و نيز نشان ميهاي دخيل در سرنوشت فيلم رستا گروه

كنند. درنتيجه، به علت فقدان عقالنيت ارتبـاطي در   كنشگران از كنش راهبردي پيروي مي
 وجود ر، تفاهمي بر سر نمايش فيلم رستاخيز بهاظهارات و تعامالت ميان سه گروه كنشگ

 نيامده است.

  سازندگان فيلم رستاخيز ،فقها ،مسئولين ،كنش ارتباطي ةنظري ،فيلم رستاخيز ها: كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 اند. اين بوده برانگيز هاي ديني يا طرح مفاهيم و مضامين ديني در فيلم همواره حساسيت فيلم

هـايي را از طـرف    واكـنش  شـود،  مضامين ديني در كشور ساخته مـي يعني، هرگاه فيلمي با 
 توان بـه سرنوشـت اكـران فـيلم     عنوان نمونه مي هاي اجتماعي مختلف در پي دارد. به گروه

مجوزهـاي قـانوني راهـي پـرده      اشاره كرد.فيلمي كه با داشـتن تمـامي   "سينمايي رستاخيز
انجامد. در اين تحقيـق بـرآنيم تـا     ول نميشود، اما اكران آن بيشتر از يك روزبه ط مي  اكران

هاي ديني در سينماي ايـران را   هاي پيش روي فيلم نوعي،چالش بامطالعه موردي اين فيلم،به
هاي دخيـل   بندي كنيم. با كمي دقت، كنشگران اصلي، يعني عوامل و گروه شناسايي و دسته
تـوان در سـه جايگـاه     يهاي ديني،ازجمله فيلم سـينمايي رسـتاخيز، را مـ    در سرنوشت فيلم

سازان،  گذاري، فقهي و هنري تقسيم بندي كرد كه مديران سينمايي، روحانيت و فيلم سياست
  مايندگي مي كنند.به ترتيب، اين جايگاه ها را ن

 

 گذاري سينمايي سياست. 2
گذاري فرهنگي است.  هاي مهم در سياست گذاري در حوزه سينما، يكي از زيرشاخه سياست
فرهنگي و سينمايي يك نظام سياسـي معمـوالً بـه دو گـروه سـلبي و ايجـابي        هاي سياست

هـايي هسـتند كـه نـوع خاصـي از فـيلم يـا         هـاي سـلبي آن   هستند. سياست يبند طبقه قابل
هـا در   كنند و بـراي جلـوگيري از ظهـور آن    موضوعات ويژه و يا تصاوير معيني را نفي مي
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هــاي  شــوند. سياســت عي عرضــه مــيي هنــر در قالــب قــانون و مقــررات اجتمــا عرصــه
ي اجتمـاع شـوند و از طـرف     توانند باعث حذف برخي از اشكال هنري از عرصه مي  سلبي

ديگر راه را براي گسترش هر چه بيشتر برخي ديگـر بگشـايند. از همـين جنبـه اسـت كـه       
هاي ايجـابي عمـالً برخـي از انـواع فـيلم،       شوند. در سياست هاي ايجابي مطرح مي سياست

هـاي مقبـول از    شوند و فـيلم  موضوعات خاص و حتي تصاوير معيني تشويق و ترويج مي
شود كه در ساختار هنري  گيرند. همين مسئله باعث مي قرار مي تيجهات مختلف موردحما

خصوص در فـيلم و سـينما وزن برخـي از موضـوعات و مضـامين بسـيار        يك جامعه و به
هـا مجـال ظهور پيدا نكنند و يـا برخــي در    سبكتر از برخـي ديگر باشند؛ برخـي  سنگين
سـازي و رواج   ي سبك خاصي در فيلم تازي كنند. بنابراين شيوع و غلبه ي سينما يكه عرصه

فرهنگـي   هــاي كـالن    موضـوعات و مضـامين خــاص هــمه و هــمه متـأثر از سياسـت     
روع يـك حركـت   ها و اصول و ف هايي كه به اولويت )، سياست1393راودراد است (  جامعه

  .بخشد فرهنگي رسميت مي
ي فيلم و سينما وجود دارد ؛ مبحث گذار استيساما يكي از مسائل مهمي كه در رابطه با 

ي در خصـوص  گـذار  اسـت يسگفت  توان يمخاص است كه  طور بهعام و فقه  طور بهدين 
امه به تشريح و از آن است. به اين منظور در اد متأثري ديني در سينما تا حدود زيادي ها لميف

  .ميپرداز يمتبيين رابطه ميان سينما و دين و سينما و فقه 
  

  سينما و فقه. 3
شود.  غالباً در تالقي آغازين دين و سينما، به نقطه چالشي كه ميان فقه و سينماست تأكيدمي

عنوان يك پديده مدرن همچنانكه با فقه در ارتباط است، با ديگر  ناگفته پيداست كه سينما به
هاي معرفتي اسالم نيز در ارتباط است. اما ازآنجاكـه نـوك پيكـان برخـورد، از آغـاز       حوزه

طور مرسوم در مقام تبيين نسبت دين و رسانه، بـه   توسط فقيهان متوجه سينما شده است، به
  شود. كاربري فقه در سينما نيز پرداخته مي

شك اجراي دستورات الهي در تمام زواياي زندگي فردي و اجتمـاعي، آرزوي تمـام    بي
دار اداره بشر در همه امور زندگي حتـي   معتقدان به اديان الهي است و آنان كه دين را عهده

در موضـع  دانند بايـد در پـي نشـان دادن مجـاري احكـام       در شئون اجتماعي و سياسي مي
  باشند.  عمل
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، از سويي نيازمند آشنايي كامل با منابع و توانايي استخراج احكـام از  كشف احكام الهي
آن منابع و از سوي ديگر شناخت كامل موضوعات مورد ابتالست. استخراج مسائل فقهـي،  

ها از اهميت خاصي برخوردار اسـت زيـرا بيـانگر موضـع اجتمـاعي       براي كاربرد در رسانه
رنگ شدن شريعت در فضاي اجتماعي  ب بيانگاري در آن، موج فقاهت ديني است و سهل

  شود. ن از ساير نهادهاي جامعه ميساز ترويج تفكر جدايي دي و زمينه
ها بدين گونه اسـت كـه يـا اسـتفتائاتي      سازيرسانه وضعيت كنوني دخالت فقه در برنامه

 صـورت  هابـه  شده توسـط رسـانه   هايارائه شود و يا برنامه برحسب نياز رسانه به فقه ارائه مي
گيرد و فقيه برحسب مورد، در قالـب بيـان حكـم     جزئي مورد ارزيابي شخص فقيه قرار مي

ــايي    ــين مصــداق، راهنم ــا تعي ــراه ب ــا هم ــئله ي ــي مس ــاي  كل ــيه ــام م ــد.  الزم را انج ده
هاي طنز  شده در اين برنامه مطرب و حرام است، در برنامه گويد؛ آهنگ پخش مي  مثال  براي

هـاي ايـن سـريال مـروج فرهنـگ       دار شود، صحنه دشهنبايد شخصيت افراد بدون علت خ
است و يا الزم است حساسيت عمومي نسبت به مسـائل سياسـي و اجتمـاعي را در      ابتذال
  ).1382ها به نحوي تحريك كرد( شالچيان و عباسي  ها و سريال فيلم

  توان در سه قلمرو گردآوري كرد: يعمده اشكاالت فقهي متوجه سينما را م
  . ساخت فيلم1
  .ارائه و پخش فيلم2
  ).1376يدن و تماشاي فيلم (ناصري د. 3
  

  سازي ديني فيلم ةدين در قاب تصوير؛ پيشين. 4
اي به قدمت اختراع سـينما دارد. لوميرهـا نخسـتين     سازي و دين تقريباًسابقه پيوند هنر فيلم

 ي و مصائباي به نام زندگ پرده 13فيلمي  1897ها در سال  سازندگان فيلم ديني هستند؛ آن
كشيد. در اين فيلم مراحـل مختلـف زنـدگي مسـيح از      دقيقه طول مي 15مسيح ساختند كه 

  ).1393است (ضابطي جهرمي شده تولد تا مصلوب شدن روايت
هاي مشهور و ماندگار سينمايي هستند كـه   اي از فيلم در تاريخ سينماي غرب  مجموعه

اساً نگاهي ديني و مذهبي دارند و اين ويژگي اند، بلكه اس تنها به موضوعات ديني پرداخته نه
كـم   قصد تبليغ و ترويج دين يا دسـت  توان گفت به قدريپررنگ است كه حتي مي هابه در آن

حـال واجـد حـد بـااليي از      انـد و درعـين   شـده  هاي ديني ساخته تعريف و تمجيد از آموزه
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يا الرسـاله (مصـطفي    اهللا رسولبه محمد ها هاي هنري و سينمايي هستند كه ازجملهĤن ارزش
) و در 1956)، ده فرمان (سسيل ب دوميل 2004)، مصائب مسيح (مل گيبسون 1976عقاد 

 اهللا رسـول )، محمـد  1373مايي روز واقعـه (شـهرام اسـدي    يسينها لميفتاريخ سينماي ايران 
) و ملـك سـليمان (شـهريار    1379شـهريار بحرانـي   )، مريم مقدس (1390(مجيد مجيدي 

  اشاره كرد. توان يم )1389بحراني 
انگيـز   مناقشـه آميـز و جنجـال    اما از آغاز پيدايش سينما رابطـه ديـن و سـينما همـواره    

هـاي سـينمايي    وده اند كه فيلماست. بسياري از رهبران مذهبي از ديرباز بر اين اعتقاد ب بوده
دهنـد. از   يهاي گروهي) تصويري نادرست از مذهب و معنويت ارائه م طور كل رسانه به  (يا

پسـند، جنبـه معنـوي و     هاي برجسـته و عامـه   اين منظر، در بهترين شرايط، بسياري از فيلم
گيرنـد و در بـدترين شـرايط، موضـوعات و محتـواي       روحاني زندگي بشري را ناديده مي

حال، داليل زيادي براي عدم حضور  هاي مذهبي دارند. بااين ها، تضادي آشكار باارزش فيلم
ها  هاي سينمايي وجود دارد، اما برخي فيلم ويژه مذاهب رسمي در انواع فيلم جدي مذهب به

