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ایرانی اهمیت می دهند و آن را پاس می دارند. مفهوم و منشا آیین 
و اسطوره، بازی، رقص، نمایش، سرگرمی و راویان و مجریان آنها، 
نمونه هایی از آیین، جش�ن، بازی، نمایش، سرگرمی، پرنده بازی، 

حیوان بازی و... در منابع تاریخی و سفرنامه ها و...

از آیین تا نمایش
به کوش�ش: جهانگیر نصری 

اشرفی و...
چاپ اول: 1391

جل�دی:  دو  دوره  قیم�ت 
38/000تومان

کتاب حاضر در 9بخش و 1271 
صفحه تنظیم شده است. کتابی 
جامع و کامل برای تمام کسانی 
نتیجه آمیزش فرهنگی و ذوقی آنان پدیده های هنری ایرانی از ویژگی های که به هنر نمایش و آیین های 

ممت�از و منحصر به ف�ردی برخوردار گردیدند. اثر حاض�ر ناظر بر روند 
تاریخی ش�اخص ترین هنرهای ایرانی همچون ادبیات، شعر، موسیقی، 

سماع، خط، نگارگری و نقاشی، مجسمه سازی و هنر نمایش است.

تاریخ ادبیات و هنر ایران
نصری  جهانگی�ر  مؤلف�ان: 

اشرفی 
قیمت: 29/000 تومان

چاپ اول، 1391
در پ�س چن�د ه�زاره زندگ�ی 
اجتماع�ی در ف�ات ای�ران و به 
خاطر حضور و همج�واری اقوام 
مختلف در پهن�ه این فات و در 

حمات گوناگونی که به ایران شد هیچ یک نتوانست به ارکان تمدن آن 
تزلزل وارد آورد و مش�عل فرهنگ ایران را خاموش نماید. در این کتاب 
تاری�خ امرای محلی ایران از آغاز تاریخ هفت هزار س�اله ایران تا پایان 
قاجاریه به تحریر درآمده اس�ت. اسکندر، پهلوانان اشکانی، تمدن های 

فات ایران، پادشاهان عیام، سلوکیان، پادشاهان محلی و...

دهیوپات
امرای محلی در ایران از 
سومریان تا ظل السلطان

مؤلف: عباس قدیانی
قیمت: 32000 تومان

ایرانیان در طول تاریخ دراز و پر 
افتخار خ�ود ثابت کردند که قوه 
حیاتی سرشار دارند و می توانند 
در برابر هر طوفانی مقاومت کنند. 

تازه ترین کتابهای انتشارات آرون در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب
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نمایش ه�ای ایرانی ب�وده اس�ت. بنابراین مداخ�ل این اثر 
موضوع�ات گوناگونی اعم از آیین ه�ا، بازی ها و نمایش ها و 
نیز جش�ن ها، س�رگرمی های فردی و جمعی، انواع سوگ ها 
و مناس�بت های ع�زاداری، ان�واع تف�أل و برخ�ی ژانرهای 
موسیقیایی و سرگرم کننده و همچنین اصطاحات مربوط به 
آنها را نیز شامل می شود. در عین حال تقریبا شاخص ترین 
مجریان و راویان آیین، بازی، نمایش و س�رگرمی و جایگاه 
و مکان ه�ای اجرای بازی و... از مداخل وازیگاه را تش�کیل 

می دهد.

وازیگاه
فرهنگ آیین، بازی، 

نمایش و سرگرمی های 
مردم ایران

جل�دی:   5 دوره  قیم�ت 
170/000 تومان )4200 ص(

به کوشش: گروه مؤلفان
ای�ن  ه�دف  اصلی تری�ن 
تألیف گردآوری نمونه هایی 
و  بازی ه�ا  آیین ه�ا،  از 

منابع قدیم وجدید، تدوین و گردآوری ش�ده اس�ت. اشاره به برخی از 
قیام ها و نهضت ها در این کتاب مختص تاریخ ایران نیس�ت ولی رابطه 

تنگاتنگی با تاریخ ایران داشته و به نوعی با ایران عجین است.

