
 

 

مطالعه تحلیلی رویکردها و ادراکات روحانیان جریان فلسفه اسالمی 
 ها ها و واگرایی پیرامون سینمای اجتماعی ایران: با تمرکز بر همگرایی

 
 1  مهدی منتظر قائم

  عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران
 محمد جعفر اسفندیاری

  ارشد علوم ارتبا طاتکارشناس 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/5/97پذیرش  1/11/96دریافت 
  

 چکیده 
های علمیه شیعه، یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی  تحوالت معرفتی رخ داده در بستر حوزه

های  های اخیر مورد توجه نظریه پردازان مطالعات دین قرار گرفته و طبقه بندی است که در سال
مختلف حاضر در حوزه امروز قم به دنبال داشته است. در این میان، های  گوناگونی از مشرب

 این -که در اغلب مطالعات نظری صورت گرفته مغفول مانده است- کانونییکی از مسائل 
است که تکثرات معرفتی به وجود آمده در جریانات فکری روحانیت، چه بروزات تحلیلی در 

 گذارند؟ یوز جامعه از خود به جا مرسانه ایِ ر-هنگام مواجهه با متون فرهنگی
های فکری پر  ، به عنوان یکی از قطب«فلسفه اسالمی»حال از آن جاییکه جریان 

های مختلف  گردد، مطالعه مواجهات معنایی شاخه سازوبرگ حوزه امروز قم محسوب می
رسانه ای روز جامعه از اهمیت باالیی -منتسب به این جریان فکری، با متون فرهنگی

ای که  لذا؛ این پژوهش به دنبال آن است که از خالل کشف معانیف وردار است.برخ
اند،  ای خلق کرده از متون رسانه -به عنوان مخاطبان فعال-نمایندگان این جریان فکری

های جهان معرفتی ایشان در مواجهه با جهان سینمای اجتماعی و مسائل  اشتراکات و تفاوت
 به نحوی روشمند تحلیل نماید.اجتماعی روز جامعه ایران را 

جریان حوزوی فلسفه اسالمی و دو  که است آن انگریب پژوهش های یافته یبند جمع
 با -فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی و فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان-شاخه اصلی ذیل آن

 خود مختص یریتفس ی رویکردهایدارا کی هر مشترک، یریتفس مقوالت تعدد وجود
 یمتفاوت کامالً نحو به را رانیا یاجتماع ینمایس به نسبت شانیا یینها بازخورد که د،هستن

 .نماید می یسازمانده
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 مسألهمقدمه و طرح  .1
ها و  نهاد دین و در رأس آن سازمان پیامدهای گفتمانی انقالب اسالمی، ورود ینتر کی از مهمی

تشکیالت مذهبی به ویژه حوزه و روحانیت، به عرصه تحلیل و ارزیابی محتواها و مضامین 

گفتمانیِ حوزه و روحانیت  و تکثرات معرفتی و و فرهنگی بوده است. با بروز تنوعات یا رسانه

به یک جریان واحد نیست و به قم در چند دهه اخیر اما، حوزه و روحانیت قم دیگر قابل تقلیل 

گوناگون سنتی، فلسفی، عرفانی، عقالنی و... تقسیم شده است. ولذا  یها ها و مشرب نحله

مواجهات معنایی روحانیت با بسترهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، دیگر به شکل تک خطی 

 .مبهم و نامعلوم متعددی پیدا کرده است های یهسابق نبوده و سو

 درک و فهمکه  -)نسبی( حوزه قم یخالف دوران یکپارچگی معرفتی و گفتماناز این رو، بر

 تشریح و تبیین -بودساخته تحلیلی روحانیت در برابر شرایط اجتماعی را سهل  ادراکات

فکری و معرفتی  یها هر یک از مشربفرهنگی و اجتماعی مطلوب  و معانی رویکردها

بررسی روش مند و میدانی نحوه مواجهه  روحانیت قم در دوران کنونی، تنها از رهگذر

روحانیت قم با بسترهای فرهنگی و اجتماعی روز جامعه از جمله متون  "معرفتی یها جهان"

 .قابل دسترسی است یا رسانه

در این میان، عالقه و تمایل روحانیت برای نظریه پردازی و نقش آفرینی پیرامون مسائل 

بهامات زیادی در مورد نحوه فهم و ادراک روحانیون ها و ا فرهنگی و اجتماعیِ روز، پرسش

در بستر و  مسأله ترین نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی به وجود آورده است. فلذا، کانونی

وجود آمده در جریانات  میدان امروز روحانیت قم، آن است که تکثرات و تنوعات معرفتی به

ر هنگام مواجهه با متون فرهنگی و فکری مختلف حوزه علمیه قم، چه بروزات تحلیلی د

های  گذارد؟ به عبارت دیگر، مواجهه معنایی طیف ای روز جامعه از خود به جا می رسانه

علل "های سینمایی(، به واسطه کدام  نظیر فیلم) ای گوناگون روحانیت با متون فرهنگی و رسانه

 یابد؟ سامان می "و عوامل تحلیلی

ای و  های معرفتی روحانیت و جهان معرفتی متون رسانه هاناما مطالعات حاصل از مواجهه ج

ای مورد ادراکِ  تر خواهد بود که متون رسانه تر و کاربردی معانی حاصل از آن، زمانی عمیق

ژانری(، موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی روز جامعه ) ای ، به لحاظ گونه«گروه مخاطبان»



  
 
 
 
 
 

 197  کات روحانیان جریان فلسفه اسالمی پیرامون ...  مطالعه تحلیلی رویکردها و ادرا
 

 
 

مای اجتماعی ایران، به مثابه انعکاسی تقریبی از مسائل ایران را پوشش دهد. بر این اساس، سین

 ای برای بررسی و مطالعه هستند. ترین متون رسانه اجتماعی روز جامعه ایران، یکی از مطلوب

 پیشینه پژوهش .2

در مقیاسی -ی از مطالعات اجتماعی دین ا گونهتوان  یمموضوع این پژوهش را از منظری کلی 

تر، این تحقیق در واقع کاربست رویکرد  یقدقبه نحو مشخص و قلمداد نمود. اما  -روشمند

مخاطب پژوهی در مطالعات اجتماعی دین است. حال، اگر قرار باشد سابقه مطالعات مخاطب 

در چارچوب مطالعات جامعه شناختی دین را بررسی نماییم، به طور دقیق نمونه مشابهی را 

نجام شده در چارچوب مطالعات اجتماعی دین، نخواهیم یافت. اما در عرصه تحقیقات میدانی ا

با . در واقع، اند مشاهدهموارد معدود اما نغز و بدیعی در فضای تحقیقات دانشگاهی کشور قابل 

در حوزه جامعه شناسی  ها و مطالعات میدانی صورت گرفته وجود آنکه سابقه اغلب پژوهش

رشد و شتاب قابل تحسینی در این ، اما در پنج سال اخیر رسد یبه زحمت به ده سال م دین،

به پایان  توان یصورت گرفته است. از جمله م روشنگری مده و مطالعات میدانیآحوزه پدید 

 های یژگیبررسی و»نامه مهدی سلیمانیه دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی با عنوان 

اشاره « سطح( جامعه شناختی نمونه نوعی محصل علوم دینی در حوزه علمیه قم )طالب دوره

با راهنمایی دکتر سارا شریعتی تدوین گردیده و طی آن، با اتخاذ روش  1390نمود، که در سال 

، از تجربه زیسته طالب در حال «سنتی»و « نوگرا»شامل  یا اتنوگرافیک، تیپولوژی دوگانه

 (.1393سلیمانیه، تحصیل قم به دست آمده است )

تحت هدایت و  ،1391در سال  نیزشناسی  یاسر فروغی دانشجوی دیگر رشته جامعه

حیات »راهنمایی دکتر سارا شریعتی، اقدام به تدوین پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان 

کرده است. فروغی نیز با انتخاب روش « دینی با سبک زندگی در آن یها طلبگی و ارتباط آموزه

حال تحصیل قم به دست  روزمره طالب درمتنوعی از زندگی  یها شناسی اتنوگرافیک، ابتدا داده

، مقوالت محوری به دست آمده از زندگی ای ینهآورده و سپس با استفاده از روش نظریه زم

سبک زندگی عرف »و « سبک زندگی سنت محور»روزمره طالب قم را تحت محوریت دو 

 (.1392شریعتی و فروغی، جمع بندی نموده است )« محور

با راهنمایی دکتر مقصود فراستخواه، از رساله  1392نی، در سال زینب مسگر طهرا همچنین،

عرفی شدن در زندگی روزمره روحانیان تهران  یها مطالعه نشانه»کارشناسی ارشد خود با عنوان 
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در واحد علوم تحقیقات دانشگاه تهران دفاع نموده است. مسگر طهرانی هم به سیاق « و قم

کیفی جمع آوری داده از قبیل مصاحبه و مشاهده  یها وشسلیمانیه و فروغی با استفاده از ر

نفی تمایز "عرفی شدن در زندگی روزمره طالب شامل  یها میدانی، یازده مقوله محوری از نشانه

میان جامعه و روحانی، دنیاگرایی و زندگی ناسوتی، مدگرایی در سبک پوشش، تالش برای 

ر به رابطه تبعیت جویانه، توجه به ارتقای عرفی شدن، نفوذ عرفی شدن در خانواده، عدم باو

های  ، فاصله گرفتن از شبکهها یدگاهآگاهی دینی، تعدیل حداکثر گرایی دینی، نسبی شدن د

 (.1394مسگر طهرانی، استخراج نموده است ) "سنتی، باور به پیشرفت به مثابه امر ضروری

ان بوردیو، تک نگاری و سرانجام جبار رحمانی، با بهره گیری از رویکرد منش و مید

و الگوی سه وجهی  آوردهاتنوگرافیک جالبی از زندگی روزمره طالب حوزه علمیه قم فراهم 

تقابل بنیادین مقدس/نامقدس، زیست مناسکی و جماعت واره » مؤلفهی متشکل از سه ا تازه

 (.1392رحمانی، است )از سبک زندگی و منش طالب حوزه علمیه ارائه نموده « حوزوی

 یات نظریادب .3

های ارتباطی پیرامون مفهوم مخاطب، باید به زمانی نظر  برای ردیابی نخستین تامالت نظریه

ای دنیا در اوایل قرن بیستم، برای کسب موفقیت تجاری  ها بزرگ رسانه بیفکنیم که سازمان

نیاز هایی پیرامون ترکیب و جریان مخاطبان گردیدند. این  بیشتر، متوجه اهمیت اطالعات و داده

 های ارتباطات ای سبب گردید که نخستین سنت مخاطب پژوهی در نظریه تجاری صنایع رسانه

بالقوه و « شمار مخاطبان»پیرامون مقوالتی نظیر « های آماری و کمی داده»ساختارگرا(، با اتکا به )

های مختلف  مخاطبان، طبقه بندی« ضریب دسترسی و برد»بالفعل یک کانال یا محتوای خاص، 

های  های نظری برای تعیین چند و چون رابطه نظام از مخاطبان پایه گذاری شده و نخستین سویه

 (.1387مک کوئیل، ) ای با کاربران را فراهم آورد رسانه

های نظری رفتارگرا در حوزه روانشناسی، مفهوم مخاطب در عرصه  با تولد و رواج سنت

د. چرا که از این پس، کانون نظری دو ارتباطات حضور و عرض اندام تمام قدی پیدا نمو

یعنی رویکرد اثرات و رویکرد استفاده و خشنودی( ) رویکرد عمده رفتارگرا در علوم ارتباطات

با زاویه نگاه کامالً –حول محور مفهوم مناقشه برانگیز مخاطب طی شده و هر دو رویکرد 

در مواجهه با محصوالت و  های رفتاری و عملی مخاطبان در پی آشکار ساختن سویه -متمایزی

 اند. ای گوناگون بوده محتواهای رسانه
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اما توسعه و تشریح رویکرد استفاده و خشنودی پیرامون اقتدار و اختیار مخاطبان در گزینش 

ای از یک سو، و ارائه آراء بلیغ و روشنگر متفکران نقد ادبی نو در  های رسانه محتواها و کانال

د عمیقاً تحت تأثیر هرمنوتیک فلسفی گادامر بودند( درباره نحوه که خو) مکتب دریافت آلمان

و ینسن و  1386استوری، ) متن از سوی دیگر« های چندمعنایی ظرفیت»فهم متون ادبی و 

(، سبب گردید که زمینه برای تغییر و تحوالت عمیق پیرامونشان و جایگاه 1388روزنگرن، 

میالدی،  1974راهم گردد. تا سرانجام در سال ای ف های ارتباطی و رسانه مخاطب در نظریه

، نخستین 2«رمزگذاری و رمزگشایی در گفتمان تلویزیونی»با تألیف مقاله  1«استوارت هال»

های نظری رفتارگرا در حوزه ارتباطات رقم زد.  بدعت و فاصله گذاری رسمی نسبت به سنت

رستنده برای دریافت کننده پرتاب پیام دیگر به منزله بسته یا توپی که ف»بر اساس نظر هال، 

نامه رمزگذاری و سپس توسط شود. این اندیشه که پیام توسط تولیدکننده بر کند تلقی نمی می

های ارسالی و  شود، مستلزم این معناست که پیام کنندگان رمزگشایی )و معنادار( می دریافت

های  ست یک برنامه را به شیوههای دریافتی لزوماً یکسان نیستند و مخاطبان مختلف ممکن ا پیام

(. به این ترتیب، مخاطبان دارای قدرتی هستند 143: 1381آالسوتاری، «)متفاوتی رمزگشایی کنند

 سازد. های جمعی توانا و مقاوم می که آنها را در برابر معانی مسلط یا سلطه جویانه رسانه

گیرد و به سمت  فاصله می واکنش -با این وصف، برداشت هال از الگوی رفتارشناختیِ انگیزه

کند که در آن تمامی تاثیرها به برداشت مخاطب از  یک چارچوب تفسیری و استداللی حرکت می

(. در واقع، توصیف بدیع هال از جایگاه و 215: 1386ویلیامز، ) ای بستگی دارد های رسانه پیام

ورود پژوهشگران و  نقش خالقانه مخاطب در فرایند معناسازی پیام، نقطه عزیمتی بود برای