گرايانـه موضـوعات مذهبيازجملـه موضـوعات      هاي گوناگون به بازنمايي واقـع  نيز به شيوه
انـد كـه از    زده فلسفي، الهيات، تاريخچه زندگي بزرگان و رهبران ديني و افراد مذهبي دست

هاي ده فرمان، محمد رسول ا... و مصائب مسيح اشاره كـرد   يلمتوان به ف هامي ترينĤن شاخص
طور مستقيم به موضوعات مذهبي در حوزه سه دين فراگيـر جهـاني يعنـي يهوديـت،      كه به

هاي زيادي در خصوص مـذهب   اند.هرچند در تاريخ سينما، فيلم اسالم و مسيحيت پرداخته
ترين عامـل در   ي تجربه مذهبي، مهمشده است، نوع روايت و بازنماي و تجربه مذهبي ساخته

ها از طرف رهبران ديني و پيروان مذاهب بوده است (غنـدالي و   پذيرش يا عدم پذيرش آن
  ).1382مير زين العابدين، 

  
  "رستاخيز"ي تحقيق؛ فيلم سينمايي مورد ةمطالع. 5

كـارگرداني  هـاي سـينمايي كشـور بـه      پـروژه  تـرين  يكي از بزرگ» رستاخيز«فيلم سينمايي 
پـردازد. ايـن فـيلم     احمدرضا درويش است كه به واقعه عاشورا و قيام امام حسين (ع) مـي 

مذهبي از مقطع تاريخي مرگ معاويه تا شهادت امام حسين (ع) در روز عاشـورا   - تاريخي 
حسين ، آنكه  "و نسخه انگليسي با عنوان » القربان « كند و با دوبله عربي بانام  را روايت مي

  ).7/10/1396شود.( سالم سينما  شناخته مي”Hussein Who Said No “"ت نهگف
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سـيمرغ   9بـه نمـايش درآمـد و     1392اين فيلم براي اولين بار در جشنواره فيلم فجـر  
)، الملـل  بـرداري (جشـنواره بـين    فـيلم  بلورين براي بهترين فيلم، بهترين كارگرداني، بهترين

مـرد، بهتـرين طراحـي صـحنه و لبـاس، بهتـرين        بهترين موسيقي، بهتـرين بـازيگر مكمـل   
  ويژه ميداني را از آن خود كرد. هاي پردازي و بهترين جلوه چهره

هايي همراه شد. سرانجام  شنواره فيلم فجر با واكنشجنمايش اين فيلم در سي و دومين 
عيـد سـعيد فطـر    در پس از حواشي بسيار قرار شد ايـن فـيلم پـس از انجـام اصـالحاتي      

ي نمايش ا هيانيبوزارت ارشاد با اعالم  ،)1394تير 24ن (درآيد. اما در اولين روز اكرا  اكران به
مراجع عظـام تقليـد و عالمـان شـاخص      شأنرعايت جايگاه و "اين فيلم را به خاطر آنچه 

  عنوان كرد، به تعويق انداخت. "ديني
  

  فيلم داستان ةخالص .6
زند و به والـي مدينـه    مسلمين بر خالفت تكيه مي عنوان خليفه پس از مرگ معاويه، يزيد به

ي دربـار   عنوان پيـك ويـژه   نويسد كه از حسين (ع) بيعت بگيرد. بكير ابن حر كه به نامه مي
شود. او كه جواني پرشـور و   مأمور رساندن نامه يزيد به مدينه مي شده است، دمشق انتخاب

نامـه ايسـت كـه در آن بـه قتـل      يابد كه حامل  در جستجوي حقيقت است، در مدينه درمي
  شده است. حسين (ع) فرمان داده

شود. مردم كوفـه بـا ارسـال     هاي امام حسين (ع) آشنا مي بكير در مكه با افكار و انديشه
هـا را   ر قيـام عليـه يزيـد، آن   انـد تـا د   شمار، حسين (ع) را به كوفه دعـوت كـرده   هايبي نامه
  كنند.  ياري

شـوند بـه    بكير و دوهزار سوار از سوي عبيداهللا، مأمورميحر ابن يزيد رياحي، به همراه 
كوفه درحركت هسـتند برونـد. كـاروان كـم شـمار      سمت كاروان حسين (ع) كه به سمت 

آيـد. در روز   ، در كربال به محاصره هزاران نفر از سـپاهيان دسـتگاه خالفـت درمـي    امام(ع)
  ).10/7/1396لم رستاخيز،.... (سايت فيتابد و ر حقيقت بر چشمان بكير ميعاشورا، نو

  
  بيان مسئله. 7

ي الزم از سوي نهادهاي رسمي براي ساخت مجوزهاداشتن  باوجودفيلم سينمايي رستاخيز،
روانـه پـرده سـينما شـد، امـا، در پـي       » مجـوز رسـمي  «بـا   1394 سال رماهيتو نمايش، در 
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متر از يك و اعتراضاتي كه از سوي چند تن از مراجع ديني شكل گرفت، طي ك ها مخالفت
سال (تـا زمـان    4از پرده پايين كشيده شد و پس از گذشت حدود » اطالعيه رسمي«روز با 

ـ ازاي ديگـري  هـا  لميفـ سابقه انتشار اين مقاله) همچنان سرنوشت نامعلومي دارد.  دسـت  ني
فيلمي بـا   هرگاه. در كشور ما شود ينمرستاخيز منحصر كه اين مسئله به فيلم  دهد يم  نشان

هــاي اجتمــاعي مختلــف يي را از طــرف گــروههــا واكــنش مضــامين دينــي ســاخته شــده،
- به سريال مختارنامه، ساخته داوود ميرباقري و فيلم توان يمنمونه،  عنوان به. است  برانگيخته

ي علل ابي شهير. اين تحقيق به دنبال به كارگرداني شهريار بحراني، اشاره كرد "ثاراهللا"سريال 
مشخص فيلم سينمايي رستاخيز، را بـا چـالش    طور بهي ديني، و ها لميفو عواملي است كه 

  .اند كردهروبرو 
  است: شده هاي مختلفي براي تشخيص چرايي اين رخداد ارائهتحليل

چـالش  اليـل توقـف نمـايش فـيلم،     هاي ناظر بـه د  الف) چالشي فقهي: يكي از تحليل
االسالم سيد طه مرقاتي عضو هيĤت انتخاب سي و پنجمين  است. در اين زمينه حجت  فقهي

يلم  رسـتاخيز يـك اخـتالف    نظـر در مـورد فـ    اخـتالف "گويد كـه   جشنواره فيلم فجر مي
  ).15/2/1396سايت سروش سينما ( "است  فقهي

رويكـرد   دوم حـاكي از فقـدان يـك    اي مسئوالن فرهنگي: تحليـل  ر حرفهب) عدم رفتا
 مثـال، عنـوان   ن و مديران ذيربط است. بههماهنگ و مبتني بر روابط سازنده در ميان مسئوال

اسـالمي بـا تأكيـد بـر اينكـه      زاده هاشمي نماينده مردم فريمـان در مجلـس شـوراي     قاضي
  كردند، مي گويد: تر عمل مي اي فهرفت مديران فرهنگ و ارشاد اسالمي حر مي  انتظار

ن مربوطـه بـا عوامـل و صـاحبان     را ناشي از روند برخورد مسـئوال  مشكالت اين فيلم
ذاكرات طـي نشـده و همـين مسـئله     دانـم و معتقـدم راه درسـتي در مسـير مـ      مـي   اثر
قدر عميـق نبـود    آن "رستاخيز "خوردن مشكالت را به دنبال داشته چراكه مشكل   گره

  ).24/1/1396(سايت تابناك  .كه بخواهد يك سال و نيم طول بكشد

ج) عدم تطابق فيلم با معيارهاي سينمايي: برخي هم اشتباهات سازندگان فيلم را علـت  
دانند؛ در ميـان صـاحبان ايـن     يميري و همچنين الينحل ماندن اين چالش سينمايي گ شكل

  گويد فرهنگ و ارشاد اسالمي مي وزير» علي جنتي«ديدگاه؛ 
اصالحات بود كه اين تذكر را بـه  هاي ديگر اين فيلم هم نيازمند يك سري  همانند فيلم

ازنظر  "رستاخيز"م عوامل فيلم داديم، كه متأسفانه ترتيب اثر داده نشد. باوجوداينكه فيل
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هـم   اشكال دارد، مـا فقـط يـك اشـكال را موردتـوجهقرارداديم و آن      25حوزه علميه 
 صـورت نـوراني   است كه خواسـتيم آن را بـه   دادن چهرة حضرت ابوالفضل (ع)  شانن

ايت كـرده و  نيستند اين كـار را انجـام دهنـد و شـك     دهند، اما عوامل فيلم حاضر  ننشا
  ).10/2/1396خبر  سايت صاحباند. ( ادعاي خسارت كرده

نماي ايـران،  استناد سوابق سياستهاي مبهم و ناهمگون مـرتبط بـا ژانـر دينـي در سـي       به
پرداختن به مفاهيم و مضامين ديني در سينماي پس از پيروزي انقالب  توان ادعا كرد كه مي

هاي ديني تشويق  سو) سينماگران به توليد فيلم اسالمي با تناقضي آشكار مواجه بوده: از يك
گذاري و فقهي هايفني، سياست اند و از سوي ديگر) همواره موانع و محدوديت شده و توصيه

گيري وفقدان همـاهنگي   توان گفت تعدد مراكز تصميم مي االًگريبانگير آنان بوده است. اجم
الش هـارا بـا چـ    فـيلم  گونـه  هـاي دينـي، توليـد ايـن     ميان عوامل تأثيرگذاردر رابطه با فـيلم 

تـوان سـه عامـل هنـري، فقهـي و      طـور كلـي، مـي    در ايـن زمينـه، بـه    اسـت.  كـرده   روبرو
لم سـينمايي  ور خـاص فـي  طـ هـاي دينـي و بـه   گذاري را در ساخت و نمايش فيلم سياست
  دخيل دانست. "رستاخيز

مسـائل و   دهد كهنشان مي "گرفته پيرامون عدم پخش فيلم رستاخيزمرور مباحث شكل
مسئله اصـلي نبـود   ناشي شده است. بدين ترتيب،  "تفاهم فقدان"از  آن،پيرامون  مشكالت

هـاي   يلمفـ ش در توليـد و نمـاي   مـؤثر  يهـا  گـروه ميـان عوامـل و    مـؤثر ارتباط و گفتگوي 
و  هـاي مسـئول،  گـروه شانه خالي كردن  و سلب مسئوليت ،تفاهم است. نتيجه فقدان  ديني

شود كه هزينه فردي و ملي زيادي صـرف  اصلي يعني پخش فيلم مي مسئلهناتواني در حل 
  آن شده است.