فرهنگ )تشریحی(
 قیام ها، نهضت ها

 و جنبش ها در ایران
 از دوره اساطیری تا پایان عصر پهلوی

مؤلف: عباس قدیانی
قیمت: 42/000 تومان

چاپ اول، 1392
در تاریخ این س�رزمین،  فرهنگ 
توصیفی نهضت ها، تاریخ نویسی 
به گونه ای متفاوت است که تمامی 
مدخل ه�ای آن ب�ا بهره گیری از 

نیس�تند و هر دین در خود صورت بازمانده ای از دین کهن 
دارد. فقط دین نورانی اس�ام است که کامل ترین و بهترین 
دی�ن برای تمام جهانیان می باش�د. فرهن�گ حاضر حاصل 
تحقیق چندین س�اله در زمینه ادی�ان و مذاهب و کیش ها 
و آیین هاس�ت از جوام�ع ابتدایی تا ظهور اس�ام و مذهب 
ماندگار و نورانی تش�یع که کامل ترین مذهب جهان است. 
ای�ن فرهنگ برگرفته از منابع و مأخذ قدیم و جدید تهیه و 

گردآوری گردیده است.

فرهنگ جامع
 ادیان و مذاهب

آئین ها، کیش ها، مکاتب، 
فرقه ها و...

مؤلف: عباس قدیانی
قیمت: 43/000 تومان

چاپ اول، 1392
ادیان هم�ه تاریخی دارند 
و اکث�ر آنها کام�ل و نهایی 

از دوره اس�اطیری تا ورود آریایی ها، پادش�اهان افس�انه ای، پهلوانان داس�تانی، 
تمدن های فات ایران، تمدن و فرهنگ ایران در دوره مادها، هخامنشیان، سلوکیان 
و اشکانیان، ساسانیان تا پایان عصر مغول، عصر صفویه، خوشنویسان و فیلسوفان 

عصر صفویه، عصر افشاریه و زندیه، قاجاریه و... دهها مطالب خواندنی دیگر.

پرشیا
سرگذشت پنج هزار سال تمدن، 

هنر و فرهنگ ایران
مولف: عباس قدیانی

قیمت: 39/000 تومان
این کتاب نگاهی گذرا به سرگذش�ت 
پنج هزار س�ال تمدن، هنر و فرهنگ 
ایران از دوره اساطیری تا پایان دوره 
قاجاری�ه دارد. تمدن و فرهنگ ایران 

میتراپرستان بر این باور بودند که از دید میترا چیزی پنهان نیست. اعتقاد به قوای دوگانه از 
خصوصیات ایرانیان باستان بوده است. آنان به سرنوشت انسان پس از مرگ ایمان داشتند 
و معتقد بودند که مردمان با ایمان در آخرت پاداش خواهند یافت. در این کتاب با مذهب 

و باورهای دینی ایرانیان از دوره ایران باستان تا پایان سلسله زندیه آشنا خواهید شد.

مذهب و باورهای 
دینی در ایران

از ایران باستان
 تا پایان سلسله زندیه

مؤلف: عباس قدیانی
قیمت: 23/000 تومان

چاپ اول، 1392
اقوام آریایی ایران دین واحدی نداشتند. 
در نزد ایرانیان باس�تان قبل از زرتشت 

هخامنش�ی، ساطین س�لوکی و اش�کانی و ش�اهان مقدونی، 
حکمرانان ساسانی، حکمرانان عصر اموی و عباسی، امرای طاهری 
و علویان، امرای صفاری و سامانی، امرای غزنوی، آل بویه و آل زیار، 
ساطین سلجوقی و حکمرانان اتابکی و خوارزمشاهی، ساطین 
مغول و ترکمانان، حکمرانان صفوی، پادشاهان افشاریه و زندیه، 