 (.1387مک کوئیل، «)حوزه پژوهشی دریافت»به  3«مطالعات فرهنگی»متفکران مکتب 

 های میدانی پژوهشگران صاحب نام مطالعات دریافت در ادامه، با حصول برخی یافته

های  بافت»( پیرامون اهمیت موشکافی 6و جنیس ردوی 5، دورتی هابسن4همچون دیوید مورلی)

و مواضع گفتمانی مخاطبان در تحلیل فرایند خوانش متن، تلقی مفروض از  7«خرده فرهنگی

                                                           
1 Stuart Hall 

2 Encoding and Decoding in the Television Discourse 

3 Cultural Studies 

4 David Morley 

5 Dorothy Hobson 

6 Janice Radway 

7subculture texture 
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انگ، ) تغییر یافت« ای گفتمانی برساخته»به « مجادله ناپذیر»مخاطبان به منزله کلیتی منفرد و 

های متعدد و  هایی، در حال جابجایی در میان گفتمان کهکشان»هایی که همچون  (؛ برساخته1991

 (.147: 1380سوتاری، آال«)متغیر هستند

ها یا منابع  ها، گفتمان کدام چارچوب»با این مالحظات، حاال پرسش اصلی این است که 

(. ینسن و روزنگرن برآنند که 160: 1380آالسوتاری، «)تفسیری باید مورد استفاده قرار گیرند؟

نها با ت»های تفسیرگر،  های گفتمانی و جماعت تحلیل دریافت مخاطبان به منزله برساخت

شوند. این بافت، نظامی اجتماعی از  های اجتماعی و تاریخی مستند می ارجاع گسترده به بافت

شود این اعمال، جریان و تفسیر ارتباطات را از  دهد که گفته می اعمال مختلف را ارائه می

ینسن «)کنند های همچون جنسیت، طبقه یا قومیت واسطه گری می طریق وجود خرده فرهنگ

های فردی و اجتماعی در  (. این بدان معناست که هر دو دسته جایگاه400: 1391گرن، و روزن

های اجتماعی،  همچون قومیت، طبقه اجتماعی و اقتصادی، شغل، فعالیت) فرایند دریافت

های مذهبی و سیاسی و سنت( اهمیت  تحصیالت، مصرف فرهنگی، تحصیالت، نگرش

سلبی  و 1386ویلیامز، ) ندهای تفسیری نزد مخاطبانبسزایی در نحوه سامان دهی و قوام فرای

 ( بجا خواهد گذاشت.1380و کاودری، 

ای  ترین مفاهیم پایه در مطالعات رسانه یکی از مناسب 1«مخاطب فعال»در این بین، مفهوم 

است، که تطابق چشمگیری با شانیت و مختصات هویتی روحانیت و نهاد دین در جامعه ایران 

های اساسی درک معناسازی در  یکی از مؤلفه»همواره به عنوان « معناسازی دینی»دارد. چرا که 

ای حق آن را  ها در مطالعات رسانه شناخته شده است )هرچند بسیاری از پژوهش« ها عصر رسانه

 (.33الف:  1388اند( )هوور،  ادا نکرده

است « اخت و فهمیشن»همیشه تحت تأثیر « اندیشه و رفتار دینی»در واقع، از آن جایی که 

دست  روزمره به« ای تحوالت ارتباطی و رسانه»های نمادین و  که در چارچوب تحوالت نظام

ها و ارتباطات اجتماعی  بدون فهم جدی تحوالتی که در عرصه رسانه»(، لذا ong ،2002) آید می

یلد، هورسف«)توان به فهم مناسبی از جریانات دینی مورد نظر رسید درحال وقوع است، نمی

علت و چگونگی تعامل یک نیروی »ها و دین، باید  (. از این رو، مطالعات رسانه219: 1382

و  -های ارتباطی یعنی رسانه -اجتماعی مانند دین با یک نیروی اجتماعی مسلط دیگر روزگار ما 

                                                           
1 Active audience 
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 ،Soukup) را در دستور کار قرار دهد« ها آثار این تعامالت بر هر یک از این نهادها و حرفه

(. به این ترتیب، مقصود اصلی از بهره گیری از رویکرد مخاطب پژوهی در این تحقیق، 2002

ها، با معانی و  ها در قلمروی رسانه چگونه نمادها، عملکردها و گفتمان»فهم این نکته است که 

 (.160الف:  1388)هوور، « ها را مذهبی یا معنوی می دانیم یابند که آن هایی پیوند می انگیزه

مسأله ای که بهره مندی این پژوهش از منظر نگاه سنت مخاطب پژوهی  ینتر ، مهمنابراینب

، ماهیت معرفت شناختی و گفتمانی دین در انقالب اسالمی و سازد یرا ضروری و پرثمر م

جایگاه مفروض حوزه و روحانیت در حیطه مسائل فرهنگی و اجتماعی روز جامعه در دوران 

های  فهم این مسأله، این پژوهش، نمایندگان برگزیده یکی از مشرببرای . پس انقالب است

جریان فلسفه اسالمی( را با ) شاخص و مطرح حوزه علمیه قم در دوران بعد از انقالب

سینمای اجتماعی بعد از انقالب( ) ای از متون فرهنگی و اجتماعی روز جامعه های برجسته نمونه

ای  ای که روحانیون از این متون رسانه ج و کشف معانیمواجه ساخته است، تا از خالل استخرا

های مختلف منشعب از این سنت  های معرفتی شاخه های جهان اند، اشتراکات و تفاوت خلق کرده

در مواجهه با جهان معرفتی سینمای اجتماعی و مسائل اجتماعی روز جامعه -فکری حوزوی 

 د.به طور عمیق و روشمند توصیف و تحلیل گرد -ایران

 روش شناسی .4

های اخیر را ماهیت و مفروضات  ای دهه ترین منشأ تحول روش شناختی در مطالعات رسانه مهم

های پژوهشی  اند، زیرا تحقق اهداف و پرسش فلسفی سنت فرهنگ گرایی و تفسیرگرایی خوانده

های آماری گذشته میسر  ها و تکنیک مطرح در این سنت نظری، دیگر در قالب متصلب روش

های  ده و مفروضات معرفت شناختی سنت فرهنگ گرایی، به نوعی در تقابل مستقیم با سویهنبو

به نظر تفسیرگرایان، این اصل بدیهی »های کمی قرار گرفته است. چرا که  معرفت شناختی روش

دهد  است که برای فهم یک کنش اجتماعی، باید از دید کنشگران به آن چه رخ می

 (.68: 1388 لیندلف و تیلور،«)بنگریم

ها و  برخالف پژوهش کمی که طالب دستیابی به تبیین-اما از آن جایی که پژوهش کیفی

ویمر و ) به دنبال تبیینی خاص درباره یک وضعیت یا فرد ویژه است -قوانین عام رفتارهاست

های چنین پژوهشی از میان جامعه مورد بررسی،  (، پس برای انتخاب نمونه1384دومینیک، 

نه گیری هدفمند و غیراحتمالی اتخاذ شده است. تا طیفی از علمای باالتر از سطوح روش نمو
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های های فکری مختلف روحانیت قم برگزیده شوند. از  درس خارج(، از گروه) عالی حوزوی

ها نیز، به جای الزام برای یکسان سازی متون  این رو، در فرایند عملیاتی پژوهش و انتخاب نمونه

های مخالف یا  شده توسط مخاطبان( و مقایسه صوری و توصیفی برداشت مشاهده) فیلمیک

 "نظری و معرفتی(-علمی) علل و عواملِ"ها، اهتمام اصلی بر کشف  موافق مخاطبان از آن

های مشاهده شده توسط  های مخاطبان گذاشته شده است. برای همین، فیلم ادراکات و دریافت

مضامین و مسائل اجتماعی واحد و متوازنی تنظیم و  های مختلف، حول محور نمایندگان گروه

 اند. پراکنده شده

بر این اساس، این پژوهش به واسطه ماهیت تفسیری و روش نمونه گیریِ هدفمند خود، 

های پژوهش فاقد تکثر، تنوع و کفایت الزم  ها را دنبال کند، زیرا داده تواند داعیه تعمیم داده نمی

معه مورد بررسی پژوهش است. و لذا طرح علل و عوامل معرفت برای تعمیم بخشی به کل جا

ها در انتهای مسیر پژوهش نیز، صرفاً واجد ماهیتی اکتشافی بوده و فتح  شناختی هر یک از گروه

بابی خواهد بود برای سایر تحقیقات پیشرفته یا چند روشی پیرامون مسائل و مقوالت نخستین 

 دست آمده از این پژوهش. به

کدگذاری »های این پژوهش با ترکیب و تلفیقی از دو شیوه  زیه و تحلیل دادهاما تج

پذیرد. اتخاذ روش کدگذاری  ای( صورت می نظریه زمینه«)کدگذاری نظری»و « موضوعی

بیش از »موضوعی بیش از هرچیز به واسطه ماهیت تطبیقی این پژوهش است. چرا که این شیوه 

پردازند که  هایی می ه یک موضوع خاص، به مقایسه گروههر چیز مناسب مطالعاتیست که دربار

 (.346و  341: 1388فلیک، «)اند نمونه گیری نظری[ تشکیل شده] بر مبنای نظری

 های تحقیق: روحانیون نمونه .4-1
رویکرد معرفتی( در میان تمام علمای شیعه تا پیش از ورود ) ترین معیار فهم از دین باسابقه

بوده « فلسفه»و « عرفان»، «فقه و اصول»می، سه گانه معرفتی مشهورِ مسأله تجدد به جوامع اسال

است. رویکردهای اصیل و دامنه داری که بسیاری از علمای نامدار شیعه همچون عالمه 

 کنند یاد می« کشف و شهود»و « تعقل»، «وحی() نص»طباطبایی یا عالمه حکیمی، از آن با تعبیر 

نیز، یکی دیگر از « کارکرد و نگاه به عقل(. »125: 1391ناه، عالمه طباطبایی به نقل از خسروپ)

های اخیر به عنوان معیاری کلیدی در طبقه بندی جریانات  هایی است که در سال شاخص

، مورد توجه قرار گرفته و دو رویکرد «مدرن[] موضع در قبال غرب»مختلف حوزه، از حیث 
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ی که بر محوریت عقل شرعی با رویکرد»متمایز را از یکدیگر تفکیک ساخته است؛ 

های خاص خود تاکید دارد و جریان دوم که معتقد است عقل، شرعی و غیرشرعی  محدودیت

طباطبایی فر، «)کند ندارد و قید زدن آن به هر چیزی، از جمله شرع آن را از انتفاع ساقط می

نوع خواهد بود؛ (. بر مبنای این دوگانه معرفت شناختی، نگرش به فقه نیز بر دو 135: 1394

را روشن کند و مکلفان  "افراد مسلمان"نگاهی که در آن، فقیه درصدد است تا وظایف »نخست 

را در دین داری و شریعت داری یاری کند. ]و دوم[ نگاه دیگری که معتقد است افراد به جز 

شان، هویت جمعی به نام جامعه نیز دارند که این هویت جمعی نیز موضوع  هویت فردی

بایست ]این[ دو نوع موضوع را در کنار هم بشناسد و احکام هر یک را  کامی است و فقیه میاح

روشن کند. چرا که این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو سبب گرایش به همان 

(. در این میان، فلسفه اسالمی همواره در شمار جریانات 60همان: «)شود نگرش نخست می

های فلسفی و  وم شمرده شده است، چنانچه با ظهور و بروز اندیشهفکری مایل به گونه د

های مارکسیستی یا لیبرالیستی( در قرن  همچون اندیشه) های تجدد مآبانه و غرب گرایانه رهیافت

اخیر پیرامون نحوه مواجهه مسلمین با شئونات نظری و عملی جامعه مدرن، نخست این متفکران 

لسفه اسالمی )نظیر عالمه طباطبایی، شهید مطهری و...( بودند و صاحب نظران متعلق به سنت ف

های نظری غنی فلسفه اسالمی در پاسخگویی به  که وارد عرصه شده و با طرح و عرضه ظرفیت

مدعیات بدیع و پیچیده فلسفه غرب، ضعف نظری و تحلیلی جریانات حوزوی سنت گرا در 

جبران نمودند. دقیقاً به خاطر همین رویکرد  مواجهه با مسائل کالمی و فقهی جدید را به خوبی

جامع نگرانه و التفات حداکثری جریان فلسفه اسالمی به مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و 

سیاسی است که روحانیون متعلق به این مشرب حوزوی، به عنوان چارچوب نمونه گیری این 

هش نیز به طور مشخص، فهم پژوهش مورد توجه قرار گرفتند. چرا که مسأله محوری این پژو

ای حاوی مضامین و مسائل اجتماعی است. در واقع، از  نحوه مواجهات روحانیون با متون رسانه

های فکری پر  ، در چند دهه اخیر، به عنوان یکی از قطب«فلسفه اسالمی»آن جایی که جریان 

وز جامعه ایران ساز و برگ حوزه علمیه قم، دعاوی پرشمار و پر طمطراقی در حوزه مسائل ر

های فکری منشعب از این مشرب، با  ابراز داشته است، مطالعه و بررسی مواجهات معنایی گروه

 ای روز جامعه از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است. رسانه -متون فرهنگی
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اما پیروان جریان فلسفه اسالمی با وجود همه اشتراکات مورد اشاره، به دلیل وجود برخی 

ت بنیادین بر سر نحوه کاربست بنیان معرفتی عقلی از یک سو، و کیفیت مواجهه با تجدد اختالفا

و میزان پذیرش دستاوردهای مدرنیته در بنای تمدن اسالمی آرمانی از سوی دیگر، تفاسیر متنوع 

عرفانی/ برهانی بر این مشرب حِکمی پدید آورده و نوعی انشقاق درونی در این جریان فکری 

اند. به طوری که در محیط فکری امروز قم، دو شاخه عمده منتسب به جریان فلسفه  دهایجاد نمو

های فلسفی و عرفانی عالمه طباطبایی را  که هر دو داعیه حرکت علمی در مسیر اندیشه-اسالمی

 «فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی»و « فلسفه اسالمی با رویکرد عرفانی و اشراقی»شامل  -دارند

 یک هستند.قابل تفک

روحانیون( دقیقاً بر اساس همین گونه بندی دوگانه ) های مخاطبان در این پژوهش نیز، نمونه

اند. بر این مبنا، از هر یک از  های مختلف منتسب به مشرب فلسفه اسالمی، انتخاب شده شاخه