بر اين اساس، پژوهش حاضر به مسئله فقدان ارتباط و گفتگوي مؤثر ميـان سـه گـروه    
پردازد كه موجب  گذاران فرهنگي/سينمايي كشور مي ي سينماگران، فقها و سياستدخيل يعن

پديدار شدن مشكل در طول ساخت و نمايش فـيلم رسـتاخيز شـده اسـت.در ايـن ميـان،       
ازآنجاكه تصميم گيـر اصـلي بـراي ارائـه مجـوز توليـد و نمـايش فـيلم بـر عهـده حـوزه            

سازماني رابط و ميانجي ميان دو گروه  گذاري است و به لحاظ ساختاري و مديريتي/سياست
  شود. گذاري مسئولين فرهنگي / سينمايي تأكيدمي ديگر است، بر نقش مديريتي و سياست

 مـؤثر يري ارتباط و گفتگوي گ شكلموانع "بنابراين، پرسش اصلي تحقيق اين است كه 
فـيلم رسـتاخيز   يـد بـر   تأكهاي مـذهبي بـا    يلمفيرگذار بر توليد و نمايش تأث يها گروهميان 
در اين پژوهش بدنبال شناسايي داليل و چرايـي عـدم شـكل گيـري      ؟ محقق،"هستند  چه
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تفاهم الزم ميان عوامل دخيل در سرنوشت فيلم رستاخيز است و، در اين مسير، با بررسـي  
تالش مي كند پيشنهاداتي  "هاي نيل به تفاهم بر سر اكران فيلم رستاخيز موانع و محدوديت

هاي ديني ارائه كند. پژوهش حاضر،صرفاً، يك بحث  رف شدن مشكالت فيلمدر جهت برط
  ه در حوزه فرهنگ است.هاي عيني جامع نظري نيست، بلكه، معطوف به واقعيت

  
  مباني نظري تحقيق. 8

  ة كنش ارتباطي هابرماسنظري 1.8
تنها من اصطالح كنش را «باره معتقد است كه  چيست؟ او دراين» كنش«مقصود هابرماس از 

اي بـا   رابطه ها آن واسطه براي آن دسته از بازنمودهاي نمادي به كارخواهم برد كه كنشگر به
كه هميشه جهان عينـي جـزئ    رحاليكم يكي از سه جهان عيني، اجتماعي و ذهني (د دست

  ).1393پرست و زيباكالم،  (محمدي، باقري نوع »كند است) برقرار مي  آن
ترين اظهارات گزارشـي باشـد و در ظـاهر     ترين و خنثي هطرفان هر اظهاري، حتي اگر بي

گيرد و با آن ارتباطي ميان اشخاص  كامالً ناظر به واقعيت بنمايد، در ذيل يك كنش قرار مي
  ).1373( صبوري،  شود برقرار مي

 كنـد  يمـ هابرماس كنش اجتماعي را به دو كـنش ارتبـاطي و كـنش راهبـردي تقسـيم      
در اولي كنشگران در تالش براي درك متقابل يكديگر هسـتند   ).1385عبدالهيان و اجاق، (

آورند بدون اينكه ديگـران   به دستراهبردي، كنشگران قصد دارند امتيازي را  دركنشولي 
ي هـا  كـنش از قصد آنان مطلع باشند. در اين شكل از ارتبـاط كنشـگر قصـد دارد بـر روي     

  ديگري نفوذ داشته باشد.
هنجارهاي اجتماعي است كه افراد و اجتماع را به اهداف كنش راهبردي داراي اصول و 

انـد كـه بـه افـراد      عيدهد. در اين كنش اين هنجارهـاي اجتمـا   شده سوق مي از پيش تعيين
تند و از خـود اسـتدالل و   دهنـد چـه انجـام دهنـد. افـراد اسـير سـاختارها هسـ         مي  دستور
شده است و كنش افراد در  قبل آماده ها از ها و كنش ها در برابر گفتمان ندارند جواب  اي اراده

گيرد. افراد ديگر خود به دنبال انتخـاب روشـي    ساخته صورت مي چارچوب الگوهاي پيش
شده افـراد را   روند و قوانين، قواعد و هنجارهاي نهادينه مناسب براي رسيدن به اهداف نمي

  ).1378(عليخواه،  دهند تحت سيطره خود قرار مي
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ها  هاي خشن حزبي نيز كنش آن قرار گرفتن افراد در چارچوب هابرماس معتقد است كه
ه بـراي هـر پرسشـي    هـاي از قبـل آمـاد    سوي كنش راهبردي يعنـي پـذيرش جـواب    را به
  ).11دهد (همان،ص مي  سوق

هاي هابرماس است كه در آن كنشگران بـراي   ترينايده شده كنش ارتباطي يكي از شناخته
تدالل، وفاق و همكاري با همديگر ارتبـاط متقابـل   رسيدن به يك درك مشترك از طريق اس

كوشد تا ثابت نمايـد كـه منازعـات     كنند. درواقع هابرماس از طريق اين نظريه مي برقرار مي
وفصل گردد و براي رسيدن بـه   بايست بدون قهر و خشونت حل طور ايدآل مي اجتماعي به

 ميمات و بـه اجـرا درآوردن  اين منظور، بايستي نظامي اجتماعي تحقق يابد كـه در آن تصـ  
  ).1981ها، از طريق استداللي صورت گيرد ( هابرماس  آن

، نوعي كنش ارتباطي معطوف بـه  كه كنش ارتباطي ديگو يمهابرماس  تر قيدقبه عبارتي 
حصول تفاهم است. بر مبناي اين نظريه، كنشگران براي رسيدن به درك مشـترك از طريـق   

). 1385مهـدوي و مبـاركي   ( كننـد  يمـ يگر ارتباط برقرار استدالل، وفاق و همكاري با يكد
تصور من از كنش ارتباطي نوع خاصي از واكـنش اجتمـاعي اسـت كـه      ديگو يمهابرماس 

را از طريـق اجمـاعي كـه     متفاوتشـان كنشگران از يكديگر توقع دارند كه اغراض و افعـال  
فاده تالش براي ميل به توافق و اسـت  اساساًمحصول ارتباط و مفاهمه است هماهنگ كنند و 

  طبيعي ما از زبان متكي است.
كنش ارتباطي به معناي تعامل روزمره آدميان است. يعني تعاملي كه مبتنـي بـر پـذيرش    

ي انتقادي روزمـره اسـت؛ امـا بخـش     ها نظامي هنجارها و كردارهاي اجتماعي و انتقاد ريغ
و گفتمان عبارت است از استدالل آگاهانه و  دهد يماصلي كنش ارتباطي را، گفتمان تشكيل 

شـود و   دار خدشـه كـه وفـاق    فرارسـد . اگر زمـاني  هاست گفتهطرح دعوي در مورد اعتبار 
ي هاي اعتبار مربـوط بـه عقايـد و    مورددعوگران اجتماعي در متن زندگي روزمره در  شكن

با توسل به گفتمان،  انتو يمو اين امر به معضلي تبديل شود،  كنند دايپ نظر اختالف ها ارزش
  وارد جريان بحث و گفتگو و استدالل شد. ها آندر مورد اعتبار 

  :ميكن يمبنابراين در اين تحقيق دو نوع كنش را از هم متمايز 

  كنش راهبردي 1.1.8
هـاي خـود را    ب يـك هـدف، كـنش   مربوط به عمل دو يـا چنـد فـرد اسـت كـه در تعقيـ      

سـازماني)  - شـده منفعـت شخصـي (گروهـي     ابكنند اين كنش به تعقيب حس مي  هماهنگ
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؛ به اين دليل كه بـر روي ابزارهـاي   نامد يمهابرماس آن را كنش ابزاري نيز شود.  مربوط مي
  ).1375(مهدي زاده،  شود يمدستيابي به هدف متمركز 

  كنش ارتباطي 2.1.8
طريـق  بلكـه از  » موفقيـت «هاي خودخواهانه  ز طريق حسابگريهاي افراد درگير، نه ا كنش
 يهـا  تيافراد دخيل دركنش ارتباطي به دنبال موفقشود.  هماهنگ مي» آميز تفاهم«هاي  كنش
را  شـان يها كه بتوانند برنامـه  كنند ينيستند بلكه هدفشان را در شرايطي دنبال م شان يشخص

هدف كنش از موقعيت مشترك و در ارتباط با ديگران هماهنگ سازند. ييها فيمبناي تعربر
اجماع، شناخت همگاني و پذيرش حقايق واحد است. هدف نهايي اين نوع كنش، ارتباطي؛ 
نوعي تفاهم ارتباطي است. درواقع كنش ارتباطي نقطه پاياني فراگيرد تكاملي يك  رسيدن به

  ).1375جامعه عقالني است (مهدي زاده، 
  
  عقالنيت از نگاه هابرماس 2.8

شود. حتي  الً در فلسفه به آن پرداخته ميها موضوعي است كه معمو عقالنيت باورها و كنش
كه در شناخت، تكلـم و   نحوي توان گفت كه انديشه فلسفي عموماً از تأمل درباره عقل به مي

 مانـد  گيـرد، و عقـل موضـوع اصـلي انديشـه فلسـفي مـي        يافته است منشـأمي  كنش تجسم
  ).53ص 1981(هابرماس، 

ـ    : كنـد  يمـ ا يـك پرسـش شـروع    هابرماس بحث نظري درباره عقالنيـت ارتبـاطي را ب
 تـوان  يمـ كه فالن كس در فالن موقع عاقالنه رفتـار كـرد يـا حـرف او را      ميگو يم  وقتي"

عقالني بودن كنش كنشگر را شـيوه   كند يماو مطرح  "عقالني ارزيابي كرد منظور چيست ؟
اگر يك فرد با عصبانيت و برخورد تند قصـد دارد توافـق    مثالًكند يمطرح ادعاي او مطرح 

  ).1390(ابوصدرا،  شود يممحسوب  رعاقالنهيغديگران را جلب كند روش او 
او  ازنظـر . دانـد  يمـ  دليـل پـذيري  و  انتقادپذيري شروط عقالنيت را نيتر مهمهابرماس 