پادشاهان قاجار، پهلوی ها )از استبداد تا فرجام(

حکمرانان ایران
از پادشاهان اساطیری

 تا پایان حکومت پهلوی
مولف: بهروز رحمانی

چاپ اول، 1392
قیمت دوره 15 جلدی: 60/000 

تومان
کتابهای حکمرانان  مجموعه 
ای�ران ی�ک دوره 15 جلدی 
اس�ت که هر جلد به تنهایی 

یک کتاب کامل است.
پادشاهان اساطیری و حکمرانان 
بین النهری�ن، س�اطین عیام 
و حکمران�ان م�اد، حکمران�ان 

فیلم »ملکه« به عنوان پنجمین فیلم س��ینمایی کارنامه محمدعلی 
باشه آهنگر، تالشی برای عبور از کلیشه های رایج در عرصه سینمای دفاع 
مقدس و نمایاندن مفاهیم اصیل و حقیقی مقاومت هش��ت ساله از زاویه 

و دیدگاهی جدید است. 
این فیلم، روایت یک دیده بان اس��ت که در میان س��وله های یک 
پاالیش��گاه به وظایف دفاعی خود عمل می کند. او یک محل تازه برای 
ادامه مأموریت خود می یابد که چشم انداز وسیع تری را پیش روی او 
می گشاید. وی درآنجا دفتر خاطرات سربازی را پیدا می کند که پیش 
از وی در آنجا بوده و به ش��هادت رس��یده و تحت تأثیر نوش��ته های او 
قرار می گیرد. به همین دلیل در ادامه روند کارش طوری گرا می دهد 
که آس��یب کمتری به نیروهای انس��انی دشمن وارد شود و به جای آن، 

تجهیزات طرف مقابل تخریب شود.
فیلم »ملکه« نمونه ای از آثاری است که توانسته از کلیشه های رایج 
در فیل��م های جنگی یا ضدجنگی عبور کند و تصویری متفاوت و کمتر 
دیده شده را از دفاع مقدس، با زبان سینما ظاهر کند. این فیلم مخاطب 
خود را به یک مکاش��فه می خواند، مکاش��فه ای که از مسیر تردید عبور 
می کند و برفراز جنگ، مقدس بودن دفاع ما را جلوه گر می سازد. لحن 
فیلم برخالف رس��م مألوف فیلم های ارزشی توأم با عدم قطعیت و یقین 
اس��ت. اما در عین حال، فیلم با س��اده انگاری و سطحی زدگی فیلم های 
مدعی ضدجنگ نیز همراستا و همداستان نیست. به طوری که در فیلم، 
تلخی و زشتی جنگ را نیز می بینیم، پرسش درباره ارزش کشتن دشمن 
در جنگ مطرح می شود، از قدیس نمایی مردان جنگ پرهیز شده و تم 
فیلم رویکردی انتقادی دارد. مخاطب دغدغه مند درباره دفاع مقدس بارها 

ده نمکی که پس از ساخت چهار فیلم سینمایی حاال دیگر می توان او 
را یکی از کارگردان های  شناخته شده و مطرح سینمای ایران بنامیم ، در 
اثر جدیدش باز هم موضوع ملتهبی را دستمایه قرار داده است. موضوعی 

ملتهب در کنار چینشی مخاطب پسند و فاتح گیشه:
کاراکتر روحانی، در کنار کاراکتر زن بدنام و البته حاجی بازاری فرصت طلب 

و بدمن قصه.
ای��ن ترکیب، برای جل��ب توجه مخاطب هیچ چیزی ک��م ندارد که ضمنا 
دستمایه هایی شبه عرفانی و نمایه هایی از سینمای پندآموز و شعارگوی بعد از 

انقالب را هم به خود الصاق نموده.
رس��وایی را از چند منظر باید تحلیل کرد ، چرا که فیلم اساس��ا از چند حیطه 

مضمونی و فضای روایی برخوردار است که منظومه ای متنوع را پدید می آورد.
برای هر یک از این فضاهای مختلف هم به ناچار به نتایجی جداگانه خواهیم 
رس��ید چ��را که چه در محتوا و اصالت نگاه و چ��ه در تکنیک و فرم از ویژگی های 

متفاوتی برخوردارند و نمی توان همه آنها را به اصطالح با یک چوب راند.
در فیلم »رسوایی« مخاطب با چند کاراکتر و موقعیت انسانی روبه روست که 

شاخصند و نوع نگاهی که فیلم به آنها دارد قابل تحلیل است:
حاج یوسف روحانی با سابقه و پا به سن گذاشته محل.