 نماینده( و سه 4،5،6،7فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان()کد ) دو تیپ فکری فوق، چهار نماینده

(، مردِ ایرانی تبار که دارای تعمق تحلیلی و تعلق 1،2،3فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی()کد )

درس خارج( ) نظری عمیق به رویکرد مطبوع خود بوده و در مدارج پیشرفته حوزه علمیه قم

در محدوده میدانی « مکان و محل»سال( از حیث  10بیش از ) هاست تحصیل کرده و سال

 اند. نمایند، برگزیده شده زیست می واحدی
 

 الف. فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان

خدا( است و بقیه موجودات در ) از آنجایی که در حکمت متعالیه، تکیه اصلی بر اصالت وجود

« امکان شکل گیری سوژه در استقالل از خدا و دین»هستند، « وجود ربطی»و « امکان فقری»حد 

هرگونه شناختی در این دستگاه اگر بخواهد صحیح باشد الجرم »ه منتفی گردیده و در نتیج

تر پیرامون این  (. با غلبه نگاه و برداشتی عرفانی222: 1392ذاکری، «)بایست دینی نیز باشد می

های الهی انسان شناسی که باید راه شناخت توسط انسان به کمک آن  روش» مطلب، تمامی

دستیابی به آن از طریق وحی »خواهد بود که « النفس ۀمعرف»ای  ، قائم به گونه«ها طی شود روش

خاص معصومین بوده و از راه شهود به تعدادی از سالکان و عارفان تعلق گرفته و از طریق نقل 

و  222 و 218: 1392ذاکری، «)است« انتزاعی»نیز در دسترس همگان قرار گرفته و عمدتاً نیز 

کلی[ چون روحی/جسمی، مجرد/مادی، ] هایی ای دوگانهبر مبن»(، چرا که 73: 1393پارسانیا، 

« گیرد که دوگانه فطری/طبیعی نام دارد. باقی/فانی، پایدار/گذرا و دوگانه مهم دیگری شکل می
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گیرد و این را باید در امتداد دید  طبیعت در اینجا در برابر حقیقت قرار می»البته باید دانست که 

های اخروی و تالش برای سیر  و اساس آن همان توجه به نظامعارفانه تارک دنیایی دید که اصل 

 (.215: 1392ذاکری، «)در جهت اسفار اربعه است

در این بین، اگرچه شارحان عرفانی عالمه و حکمت صدرا در چند دهه گذشته همواره 

 "به کلی"دستاوردهای معرفت تجربی را »اند، اما هیچگاه  منتقد اصول و مبانی فکری تجدد بوده

« دانند انکار ننموده و انتقاد به معرفت شناسی غربی را به دلیل انحصار معرفت در حوزه حس می

این رویکرد غیر ذات گرایانه ایشان پیرامون مدرنیته، قاعدتاً متأثر از سویه شبه تاریخی موجود 

حاصل هر دوره تاریخی، »در بسیاری از مباحث و متون عرفان نظری بوده است، که مطابق با آن 

هایی برخوردار است که  غلبه اسمی از اسماء است. ولذا هر دوره تاریخی، از اوصاف و ویژگی

ذات حقیقت(، خود را در تاریخ و از طریق ) ها برخوردار نیستند. و امر فراتاریخ دیگر دوره

 (. به عبارت دیگر، رویکردهای عرفان گرا، به82و  78: 1387عبدالکریمی، «)نمایاند تاریخ می

های ذهن گرایانه و بعضاً ذوقی در نحوه فهم از دین )اباذری،  واسطه سیطره تام و تمام گرایش

(، اصوالً تبیینی موسع، ابطال ناپذیر و تأویل پذیر از مسائل روز ارائه داده و به ندرت به 1385

و « عمیق»یابند و درعوض راهبردهای  کنش مستقیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سوق می

های فرهنگی،  را در عرصه -با اعضای جامعه -«همفکری»و « همدلی»مبتنی بر « مستقیمغیر»

 دهند. سیاسی و اجتماعی مورد توجه و تاکید قرار می

این زاویه نگاه، در نهایت منجر به اتخاذ رویکرد نیمه گزینشی شارحان عرفانی فلسفه صدرا 

مدهای منفی مدرنیته و غرب زدگی نسبت به مدرنیته و تفکیک پیامدهای مثبت تجدد از پیا

در نقد غرب مدرن « های اخالقی و معنوی فقدان ارزش»گردیده و تاکید بیشتر ایشان را بر 

 (.190: 1392ذاکری، ) استوار ساخته است

 موسسه امام خمینی() ب. فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی

کردند و نه از آیات و  ا مطرح میهای ذوقی و عرفانی ر عالمه[ در درس فلسفه نه نکته] ایشان»

های ادبی. حتی در تدریس اسفار هرجا که  کردند و نه از اشعار و نکته اخبار چیزی نقل می

صدرالمتالهین نکته عرفانی یا استشهاد به آیات و روایات داشتند، ایشان آن را تدریس 

ردند و از خلط مباحث ک های عقلی تکیه می کردند...در مباحث عقلی نیز تنها به استدالل نمی

 (.1380مصباح یزدی، «)کرد عقلی با نقلی و عرفانی پرهیز می
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این روایت برهان گرایانه آیت اهلل مصباح یزدی از مشرب فلسفی عالمه طباطبایی، به 

ایشان از حکمت صدرا رهنمون  "انتقادی"خوبی ما را به دریافت تصویری کلی از شرح 

بر جریان  -منتج از نصوص مقدس -ت و ابداعات برهانیسازد. در واقع، غلبه تعریضا می

صدرایی، طیفی از شارحان و راویان استداللی و انتقادی را پیرامون آراء مالصدرا و عالمه 

طباطبایی پدید آورد، که به واسطه تسلط کامل و روشن بر روش تحلیل و نقد مسائل فلسفی 

 در مقایسه با سنت گرایان-معاصر غرب و همچنین آگاهی دقیق و مستقیم از مبانی اندیشه 

تر و  نقد بسیار صریح -اند( و عرفان گرایان که اصوالً سابقه افتراق بیشتری از تجدد داشته)

تری پیرامون ابعاد گوناگون تجدد ارائه داده و به تبع آن، تاکید بیشتری نیز بر ضرورت  مبسوط

عی، سیاسی و فرهنگی زندگی بشر بر تنظیم و اداره دقیق و کامل تمامی شئون فردی، اجتما

 نمایند. مبنای حاکمیت )دستورات( دین می

برخالف نوگرایان -از این رو، این طیف از شارحان حکمت صدرا و مشرب فلسفی عالمه 

که تحت تأثیر مفاهیم و دستاوردهای فکری بدیع تجدد، به دنبال بازسازی و عصری نمودن دین 

موسع بودن ثابتات دین و خواهان اجرای »مصرّانه قائل به  -دو مضیق نمودن ثابتات دین هستن

(، و 253: 1389مصباح یزدی به نقل از فراتی، ) بوده« ثابتات دین در هر زمان و هر مکان

عصری نمودن دین را به معنای قابلیت تحول و تغییرپذیری تمامی حقایق و احکام دینی 

(. 128: 1380مصباح یزدی، ) کنند می برحسب شرایط زمانی مختلف و خواست مردم تعریف

خداشناسی، خداپرستی، »ای برای  این شارحان فلسفه اسالمی در مقابل، اصالت و تاکید ویژه

رأس همه »قائل هستند. چرا که در بینش اسالمی « اطاعت دقیق و کامل از اوامر و نواهی الهی

یه حق خدا شکل حقوق حق خداست، اول باید آن را ادا کرد تا حقوق مردم در سا

(. از این رو، مصدر حقیقی ادای حق الهی در 251: 1389مصباح یزدی به نقل از فراتی، «)گیرد

جامعه در تفکر قرآنی فاقد وجودی اصیل و حقیقی »منظر ایشان، ساحت فردی است. زیرا 

مصباح «)است، آنچه وجود عینی و خارجی دارد فرد انسانی است و جامعه یکسره اعتبار است

 (.84: 1372زدی، ی

غرب را واجد دو »اما آیت اهلل مصباح یزدی به عنوان بزرگترین شارح انتقادی آراء عالمه، 

و در این بین « کوشد بین آن دو تفکیک برقرار کند الیه فرهنگی و تکنولوژیکی دانسته و می

ایراد نقص بزرگ الیه تکنولوژی، صنعتی و سیستمی غرب را بنیان تک ساحتی و دنیوی آن و 
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اصل اومانیسم و بازگشت به انسان به جای خدا و بازگشت به زمین »محوری الیه فرهنگی را 

بشر « حذف خدا از عرصه زندگی مدنی»چیزی که در نهایت منجر به « داند به جای آسمان می

 (.255-6: 1389فراتی، ) گردیده است

 ها های تحقیق: فیلم نمونه .4-2

ه در پژوهش پیش رو، ابتدا چهارتم پررنگ و کلیدی شامل های مورد مطالع برای انتخاب فیلم

ناکارآمدی ساختار سیاسی و »و « مسائل زنان»، «مسائل خانواده»، «فقر و اختالفات طبقاتی»

 های مشکل اجتماعی و سینمای اجتماعی ایران اخذ گردیده ، از میان عناصر اصلی فیلم«اجرایی

های  ادامه، با توجه به منابع مرجع محتوایی فیلم ( و در1377و طالبی نژاد،  1390بهارلو، )

سینمای ایران، پنج فیلم از تولیدات بعد از انقالب سینمای ایران که دارای بیشترین مشابهت و 

 هم پوشانی موضوعی و مفهومی با مضامین و مسائل فوق الذکر باشند، انتخاب گردیدند

از سی مورد از آثار اجتماعی سه دهه به این ترتیب، بعد از بررسی و تحلیل مفهومی بیش 

من »( و 1380«)ارتفاع پست»(، 1377«)زیر پوست شهر»اخیر سینمای ایران، در نهایت چهار اثر 

(، به دلیل غنا، 1389«)اینجا بدون من»( و 1384«)چهارشنبه سوری»(، 1381«)سال دارم 15ترانه 

نی نسبتاً مطلوب در طول دو دهه عمق، تناسب و تنوع مفهومی بیشتر و همچنین پراکندگی زما

 حیات اخیر سینمای ایران، گزینش گردیدند.

های تماشاشده توسط نمایندگان دو شاخه  "مضمون-فیلم": تحلیل کیفی و کمی1ِ جدول

 فلسفه اسالمی

 مضامین و مسائل محوری تماشاشده شاخه فکری

 فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی

 موسسه امام خمینی()

 (3) الفات طبقاتیفقر و اخت

 (3) مسائل خانواده

 (2) مسائل زنان

 (1) ناکارآمدی ساختار سیاسی و اجرایی

 فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان

 (4) فقر و اختالفات طبقاتی

 (3) مسائل خانواده

 (3) مسائل زنان

 (3) ناکارآمدی ساختار سیاسی و اجرایی

 (1) مهاجرت
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 های مطالعه یافته .5

های پاسخگویان این پژوهش حول هفت محور کامالً  ده از نظرات و تحلیلآم دست مقوالت به

متمایز گردآوری شده است. به این ترتیب، در محور نخست، معیارهای فرامحتواییِ مؤثر بر 

از میان پنج فیلم ارائه شده(، ذیل ) شان اجتناب یا جلب نظر مخاطبان به فیلم گزینش شده

گردآوری و « کم بر گشودگی و امتناع نسبت به تماشای فیلمهای فرامحتوایی حا مؤلفه»شاخص 

تنظیم شده است. در محور دوم، مفاهیم و مسائل ادراک شده مخاطبان از محتوا و موضوع فیلم 

ترجیحات مفهومی از »در قالب نمودار  -دست آمده است که از طریق سؤاالت باز به-ها

اند. در محور سوم، علل و  بقه بندی شدهتدوین و ط« مضامین محوری سینمای اجتماعی ایران

ها، مورد تحلیل پاسخگویان قرار  عوامل وقوع مسائل اجتماعی منعکس یافته در داستان فیلم

ها در  گرفته است. در محور چهارم، نظرات پاسخگویان پیرامون ضریب واقع گرایی فیلم

، نیمه واقعه گرایانه و بازنمایی شرایط اجتماعی، در قالب یکی از سه گزینه واقع گرایانه

سوگیرانه، گردآوری شده است. در دو محور پنجم و ششم نیز، دالیل موافقت و مخالفت 

پاسخگویان با نحوه بازنمایی فیلم از دو شاخص ساختار سیاسی و الگوهای جنسیتی زنانه، در 

ام در بی طرف( تدوین شده است. و سرانج) قالب یکی از سه گزینه همنوا، ناهمنوا و خنثی

های پژوهش، دالیل پاسخگویان برای اصالحگری و یا مخرب بودن فیلمی  آخرین محور یافته

 اند، استخراج و طبقه بندی شده است. که دیده

 های فرامحتوایی حاکم بر گشودگی و امتناع نسبت به تماشای فیلم مؤلفه. 5-1

 ه تماشای فیلمفرامحتوایی حاکم بر گشودگی و امتناع نسبت ب های مؤلفه: 2جدول 

 شاخه فکری
های فرامحتوایی حاکم بر گشودگی و امتناع نسبت به  مؤلفه

 تماشای فیلم

فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی )موسسه امام 

 خمینی(

 حواشی سیاسی زمان ساخت فیلم -

 فهم تاثیرات فرهنگی و اجتماعی فیلم -

 شخصیت حقیقی بازیگران -

 نفلسفه اسالمی با رویکرد عرفا

 شهرت و آوازه کارگردان -

 بعد زیبایی شناختی و فنی فیلم -

 حواشی سیاسی زمان ساخت فیلم -

 



  
 
 
 
 
 

 209  کات روحانیان جریان فلسفه اسالمی پیرامون ...  مطالعه تحلیلی رویکردها و ادرا
 

 
 

 ترجیحات مفهومی از مضامین عمده و محوری سینمای اجتماعی ایران .5-2

 

 

 : ترجیحات مفهومی از مضامین عمده و محوری سینمای اجتماعی ایران 1نمودار 

 

دست آمده از نظرات  در این نمودار، مفاهیم و مسائل اولیه به :1توضیح و تحلیل نمودار 

ها، به صورت وزنی ارائه شده است. برای محاسبه وزنی  حتوای فیلمپاسخگویان ها پیرامون م