نيـز مايـل هسـت    ، به همان ترتيـب  كند يمعقالنيت يعني شخصي كه به نحو عقالني رفتار 
بودن پذيراي اصالح  رينقدپذخود را در معرض نقد قرار دهد. بازنمودهاي عقالني به خاطر 

 ميتـوان  يمـ اشتباهات خود را شناسـايي كنـيم،    زيآم تيموفقنيز هستند. اگر ما بتوانيم به نحو 
ي مقرون به شكست را تصحيح كنيم. بنـابراين شخصـي را كـه عقايـد معتـدلي را      ها تالش
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. كسي كه بـه  ميشناس يم، شخصي منطقي و عاقل كند يمو به نحو كارآمد عمل  دارد يم  نبيا
  است. اعتماد قابل، عقالني و خردمند و برد يمكارهاي غيرعقالني خود پي 

عي يـك جامعـه، همانـا سـلطه     به نظـر هابرمـاس نقطـه پايـاني فرآينـد تكامـل اجتمـا       
سـت كـه در آن افكـار آزادانـه     ديدگاه عقالنيت، نظـامي ارتبـاطي ا   رو نيازااست.   عقالنيت

 نيتـر  يعـاد و در برابر انتقاد حق دفاع دارند. عقل ارتباطي عقلي است كه در  شوند يم  ارائه
آن را در منطق دروني روابط  منشأي عادي ريشه دارد. هابرماس ها انساني روزمره كردارها

  .كند يم، جستجو رديگ يمروزمره كه از طريق زبان صورت 
با گسترش سطح پيچيدگي عقالنيت نظام اجتماعي بر اساس مصالح كـاركردي، سـطح   

ترتيب ابزارهاي  اين گيرد و به مراتب از استعدادهاي تفاهمي آن فزوني مي انتظارات از زبان به
 روز گيرند و روزبـه  جاي ارتباط تفاهمي را مي پولو  قدرتجديد غير تفاهمي ارتباط مانند 

ترتيـب آن را بـراي مقاصـد كـاركردي خـرد       اين كنند و به ترمي دايره روابط تفاهمي را تنگ
  ).1383كنند. ( حاجي حيدري،  ابزاري مستعمره مي

. از طريـق  ابـد ي يمي كه از زور و اجبار آسوده باشد امكان ا جامعهعقل ارتباطي تنها در 
و بـه   شـود  يمـ تاريخ جهان تشكيل  تفاهم و ارتباط و آزاد شدن پتانسيل عقل فرآيند اصلي

؛ فرض ما اين است كـه  ميبر يم. وقتي تعبير عقالني را به كار انجامد يمعقالني شدن جهان 
بين عقالنيت و دانش رابطه نزديكي وجود دارد اين رابطه حاكي از آن است كـه عقالنيـت   

  ).1381بودن دانش موجود در آن است (هابرماس  رياعتماد پذيك تعبير متكي به 
... در ارتباط ي عقل مثل تفكر، قضاوت وها تيقابلعقالنيت ارتباطي به معناي استفاده از 

ي هـا  يريـ گ جهـت با ديگران بـراي تفـاهم در جهـت رسـيدن بـه يـك اجمـاع مـدني در         
راي متقاعد كـردن  ي از داليل و براهين با جامعهاست. بر اين اساس اعضاي چنين   اجتماعي

  ).1377(موسوي،  كنند يميكديگر استفاده 
. عقالنيـت در اينجـا،   انجامـد  يمـ عقالنيت ارتباطي به ارتباط رها از سـلطه، آزاد و بـاز   

و » هـا  يسـاز مشـروع  «ي ارتبـاط اسـت. هابرمـاس    ها تيمحدودمستلزم رهاسازي و رفع 
  ).1375دي زاده (مه داند يمرا دو عامل اصلي تحريف ارتباط » ايدئولوژي«

شمارد كه يكي منفي و ديگري  اما هابرماس عقالنيت را واجد دو خصوصيت متمايز مي
مثبت است. وجه منفي عقالنيت از دست رفتن معنا و سلطه عقالنيت ابزاري است و وجـه  
مثبت آن افسون زدايي از جهان و پيشرفت علم مدرن و پيشرفت عقالنيت ارتبـاطي اسـت.   

  ).1383(پوالدي  كند به سمت رهايي از عقالنيت ابزاري حركت مي عقالنيت ارتباطي
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دار  بـوط بـه كـنش معقـول و هـدف     بنابراين در مقابل عقالنيت ارتبـاطي، عقالنيـت مر  
در رابطـه باعقـل ابـزاري چنـين     گويند. هابرماس  گيرد كه بدان ابزاري يا فناورانه مي ميقرار
  كه دارد مي  بيان

شده است كه بـه ذهـن امكـان دهـد بـر       براي اين درستدستگاه مفهومي عقل ابزاري 
گويـد كـه    بخشي شـده نمـي   كه به يك طبيعت عينيت طبيعت اعمال كنترل كند درحالي

است. به اين معنا كه رابطـه بـين   » ذهني«حال، عقل ابزاري  براي آنچه بايد كرد. درعين
د نـه از جايگـاه   دار كننده بيان مـي  ذهن و عين را از موضع مسلط ذهن شناسنده و عمل

  ).1393پرست و زيباكالم،  (محمدي، باقري نوععين مورد ادراك و موضع دستاموزي. 

  توان حاوي دو بعد دانست: بنابراين در اين تحقيق، عقالنيت را مي

  عقالنيت ابزاري 1.2.8
گيــرد كــه بــدان ابــزاري يــا  دار قــرار مــي عقالنيــت مربــوط بــه كــنش معقــول و هــدف 

شـده و تصـرف و    هاي از پـيش تعيـين   عقل ابزاري به دسترسي به هدف گويند. مي  فناورانه
  ).1393پرست و زيباكالم،  محمدي، باقري نوعو ديگران) ميل دارد ( ط (بر طبيعتتسل

  عقالنيت ارتباطي 2.2.8
تـر،   كند، اما در معناي كلـي  به معناي از ميان برداشتن موانعي است كه ارتباط را تحريف مي

شوندو در برابر انتقاد حق دفاع دارنـد.   ارتباطي است كه در آن افكار، آزادانه ارائه مينظامي 
  ).1383(پرهيزگار،  يابد در اين نوع استدالل توافق غير تحميلي توسعه مي

تفاوت اصلي عقل ارتباطي و عقل ابزاري در ديـدگاه هابرمـاس ايـن اسـت كـه عقـل       
هـاي از پـيش    ا عقل ابزاري بـه دسترسـي بـه هـدف    ارتباطي به تفاهم و توافق ميل دارد، ام

  شده ميل دارد. تعيين
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  مدل نظري تحقيق 3.8

  

 اظهارات يا بيانات كنشگران

 :كنشگران
 فقها  -سياستگذاران  -
 فيلمسازان -

 فقدان ارتباط وتعامل معطوف به تفاهم

 كنش ارتباطي كنش راهبردي

 عقالنيت ارتباطي عقالنيت ابزاري
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  پژوهش شناسي روش. 9
  تحليل محتواي كيفي 1.9

هاي متني از  توان روش تحقيقي براي تفسير ذهني محتوايي داده تحليل محتواي كيفي را مي
ســازي يــا طراحــي الگوهــاي   بنــدي، و تــم منــد، كــد بنــدي نظــام طريــق فراينــدهاي طبقــه

پـردازي    هاي كيفي نظريـه  هاي بنيادين پژوهش همچنين يكي از ويژگي دانست.  شده شناخته
شناسـانه و   توان يـك رويكـرد تجربـي، روش    با تحليل كيفي مي ي آزمون نظريه است.جا به

  در نظر گرفت. موردمطالعهمرحله را با رعايت عناصر  به مرحله شده كنترل
دهـد اصـالت و    كنند كه تحليل محتواي كيفي به محققان اجازه مـي  اين تعاريف بيان مي

 لهيوسـ  بـه ينيـت نتـايج   ذهني، ولي با روش علمي تفسير كننـد. ع  گونهها را به  حقيقت داده
شود. تحليل محتواي كيفـي بـه فراسـويي از     مند تضمين مي بندي نظام وجود يك فرايند كد

ـ    رود و تم كلمات يا محتواي عيني متون مي ه ها يا الگوهايي را كه آشكار يا پنهـان هسـتند ب
  ).1390ايمان و نوشادي آزمايد ( صورت محتواي آشكار مي

  
  تواي كيفيهاي تحليل مح رويكرد 2.9

تحليـل محتـوا را بـه      در زمينة هاي موجود توان رهيافت مي شانون و يه شي بر اساس نظرية
  اند از: دسته تقسيم كرد كه عبارت  سه

.تحليـل محتـواي   3، دار .تحليل محتـواي جهـت  2 ،. تحليل محتواي عرفي و قراردادي1
 تلخيصي يا تجمعي.