افسانه دختر بدنام و بدکاره محل.
حاجی بازاری ریاکار و پول پرستی که قصد به چنگ آوردن دختر را با گروکشی 

سفته های پدرش نزد خود دارد.
در روایت فیلم، دختر بدنام محل طی وقایعی با روحانی عارف مسلک برخورد 
می کند و در خانه او پناه می گیرد و همین موقعیت سبب مواجهه و همراهی چند 

روزة این دو در روند مشکالت دختر و کمک های روحانی به او می شود.
این موقعیت داستانی را هم می توان از منظر تک تک شخصیت ها و فضاهای 
درام سنجید و هم برآیند کلی فیلم را به لحاظ نگاهی که به مبانی عرفان و اخالق 

اسالمی و کاراکترهایش دارد تحلیل کرد.
حاج یوس��ف را می توان یک تصویر آرمانی دانس��ت از روحانیت و نوع اخالق 
و رفت��اری که جامع��ه از این طیف مهم اجتماعی و دینی توقع دارد؛ اینکه روحانی 

مستند »در امتداد غدیر«، به کارگردانی مشترک رضا برجی و 
محمود جوانبخت برای نخستین بار، زندگي بخشي از شیعیان اروپا 

را به تصویر کشیده است.
اولین مس��ئله اي که باعث شده مستند در امتداد غدیر مورد توجه 
قرار گیرد موضوع آن اس��ت.در مجموعه درامتداد غدیر ، این مستند به 
سراغ افرادتازه مسلماني رفته که درکشورهاي اروپایي زندگي مي کنند 
وبا گفت وگو با آن ها تالش ش��ده تا نقطه نظراتشان درباره دین اسالم، 

مذهب تشیع و زندگي در کشوري غیر مسلمان بازتاب داده شود.
هرچند مستند در امتداد غدیر مستندي سوژه محور)کیس ریپورت( 
است وبیشترصحنه هاي آن به گفت وگو با سوژه ها )شیعیان اروپا( اختصاص 
یافته ،اما  تصویر برداري جذاب، تدوین روان ،درکنار کارگرداني خوب باعث 
شده تا حاصل کار جذاب و دیدني ازکار درآید.گذشته از عوامل فني ، انتخاب 
سوژه ها نیز در این مستند به درستي انجام شده وبر جذابیت اثر افزوده است.
مسئله دیگري که سبب شده تا در امتداد غدیر ، جذاب شده و مخاطب 
را به دیدن خود تش��ویق کند ، دوبله خوب آن اس��ت. دوبله اي که نه تنها 
تداوم حسي اثر را ازبین نمي برد بلکه مخاطب را کمک مي کند تا با اثري 

روان ، ساده و صمیمي رو به رو شود.
تحقیق وپژوهش از عوامل موثر در آثار مستند  است. در مجموعه مستند 
»درامتداد غدیر« نیز گذشته از موفقیت گروه تحقیق براي یافتن افرادي که 