مقوالت نمودار، نسبت میزان اشارات پاسخگویان هر شاخه فکری، به میزان کل مضامین و 

(، به تفکیک محاسبه شده و 3مشروح در جدول ) اند هایی که تماشا کرده مسائل محوری فیلم

دهند، شاخه  ست. همانطور که نمودار فوق نشان میمقدار نسبی حاصل، در نمودار لحاظ شده ا

فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان دارای پراکندگی و توازن بیشتری در شناسایی مضامین و مسائل 

انتقادی( نیز از توازن ناچیزی ) ها هستند. همچنین، پاسخگویان نحله فلسفه اسالمی محوری فیلم

هستند، چرا که حساسیت و سوگیری چشمگیری ها برخوردار  در تشخیص مفاهیم محوری فیلم

اند. در مجموع، موضوع خانواده و مسائل زنان را  ها داشته نسبت به مضامین سیاسی در فیلم

ترین مسأله اجتماعی مورد توجه دو شاخه فکری مورد مطالعه در این پژوهش به  توان کلیدی می

 حساب آورد.
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 . علت یابی مسأله5-3

 های مختلف تفکیکی علل و عوامل پیدایش مسائل اجتماعی در فیلم : مقوله بندی3جدول 

 
 

 واقع گرایانه( شرایط اجتماعی) : نقد بازنمایی5-4

 ط اجتماعی در میان پنج فیلم مورد بررسیواقع گرایانه( شرای) : نقد بازنمایی4جدول 

 سوگیرانه نیمه واقع گرایانه واقع گرایانه نقد بازنمایی شرایط اجتماعی

 اینجا بدون من - فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی
 زیر پوست شهر

 سال دارم 15من تراانه 

 فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان

 زیر پوست شهر

 سوری چهارشنبه

 ارتفاع پست

 - زیر پوست شهر
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 : نقد بازنمایی ساختار سیاسی5-5

 : نقد بازنمایی ساختار سیاسی5جدول 

نقد بازنمایی ساختار 

 سیاسی
 عوامل ناهمنوایی عوامل همنوایی

 عوامل بی طرفی

 خنثی()

فلسفه اسالمی با رویکرد 

 انتقادی
- 

نقد بنیادین ساختار  -

 سیاسی

رویکرد غیر  -

 سیاسی

رویکرد فلسفه اسالمی با 

 عرفان

 نقد ضمنی ساختار سیاسی -

 نقد بنیادین ساختار سیاسی -

نقد ضمنی منتقدین ساختار  -

 سیاسی

 رویکرد غیر سیاسی -

- 
رویکرد غیر  -

 سیاسی

 

 : نقد بازنمایی الگوهای جنسیتی زنانه5-6

 : نقد بازنمایی الگوهای جنسیتی زنانه6جدول 

نقد بازنمایی الگوهای جنسیتی 

 زنانه
 عوامل ناهمنوایی مل همنواییعوا

 عوامل بی طرفی

 خنثی()

فلسفه اسالمی با رویکرد 

 انتقادی

دلسوزی و مسئولیت  -

 پذیری

 طبع عاطفی -

نپختگی و فاقد  -

 عقالنیت

 حجب و حیای پایین -

 فمینیستی و زن ساالرانه -

فساد اخالقی دختران  -

 مذهبی

- 

 فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان

سئولیت دلسوزی و م -

 پذیری

 طبع عاطفی -

 پختگی و عقالنیت -

همراهی و تابعیت  -

 شوهر

 فمینیستی و زن ساالرانه -

احساسی و فاقد  -

 عقالنیت

 اعتماد به نفس پایین -

 حجب و حیای پایین -

فمینیستی و زن 

 ساالرانه
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 رویکرد اصالحگرایانه یا مخرب() : ارزشیابی نمایش و پخش تلویزیونی5-7

 رزیابی نمایش و پخش تلویزیونی )اصالحگری یا تخریب(: ا7جدول 

ارزیابی نمایش و پخش 

تلویزیونی )اصالحگری یا 

 تخریب(

 مخرب و نامطلوب اصالحگرایانه و مطلوب

 - فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی

جهان بینی( ) رویکرد هستی شناختی -

 سکوالریستی، اومانیستی و غیرتوحیدی

قی ماتریالیستی رویکرد ارزشی و اخال -

 و غیراسالمی

 پایان مبهم و سرگردان -

 تجلیات ناامید کننده -

 تاثیرات سوء ضد آموزشی -

بازنمایی منفی و ضعیف از نمادها و  -

 مفاهیم مذهبی

 فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان

رویکرد فعاالنه و امیدوارکننده  -

 در برابر مسائل و مشکالت

 انذارگری و تنبه آفرینی -

محوریت خانواده و پیوستگی  -

 اعظای خانواده نسبت به یکدیگر

زاویه نگاه عمیق اجتماعی و  -

 فرهنگی

فاقد تعینات و تاثیرات ضد  -

 آموزشی

 برخی تجلیات ناامیدکننده -

 بازنمایی منفی از جنگ تحمیلی -

 

 ها تفسیر یافته .6

 می در حوزه علمیه قم: راهبردهای تفسیری اختصاصی در دو شاخه جریان فلسفه اسال6-1

 موسسه امام خمینی() : فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی6-1-1

یکی از راهبردهای تفسیری شارحان انتقادی  الف. خودآگاهی و مقابله فعاالنه در برابر مدرنیته:

فلسفه اسالمی، خودآگاهی سرشار ایشان در برابر مدرنیته و پیامدهای نظری و عملی آن است. 
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انتقادی( به دو ) شواهد این امر، اشارات پررنگ نمایندگان شاخه فکری فلسفه اسالمییکی از 

، در شاخص گونه شناسی عوامل فرهنگی "سکوالریسم و فرهنگ مهاجم و بیگانه"عامل 

ها پیرامون مدرنیته،  اند. افزون بر این، کثرت مفاهیم و دیدگاه پیدایش مسائل اجتماعی داشته

ترین و تنها مفهوم  از این زاویه نگاه منحصربفرد ایشان؛ به طوری که مهم شاهد مثال دقیقی است

بوده و  "سنت و تجدد"ابداعی مورد اشاره آنان از سینمای اجتماعی، حول محور موضوع 

، به ترتیب در دو "رویکردهای فمینیستی غربی"و مقوله  "مسائل و حقوق زنان"همچنین، مقوله 

مین عمده سینمای اجتماعی و عوامل ناهمنوایی با نحوه شاخص ترجیحات مفهومی از مضا

اند. از جمله یکی از  بازنمایی سینمای اجتماعی از الگوهای جنسیتی زنانه، نقش پررنگی داشته

(، بازنمایی فیلم زیر پوست شهر از جنس مرد را 2 پاسخگوی کد) نمایندگان موسسه امام خمینی

واده که یک آدم بی رگ و بی خیال است! و هیچ خبری پدر خان»کند:  پر از ایراد ارزیابی می

کند یک کمک جزئی به پسرش بدهد. درسته که بازنشسته شده  ازش نیست. نهایت کاری که می

شود! پسرش عباس هم که غالباً بی منطق است! اون  ای نمی اما حتی از تجربیاتش هم استفاده

و زن باز است! نیروی انتظامی هم که صاحب کار عباس هم که یک آدم بی انصاف و حرام خور 

 «مرد است، دنبال بگیر و ببند است... فیلم در کل ضدِّمرد هست به نظرم

در کنار همه این شواهد، گواه دیگری از مواجهه فعاالنه نمایندگان موسسه امام خمینی با 

اهده توان مش های اجتماعی هم می موضوع تجدد را در دالیل ایشان برای مخرب بودن فیلم

جهان بینی( سکوالریستی، اومانیستی و ) رویکرد هستی شناختی"نمود؛ زمانی که ایشان از 

رویکرد ارزشی و اخالقی ماتریالیستی و غیراسالمی فیلم و پایان مبهم و "و  "غیرتوحیدی فیلم

 اند. یکی از نمایندگان این شاخه سخن به میان آورده "های غریی سرگردان فیلم به شیوه فیلم

خدا در فیلم اینجا بدون من هیچ جایگاهی »( در توضیح این مطلب گفته است: 1 پاسخگوی کد)

دهد، خدا هیچ نقشی ندارد. یعنی جوری نشان  نداشت، حتی در کورسوی امیدی هم که نشان می

داد که گویا سرنوشت بشر صرفاً توسط خودش رقم میخوره. شاهدش هم جایی هست که  می

ای که سرکارگر، لیست  ریزد یا اون صحنه ش اون نقشه و برنامه را میبرای گشایش بخت دختر

کند و  بیند، لیست رو می ها رو به تابلو میزند، وقتی اسم خودش را می ها و اخراجی تعدیلی

رود دنبال طرف! گویا همه کاره اوست و خدا جایگاهی ندارد. یا سر بحث خودکشی دسته  می

وی « شود مادر( مطرح می) توسط نقش مثبت داستانجمعی که در دو جای فیلم و حتی 
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« امری منفی و الگو گرفته از غرب»فیلم اینجا بدون من را « پایان بندی مبهم و باز»همچنین 

نتیجه پایان بندی مبهم برای بیننده چیزی جز سرگردانی »داند، در این رابطه معتقد است که:  می

]اصل علیت[ و هرچیزی فرجام مشخصی دارد. "هکل فعل غای"نیست. در حالی که ما معتقدیم 

 «اما غایت این فیلم سرگردانی است

رسد که تسلط اصحاب موسسه امام خمینی نسبت به مباحث فلسفه غرب و  به نظر می

 همچنین آراء منتقدانه ایشان نسبت به ارکان نظام هستی شناختی و معرفت شناختی غرب مدرن

سم(، تأثیر غیرقابل انکاری بر نحوه تحلیل ایشان نسبت به اومانیسم، سکوالریسم و ماتریالی)

سینمای اجتماعی و مسائل اجتماعی به جا گذاشته ولذا هیچ گونه مسامحه نظری را در مواجهه 

 با پیامدهای نظری و عملی مدرنیته برنمی تابند.

های شارحان انتقادی فلسفه  مقوالت محوری منتج از تحلیل ب. تکلیف گرایی فردی:

سالمی پیرامون مسائل اجتماعی نماینگر گرایش به نوعی تکلیف گرایی فردی در تحلیل مسائل ا

در  "عوامل فردی"توان در اقبال بیشتر پاسخگویان این شاخه به  است. این گرایش عمده را می

و توجه و  -نسبت به شاخه فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان -ارزیابی علل بروز مسائل اجتماعی

تقوا، اخالق و ایمان فردی، "باالی متعلقان این شاخه بر عوامل فرهنگی فردی همچون تمرکز 

در گونه شناسی عوامل  - "نپختگی شخصیتی زن، برقراری روابط عاطفی و دوستی غیرشرعی

مشاهده نمود. به طوریکه یکی از نمایندگان این  -فرهنگی مؤثر بر پیدایش مسائل اجتماعی

گاه غربی به انحرافات اجتماعی که ارتکاب جرم را اصوالً ناشی از نقصان ن»(، با رد 2 کد) شاخه

ترین  ، مهم«آورد و برای فرد مسئولیت خاصی قائل نیست ساختارهای اجتماعی به حساب می

عدم پایبندی اعتقادی و ایمانی و ضعف »عامل بروز مشکالت و مسائل فیلم زیر پوست شهر را 

عامل اصلی شخصیت ساز انسان اراده و اختیار خودش است. »ید: گو دانسته و می« اخالقی افراد

ممکن است ساختارها و نهادها هم کارشان را درست انجام بدهند اما تا خود فرد نخواهد، 

تواند قصور و  کند. مثل فرزند نوح. برای همین است که فردای قیامت هم کسی نمی تغییری نمی

خانواده عباس( وضعیت ) ها .اصالً یک سؤال، اگر اینخطاهای خودش را گردن دیگران بیندازد..

« شد، آیا دیگر هیچ مشکلی اجتماعی و فرهنگی نداشتند؟؟! شان درست می اقتصادی و معیشتی

قبح زدایی از سقط جنین و انذار »( نیز، 3 کد) دیگر نماینده شاخه فلسفه اسالمی انتقادی

ثر منفی فیلم ترانه نام برده است. این را به عنوان چشمگیرترین ا« مخاطب از سنت ازدواج
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توان به وضوح  ( نیز می1 کد) رویکرد تفسیری را در تقریر دیگر نماینده موسسه امام خمینی

نظیر ) تقبیح امور حالل»مشاهده نمود، چرا که وی هم به سیاق هم فکران دیگرش، با یادآوری 

مثل تشویق دختر به آرایش توسط ) آرایش کردن دختر در خانه( و عادی جلوه دادن امور حرام

در فیلم « مادر، جلوی مهمان مرد( و بگو و بخندِ خالفِ حیایِ دختر جوان با مهمان مرد خانه

، علت وضعیت نابسامان خانواده اصلی در این فیلم بدین شکل صورت بندی 1اینجا بدون من

رش حل شود، دست به کسی که به خدا ایمان داشته باشد، برای اینکه مشکل دخت»کرده است: 

اش را، عیب فرزندش را. میگه پسندم آنچه را  پذیرد مشکالت خانواده شود. می دامان رفیقش نمی

پسندم، سالمتی یا بیماری را هم اگر داد  پسندم، غنا را داد می جانان پسندد، فقر را داد می

 «پسندم می

ای خصایل  ینی، در پارهریشه رویکرد تکلیف گرایی فردی نزد نمایندگان موسسه امام خم

مسئولیت فرد انسانی در »نظری و بعضاً عملی آنان قابل پیگیری است؛ نخست، تاکید محکم بر 

اعتباری دانستن جامعه و متعلقات »، دوم «برابر خدا و اطاعت کامل و دقیق از اوامر و نواهی الهی

ایشان نسبت به  ( و سوم، گشودگی باالی253: 1389فراتی، «)مفهومی آن چون روح جمعی

حوزه سیاست و گرایش مثبت شدید به مشروعیت نظام حاکم اسالمی و عملکرد مطلوب آن. 