  قراردادي استفاده مي شود.در اين تحقيق از رويكرد تحليل محتواي عرفي/

  )1390(ايمان و نوشادي  اختالفات اساسي كدگذاري در سه رويكرد تحليل محتوا .1جدول 
  رمزها يا كلمات كليدي منشأ  زمان تشخيص رمزها يا كلمات كليدي  آغاز تحقيق  نوع تحليل محتوا
تحليل محتواي 

معين  ها دادهبا تحليل  زمان همرمزها   مشاهده  عرفي
  .شوند يممشتق  ها دادهرمزها از   .شوند يم

تحليل محتواي 
يا قبل از  ها دادهبا تحليل  زمان همرمزها   نظريه  دار جهت

  .شوند يممشخص  ها آن
ي ها افتهرمزها از تئوري يا ي

  .شوند يمتحقيق مشتق 
تحليل محتواي 

  تلخيصي
كلمات 
  كليدي

تعريف  ها دادهرمزها قبل و در ضمن تحليل 
  .شوند يم

عالقه محقق يا  بر اساسرمزها 
  .نديآ يمادبيات تحقيق به دست 
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  هاي تحليل محتواي كيفي رويه 3.9
طوركلي فرايند تحليل محتواي كيفي از منظر روش كلي انجام آن به دو صورت استقرايي  به

  پردازيم: شود كه در زير به تشريح آن مي بنديمي و قياسي طبقه
  بندي استقرايي الف) طبقه

  بندي استنتاجي قياسي قهطب ب)

  هاي اصلي دو رهيافت اصلي در تحليل محتواي كيفي ويژگي. 2جدول 
  منبع كدها و مقوالت  تعريف كدها و مقوالت  شروع تحقيق با  انواع تحليل محتواي كيفي
  ها استخراج كدها از داده  ها در فرايند تحليل داده  مشاهده  تحليل محتواي استقرايي

تعريف كدها پيش از تحليل و   نظريه  تحليل محتواي قياسي
  در خالل آن

استخراج كدها از نظريه و يا 
  هاي تحقيق يافته

  
در تحقيق حاضر از رهيافت اول، يعني تحليل محتـوا اسـتقرائي، اسـتفاده خواهـد شـد      

  شود. ها انجام مي ها و تعريف كدها در فرآيند تحليل داده چراكه استخراج كدها از داده
  
  آماري و حجم نمونهة جامع. 10

تمـامي مطالـب و اظهـاراتي كـه از سـه گـروه        موردمطالعـه در اين پژوهش جامعه آمـاري  
يعني؛ سياستگذارن ، سازندگان فيلم و  "رستاخيز"كنشگران درگير در چالش فيلم سينمايي 

يي كـه بـه ايـن مطالـب و     هـا  يخبرگـزار يـا   هـا  تيسـا فقها هستند و جامعه نمونه شـامل  
. بمنظور تحليل محتواي مطالب و اظهارات سه گروه كنشـگر پيرامـون   اند ختهپردا  اظهارات

  :ميكن يم يبند دستهفيلم رستاخيز، مطالب و اظهارات كنشگران را به سه گروه 
مطالب و اظهارات  )3، مطالب و اظهارات سازندگان فيلم )2، مطالب و اظهارات فقها )1

  گذاران استيس
  
  ها داده يآور جمعروش . 11
، محقـق از  روشاين  در. اند شده يآور جمعيا كتابخانهي اين تحقيق با استفاده از اسناد ها داده

طريق جستجوي اينترنتي، مطالبي كه از سه گروه فقها ، سينماگران و مسئولين پيرامون فـيلم  
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هدفمند انتخاب كرده و بـه   صورت بهرستاخيز در فضاي وب وجود دارد را، بعنوان نمونه، 
  .پردازد يمبررسي آنها 

به اين صورت است كـه پژوهشـگر بـا جسـتجو در      ها دادهيآور جمع، تر قيدقبه عبارت 
و پايگـاه   "وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي، سـايت فـيلم سـينمايي رسـتاخيز       تيسا وب

كـه پيرامـون فـيلم    ي دفاتر مراجع عظام تقليد و همچنين مطالـب و اظهـاراتي را   رسان اطالع
ي فـيلم  هـا  چـالش "يهـا  دواژهيـ كلپراكنده در اينترنت وجود دارند، بـا   صورت بهرستاخيز 

ظهـارنظر  رستاخيز، نظر فقها دربـاره فـيلم رسـتاخيز، اظهـارنظر مسـئولين دربـاره فـيلم و ا       
  به جستجو پرداخته است. "سازندگان فيلم رستاخيز

كـه از   انـد  شـده  نشيگـز مطالب و اظهاراتي  الزم به ذكر است كه در انتخاب محتوا تنها
  .اند بوده، پيرامون فيلم رستاخيز ذكرشدهگروه كنشگر   سه

مصـاحبه بـوده اسـت امـا بـه دليـل       ديگر اقدام پژوهشـگر بـراي انجـام     ذكر قابلنكته 
يز و محـدويت زمـاني، ايـن مهـم     همكاري كنشگران درگير در چـالش فـيلم رسـتاخ     عدم
  نشد.  ميسر

كـه پژوهشـگر    1397تا پايان تابستان  1392از ابتداي زمستان  موردمطالعهي زماني  بازه
  مشغول تحقيق در اين زمينه است.

يعني فقهـا،   ادشدهاز سه گروه ي هركدامخالصه بايد گفت در اين تحقيق نظرات  طور به
ي و سـپس بـر اسـاس نظريـه كـنش      بند دستهسازندگان فيلم و مسئوالن فرهنگي/هنري را 

را بـا توجـه بـه     آمده دست بهو مضامين ها مقولهليل محتوا خواهيم كرد و در آخر ارتباطي تح
ي ديني در سينماي ايران ها لميفي پيش روي ها چالشكه  سؤالاين  ازجملهتحقيق  سؤاالت

  .ميكن يم يريگ جهينتچيست؟ را  "بر فيلم رستاخيز ديتأكبا 
  
  هاي تحقيق يافته. 12

  اظهارات فقها هاي حاصل از يافته 1.12
ها در بـازه   ها و خبرگزاري از سايت "آوري اظهارات فقها پيرامون مسئله فيلم رستاخيز جمع

انجام شد و پس از مشخص نمودن  1397تا بهار  1392زماني اكران فيلم در جشنواره سال 
هاي مشتركشان در قالـب   واحدهاي تحليل و كدها، كدها را براساس خصوصيات و ويژگي

 قـدرت واسـطه افـزايش يـافتن     بندي كرديم تـا بـراين اسـاس، بـه     اي متفاوت دستهه مقوله
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بتوانيم مقوالت را در ارتباط منطقي با يكديگر فهم نماييم و سپس مقوالت را نيـز در    تفسير
  بندي كرديم. دسته

يــن مقــوالت بنــدي مقــوالت حاصــل از كــدها، مضــامين حاصــل از ا  پــس از دســته
هاي مشتركشان ذيـل مضـاميني    اي كه اين مقوالت براساسويژگي گونه شوند. به مي  شناسايي

 شوند. مي بندي دسته

توان در قالب دو مضمون  آمده در بخش اظهارات فقها را مي دست طوركلي مقوالت به به
ـ  هـا را تفسـير نمـود. ايـن دو مضـمون عبـارت       بندي و ارتباط منطقـي آن  كلي دسته د از: ان

اظهارات معطوف به عـدم تفـاهم. در مضـمون نخسـت،      .2 ،اظهارات معطوف به تفاهم  .1
هـاي درسـت    اتخـاذ شـيوه  «، »تمايل به حـل مسـئله  «ات فقها در قالب مقوالتي مانند اظهار
دهنـده   است كـه نشـان  » بيان واقعيات«و » اظهارات مستند«، »فهم كردن مسائل قابل«، »تعامل

دهنده آن هستند كه بخشـي   شاناست. به عبارتي اين مقوالت ن» طوف به تفاهماظهارات مع«
هسـتند.   "از اظهارات فقها درنهايت در جهت رسيدن به تفاهم بر سر چالش فيلم رسـتاخيز 

اند و نظراتي در جهت رسيدن به تفاهم برسـر   ازآنجاكه برخي از فقها موافق اكران فيلم بوده
ت همين گروه از اند، عمده مقوالت اين مضمون برگرفته از نظرا داشته"اكران فيلم رستاخيز
  توان گفت اين مضمون متأثر از نظرات آنان است. فقهاست. بنابراين مي

ن مضـمون در  است، كه اي» اظهارات معطوف به عدم تفاهم« بخش ديگر اظهارات فقها 
، »درسـت از مسـائل داشـتن   تصوير نا«، »دستور دادن«، »مواضع اليتغير«قالب مقوالتي مانند 

هـاي   شـيوه «، »طـرح دعـاوي غيرقابـل اثبـات    «، »ارزشي كـردن قضاوت «، »تهديد ديگران«
  گيرد. شكل مي »فقدان ارتباط مستقيم«و » نادرست تعامل

  
  هاي اظهارات مسئولين يافته 2.12
تـا   1392در بـازه زمـاني زمسـتان     "آوري اظهارات مسئولين پيرامون فـيلم رسـتاخيز   جمع
اي بــا توجــه بــه شــرايط و  هگويــاي آن اســت كــه ايــن اظهــارات در هــر دور 1397  بهــار

تـوان بـه    ارات مسـئولين را مـي  انـد.  اظهـ   هاي مختلف محتواي متفاوت نيز داشـته  موقعيت
ــار ــيش از نمــا   چه ــاني؛ الــف) اظهــارات پ ــيلم در جشــنواره دوره زم ، 92يش محــدود ف

ج) اظهارات بعد از اكران عمومي ، 92اظهارات بعد از نمايش محدود فيلم در جشنواره   ب)
ت ســازندگان فــيلم در دادگــاه د) اظهــارات بعــد از شــكاي ،94ف فــيلم در تيرمــاه و توقيــ
كرد. در دوره نخست، اظهارات مسئولين بيشتر به معرفي، تشويق و تائيد سـازندگان    تقسيم
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فيلم رستاخيز اشاره دارند. در دوره دوم، به دليـل انتقـادات و اظهارنظرهـايي كـه از سـوي      
ويژه از سوي برخي مراجع مطرح شد، اظهارات مسئولين بيشـتر   منتقدين و مخالفين فيلم به

اند. اما در دوره سوم، يعني اظهـارات بعـد از    در رابطه با ديدارهايي است كه با مراجع داشته
، به دليل اعتراضات و پافشاري برخي از مراجع در 94اكران عمومي و توقيف فيلم در تيرماه 
تراشـي،   مت بهانـه قيف فيلم، اظهارات مسـئولين بـه سـ   مخالفت با اكران فيلم و درنتيجه تو

توان گفت اظهارات مسئولين در ايـن دوره   رود. به عبارت كلي،مي ... ميمسئوليت گريزي و
  شود. مي كارانه محافظه

در دوره چهارم، يعني زماني كه سازندگان فيلم به شكايت از وزارت ارشـاد و سـازمان   
دهنده مخالفت  اظهارات برخي مسئولين وزارت ارشاد نشانكنند  سينمايي در دادگاه اقدام مي

جانب دانستن خود در توقيف اكران فيلم است. البته به جزء اظهارات  به با حكم دادگاه و حق
دهنده دفاع ايشان از حكم دادگاه به نفع عوامل  كهنشان» آقاي ايوبي«رئيس سازمان سينمايي 

ميـان مسـئولين دربـاره حكـم      نظـر در  فيلم رسـتاخيز اسـت كـه گويـاي وجـود اخـتالف      
توان به آن اشـاره كـرد اظهـارات مسـئولين      است. ازجمله نكاتي كه در اين دوره مي  دادگاه