نگاهی به فیلم »ملکه« به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر

مکاشفه ای برفراز دفاع مقدس
آرش فهیم

در طول فیلم نگران افتادن فیلم به همان حلقه ها و حقه های متظاهرانه 
شبه روشنفکرنمایانه درباره ذات قدسی دفاع هشت ساله ما می شود. اما 
خوشبختانه فیلم با قرار دادن چند حلقه روایی و مضمونی دیگر، خود را 
از این مرداب بیرون می کشد و تماشاگر تیزهوش خود را به ساحل امن 
ایمان به دفاع از حق می رساند.بخشی از ناگفته های جنگ تحمیلی در 
این فیلم از زاویه نگاه یک دیده بان روایت می شود. او در جایی قرار می 
گیرد که برخالف س��ایر رزمندگان، می تواند عمق جبهه دش��من را نیز 
ببیند. ببیند که آنجا چه خبر است، سربازهای دشمن چه می کنند و ترس 
و خشم و دلهره و اشک ها و لبخندهای آن ها را تماشا می کند. مخاطب 
فیلم این بار با یک فیلمی مواجه اس��ت که قهرمان آن برای س��ربازهای 
دشمن دلسوزی می کند و حتی طوری گرا می دهد که تنها خطر دشمن 
دفع شود، سربازی که هالکت پرشمار نیروهای دشمن را ارزش و افتخار 

نمی داند و آنچه برایش دغدغه است، »دفاع« است. 
فیلم »ملکه« با همه نگاه انتقادی اش به ذات پلید جنگ، تصویری 

بی نظیر از لش��کریان و رزمندگان ایرانی نمایش می دهد. این فیلم می 
تواند به جهانیان نشان دهد که اگر خمپاره در دست رژیم های ضدانسانی، 
معنایی جز مرگ و کشتار و عنانیت و شیطانیت ندارد، در میان نظامیان 
جمهوری اس��المی ایران می تواند هویتی کامال انسانی بیابد! آنچنان که 
در فیلم می بینیم رزمنده مومن مسلمان ایرانی –که فیلم بر تعلق خاطر 
قهرمانش به آئین های دینی و مذهبی تأکید دارد- می تواند خمپاره را 
ب��ه ابزار نجات از مرگ و ادامه زندگ��ی تبدیل کند. در یکی از گویاترین 
س��کانس های فیلم می بینیم که فرمانده بعثی قصد خودکشی دارد، اما 
ای��ن ب��ار ایرانی ها تالش می کنند تا طوری به اردوگاه عراقی ها خمپاره 

بزنند که فرمانده دشمن دست از این کار بکشد!
به لحاظ فنی،فیلم »ملکه« یکی از غافلگیر کننده ترین فیلم های سال 
های اخیر سینمای ایران است. فیلمی که با فضاسازی ها و قاب بندی های 
حیرت آورش، یک دستاورد متفاوت محسوب می شود. پالن های این فیلم 
از فضاهایی بکر و نامأنوس در کمتر فیلمی پدیدار ش��ده و زوایای خاص 

دوربین، ح��ال و هوایی متمایز را 
به این أثر س��ینمایی بخشیده اند. 
عالوه بر این ه��ا، جلوه های ویژه 
فیل��م، صحنه هایی خی��ال انگیز 
ام��ا باورپذی��ر را ب��ه منصه ظهور 
رس��انده اند.فیلم »ملکه« با وجود 
برخورداری از اکشن و نماهای پر 

فیلم هم قابل تأمل اس��ت. درست موقعی که قطعنامه پایان جنگ صادر 
می شود، هجوم ارتش بعث عراق هم شدت می گیرد. فیلم با طرح چنین 
موضوعی به نوعی سعی دارد تا حقانیت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر 
را اثبات کند. فیلم در لفافه این را می گوید که دشمن حتی هنگام صدور 
قطعنامه آتش بس هم حاضر به پایان دادن حمالت خود نبود، پس مدافعان 
ما نمی توانستند به بهانه اینکه دیگر بخشی از خاک ما در تصرف دشمن 

نیست، دست از جنگ بردارند.