طبیعی است که نگاه تأیید آمیز یک طیف فکری به ساختار کالن حکومتی و اجرایی کشور، 

اثرگذاری عوامل ساختاریِ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در بروز مسائل اجتماعی را نزد ایشان 

 سازد. گ میکمرن

یکی از خصایل محرز در چارچوب تحلیلی  پ. چارچوب تحلیلی ذهنی و غیرمیدانی:

مصاحبه شوندگان طیف انتقادی فلسفه اسالمی، رویکرد ذهن گرایانه در تحلیل و ارزیابی مسائل 

های این  های متعددی از یافته اجتماعی و متون فیلمیک است. این خصلت بارز ایشان در شاخص

ابل مالحظه است؛ از جمله در دو شاخص ترجیحات مفهومی و ادراکات مفهومی پژوهش ق

های آنان وجه نظری غلبه داشته است. زیرا در ادراکات مفهومی  ابداعی پیرامون فیلم، پاسخ

های عینی  باوجود کثرت و تنوع مفاهیم و مسائل و آسیب-هایی که دیده اند ایشان از فیلم

                                                           
اگر »می و بگو بخند یلدا و رضا در فیلم اینجا بدون من، از این قرار است؛ تر این نماینده مشرب فلسفه اسالمی با رویکرد انتقادی، در مورد صحنه دورِه و کامل تر یقنظر دق 1

اش با مردان و پسران مواجهه داشت، رفتارش خالف حیا نبود. اما با در نظر گرفتن شخصیت محجوب و  یک دختر عادی و معمولی بود که پیش از این در زندگی روزمره

 .«شود یو حیا محسوب م، رفتارش یک رفتار خالف عادت اش یراجتماعیغ
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این جنس از  -ها مسائل خانوادگی و طالق و مسائل زنان در فیلماجتماعی چون مهاجرت، فقر، 

فقط در حد یک بار اشاره به مسأله فقر( و ) مسائل اجتماعی بازخورد بسیار ناچیزی داشته

و « مدرنیته و سنت»ها نزد ایشان، در دو حوزه کامالً نظری  فیلم« ابداعی»ترین مفاهیم  برجسته

 بوده است.« امید»

های علمی  حلیلی ذهنی پاسخگویان طیف فلسفه اسالمی انتقادی، قطعاً ریشهاین چارچوب ت

های بنیادینی که تأثیر  و گفتمانی گوناگونی داشته است. در میان همه عوامل بالقوه، یکی از مؤلفه

آن را در بروز خصلت تحلیلی فوق الذکر ایشان به وضوح قابل مالحظه است، تسلط و تبحر 

نین تفوق بعد برهانی حکمت صدرا بر بعد عرفانی آن در منظر نگاه فلسفی علی حده و همچ

ای که در شاخه دیگر مورد مطالعه، هیچگاه به قوت شارحان انتقادی  ایشان است. خصیصه علمی

 فلسفه اسالمی نبوده است.

فلسفه اسالمی( نیز کامالً مشهود ) در واقع، همانطور که در رئوس پارادایم تمدن اسالمی

یت انتزاعی و جهت مند منظومه فلسفه اسالمی در مواجهه با موضوعات اجتماعی، است، ماه

فرهنگی و سیاسی روز، رنگ و بویی ذهن گرایانه و هنجاری به این شاخه فکری داده است. به 

ای که فارغ از شواهد عینی افراد و جوامع، بایدها و نبایدهای زندگی انسان را بر اساس  گونه

ع خود ارزیابی و تبیین نموده و خواسته یا ناخواسته ارج و منزلت تحلیل و های کلی متبو ارزش

ارزیابی میدانی و عینی نسبت به موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی را نزد ایشان پایین 

 (.217-9: 1393ذاکری، ) آورده است

یکی از ت. سیاست گرایی و پیش داوری مثبت نسبت به ساختار سیاسی کشور: 

های نمایندگان موسسه امام خمینی نسبت به مسائل اجتماعی و  ای آشکار در تحلیله مؤلفه

سینمای اجتماعی، گشودگی باال به حوزه سیاست و گرایش مثبت ایشان به ساختار حکومتی 

های فرامحتوایی حاکم بر گشودگی و امتناع نسبت  کالن کشور است. از جمله، در شاخص مؤلفه

حواشی "ان شاخه فکری مورد بحث، بیشترین توجه را به گزینه به تماشای فیلم، پاسخگوی

داشته و موثرترین عامل فرا محتوایی در تصمیم گیری ایشان برای  "سیاسی زمان ساخت فیلم

 انتخاب فیلم نیز همین مقوله است.

دهد که  های حاصل از شاخص نقد بازنمایی ساختار سیاسی نیز نشان می همچنین، یافته

انتقادی( با نحوه بازنمایی ) ل ناهمنوایی پاسخگویان متعلق به طیف فلسفه اسالمیترین عام مهم
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های این ژانر سینمایی  در فیلم "نقد بنیادین ساختار سیاسی کشور"سیاسی سینمای اچتماعی، 

کشور است. طبعاً این مسأله به معنای رویکرد حمایتی و توافقی ایشان نسبت به ساختار 

های یکی از نمایندگان موسسه امام  توان به استدالل ست. از جمله میحکومتی کالن کنونی ا

تمام معضالت »( در مخالفت با داللت سیاسی فیلم زیر پوست شهر اشاره نمود؛ 2 کد) خمینی

گذرد... تصویر خشن  حاد اجتماعیِ انعکاس یافته در فیلم، در بستر حکومت اسالمی دارد می

و یا دیگر نماینده این شاخه « لت منفی فیلم از حکومت استفیلم از پلیس به روشنی گواه دال

داند، زیرا فیلم با  می« سیاسی»سال دارم را فیلمی  15(، که اساساً فیلم من ترانه 3 کد) فکری

 سخت گیری مفرط و عدم مدارای سیستم قضایی حکومت با زندانیان»نمایش مواردی همچون 

انگار زندانی امنیتی خطرناک است!( یا رساله  عدم اجازه مرخصی حتی سر ازدواج دخترش،)

به عنوان یکی از معدود مراجع تقلید منتقد و مخالف نظام[ در میان این همه مرجع ] آقای صانعی

تقلید، و یا فقدان مراکز رسیدگی به زنان بی سرپرست در کشور؛ مسبب و مقصر اوضاع بحرانیِ 

 «است. فرهنگی و اجتماعی را حکومت و نظام نشان داده

تر  اما تفسیر چرایی این رویکرد و بینش سیاسی اصحاب انتقادی فلسفه اسالمی، احتماالً ساده

از تشخیص علل و عوامل سایر وجوه راهبرد تفسیری ایشان است. این از آن روست که اوالً 

نظام فکری این شاخه فکری، بیشترین قرابت و همگرایی نظری را با باب سیاسی فقه شیعه و 

والیت فقیه( دارد. ثانیاً، در منظر نگاه ایشان، تکلیف و ) ه تئوریک حکومت اسالمیهست

(. ثالثاً، در 1389فراتی، ) مسئولیت فردی نسبت بر مسئولیت و تکلیف اجتماعی اصالت دارد

ترین  ترین و نزدیک های حیات نظام جمهوری اسالمی، ایشان در میان حوزویان عمیق تمامی سال

های مختلف نظام  ها و ارگان دالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را با دستگاهتعامالت و تبا

 (.1390مدرسی، ) اند داشته

 : فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان7-1-2

ترین راهبرد تفسیری پاسخگویان متعلق به طیف  برجسته الف. رویکرد تربیتی و روان شناختی:

های اجتماعی، زاویه نگاهِ تحلیلیِ مبتنی  و فیلمعرفانی فلسفه اسالمی در تحلیل مسائل اجتماعی 

ترین شاهد مثال این مسأله، توجه پاسخگویان این  های تربیتی و خانوادگی است. مهم بر مؤلفه

های  در شاخصه نقد ایجابی فیلم "طرح راهکارهای روشن تربیتی و دینی"شاخه فکری به مؤلفه 

 "ناپایداری ساختار خانواده و نظام تربیتی ضعیف"اجتماعی و اشارات متعدد ایشان به دو مقوله 
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 در ارزیابی گونه شناختی عوامل فرهنگی پیدایش مسائل اجتماعی است. چنانکه پاسخگوی کد

در فیلم چهارشنبه «)خالهای عاطفی سیمین در پیدایش چالش داستان»با یادآوری تأثیر کلیدی  6

به محبت دارد و اگر به او محبت نشود، نیاز »تشبیه کرده است که « گلی»سوری(، زن را به 

دانسته، نه « خالیی روحی و روانی»از این رو وی، ماهیت مسأله زنان مطلقه را « شود. پژمرده می

بینیم سیمین  لذاست که می»...ماهیت حقوقی و اقتصادی(؛ ) شود آنچه که به طور رایج تصور می

زنند، دوباره به سمت مرتضی  کنارش می ای بعد از قطع رابطه با مرتضی، به محض اینکه ترقه

های عاطفی و جنسی و غیره میان زن و  برمی گردد... بنابراین ریشه اصلی کاهش پیوستگی

« در این فیلم( هم عدم تربیت و تعلیم صحیح اسالمی در نظام آموزش و پرورش است.) شوهر

ایی مسأله در فیلم ارتفاع ( نیز، بستر پید5 کد) به همین سیاق، دیگر نماینده این شاخه فکری

این مسائل در »پست را از زاویه مسائل عاطفی و روحی مورد موشکافی قرار داده است؛ 

وی در « سال صدمات روحی و روانی دوران جنگ را متحمل شده 8ای اتفاق افتاده که  جامعه

حد بله اجرای »شالق( خوردن قاسم در فیلم ارتفاع پست معتقد است؛ ) تحلیل موضوع حد

برای خوردن شراب، ظاهر حکم شریعته و شکی هم درش نیست اما همه چیز که فقه نیست. آیا 

بیند، بجای اصالح و رسیدگی فرهنگی  سیستم وقتی چنین اقدام خالف اخالق و شرعی را می

نیز، یکی از  4 همچنین پاسخگوی کد« باید فقط شدت عمل و برخورد قهری را بیشتر بکند؟؟!

مواجهه شخصیتی منفعالنه افراد در مقابل »ری در فیلم زیر پوست شهر را اشکاالت ساختا

ایم شاخصه مواجهه فعاالنه را  ما هنوز نتوانسته»توصیف نموده و بر این باور است که « مشکالت

 «در تربیت عمومی جامعه اعمال کنیم.

دهد که در  یها، ترجیحات مفهومی شارحان عرفان گرای فلسفه اسالمی نشان م عالوه بر این

سهم  "مفاهیم و مضامین خانوادگی"ها،  میان تمامی مضامین مورد اشاره ایشان در مورد فیلم

به ) برجستگی و محوریت مادر و اهمیت خانواده»، 7 از جمله پاسخگوی کد اند. بیشتری داشته

یر ها و وابستگی عاطفی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر( در فیلم ز واسطه نمایش فداکاری

 برشمرده است.« پوست شهر را، مسأله ای مهم و حیاتی از منظر تربیت اسالمی

دهد  همچنین، مقوالت حاصل از شاخص ارزیابی نمایش و پخش تلویزیونی فیلم نشان می

یکی از عوامل  "محوریت خانواده و پیوستگی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر"که مؤلفه 
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برای پخش از تلویزیون نزد پاسخگویان شاخه فلسفه کلیدی اصالحگری فیلم و تناسب آن 

 اسالمی با رویکرد عرفان قید شده است.

همه این موارد بدین معناست که در نظام فکری شاخه عرفان گرای فلسفه اسالمی، هسته 

توان  های تربیتی هستند. ریشه اصلی این رویکرد را می اصلی تغییر و تحوالت اجتماعی، مؤلفه

روحی و ] های عرفانی و اخالقی شاخه فکری نسبت به اصالت و اولویت مایه در گرایش این

(. امری که در 215: 1393ذاکری، ) روانی[ در پرورش و تکامل شخصیتی افراد دانست

چارچوب نظام کالن فکری و عملی اسالم، عمدتاً در قالب روابط تربیتی و خانوادگی قابل 

برآورده شدن نیازهای روحی و روانی فوق الذکر، تحقق است. ولذا برای تاکید بر اهمیت 

های آشکار و اخیر این  مسیری جز تمرکز بر مفاهیم و مسائل تربیتی وجود ندارد. یکی از نمونه

رویکرد معرفتی شارحان عرفانی فلسفه اسالمی، بازخورد آیت اهلل جوادی آملی نسبت به فضای 

ور است؛ جاییکه ایشان با وجود بیان برخی تنش آمیز اجتماعی و سیاسی اواخر دهه هشتاد کش

اش را در موضع متفاوتی به کار بسته  معدود، اما سرمایه گذاری اصلی تذکرات و مواضع سیاسی

را که « مفاتیح الحیات»تربیتی ممتازی چون  -و برخالف فضای سیاسی غالب کشور، اثر اخالقی

جوادی ) دهد ار و ترویج عمومی قرار میکامالً در تراز فهم عمومی جامعه است، در اولویت انتش

 (.1391آملی، 

 توان در تشریح علت اقبال پاسخگویان شاخه فلسفه اسالمی ای دیگری که می اما عامل پایه

عرفان( نسبت به مفاهیم و موضوعات خانوادگی و تربیتی ذکر نمود، عدم گرایش ایشان به )

با وجود آنکه دو مورد  -ماعی استمحوریت عوامل اقتصادی و سیاسی در بروز مسائل اجت

فقر و ناکارآمدی ساختار حکومتی و ) های اجتماعی دیگر از مفاهیم و مسائل محوری فیلم

با این مالحظه، طبیعی است که پاسخگویان طیف عرفان  -دولتی( در همین دو حوزه بوده است

تری دارد،  پررنگ گرای فلسفه اسالمی، موضوع خانواده و مسائل تربیتی را که صبغه فرهنگی

 برگزینند.