درباره تغيير مسئله از بحث نمايش چهره به مسائل حقوقي فيلم است. به اين معني كه ديگر 
مسائل حقوقي ازجمله تنها مخالفت با نمايش چهره نيست، بلكه  "مانع اكران فيلم رستاخيز

ذكـر ديگـر    درخواست جبران خسارت از سوي عوامل فيلم نيز مطـرح اسـت. نكتـه قابـل    
ــد    ــتعفاي مســئولين ســابق و جــايگزيني مســئولين جدي ــازمان اس ــاد و س در وزارت ارش

  است.است. هرچند كه تأثير چنداني بر روند حل مسئله فيلم نداشته   سينمايي
رسد كه براي اين  شده نوبت به شناسايي مضامين مي بندي كدهاي مشخص پس از مقوله

هـاي   شان ذيل يـك مضـمون قـرارداديم. مقولـه     هاي مشترك ها را براساسويژگي كار مقوله
  بندي كرد: توان در سه مضمون دسته حاصل از اظهارات مسئولين را مي

ه مثبـت داشـته و نـاظر بـه     آمـده از اظهـارات مسـئولين كـه جنبـ      دسـت   هاي بـه  مقوله
دهنده تالش، تمايل و اقدام مسـئولين در برقـراري ارتبـاط و     است كه عموماًنشان  ظهاراتيا

عنـوان منتقـدان و    بـه  و همچنين با برخي مراجـع تقليـد   "تعامل با سازندگان فيلم رستاخيز
ها را  وان اين مقولهت مخالفان فيلم جهت رسيدن به تفاهم براي اكران آن دانست. بنابراين مي

فهـم كـردن    قابـل «هـا شـامل:    قرارداد. اين مقوله» اظهارات معطوف به تفاهم«ذيل مضمون 
، »اقدامات تعاملي«، »هاي درست تعامل اتخاذ شيوه«، »وجود ارتباط«، »استناد كردن«، »مسئله

  است.» ان حقايقبي«و » ميانجيگري كردن«، »تالش براي حل مسئله«، »تمايل به حل مسئله«
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دهنده اظهاراتي از سوي كنشگران مسئول است كه به  اند كه نشان بودههايي نيز  اما مقوله
ــ     ــدان تع ــدي و فق ــول كارآم ــردن اص ــت نك ــل رعاي ــه  دلي ــت ب ــت درنهاي امالت درس

قـرارداد.  » اظهارات معطوف به عدم تفاهم«ها ذيل مضامين  امند. اين مقولهانج مي  تفاهم عدم
هاي  اتخاذ شيوه«، »آزادي عمل فقدان«، »هاي شخصي قضاوت«مقوالت اين مضمون شامل: 

 ،»فقـدان تعامـل  «، »مسـئوليتي مسـئوالن   بي«، »طرح دعاوي غير قبل اثبات«، »نادرست تعامل
توجيـه  «و » گـويي  تنـاقض «، »ن مسـئله فـيلم  جناحي كـرد «، »دستور دادن«، »عدم شفافيت«

  دسته بندي شده اند.» مشكالت فيلم
شـود كـه    هـاييمي  مضـمون شـامل مقولـه   اسـت. ايـن   » اظهارات خنثـي «مضمون سوم 

طرفانه و خنثي از طرف كنشگران مسئول اسـت. اظهـاراتي كـه نـه      دهنده اظهارات بي نشان
هارا معطوف به عدم تفاهم دانست.  توانĤن ها را معطوف به تفاهم دانست و نه مي آن توان مي

  توان ذيل اين مضمون قرارداد. را مي» وعده دادن«هايي مانند  مقوله
گيـرد   قرار مي» اظهارات معطوف به تفاهم«هايي كه ذيل مضمون  ا توجه به تعداد مقولهب

گونه نتيجه گيري كرد كه اظهارات مسـئولين در   تواناين هامي و همچنين به لحاظ فراواني آن
جهت تعامل با دو گروه كنشگر ديگر و در نهايت رسيدن بـه تفـاهم بـر سـر اكـران فـيلم       

يد، اين نحوه اظهار نظر و موضعگيري، به دليل نقش ميانجي داشتن رستاخيز بوده است. شا
  كنشگران مسئول در ميان دو گروه كنشگر ديگر است.

  
  »رستاخيز«هاي اظهارات حاصل سازندگان فيلم  يافته 3.12

ده و برخـي از بـازيگران   به طور كلي ايـن اظهـارات شـامل نظـرات كـارگردان، تهيـه كننـ       
ماني و محتوايي در يك دسته بندي مي توان اظهـارات سـازندگان   اما به لحاظ ز است.  فيلم

 ،92را نيز همانند بخش قبل به؛ الف) پيش از نمايش فيلم در جشنواره فجـر  "فيلم رستاخيز
ج) توقيف فيلم  ،94ب) حد فاصل بين نمايش فيلم در جشنواره تا اكران عمومي در تيرماه 

از زمان شكايت بـه دادگـاه تـا    م به دادگاه و د) تا زمان شكايت سازندگان فيل 94در تيرماه 
تقسيم بندي كرد. به عبارتي، در اين دوره هاي زمـاني لحـن و محتـواي اظهـارات      97  بهار

سازندگان فيلم متفاوت و متمايز است. به گونه اي كه در دوره اول، اظهارات غالبا پيرامـون  
دارنـد   "بـراي رسـتاخيز   ندگانچگونگي ساخت فيلم و اميد و آرزوهـايي اسـت كـه سـاز    

انتقـادات و   92در جشـنواره   مـي شـود. در دوره دوم، از آنجـا كـه نمـايش فـيلم        خالصه
اي را پيرامون فيلم به وجود آورده بود، اظهارات بيشتر در پاسخ به ايـن انتقـادات و    حواشي
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اجـع  درباره مسائلي مانند ويژگي هاي فيلم، داليل نمايش چهره در فيلم و اسـتنادات بـه مر  
يعني  94درباره نمايش چهره بوده است. اما بعد از اكران و بالفاصله توقيف فيلم در تيرماه ،

در دوره سوم، اظهارات بيشتر در انتقاد به مسئولين و استدالل ها و اسـتنادات بـه قـوانين و    
تا اينكه كار به شكايت در دادگـاه كشـيده شـد،     هاي ساخت و اكران فيلم بوده است.مجوز
در دوره چهارم كه اظهارات بيشتر پيرامون مسـائل حقـوقي فـيلم، ماننـد درخواسـت       يعني

خسارت سازندگان فيلم از وزارت ارشاد و بعبارت ديگر، ايجاد يك بن بست تازه در حـل  
  است.مساله نمايش فيلم و در نتيجه عدم تفاهم بيشتر و عدم اكران فيلم تا امروز بوده 

مده را مي توان در قالب چهار مضمون كلي دسته بندي به طور كلي، مقوالت به دست آ
اظهارات معطوف بـه   - 1و ارتباط منطقي آنها را تفسير نمود. اين چهار مضمون عبارتند از: 

مضمون  اظهارات خنثي. - 4ظهارات انتقادي ا - 3اظهارات معطوف به عدم تفاهم  - 2تفاهم 
، »اظهارنظر تخصصي«والتي مانند در قالب مق "رستاخيز"نخست، اظهارات سازندگان فيلم 

تمايـل  «، »وجود ارتباط و تعامل«، »اتخاذ شيوه هاي درست تعامل«، »قابل فهم كردن مساله«
استنادات رسمي و «، »استناد به مسئولين«، »استناد به مراجع«، »درخواست ها«، »به حل مساله

است. به عبارتي ايـن  » همرويكرد معطوف به تفا«كه نشان دهنده » بيان واقعيات«و » قانوني
در  "مقوالت نشان دهنده آن هستند كه بخش زيادي از اظهارات سازندگان فـيلم رسـتاخيز  

جهت تعامل و در نتيجه رسيدن به تفاهم بر سر چالش فيلم رستاخيز است. فراوانـي بـاالي   
و نشـان دهنـده حجـم بـاالي     مقوالت اين مضمون نيـز تعيـين كننـده جهـت آنهـا اسـت       

  هت تعامل و رسيدن به تفاهم است.است كه در ج  اظهاراتي
اظهارات « "اما مضمون ديگر حاصل از مقوالت بخش اظهارات سازندگان فيلم رستاخيز

است. اين مضمون شامل مقوالتي مي شود كه اشاره به اظهارنظرها، » معطوف به عدم تفاهم
دم تعامـل و  در جهـت عـ   "تاخيزبيانات ، تصميمات و عملكردهـاي سـازندگان فـيلم رسـ    

است. به عبارتي اين اظهارات مخدوش كننده ارتباط، تعامل و در نتيجه تفاهم هستند.   تفاهم
، »ابهامـات «در قالـب مقـوالتي ماننـد     "رستاخيز"در اين مضمون اظهارات سازندگان فيلم 

  است.» اتخاذ شيوه هاي نادرست تعامل«و » اظهارات غيرقابل اثبات«
شامل مقوالتي مي شود كه در بخشـي اشـاره بـه    » انتقادي اظهارات«مضمون سوم يعني 

از مسئولين، مخالفين فيلم، ساختارها و قوانين دارد و در  "انتقادات سازندگان فيلم رستاخيز
مقوالتي مانند بخشي ديگر انتقاد به عدم تعامل از طرف مسئولين دارد. اين مضمون در قالب 

  است.» طرف مسئولينانتقاد به عدم تعامل از «و » انتقادات«
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» اظهـارات معطـوف بـه تفـاهم    «ن بنابراين تعداد مقوله ها و فراواني آنهـا ذيـل مضـمو   
در جهت تعامل و تفاهم  "دهنده اين نتيجه است كه اظهارات سازندگان فيلم رستاخيز  نشان

  بر سر اكران فيلم رستاخيز بوده است.
  اني آنها به شرح زير است:مضامين حاصل از اظهارات سه گروه كنشگر و ميزان فراو

  مضامين حاصل از اظهارات فقها با فراواني آنها .3جدول 
  درصد  فراواني كد  مضمون

  58%  72  اظهارات معطوف به تفاهم
  42%  100  اظهارات معطوف به عدم تفاهم

  

  مضامين حاصل از اظهارات مسئولين با فراواني آنها .4جدول 
  درصد  فراواني كد  مضمون

  53.5%  275  معطوف به تفاهماظهارات 
  42.5%  217  اظهارات معطوف به عدم تفاهم

  4%  19  اظهارات خنثي

  