تالطم جنگی، یک فیلم حادثه ای و حماسی محسوب نمی شود، بلکه یک 
أثر مفهوم گرایانه، نمادین و با گرایش فلسفی درباره جنگ است. مبحث 
نمادشناختی فیلم با قرار گرفتن خرده روایتی درباره کندوهای زنبورعسل 
شکل گرفته است. در فیلم عنوان می شود که کار اصلی زنبورهای عسل 
تولید ش��هد اس��ت، آن ها تنها زمانی نیش می زنند که مورد تجاوز قرار 
گیرند.)نق��ل به مضمون( بیانی که ب��ه نوعی می توان آن را خالصه ای از 
مرام رزمندگان ایرانی در جنگ دانست. انتخاب زمان روی دادن ماجراهای 

س��وژه برنامه قرار می گیرند، سؤاالت برنامه نیز هوشمندانه طراحي شده 
اس��ت.دراین مستند پرسش ها متناسب با حال وهواي هر برنامه طراحي 
شده و با توجه به محل زندگي سوژه مدنظر وچگونگي آشنایي اش با دین 
اسالم و تشرف به مذهب تشیع ، این سؤاالت تغییر مي کند. این امر ضمن 
متنوع ترساختن برنامه ،کمک مي کند تا جزئیات بیشتري از موضوع اصلي 

که همان زندگي شیعیان اروپاست  ، براي مخاطبان روایت شود.
به هر حال ساخت مستند درامتدادغدیر که جاي خالي این گونه مستندها 
را در رسانه ملي پر کرده است ، نشان مي دهد قالب مستند ، گونه اي مهم و 
تاثیر گذار در رسانه محسوب مي شود که اگر به دید حرفه اي به آن نگریسته 
ش��ود و در اولویت کاري مدیران رس��انه قرار گیرد ، مي توان ازآن براي 
بیان بسیاري از مفاهیم و مضامین ملي و اسالمي بهره جست . اتفاقي که 
چندی است در شبکه اول سیما محقق شده است. این شبکه که با ساخت 
مستندهاي موفقي چون مهاجران ،آخرین روزهاي زمستان ونبردهاي تامکت ، 
نشان داده ، عزمي جدي براي تولید مستندهاي فاخر واستاندارد دارد، با تولید 
مجموعه مستند »درامتدادغدیر« نیز گام تازه اي در این راستا برداشته است.

با این حال همچنان امیدواریم دیگر ش��بکه هاي رس��انه ملي نیز در کنار 
توجه وافر به آثار نمایشي وبرنامه هاي سرگرم کننده ، گوشه چشمي نیز 

به این قالب مهجور اما موثر و پر نفوذ اندازند.
فرزاد هدایتی

نگاهي به مستند در امتداد غدیر

روایت
 طلوع خورشید

 در اروپا

نگاهی به فیلم »رسوایی« به کارگردانی مسعود ده نمکی

از عرفان و آرمان تا استفاده ابزاری از زن!
محمد قمی

بایس��تی بی هیچ پرده و فاصله و حائلی، مواجهه ای روش��ن و طبیبانه با مردم- همه 
قشرهای مردم حتی افراد بدنام و بدکاره- داشته باشد و براستی همان طور که امام)ره( 
می گفت، بایستی به نوعی عمل کند که مردم با دیدن او یاد رسول اهلل)ص( بیفتند.
در فیلم رس��وایی روحانی قصه در مواجهه با دختر بدنام داستان این ویژگی  را 
دارد و پناهگاهی برای او می ش��ود و دس��تی برای یاریش ؛ به قول فیلم به دنبال این 

است که » دستش را بگیرد و نه مچش را«!
ام��ا نکت��ه قابل توجه و تأمل این اس��ت که صرف توجه به ای��ن وجه آرمانی از 
روحانی در فیلم رسوایی، بی توجه به سایر ارکان اخالق اسالمی و اصول رفتار دینی 
باعث می شود که یک تصویر ابتر و دارای قابلیت انحراف و برداشت های نادرست در 
داس��تان شکل بگیرد.اگر در اخالق اسالمی طبیب دوار بودن برای جانشینان پیامبر 
مورد تأکید بوده-به درستی- دوری از مواضع تهمت هم سفارش اکید بوده و اتفاقا در 
همین منظومه منتظم و متناسب و متوازن است که دنیای آموزه های دینی بر مدار 

رفتاری کامل و »جامع« و »مانع« شکل می گیرد.
و دقیقا به همین دلیل است که رسوایی علی رغم تصویر »آرمانی« از روحانی، 
فیلم »مانع«ی نیست و شاید به هر دلیلی به سایر ارکان اخالق و آموزه های رفتاری 