مقوالت حاصل از شاخص ترجیحات  ب. توازن و جامعیت نسبی چارچوبه مفهومی:

که بیشترین -دهد که بعد از پاسخگویان طیف تجددگرا مفهومی سینمای اجتماعی ایران نشان می

این پاسخگویان گروه  -اند تعادل و جامعیت را در چارچوب تحلیلی و مفهومی خود داشته

اند که پراکندگی نسبتاً متوازن و جامعی در تشخیص  لسفه اسالمی با گرایش عرفان بودهف
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ها  های اجتماعی داشته و تمامی موضوعات اجتماعی محوری فیلم مضامین و مسائل محوری فیلم

خانواده، ناکارآمدی ساختار سیاسی و اجرایی کشور، مسائل و حقوق زنان، فقر و "من جمله 

 اند. را کمابیش شناسایی کرده "یاختالفات طبقات

این راهبرد تفسیری متوازن و جامع نگرانه نمایندگان شاخه فلسفه اسالمی با گرایش عرفان، 

یعنی عالمه ) قطعاً بی ارتباط با پارادایم و روش شناسی پیشقراول اصلی این جریان فکری

 نیتر مهم، زانیالم تفسیر ۀقدمطباطبایی( در تفسیر قرآن نبوده است. چنان که خود عالمه نیز در م

فرق است بین این که مفسر تنها به دنبال : »کند یمچنین توصیف  رکن سنت تفسیری خود را این

خواهد بفهمد آیه  معنی و منظور آیه قرآن باشد یا دنبال حمل معنایی خاص به آیات؛ اولی که می

را به طور موقت فراموش کند و های علمی خود  گوید، باید تمام معلومات و نظریه قرآن چه می

)عالمه « دهد به هیچ نظریه علمی تکیه نکند؛ ولی دومی نظریات خود را در مسأله دخالت می

روشنی نمایانگر پافشاری و اصرار  (. این مسئله به253-4: 1391طباطبایی به نقل از خسروپناه، 

فردی در فرایند تفسیر قرآن گرایی و اجتناب از تمایالت و تعلقات  عالمه طباطبایی بر عینیت

مندان و پیروان چنین گرایشی نزد عالمه، بر سایر وجوه تحلیلی عالقه ۀاست. بدیهی است که غلب

که آنان  گردد یمفکری عالمه پیرامون موضوعات اجتماعی و سیاسی روز تأثیر گذارده و موجب 

یق و ترجیحات شخصی در ی و پرهیز از ِاعمال سالطرف یبنیز خود را تا حد امکان ملزم به 

ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بدانند. بنابراین، حتی رضایت نمایندگان این شاخه ها لیتحل

)ارتفاع پست،  اند دهیدیی که ها لمیفشرایط اجتماعی در اغلب  ۀگرایان فکری از بازنمایی واقع

شناسی  دایم و روشبه حساب نفوذ همان پارا توان یمی و زیر پوست شهر( را نیز سور چهارشنبه

 عالمه طباطبایی گذاشت. ۀداران رئالیستی و غیر جانب

و بعضاً متعارض( همنوایی ) دالیل متنوع های سیاسی: پ. فقدان تعصبات و پیش داوری

های  ترین عالمت سؤال ها، یکی از مهم طیف عرفانی فلسفه اسالمی با تعریضات سیاسی فیلم

ن روست که نمایندگان این شاخه فکری، به صورت توامان های این پژوهش است. این از آ یافته

نقد ضمنی ساختار سیاسی، نقد بنیادین ساختار سیاسی، نقد ضمنی "با پنج مقوله متفاوت 

اند. شاهد مثال این مطلب  اظهار همنوایی کرده "منتقدین ساختار سیاسی، رویکرد غیرسیاسی

واقع بینانه[ ساختار سیاسی ] ست را نمادشخصیت حراستی فیلم ارتفاع پ» 5 آنکه پاسخگوی کد

« گیرند قانون گریز( که در مقابل مردم قرار می) ناسالم و اقشار مذهبی افراطی و بی ضابطه
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بعد از جنگ »داند که  دانسته و تعریض سیاسی اصلی فیلم ارتفاع پست را نسبت به گروهی می

ردند و در قبال مردم عادی کم میدان دار و صاحب منصب شدند اما از قدرت سوء استفاده ک

برای همین هم وی، نقد سیاسی فیلم را تقریباً تأیید نموده و بر آن است که « کاری کردند.

نیز،  4 از سوی دیگر، پاسخگوی کد« معارضتی با اصل نظام و کالن سیاست جامعه ندارد.»

نگ و بوی سیاسی غلبه زاویه نگاه اجتماعی و فرهنگی فیلم زیر پوست شهر بر ر»ضمن تحسین 

کند:  ، داللت و تصویر سیاسی این فیلم را مثبت ندانسته و منظور آن را اینچنین تشریح می«آن

کنند و برای بهبود اوضاع هم  داره میگه مسئولین و سیاستمداران وضعیت مردم را درک نمی»

اوضاع واقعی مردم خواهند، متوجه نیستند!( و شعارهایشان هم با  نه اینکه نمی) ای ندارند برنامه

همچنین دیگر نماینده « مثل بگیر و ببند( برنامه مناسبی نیست.) تناسبی ندارد و اقداماتشان هم

( هم با داللت سیاسی فیلم زیر پوست شهر اظهار همدلی 7 عرفان()کد) جریان فلسفه اسالمی

ها هم که  نی اینها را هم نقد کرده است...که یع حتی دوم خردادی»کرده است، زیرا از نظر وی 

وی همچنین، برخالف « آمدند برای مردم یک کاری بکنند، به دعواهای سیاسی کشیده شدند

که فیلم زیر پوست شهر را واجد تجلیات  -شاخه فکری سیاست گرای فلسفه اسالمی انتقادی

ه و برخی فیلم فوق را به طور همزمان واجد رویکرد فعاالنه و امیدوارکنند -اند ناامید کننده یافته

های فرامحتوایی مؤثر بر انتخاب فیلم، بهای  تجلیات ناامید کننده دانسته و در شناسایی مؤلفه

 اند. ناچیزی برای حواشی سیاسی زمان ساخت فیلم قائل شده

ی سیاسی متعلقان ها نگرشو  ها دگاهیدی تحقیق پیرامون ها افتهاما این دو قسم از ی

که به یاد آوریم بزرگان این سنت فکری در  شود یممعنادار گرای مشرب صدرایی، زمانی  عرفان

پناه( و  آملی، صمدی آملی و یزدان ۀزاد قم )همچون علمای عظام جوادی آملی، حسن ۀحوز

نظام جمهوری  "کلیت" ۀنمایندگان این شاخه فکری در این پژوهش، همواره دربار طور نیهم

به صورت  غالباًسیاسی روز کشور را نیز  ی مثبت آشکاری داشته و موضوعاتریگ جهتاسالمی 

گرفت،  توان یمی فوق ها افتهی که از یا جهینت نیتر محتمل. بر این اساس، ندینما یمجدی دنبال 

ی سیاسی روز ها چالشدر تحلیل  ها یداور شیپی و پرهیز از تعصبات و طرف یبوجود نوعی 

 کشور است.

تفسیری و تحلیلی پاسخگویان طیف فلسفه  ترین عواملی که در بروز این منش یکی از مهم

اسالمی با رویکرد عرفان، مؤثر واقع گردیده است، پرهیز جدی ایشان از ورود به میادین و 
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و  سال انیمی سیاسی شایع در میان برخی از حوزویان است. به عبارت دیگر، متعلقان ها عرصه

هود بزرگان و فضالی زنده و اسالمی با رویکرد عرفان، طبق سنت مع ۀحتی جوان شاخه فلسف

جوادی آملی و  اهلل تیآآملی،  ۀزاد خود )چون عالمه طباطبایی، عالمه حسن ۀیافت وفات

نظیر آنچه در میان  -ی سیاسیها یکنشگرو  ها نقشاز ایفای  غالباًپناه(  یزدان االسالم حجت

اسی در قالب حذر نموده و از هرگونه فعالیت سی -امام خمینی مرسوم است  ۀاصحاب موسس

روحانیت یا مجمع محققین و  ۀمدرسین و جامع ۀانتخابات، مطبوعات، تشکیالت )اعم از جامع

 .اند دهیورزمدرسین( اجتناب 

ی سیاسی نبوده و چنین ها حوزهگاه به معنای قهر و گسست ایشان از  هیچ مسئلههرچند این 

سیاری از مسائل سیاسی کالن تعبیر نشده است؛ چرا که اعضا و پیروان این شاخه فکری در ب

کلیدی آن است که مرز  ۀاعالم موضع و دیدگاه داشته و دارند؛ اما نکت ۀکشور، نفیاً یا اثباتاً سابق

نظری تجاوز نکرده و به کنشگری عملی یا مستمر در  ۀاز این گستر معموالًورزی ایشان  سیاست

ن این تقید و پرهیز متعلقان ی سیاسی خُرد منجر نشده است. حال با در نظر گرفتها حوزه

ی و فقدان تعصبات و تعلقات سیاسی در میان طرف یباسالمی، ریشه و علت  ۀگرای فلسف عرفان

 خواهد بود. درک قابل شیازپ شیبنمایندگان این شاخه فکری، 

های  ترین مؤلفه یکی از مهم ساختار:-ت. شالوده تحلیلی مرکب از دو قطبی عاملیت

نمایندگان جریان فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان، گرایش به نوعی چارچوبه تفسیری در 

ساختارگرایی در تحلیل مسائل اجتماعی بوده است. گواه و استناد اصلی این مدعا، نتایج جدول 

پیرامون پراکندگی عوامل فردی/جمعی در پیدایش مسائل اجتماعی است. بر اساس این  3

 اند. شتری به عوامل جمعی داشتهجدول، شاخه فکری فوق الذکر، گرایش بی

اما این سویه نسبی ساختارگرایانه هرگز تا سرحدِ بروز نگاه جبری به تحوالت اجتماعی 

نیز توسط پاسخگویان  "ضعف تقوا، اخالق و ایمان فردی"رود، چرا که همزمان،  پیش نمی

اسی عوامل فرهنگی ای کلیدی در گونه شن شاخه فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان، به عنوان مؤلفه

گردد. عالوه بر این، اشارات گوناگون پاسخگویان این طیف  پیدایش مسائل اجتماعی مطرح می

در نقد بازنمایی الگوهای جنسیتی  "حجب و حیا"های اخالقی و ایمانی فردی مثل  به شاخصه

نی بر گواه دیگری است از جایگاه برجسته راهبرد تحلیلی مبت -های اجتماعی زنانه در فیلم

 اخالق و ایمان فردی در میان اعضای شاخه فکری فوق.
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این گرایش توامان پاسخگویان شاخه فلسفه اسالمی با گرایش عرفان، به دو محور مؤثر 

عاملیت و ساختار در تغییر و تحوالت اجتماعی، بدان معناست که ایشان، در ارزیابی مسائل 

 فرد( و ساختار) یص عوامل متأثر از سوژهاجتماعی واجد نوعی تعادل و توازن نسبی در تشخ

 جامعه( هستند.)

های فکری مورد مطالعه، در گرایش به عوامل  در این میان، قوت و ضعف هر یک از شاخه

های معرفتی مؤثر بر پیدایش  ساختاری یا فردی، روزنه راهگشایی است برای تفسیر و فهم ریشه

عبارت دیگر، نسبت مستقیم گرایش مثبت هریک راهبرد تفسیری فوق الذکر در روحانیت قم. به 

های فکری به تجدد و مدرنیته و میزان گرایش پاسخگویان به عوامل جمعی، حاکی از  از شاخه

تأثیر مثبت گشودگی نظری به مدرنیته، بر گرایش به عوامل ساختاری است. برای همین است که 

هانه و ناخودآگاهانه( بیشتری از خودآگا) نمایندگان موسسه امام خمینی، که انقطاع وگسست

نسبی( به عوامل فردی بوده است. این بدان ) های مدرن دارند، دارای بیشترین گرایش اندیشه

های مدرن، سبب ساز شکوفایی اندیشه  معناست که مواجهه و گشودگی با آراء و اندیشه

ساحت و  اجتماعی و جمع گرایی تحلیلی در ساحت اندیشه سنتی حوزه قم گردیده است.

 بر رعایت شریعت فردی استوار بوده است. -عمدتا-میدانی که به طور سنتی

اما خصلت معرفت شناختی دیگری که احتماالً در فاصله گرفتن سویه تحلیلی شاخه عرفان 

کنشگر فردی( در تغییرات اجتماعی تاثیرات ) گرای فلسفه اسالمی از گرایش مطلق به سوژه

طره نوعی تقدیرگرایی هستی شناختی پیرامون سیروریت و تغییرات غیرمستقیمی داشته است، سی

(. در واقع، از آن جاییکه 1394مسگر طهرانی، ) عالَم، در پارادایم معرفت شناختی عرفانی است

باور به تقید و وابستگی نسبی اراده و اختیار سوژه انسانی به برخی شرایط و مقتضیات اجتناب 

های سوژه گرای مطلق و  یلی تغییر و تحوالت اجتماعی را از نگاهناپذیر تقدیری، چارچوبه تحل

تواند محور مقابل مؤثر بر تغییرات  سازد، ولذا به طور طبیعی می اگزیستانسیالیستی دور می

را در منظر نگاه ایشان تقویت ساخته و نوعی گرایش غیرمستقیم به تحلیل  -ساختار-اجتماعی

 ا در پی آورد.ساختارگرایانه تغییرات اجتماعی ر
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: راهبردهای تفسیری اختصاصی در در دو شاخه فکری جریان فلسفه اسالمی حوزه 10جدول 

 علمیه قم

 

 مشترک( در جریان فلسفه اسالمی حوزه علمیه قم) : راهبردهای تفسیری عمومی6-2

پیرامون پراکندگی موضوعی عوامل پیدایش  3و جدول  1نتایج نمودار الف. فرهنگ گرایی: 

به طور -پاسخگویان این پژوهش، عوامل فرهنگی دهد که در میان کلیه مسائل اجتماعی نشان می

اند. این سویه  تری نسبت به عوامل سیاسی و اقتصادی داشته جایگاه ممتازتر و مرتفع -میانگین

مفهومیِ عمومی در نمایندگان جریان فلسفه اسالمی موجب گردیده است که مسائل و عوامل 

، حاشیه نشینی، مهاجرت و .... نقش و عینی اجتماعی و اقتصادی از قبیل اعتیاد، فقر، فحشاء

تر و محدودتری در نظام تحلیلی ایشان پیدا نموده و غالباً در حد عاملی  جایگاه به نسبت ضعیف

توان در  درجه دوم یا درجه سوم در تحلیل مسائل اجتماعی طرح گردد. اوج این نگاه را می

ادی مشاهده نمود، که با گرایش غالب های نمایندگان شاخه فلسفه اسالمی با رویکرد انتق دیدگاه

به عوامل فرهنگی در تحلیل علل و عوامل مسائل اجتماعی، عوامل اقتصادی یا سیاسی را 

از شاخه  2 توان به پاسخگوی کد اند؛ برای نمونه می بالموضوع و بی اهمیت استنباط نموده

در مورد دالیل پیدایش های خود  انتقادی( اشاره نمود که در جمع بندی صحبت) فلسفه اسالمی