  با فراواني آنها ز اظهارات سازندگان فيلم رستاخيزمضامين حاصل ا .5جدول 
  درصد  فراواني كد  مضمون

  68.5%  231  اظهارات معطوف به تفاهم
  8.6%  29  اظهارات معطوف به عدم تفاهم

  14.3%  48  انتقادياظهارات 
  8.6%  29  اظهارات خنثي

  
فراواني كدهاي حاصل از اظهارات سه گروه كنشگر مهـم اسـت. بعضـي كـدها داراي     
فراواني بااليي هستند و بعضي فراواني خيلي كمي دارند. اين فراواني كـدها مـي توانـد در    

گـاهي   رات بـه سـمتي خـاص باشـد كـه     تحقيق نشان دهنده حجم يا به عبارتي وزن اظها
  تواند تعيين كننده باشد. مي
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در جمع بندي اين يافته ها مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه به غير از اظهارات فقها 
كه عموما معطوف به عدم تفاهم بوده است، اظهارات دو گروه كنشگر ديگر، غالبا، معطوف 

كه اظهارات كنشـگران  به تفاهم بوده است. اما نتيجه تحليل اين اظهارات هم نشان مي دهد 
در نهايت به تفاهم بر سر اكران فيلم نرسيده است. حال، پرسش اينجا است كه چرا با آنكه 
غالب اظهارات كنشگران در جهت رسيدن به تفاهم بر سر اكران فيلم رستاخيز بوده، اما اين 

  امكان محقق نشد؟
ي هابرماس به تبيين مسـاله  در ادامه باتوجه به اين يافته ها و براساس نظريه كنش ارتباط

تحقيق مي پردازيم. تالش ما اين است كه نشان دهيم چرا كنش هاي اين سه گروه كنشـگر  
  سر اكران فيلم رستاخيز نشده است.منجر به تفاهم بر 

  
  گيري نتيجه. 13

هدف اين پژوهش شناسايي چالش هاي پيش روي فيلم هاي ديني با تاكيد بر فيلم رستاخيز 
ل در سرنوشـت ايـن فـيلم كـه شـامل      براي اين منظور اظهارات كنشگران دخيبوده است. 

هستند، جمع آوري  "گروه فقها، مسئولين فرهنگي/ سينمايي و سازندگان فيلم رستاخيز  سه
  و سپس براساس روش تحليل محتواي كيفي تحليل شد.

ر مفروض اين تحقيق عبارت از فقدان ارتباط و گفتگوي موثر ميـان سـه گـروه كنشـگ    
اقــع ايــن فــرض مبتنــي بــر دخيــل در سرنوشــت فــيلم ســينمايي رســتاخيز اســت. در و 

است كه ميان كنشگران بر سر اكران فيلم رستاخيز بوجود آمده اسـت. آنچـه از     تفاهمي عدم
تحليل اظهارات كنشگران به دست آمده نشان مي دهد بـه جـز در برهـه اي خيلـي كوتـاه      

  هود نيست.گوي موثري ميان آنها مشارتباط و گفت
 

  فقدان ارتباط و گفتگوي موثر 1.13
  :با تحليل اظهارات كنشگران به نظر مي رسد

الف) پيش از ساخت فيلم رستاخيز و در حـين سـاخت آن ارتبـاط و گفتگـويي ميـان      
و شـروع   1392سازندگان فيلم با فقها وجود نداشته و تنها پس از نمايش فيلم در جشنواره 

حضـرت ابوالفضـل (ع) در فـيلم ارتبـاط انـدكي، بـا نقـش         اختالف بر سر نمايش چهـره 
ميانجيگري مسئولين، ميان كنشگران برقرار شد كه البته همين ارتباط نيـز محـدود و انـدك    
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بوده است. به طور مثال مسئولين و سازندگان فيلم براي جلب نظر مراجع مخالف فيلم تنها 
ا را نگرفتند و از جهتي ارتباط و گفتگو به سراغ برخي از مراجع رفته اند و موافقت همه آنه

تنها در يك جلسه خالصـه شـده اسـت. همچنـين در نتيجـه شـكل گيـري اعتراضـات و         
بدون آنكه گفتگويي صـورت بگيـرد اكـران فـيلم      1394جلوگيري از اكران فيلم در تيرماه 

تاكنون ست و متوقف و اكران مجدد آن با وعده هاي مسئولين به امروز و فردا موكول شده ا
ه ميان اما هربار كه دهه محرم از راه مي رسد موضوع اكران اين فيلم ب هم تحقق نيافته است.

  اخبار و رسانه ها مي آيد.
جــزء در مــوارد محــدودي  ب) ارتبــاط مســئولين بــا فقهــا و ســازندگان فــيلم نيــز بــه

است اما تحليل اظهارات آنها نشان مي دهد كه ارتباط مسئولين با سازندگان فيلم  نشده  انجام
بيشتر از ارتباط با فقها بوده است كه البته، اين ارتباط نشان دهنده فشار و چانه زني مسئولين 
با عوامل فيلم براي حذف بخش هاي مورد اختالف فيلم ميان سـازندگان فـيلم بـا مراجـع     

. به عبارتي، به دليل سلسله مراتبي كه در ميان كنشـگران وجـود دارد   مخالف و منتقد است
مراجع به مسئولين فشار مي اوردند و مسئولين نيز به عوامـل فـيلم فشـار مـي آوردنـد تـا       
اصالحات مورد نظر مراجع را انجام دهند. اين در حالي است كه مسئولين به عنوان ميانجي 

  را رعايت مي كردندبايد اصل بي طرفي و جانبداري نكردن 
سلسله مراتبي كه ميان كنشگران وجود دارد به ايـن صـورت اسـت كـه فقهـا در راس      

ظـرات را بـه سـازندگان فـيلم     نظراتي را بيان مي كنند و مسئولين به عنـوان ميـانجي ايـن ن   
مي دهند. به طور مثال، فقها خواسته هايي دارند مانند حذف يا اصالح بخش مربـوط    انتقال

چهره حضرت عباس (ع) كه سازندگان فيلم هم در اين رابطه مقاومت مي كنند و  به نمايش
داليلي را ارائه مي دهند مبني بر اينكه بايد چهره نمايش داده شود و از آنجا كه قدرت فقها 

  بر دو گروه ديگر برتري دارد كار را براي رسيدن به تفاهم دچار مشكل مي كند.
ع و كيفيـت ارتبـاط آنهـا دارد و    ان نيـز نشـان از نـو   ج) نحوه و قالب اظهارات كنشـگر 

را  "سـر اكـران فـيلم رسـتاخيز     گفت يكي از عـواملي كـه رسـيدن بـه تفـاهم بـر        توان مي
مشكل كرده همين مساله است. به گونه اي كه بيشتر اظهارات فقهـاي مخـالف اكـران    دچار

جز در مـوارد محـدود   فيلم در قالب صدور بيانيه بوده است. همچنين اظهارات مسئولين به 
كه در قالب مصاحبه است، بيشتر در قالـب نشسـت خبـري و صـدور بيانيـه بـوده اسـت.        
اظهارات سازندگان فيلم نيز بيشتر در قالب مصاحبه بوده است. در واقع اين قالب اظهارات 
گوياي آن است كه ارتباط كنشگران با همديگر و اطالع رساني آنهـا بـه جامعـه بيشـتر بـه      
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سانه ها بوده است به گونه اي كه حتي بيشتر واكنش هـاي سـه گـروه كنشـگر در     واسطه ر
جواب اظهارات همديگر از طريق رسانه ها بوده است. به عبارتي به جاي آنكه نظراتشان را 
در قالب نشستها و گفتگوهاي متقابل و رودر رو ارائه كنند، حـرف و نظرشـان را از طريـق    

  طريق رسانه ها دريافت مي كردند.جوابشان را هم از  رسانه بيان مي كردند و قاعدتا
د) دليل ديگر در اثبات فقدان ارتباط و گفتگوي موثر ميان كنشـگران وجـود كلمـات و    

از كنشـگران اسـت. در اظهـارات    مفاهيم كليدي و كدهاي پر تكرار در اظهارات هر گـروه  
قوبت الهي، جـايز نبـودن،   مي توان به مفاهيمي، مانند حرمت شكني، قداست زدايي، ع  فقها

احساسات مذهبي و... اشاره كرد. مفاهيمي كه در جهت مشروع سازي بـه عنـوان يكـي از    
عوامل تحريف ارتباط شناخته مي شود. همچنين كدهاي پر تكراري، مانند انعطاف ناپذيري، 

تيجـه  تجويز كردن، ادعا كردن، تهديد كردن و... اشاره كرد. كدهايي كه ناقض ارتباط و در ن
  اند. موجب عدم تفاهم شده

در اظهارات مسئولين، از جمله مفاهيم كليدي و پر تكرار، در ابتدا، به طور كلي، تعريف 
... بـه  فتـواي مراجـع، سـينماگران متعهـد و     و تمجيد است و مفاهيمي مانند مقلدين متدين،

فـيلم زيـاد شـده،    كرات استفاده مي شوند. اما، در مراحل بعد كه مخالفت ها و انتقادات به 
مسئولين به محافظه كاري روي آورده اند و از مفاهيم كليدي مانند دل نگراني هاي مراجع، 

زمـين سـازندگان فـيلم، و...    احترام به نظر مراجـع، شـبهات و اشـكاالت فـيلم، تـوپ در      
كرده اند. در آخر، پس از شكايت عوامل فيلم رستاخيز از وزارت ارشاد، مواضـع و    استفاده

ريزي و بهانه جويي پـيش رفـت كـه    ارات مسئولين به سمت انتقاد از فيلم، مسئوليت گاظه
جمله مفاهيم كليدي اين مرحله مي توان به ادعا بودن خواسته هاي سازندگان فيلم، امتناع از

ي عوامل فـيلم و غيـره اشـاره كـرد.     از پرداخت خسارت، لجبازي عوامل فيلم، زياده خواه
زشيابي هاي شخصي، تبيين مساله و در اظهارات مسئولين شامل ارهمچنين كدهاي پرتكرار 

  وعده دادن هاي مكرر است.
كلمات و مفاهيم كليدي در اظهارات سازندگان فيلم به ترتيب زماني بيـان آنهـا، شـامل    
مجوز، قانون، خصوصي بودن منابع فيلم، سكوت كارگردان، استناد به فتاوي و نظر مراجـع،  