دین توجه کامل و دقیقی ندارد.
روحانی فیلم »رسوایی« که انصافا با بازی فوق العاده و نبوغ آسای اکبر عبدی 

یکی از ماندگارترین تصویرها از روحانی را در فیلمهای س��ینمای پس از انقالب به 
تصویر کش��یده، وقتی می توانس��ت در حقیقت امر »آرمانی« باشد که بر مدار همه 

اصالت ها و شاخص های رفتار دینی عمل کند و نه تنها یک وجه ناقص.
اینکه روحانی پناهگاه مردم است و بایستی طبیب و همراه و یاور همه مردم- از 
مومن گرفته تا بدنام- باش��د بی تردید نکته ای درس��ت و حتی قله ای در اخالق 
اس��المی اس��ت اما تمام ماجرا و همه حقیقت نیس��ت و به قول معروف »هزار نکته 
باریک تر از مو اینجاست«!روحانی فیلم مشخصا از مواضع تهمت دوری نمی کند و 
خود را در غرقاب اتهام های عیان مردمان کوچه و بازار قرار می دهد. چرا؟ تنها به 

خاطر ادامه یافتن درام یا به منظور دیگری؟!
نکته دیگری که درباره فیلم »رسوایی« باید بدان پرداخت نوع حضور شخصیت 
دختر بدنام و بدکاره در طول فیلم است. براستی این همه عشوه و جلوه فروشی و 
رفتارهای س��خیف و آرایش های غلیظ و تابو شکنی های این کاراکتر- بابازی الناز 
شاکر دوست- با آن دیالوگ های حیرت آور، به چه منظور بوده؟آیا باید بپذیریم که 
این ها الزمه روند درام اس��ت و ضرورت قصه و ش��خصیت پردازی است یا فیلمساز 
نیم نگاهی هم به گیشه داشته و از این عناصر برای جلب و جذب حداکثری مخاطب 
استفاده کرده است؟!آیا این میزان عشوه گری و به رخ کشیدن اندام و آرایش زنانه، 

خود مصداق استفاده ابزاری از زن نیست؟
اما شاید بتوان گفت مهم ترین نقد جدی به فیلم رسوایی، نوع تصویری است 

که این فیلم از مردم نمازخوان مومن سنتی جامعه نشان می دهد.
چطور ممکن اس��ت مردمی با گرایش های روشن مذهبی که نمادهایی مثل 
نماز جماعت اول وقت و حضور در مسجد از جدی ترین نشانه های رفتاری آنهاست 
این قدر دهن بین، هرهری مس��لک و باری به هرجهت باش��ند که به طرفه العینی، 
روحانی قدیمی و صمیمی محل از چشمشان بیفتد یا به کوچک ترین تحریکی راه 

بیفتند به سمت خانه دختر بدنام محل و سنگ پرانی کنند و به آتشش بکشند!
بگذری��م از ایراده��ای فنی و مالحظات ش��دیدی که در ح��وزه »حقیقت« و 
»واقعیت« در این موقعیت های فیلم وجود دارد. تصویری که بیشتر گویا و جویای 
نوع رفتار رمه هاست و نه انعکاس اخالق و منشی که از مردمان مذهبی نمازخوان 

با بصیرت سراغ داریم و توقع می رود.
ب��ه امی��د آنکه جناب ده نمکی و هر کس دیگری که قصد به تصویرکش��یدن 
روحانیت و آموزه های اخالق دینی و عرفان اسالمی را دارد سعی کند تا با رجوع به 
منابع اصیل و صاحبان حقیقی این معارف ناب و بدون چشمداشت به فتح گیشه یا 
جذب مخاطب عام- به هر قیمتی- تصویری هر چه اصیل تر و ناب تر و حقیقی تر 

از این میدان خطیر و عرصه حساس و البته شیرین و روشن ارائه نماید.
به نقل از هفته نامه زن روز