شان درست  ها وضعیت اقتصادی و معیشتی اگر این»گوید:  مسائل فیلم زیر پوست شهر می

که در پاسخ  1 و یا پاسخگوی کد« شد، آیا دیگر هیچ مشکلی اجتماعی و فرهنگی نداشتند؟؟! می

شاخه فکری/ 

 بستر موضوعی
 مدرنیته

تعادل نظام 

 مفهومی

اصالت فرد 

 یا جامعه
 سایر سیاست

فلسفه اسالمی 

با رویکرد 

انتقادی )موسسه 

 امام خمینی(

خودآگاهی و 

نه مواجهه فعاال

 در برابر مدرنیته

 

عدم توازن و 

جامعیت 

چارچوبه 

 مفهومی

تکلیف گرایی 

 فردی

سیاست گرایی و 

پیش داوری مثبت 

نسبت به ساختار 

 سیاسی کشور

چارچوب 

تحلیلی ذهنی 

 و غیرمیدانی

 

فلسفه اسالمی 

 با رویکرد عرفان
- 

توازن و 

جامعیت نسبیِ 

چارچوبه 

 مفهومی

شالوده 

تحلیلی مرکب 

 از دوقطبی

 ساختار-سوژه

فقدان تعصبات و 
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رویکرد 

 تربیتی
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ث را یاد فقط همین یک حدی»گوید:  به علت اصلی ابتالی خانواده در فیلم اینجا بدون من می

نزدیک است که فقر به کفر انجامد[ بله اگر کسی ایمان ] اند که کاد الفقر ان یکون کفرا گرفته

نداشته باشد نزدیک است که کافر شود، اما اگر کسی ایمان داشته باشد نه... پسندد آن چه را 

ست. اصحاب جانان پسندد. متاسفانه این دید در جامعه ما نیست که فقر الزاماً چیز بدی هم نی

فقرشان به حدی بود که ساتر نداشتند نماز  -که جایشان کنار رسول خدا هست در بهشت-صفه

غیر از  به) بخونند، برای همین نوبت به نوبت نماز می خوندند... شما کدامیک از اساتید اخالق

دار ع( مگر پول) مأل احمد نراقی( را دیدید که زندگی مرفهانه ای داشته باشند؟؟ حضرت علی

 «نبودند؟ ولی زندگیشون فقیرانه بوده...

های دیگر شاخه فلسفه اسالمی نیز  البته ردپای این رویکرد فرهنگ گرایانه را در پاسخ

فقدان »)فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان( که 5 توان مالحظه نمود؛ از جمله پاسخگوی کد می

مل و زمینه اصلی بروز ماجرای بینش و عمق فرهنگی و دینیِ گروهی از اعضای جامعه را، عا

چرا که در خود »نه فقر و مسائل معیشتی(، ) در فیلم ارتفاع پست دانسته است« هواپیماربایی

هنجارشکن[، حتی اخالق و انسانیت را هم زیر پا ] فیلم هم گاهی دیده میشه که این گروه

 «گذارند می

قابل طیف زاویه نگاه این سویه مفهومیِ فرهنگ گرایانه روحانیت، درست در سوی م

ماتریالیستی و مارکسیستی به تغییر و تحوالت اجتماعی است و بی گمان تابعی از نظام هستی 

های فرهنگی و اخالقی را عامل اصلی تغییر  شناختی روحانیت شیعه است، که عوامل و شاخصه

اصالت اقتصاد،  در بحث از اصالت اعتقاد و یا»داند؛ تا جایی که  و تحوالت فردی و اجتماعی می

در مورد اینکه عوامل اقتصادی خود چه نقشی در شکل گیری باورها داشته و چگونه باورها را 

 (.217-9: 1393)ذاکری، « شود کند، چندان بحثی نمی جهت دهی می

عالوه بر شاخه فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان که در  ب. محوریت نسبی نهاد خانواده:

برجسته و واالیی برای مقوالت مربوط به خانواده و نظام تربیتی قائل های خود، جایگاه  تحلیل

اند، در شاخه دیگر فلسفه اسالمی نیز، مؤلفه خانواده کم و بیش مورد توجه نسبی قرار  گردیده

گرفته است. برای اثبات این مسأله باید نخست به نتایج حاصل از شاخص گونه شناسی عوامل 

مقوالت "عی مراجعه نمود، که ردپای آشکاری از گرایش به فرهنگی پیدایش مسائل اجتما

خورد. افزون بر این، در شاخص  نزد نمایندگان هر دو شاخه به چشم می "خانوادگی و تربیتی
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ترجیحات مفهومی روحانیت از سینمای اجتماعی، نمایندگان شاخه فلسفه اسالمی با منظر 

یکی از نمایندگان  اند. از جمله، داشته "ادهمفهوم و مسأله خانو"عرفان، گرایش معناداری به 

شخصیت پردازی سیاه و سفید مرد و زن »( نیز با اشاره به 4 عرفان()کد) شاخه فلسفه اسالمی

در فیلم زیر پوست شهر، این سوگیری منفی فیلم نسبت به مرد خانواده را غیرمنصفانه و « داستان

زن کامالً بی خاصیت و بی مسئولیت بود. که مرد برخالف »غیرقابل باور خوانده و گفته است: 

شد چرا این اینجوری است؟؟! چرا انقدر بی خاصیت است؟؟! خب این  خب احساس می

دهد که طبیعی نبوده است و مرد ایرانی اینطوری نیست. البته برخی از خصایل  خودش نشان می

فی زنان قصه که فیلم منفی مردان داستان واقعی است اما نکته این است که برخالف نقاط من

باهاشون همدلی داشته و موجه جلوه داده، ولی با مردها همدلی نکرده و تقبیح کرده است 

 «عمدتاً.

ای در  موضوع خانواده نیز به سیاق شاخصه ایمان و اخالق فردی، صبغه و زمینه گسترده

های کلیدی در  متون روایی و قرآنی دارد، ولذا اهمیت و موضوعیت آن به عنوان یکی از اهرم

فرایند تغییر و تحوالت اجتماعی، در منظر نگاه و بینش جریانات گوناگون روحانیت شیعه کامالً 

 قابل درک و انتظار است.

یکی از دو مخرج مشترک مفهومیِ در میان نمایندگان هر دو  پ. محوریت مفهوم امید:

ی در شاخص ارزیابی شاخه جریان فلسفه اسالمی، مؤلفه کلیدی امید است. که به روشن

های اجتماعی و تناسب پخش تلویزیونی آن، خود را نشان داده است.  اصالحگری/ تخریب فیلم

چرا که شاخه فلسفه اسالمی انتقادی، ذیل مقوالت مخرب و نامطلوب سینمای اجتماعی و با 

ذیل مقوالت عرفان( نیز ) اند و طیف فلسفه اسالمی از آن یاد کرده "تجلیات ناامیدکننده"عنوان 

مورد  "رویکرد امیدوارکننده و فعاالنه در برابر مشکالت"اصالح بخش و مطلوب فیلم و با تعبیر 

 اند. توجه قرار داده

این بدین معناست که در منظر نگاه هر دو شاخه جریان فلسفه اسالمی، امید جایگاهی 

ینمای اجتماعی نیز اگر حیاتی در اصالح و سامان دهی تغییر و تحوالت اجتماعی دارد. ولذا س

بایست تاثیرات مثبت مقوله امید در  خواهد نقشی مثبت و سازنده در این زمینه ایفا کند، می می

 های اجتماعی را، به خوبی متبلور نماید. مناسبات و چالش
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مخرج مشترک مفهومیِ دیگر در شاخص ارزیابی  ت. رویکرد آموزشی و ارشادی:

آموزش و "اجتماعی توسط جریانات مختلف روحانیت، مفهوم های  اصالحگری یا تخریب فیلم

تاثیرات ضدآموزشی و "انتقادی( با عنوان ) است. زیرا در شاخه فلسفه اسالمی "ارشاد

انذارگری و "از آن یاد شده و در طیف فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان نیز با تعبیر  "ضداخالقی

 بدان اشاره شده است. "تنبه آفرینی

ن گرایش و تمایل روحانیت به تاثیرات آموزشی و ارشادی فیلم، در برخی موارد هرچند ای

)فلسفه اسالمی با رویکرد "داستان مقاوم و کامل تیشخص ساختن برجسته و طرح"چون 

عرفان(، حالت آموزش و تنبه غیرمستقیم را داشته است اما در برخی از پاسخگویان هم رنگ و 

 و ارتیز دعا، صحنه شینما"گیرد؛ مواردی از قبیل  به خود میبوی ارشاد و آموزش مستقیم را 

انتقادی( قرار گرفته ) که مورد اشاره پاسخگویان شاخه فلسفه اسالمی "ها شخصیت توسط نماز

که توسط  "مسائل حل و بهبود جهت در یتیترب و ینید روشن یراهکارها طرح"است. و یا 

عالوه بر این، تاکید یکی از نمایندگان شاخه  عرفان( اشاره شده است.) شاخه فلسفه اسالمی

بیانگر  "بازنمایی منفی و ضعیف از نمادها و مفاهیم مذهبی و دینی"فلسفه اسالمی انتقادی بر 

(، 3 کد) گرایش ایشان به رویکرد آموزشی و ارشادی مستقیم است. تا جایی که این پاسخگو

دهد  چون واقعیت جامعه را نشان نمی»اند؛ د را قصد خیری نمی« قصد و نیت سازنده فیلم ترانه»

های محجبه  مثل همکالسی) و با انعکاس تصویر غالباً منفی و زشت از نمادها و مفاهیم مذهبی

اما فاسد ترانه و یا شخصیت مادر امیر(، نسبت به سالمت طیف مذهبی جامعه سوءظن ایجاد 

نان چادری و مراکز و مؤسسات خیریه دینی، کند که ز کند. مثالً در مورد مادر امیر دارد القا می می

دنبال منافع خودشان و سودجویی هستند و واقعاً دغدغه دینی ندارند، کما اینکه مادر امیر به 

 «دهد. ترانه حتی پیشنهاد سقط جنین هم می

تبیین این رویکرد آموزشی و ارشادی روحانیت تنها از رهگذر فهم فلسفه وجودی روحانیت 

شیعه قابل درک است. در واقع، روحانیت شیعه که فلسفه وجودی خود را در در نظام فکری 

داند، طبعاً در  هدایت مردم به مسیر دین اسالم و تبلیغ و ترویج مردم به همین راه و روش می

تحلیل سینمای اجتماعی و مسائل اجتماعی مردم نیز به همین راهبرد کلی سوق پیدا کرده است. 

، این رکن هویتی «های ورود طالب به حوزه علمیه انگیزه»پیرامون  «فروغی»پژوهش میدانی 

روحانیت کنونی قم را به نحوی شفاف و روش مند کشف و صورت بندی کرده است، به 
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دست آمده در این پژوهش اکتشافی را  طوری که یکی از هشت دسته مقوله محوری به

 دهد تشکیل می« دغه دین داری مردم(نظیر اصالح جامعه و دغ) های اجتماعی و بیرونی انگیزه»

 (.1392شریعتی و فروغی، )

قالب تفسیری دیگری که در هر دو  ث. امکان و مطلوبیت عقالنیت و پختگیِ هویتی زنان:

شود، نوعی گرایش و تمایل به شخصیت عقالنی  شاخه مورد مطالعه در این پژوهش مشاهده می

قع، علی رغم اختالفاتی که دو نحله فلسفه و پخته در الگوهای جنسیتی زنانه است. در وا

عرفان(، در همنوایی یا ناهمنوایی با الگوهای جنسیتی ) انتقادی( و فلسفه اسالمی) اسالمی

اند، اما همگی همنوایی یا ناهمنوایی خود را با استناد به  های زن در فیلم خود داشته شخصیت

ت پذیری، پختگی و عقالنیت، اعتماد دلسوزی و مسئولی"وجود یا فقدان مفاهیم مشترکی چون 

اند. این بدان معناست که  منحصراً شاخه فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان( ابراز داشته) به نفس

ترین وجوه شخصیت مطلوب زنانه از منظر دو شاخه فوق، خصایلی از قبیل استحکام و  مهم

 پختگی، عقالنیت، دلسوزی و مسئولیت پذیری هستند.