سـت خسـارت اسـت. همـانطور كـه      د از دولـت، راي دادگـاه، درخوا  فقدان گفتگـو، انتقـا  
مي شود، ابتدا، استناد به قانون، مجوزها و تاييد مراجع و در آخر بـا عـوض شـدن      مشاهده

مساله فيلم از نمايش چهره به بحث مسائل حقوقي فيلم، مفاهيم كليدي به سمت محكوميت 
اهم را دچـار مشـكل مـي كنـد. در     و درخواست خسارت مي رود، اتفاقي كه رسيدن به تف
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ي تـوان بـه تبيـين مسـاله،     رابطه با كدهاي پرتكـرار در اظهـارات سـازندگان فـيلم هـم مـ      
  ه كردهاي شخصي، استدالل كردن، انتقاد از ارشاد و دولت، استناد به مجوزها اشار ارزشيابي

  
  كنش ارتباطي ةتحليل اظهارات كنشگران بر اساس نظري 2.13

ابرمـاس را بـه عنـوان پـارادايم     در اين پايان نامـه نظريـه كـنش ارتبـاطي ه     باتوجه به اينكه
ن را با تاكيد بـر  برگزيديم تا براساس آن چالش هاي پيش روي فيلم هاي ديني در ايرا  خود

ان براسـاس ايـن نظريـه    مطالعه كنيم، بنابراين نياز است تا اظهارات كنشـگر  "فيلم رستاخيز
  تحليل شوند.

ارتباطي مشخص كرديم كه از ميان انواع كنش ها از نظر هابرماس،  در طرح نظريه كنش
كنش ارتباطي و كنش راهبردي و از ميان انواع عقالنيـت هـا از نظـر هابرمـاس، عقالنيـت      
ارتباطي و عقالنيت ابزاريدر اين تحقيق انتخاب شده اند. در مدل تحليلي هم نشان داده شد 

رتباطي و كنش راهبردي، نشـان دهنـده عقالنيـت    كه كنش ارتباطي، نشان دهنده عقالنيت ا
  ابزاري است. به عبارتي، از نوع كنش ها پي به نوع عقالنيت ها خواهيم برد.

هر اظهاري، حتي اگر بي طرفانه ترين و خنثي ترين اظهارات باشـد و در ظـاهر كـامال    
اشـخاص   ناظر به واقعيت بنمايد، در ذيل يك كنش قرار مي گيـرد و بـا آن ارتبـاطي ميـان    

  ).1373صبوري، ( برقرار مي شود
اطي و كـنش راهبـردي تقسـيم مـي كنـد      هابرماس كنش اجتماعي را به دو كـنش ارتبـ  

). در اكـنش ارتبـاطي، كنشـگران در تـالش بـراي درك متقابـل       1385عبدالهيان و اجاق، (
 يكديگر هستند ولي در كنش راهبردي، كنشگران قصد كسـب امتيـاز دارنـد، بـدون اينكـه     

  ران از قصد آنان مطلع باشند.ديگ
براي تحليل اظهارات سه گروه كنشگر براساس نظريه كـنش ارتبـاطي نيـاز اسـت كـه      

  اي كنش ارتباطي تحليل صورت گيرد:باتوجه به ويژگي ه

  تحليل اظهارات كنشگران براساس ويژگي هاي كنش ارتباطي 1.2.13
ارتباطي در عمل بـه شـكل   الف) يكي از ويژگي هاي كنش ارتباطي آن است كه كنش 

گفتگو، بحث و ديالوگ ظـاهر مـي شـود، در صـورتي كـه در ميـان كنشـگران درگيـر در         
  ود گفتگو يا بحثي شكل نگرفته ست.به جزء موارد محد "سرنوشت فيلم رستاخيز
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ب) يكي ديگر از ويژگي هاي كنش ارتباطي آن است كه كنشگران براي رسيدن به يك 
ل، وفاق و همكاري با همديگر ارتباط متقابل برقرار مي كنند، درك مشترك از طريق استدال

ري ميـان  در حالي كه اين تحقيق فقدان ارتباط متقابل و در نتيجـه ايجـاد همـدلي و همكـا    
  كنشگران را نشان مي دهد.

ج) در اين كنش منازعات اجتماعي به طور ايده آل مي بايست بـدون قهـر و خشـونت    
ن به اين منظور، بايستي نظامي اجتماعي تحقق يابـد كـه در   حل و فصل گردد و براي رسيد

حاليست كه در ز طريق استداللصورت گيرد. اين درآن تصميمات و به اجرا در آوردن آنها، ا
حوزه فرهنگي و سينمايي، تا آنجا كه به اين تحقيق مربوط مي شود،تصميمات، نه از طريق 

نفعان شكل مي گيرد. بنابراين نظام اجتمـاعي  استدالل ميان كنشگران، بلكه براساس منافع ذي
  ل حل و فصل كند ضعيف عمل مي كند.كه بتواند منازعات را به طور ايده آ

در فراد ديگر براي رسيدن بـه توافـق:   د) روش استداللي و به كارگيري صحيح زبان با ا
شـگران  اين تحقيق به جزء در اظهارات سازندگان فيلم كمتر شاهد روش استداللي ميـان كن 

  براي رسيدن به توافق بر سر اكران فيلم رستاخيز هستيم.
 ر) كنش در راستاي توافق جمعي است: در اين تحقيق كنش ها در راستاي خواسـت و 

  اراده گروه خاصي جهت يافته اند.
يكي از موانـع   هر نوع سلطه يا آسيب هاي زباني: ز) مناظره، گفتمان و گفتگوي فارغ از

هم جهت اكران فيلم را مي توان عدم مناظره و شكل گيري گفتمـان در  اصلي رسيدن به تفا
  رابطه با چالش بوجود آمده دانست.

 ژ) مواضع كنشگران بايد قانع كننده و استداللي باشـد: بـر اسـاس يافتـه هـاي تحقيـق،      
  قانع كننده و استداللي نيست.مواضع كنشگران سه گانه، غالبا، 

ساله فيلم رستاخيز بـه جـز در مـواردي معـدود،     س) تساهل و دوري از خشونت: در م
ما در تهـران و اقـدام بـه عمـل     مانند اعتراض برخي مخالفين فيلم جلوي چند سـالن سـين  

  نشانه هاي خشونت بچشم نمي خورد. ، در كل،»زني  قمه«
شـتر سـعي در مسـئوليت گريـزي و     ش) مسئوليت پذيري: به نظر مي رسد مسئوالن بي

د اند به اين دليل كه نتوانستند مسئوليت مجـوز هـايي را كـه خـو     از پاسخگويي داشته  فرار
  صادر كرده اند بر عهده بگيرند.
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  كنشگران براساس عقالنيت ارتباطي تحليل اظهارات 2.2.13
در نهايت، براساس نظريه كنش ارتباطي هابرماس مشخص شد كه اظهارات كنشگران بيشتر 

داليل نرسيدن كنشگران دخيـل در سرنوشـت   مبتني بر كنش راهبردي بوده است و يكي از 
فيلم رستاخيز  به تفاهم بر سر اكران اين فيلم را مي توان همين موضوع عنوان كرد. يعني، تا 

شان زماني كه كنش راهبردي بر اظهارات كنشگران حاكم باشد، عقالنيت ارتباطي در اظهارات
ته باشد، تعامل كنشـگران بـه   عقالنيت ارتباطي وجود نداش وجود نخواهد داشت و مادام كه

تفاهم منجر نخواهد شد. به طور خالصه، مي توان چنين نتيجـه گيـري كـرد كـه ارتبـاط و      
گفتگوها ميان كنشگران جزئي و غير موثر، كنشها بيشتر از نوع كنش راهبـردي، وعقالنيـت   

ت حاكم بر تصميمات كنشگران عقالنيتي ابزاري بوده است. در نتيجه، فقـدان يـك عقالنيـ   
ارتباطي ميان كنشگران، يعني مديران و سياست گزاران سينمايي كشور، فقيهان و عالماني كه 

ـ  دركاران پـروژه سـينمايي رسـتاخيز،    در اين مناقشه ورود كرده اند، و سازندگان و دست ان
موجب شده است كه تعاملي معطوف به تفاهم در حل مناقشه مذكور صورت نگيرد و فيلم 

بعنوان بخشي ازسرمايه مادي و فرهنگي سينماي كشور، تا امروز، معطل سينمايي رستاخيز، 
  و بالتكليف بماند.

  
  لهئپيشنهاد راه حل براي مس. 14

و ترجيح آن بر كنش ابزاري و » كنش ارتباطي«چنانچه مالحضه مي شود، تاكيد هابرماس بر 
تماعي، مباني نظري و تاكيد او بر گفتگو به عنوان مبنايي براي رسيدن به توافق در عرصه اج

احتجاجات وثيقي براي توسعه هر نوع رويكرد گفتگـويي و تعـاملي در عرصـه اجتمـاعي     
  .آورد فراهم مي

در اين تحقيق، تحقق يك گفتگـوي عقالنـي و مـوثر ميـان كنشـگران و تبـديل آن بـه        
 گفتماني سازنده در رابطه با چالش هاي پيش روي فيلم هاي ديني، آنگونه كـه از اصـول و  
آموزه هاي نظريه كنش ارتباطي هابرماس بر مي آيد، به عنوان راه حل برون رفت از چالش 
پيش آمده، پيشنهاد شده است. گفتگويي كه در آن عقالنيت ارتباطي حاكم باشد و كنش ها 
از نوع كنش ارتباطي باشند. در واقع، بر اساس مدل گفتگويي كه در اين تحقيق ارائـه شـد،   

ايـن دسـت سـامان داد. بـراي     بـراي حـل مناقشـاتي از     تمر و نهادينـه مي گفتگوهايي مسـ 
كردن اين راه حل، پيشنهاد مي شود نهـادي در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي       عملياتي

براي تعامل و گفتگوي ميان سه گروه مذكور يعني؛ مـديران فرهنگـي و سـينمايي، فقهـا و     
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نوع سينما، براي  حل و فصل چالش هاي عالمان ديني و دست اندركاران و كارگردانان اين 
  پيش روي فيلم هايي با مضامين ديني و مذهبي، ايجاد شود.
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