های نمایندگان دو شاخه مذکور پیرامون نحوه شخصیت پردازی  دقیق دیدگاه تشریح و مرور

های مورد بررسی، خالی از فایده نخواهد بود؛ جایی که نماینده شاخه فلسفه  زنان در فیلم

( به طور تلویحی از شخصیت پردازی فیلم اینجا 1 پاسخگوی کد) اسالمی با رویکرد انتقادی

هرچند تاحدود »یه نموده و آن را اینچنین توصیف کرده است: های خانم گال بدون من از نقش

اش مدیریت داشت، اما مدیریتی ناسالم و به  زیادی شخصیت خود باوری داشت و بر خانواده

دوستِ ) خواهد رضا دور از درایت و فهمیدگی. مثال بارزش هم همان قسمتی است که می

استگاری کند. آیا آدمی که عزت نفس پسرش( را به سمت دخترش جذب کند تا از دخترش خو

موضع نماینده شاخه فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان نیز، « کند؟! داشته باشه همچنین کاری می

نمایانگر نوعی گرایش مفروض به عقالنیت و پختگی شخصیتی زنان بوده است؛ چنانکه یکی از 

« شخصیت مسئوالنه مادر»(، 4 پاسخگوی کد) نمایندگان شاخه فلسفه اسالمی با رویکرد عرفان

زن مطلوب »گوید:  را یکی از دلپذیرترین ابعاد این فیلم برشمرده و در توضیح دیدگاه خود می

کسی هست که در تمام فشارهای زندگی نشکند. خب در پایان فیلم هم نشون میده که 

و  های طاقت فرسای زیاد سر قضیه پسرش شخصیت مادر قصه با وجود وارد آمدن گرفتاری

ده و مأیوس نمیشه و میره دنبال حل  تخلیه خونه و... باز هم ضعف و پریشانی نشون نمی
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فقدان ثبات رویه، منطق و »(، 5همچنین دیگر نماینده این شاخه )پاسخگوی کد  «مشکالت

را یکی از خالهای شخصیتی عمده در میان زنان اصلی داستان ارتفاع پست « عقالنیت کافی

ایشان در « جوگیرانه و احساسی»( قلمداد نموده، که موجبات عملکرد )همسر و مادر قاسم

که اصوالً خصلتی درست محسوب -تابعیت زن از شوهر»گردیده و حتی  ها یتبسیاری از موقع

هرجور تبعیتی از شوهر هم پذیرفته نیست و زن ایده  [چرا که] سازد یرا مخدوش م -گردد یم

 .«کند ید و ثغور شریعت و منطق از شوهر تبعیت مو درحدو اندیشد یآل اسالمی مستقل م

 
 های مختلف جریان فلسفه اسالمی حوزه علمیه قم : راهبردهای تفسیری عمومی در شاخه2 نمودار

 نتیجه گیری .7

با وجود آنکه این پژوهش چشم اندازهای بدیعی از رویکردهای تفسیری روحانیت امروز 

اعی مکشوف ساخته است، اما همچنان باید به یاد قم پیرامون سینمای اجتماعی و مسائل اجتم

توان داعیه  داشت که به سبب ماهیت تفسیری و روش نمونه گیری هدفمند پژوهش، اساساً نمی

ها و مقوالت  ها را در سر داشت. بنابراین، بدیهیست که داده مقایسه صوری و تعمیم پذیری یافته

علل و عوامل تحلیل و تفسیر متون  "تمام"ه حاصل از این مطالعه، به هیچ عنوان منعکس کنند

های مفروض را نخواهد  فیلمیک در دو شاخه مورد مطالعه نیست و قابلیت تعمیم به کلیت شاخه

ها در انتهای مسیر پژوهش نیز، صرفاً ماهیتی  داشت. ولذا طرح علل و عوامل هریک از شاخه

 اکتشافی دارد.
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دهد که اطالق مفاهیم هرمنوتیکی و  نشان می های پژوهش بندی یافته بر این اساس، جمع

که - "های تفسیری جرگه"یا  "جماعت تفسیرگر"یا  "افق تفسیری"مخاطب گرایانه ای چون 

های نظری و سنتی در فرایند ادراک و  ها و پیش داوری متضمن مدخلیت بسیاری از پیش فرض

ای خرده فرهنگی حوزه و (، با شرایط و فض400: 1391)ینسن و روزنگرن،  -تفسیر متن است

روحانیت قم کامالً منطبق است. چرا که دو شاخه حوزوی مورد مطالعه، با وجود تعدد مقوالت 

و راهبردهای تفسیری مشترک در مواجهه با مسائل اجتماعی و سینمای اجتماعی، هر یک دارای 

رزیابی نهایی ها و راهبردهای تفسیری مختص به خود نیز هستند، که نوع بازخورد و ا شاخصه

ایشان نسبت به مسائل اجتماعی و سینمای اجتماعی ایران را به نحو معین و کامالً متفاوتی 

دست آمده از این  ها و راهبردهای تفسیری به بخشد. به تعبیر دیگر، در اغلب شاخصه سامان می

ز این رو، های نمایندگان هر شاخه مشاهده گردیده است. ا پژوهش، همگرایی فراوانی میان پاسخ

های مختلف روحانیت در تحلیل و تفسیر  تصور و انگاره مشابهت فزاینده و اختالف ناچیز نحله

های مختلف سینمای اجتماعی و مسائل اجتماعی، ادعایی باطل و بی پایه و اساس  شاخص

های پژوهش، از تنوع و پراکندگی قابل توجه مقوالت و  است. چرا که بسیاری از یافته

 کند. های مختلف روحانیت قم حکایت می تفسیری در میان شاخه راهبردهای

های اجتماعی در بستر  به این ترتیب، مواجهات معنایی روحانیون با مسائل اجتماعی و فیلم

های تفسیری  ها یا جرگه ها، جماعت توان متشکل از افق و فضای حوزه علمیه شهر قم را می

اند. تفسیر  ظری ایشان به نحوی معنادار اثر پذیرفتهن -متنوعی دانست، که از رویکردهای علمی

مشترک( روحانیت ) دهد که در زمینه شکل گیری راهبردهای تفسیری عمومی ها نشان می یافته

هستی شناسی »، «نسبی( هستی شناختی) تقدیرگرایی»نظری شامل -قم، برخی رویکردهای علمی

 اند. مدخلیت زیادی داشته« گرانه روحانیتفلسفه وجودی اصالح»، «نه مادی() اعتقادی و ایمانی

همچنین، راهبرهای تفسیری اختصاصی نمایندگان موسسه امام خمینی بیانگر آن است که 

، «تسلط معرفت شناختی بر مبانی فلسفی مدرنیته»نظری ایشان شامل  -برخی رویکردهای علمی

هستی شناسی »، «محورهستی شناسی تکلیف »، «نقد معرفت شناختیِ مبانی فلسفی غرب مدرن»

معرفت شناسی سیاسی مبتنی بر مشروعیت والیت انتصابی »، «فردی و اصالت فرد بر جامعه

تعامالت و تبادالت سیاسی و اجرایی با »ترین تجربیات زیسته آنان یعنی  و یکی از مهم« فقیه

 مؤثر واقع گردیده است.« های حاکمیتی ها و دستگاه ارگان
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اصی شارحان عرفانی فلسفه اسالمی نیز نمایانگر آن است که راهبردهای تفسیری اختص

، «شهودگرایی هستی شناختی و معرفت شناختی»علمی ایشان شامل  -برخی رویکردهای نظری

 های گوناگون علمی اعتدال معرفت شناختی و نظری در چالش»، «اهتمام بر بی طرفی تفسیری»

، ...(«مدرنیته و سنت، حکومت اسالمی و  در موضوعات مختلف فقه و اصول، فلسفه و عرفان،)

نقشی حیاتی در « پرهیز از کنشگری سیاسی»و برخی خصایل عینی زیست جهان ایشان نظیر 

ها  نحوه بازخورد ایشان نسبت به متون سینمایی و مسائل اجتماعی انعکاس یافته در فیلم

 اند. داشته

العه، از غلبه عوامل مرتبط به مسأله های میدانی و تحلیلی حاصل از این مط در خاتمه، یافته

کند، به عبارت دیگر، مسأله تجدد و  تجدد در نظام معرفتی و تفسیری روحانیون حکایت می

کند که تمام مفروضات و  ای را بازی می پیامدهای ذهنی و عینی گوناگون آن، اکنون نقش صافی

ن سر و صورت جدید های مختلف، از رهگذر آ های مسلم علمی و فکری مشرب پیش زمینه

علما و  کنند. بنابراین در این روزگار، برخالف قرون و اعصار پیشین که خود را پیدا می

های فکری حوزوی، عموماً از دریچه مبادی سه گانه و کالسیک معرفت شناختی شامل  جریان

کشف و شهود( با نصوص مقدس قابل تفکیک «)فلسفه»عقل( و «)عرفان»نص(، «)فقه و اصول»

توان جریانات  (، دیگر نمی125: 1391عالمه طباطبایی به نقل از خسروپناه، ) طبقه بندی بودندو 

 مختلف روحانیت را به نحو ایستا و صوری گونه بندی نمود.

درک دین از طریق صفات صوری و ذاتی آن کافی نیست، بلکه باید »این بدان معناست که 

نقش دین در زندگی »حلیل نمود. یعنی برای درک ت« شود آن را همانگونه که زیسته و بیان می

هوور، ) ، فهم نماییم«شود ای که بیان، عمل و تجربه می اجتماعی و فرهنگی، باید آن را به گونه

در نظام تفسیری « مواجهه با موضوع تجدد یا مدرنیته»ب(. از این رو، فرایند و چگونگی  1388

ی و میدانی مورد توجه قرار گیرد. چنانچه های مختلف روحانیت، باید به نحوی عین مشرب

، انسان شناس نامدار نیز در مطالعات میدانی سه دهه قبل خود، حداقل پنج نسل «مایکل فیشر»

 های غربی شدن را ردیابی و استخراج نمود حوزوی( به چالش) های ایدئولوژی اسالمی پاسخ

(Fischer, 2002از این منظر، شیوه مواجهه روحانیون با .)  جهان مدرن در دوران معاصر، درون

« مواجهه با جهان مدرن از پایگاه فقه و معارف حوزوی»گردد که یک سوی آن  طیفی متغیر می
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ها و معارف سنتی از دریچه معارف،  مواجهه با حیات، آگاهی»است و سوی دیگر آن، 

 (.56: 1387عبدالکریمی، «)های مدرن ها و آگاهی ایدئولوژی

بایست مسأله نحوه مواجهه با تجدد  منظور، در مطالعات آتی این حوزه، میبرای تحقق این 

را نه صرفاً در قالبی صوری و اسنادی، مشابه آنچه برخی محققان اخیر حوزه جریان شناسی 

و  1394طباطبایی فر،  و 1391خسروپناه، ) اند فکری روحانیت معاصر شیعه در ایران انجام داده

(، بلکه فراتر از آن، در مقیاسی میدانی، بلندمدت و کیفی نگر 1387می، عبدالکری و 1389فراتی، 

های مختلف فکری  مورد توجه قرار داده و تعامالت، مراودات و مناسبات عینی و جاری مشرب

 های دوره مدرن را به دقت مورد واکاوی قرار داد. روحانیت با اَمارات و مؤلفه

 منابع

 االسالمی،  محمدحسن شیخ ترجمه ای و پژوهش دریافت، سانهمخاطب ر( 1380) آالسوتاری، پرتی

 26پژوهش و سنجش، شماره فصلنامه 

 81( فربه شدن عرفان، روزنامه آینده نو، سال اول، شماره 1385) اباذری، یوسف 

 ( مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران: نشر آگه1386) استوری، جان 

 ( مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد، ترجمه مهدی فرجی و نفیسه محمدی، 1391) بارکر، کریس

 تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 تهران: انتشارات قطره1373-1382( فیلم شناخت ایران: 1390) بهارلو، عباس ، 

 نتشارات ( انواع و ادوار روشنفکری با نگاه به روشنفکری حوزوی، قم: ا1393) پارسانیا، حمید

 کتاب فردا

 ( مفاتیح الحیات، قم: انتشارت اسراء1391) جوادی آملی، عبداهلل 

 ( جریان شناسی فکری ایران معاصر، تهران: موسسه فرهنگی حکمت 1391) خسروپناه، عبدالحسین

 نوین اسالمی

 هران: های شیعی، تهران: ت ای بر مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت ( مقدمه1393) ذاکری، آرمان

 انتشارات نگاه معاصر

 ( زی طلبگی: از منش تا سبک زندگی انسان حوزوی، فصلنامه تحقیقات 1392) رحمانی، جبار

 2فرهنگی ایران، دوره ششم، شماره 

 ( راهنمای بررسی تلویزیون، ترجمه علی عامری مهابادی، تهران: 1380) سلبی، کیت و کاودری، ران

 انتشارات سروش
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 ژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست ( طلبه زیستن: پ1393) سلیمانیه، مهدی

 ، تهران: انتشارات نگاه معاصرطلبگی

 های جامعه شناختی ورود طالب به حوزه  ( عوامل و انگیزه1392) شریعتی، سارا و یاسر فروغی

 علمیه، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی،

 چهارم، شماره دوم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 

 بنیاد  ( در حضور سینما: تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقالب، تهران:1377) طالبی نژاد، احمد

 سینمایی فارابی

 های فکری در حوزه معاصر قم، تهران: نشر نی ( جریان1394) طباطبایی فر، سید محسن 

 تهران: «ای ان نیچهما و جه»( روحانیت شیعه و جهان معاصر در 1387) عبدالکریمی، بیژن ،

 انتشارات علم

 سیاسی حوزه علمیه -های فکری ( روحانیت و تجدد؛ با تاکید بر جریان1389) فراتی، عبدالوهاب

 قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

 ( درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی1388) فلیک، اووه 

 8ن نظری ممکن است؟ فصلنامه حکمت اسراء، شماره ( آیا عرفا1390) فنایی اشکوری، محمد 

 های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبداهلل  ( روش1388) لیندلف، تامس و برایان تیلور

 گیویان، تهران: انتشارات همشهری

 ( خانه سازی آیت اهلل: گزارشی از تشکل سازی آیت اهلل مصباح یزدی، هفته 1390) مدرسی، فرید

 83ند امروز، شماره پیاپی نامه شهرو

 های عرفی شدن در زندگی روزمره روحانیان در  ( مطالعه نشانه1394) مسگر طهرانی، زینب

، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و «های اولین همایش مطالعات اجتماعی دین و اسالم خالصه پایان نامه»

 ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران

 عه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی( جام1372) مصباح یزدی، محمد تقی 

 ( مشرب فلسفی عالمه طباطبایی، پژوهشنامه عالمه طباطبایی، 1380) مصباح یزدی، محمد تقی

 1شماره 

 بحثی درباره مرجعیت و »الف( مشکل اساسی در سازمان روحانیت در  1341) مطهری، مرتضی

 ر، تهران: شرکت سهامی انتشا«روحانیت

 ( مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، تهران: دفتر مطالعات و 1387) مک کوئیل، دنیس

 ها تحقیقات رسانه

 ( درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: انتشارات ساقی1386) ویلیامز، کوین 
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 های جمعی، ترجمه کاووس  ( تحقیق در رسانه1384) ویمر، راجر دی و جوزف آر دومینیک

 امامی، تهران: انتشارات سروشسید

 بازاندیشی درباره رسانه، »ای در  (. تحول دین در عصر همگرایی رسانه1382) هورسفیلد، پیتر جی

، ویراسته استوارت هوور و نات الندبای، ترجمه مسعود آریایی نیا، تهران: انتشارات «دین و فرهنگ

 سروش

 ترجمه علی عامری مهابادی، فتاح محمدی و ها،  الف( دین در عصر رسانه 1388) هوور، استوارت

های اسالمی صدا و سیما با همکاری دفتر مطالعات و  اسماعیل اسفندیاری، قم: مرکز پژوهش

 ها تحقیقات رسانه

 ترجمه «های رسانه و دین چرخش فرهنگ گرایانه در پژوهش»ب(  1388) هوور، استووارت ،

 40 و 39اره افشین خاکباز، ماهنامه رواق هنر و اندیشه، شم

 های ارتباطات  نظریه»( پنج سنت در پژوهش مخاطب در 1387) ینسن، کالوس و روزنگرن، کارل

، ویراستار پل کوبلی، ترجمه گودرز میرانی، تهران: «ای و فرهنگی مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه
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