

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و

تلماسه
علی رضایی آدریانی

سیدرضی موسوی گیالنی

1

2

چکیده
ژانر پساآخرالزمانی ییر ژانر آخرالزمانی است .اینگونه فیلمها به رویدادهای پ از فجای هولنا ک پایان دنیا
میپردازد .در میان فیلمهای پساآخرالزمانی ،دو فیلم کتاب فالی و تلماسه به فاصله دهساله وی گنی بنارزی
دارند .این وی گی نشانههای آش ار مذهبی در این دو فیلم است .کتاب فالی نشانههای مستقیم مسنیحی
و تلماسه نشانههای مستقیم شیعی دارد .این دو فیلم در کنار نشانههای دینی ،دچار تحریفهای آش ار
در موضننون نجننات و موعننود ادیننان هسننتند .ایننن مقالننه بننا بررسننی نشننانههننای موعننودگرایی ایننن دو فننیلم،
ظرفیتهای ژانر پساآخرالزمانی و محدودیتهای این ژانر را بررسی کرده است.
واژگان کلیدی

ط
آخرالزمان ،پساآخرالزمان ،کتاب فالی ،تلماسه.

مقدمه 

کتاب فالی ،نام ی

فیلم پسارسنتاخیزی بنه کنارگردانی بنرادران هینوز محصنول سنال 5545

آمر ی است که محور آن موعود مسیحی است .فیلم دوم تلماسه است که محور آن موعنود

 تاریخ دریافت  4755/45/8تاریخ پذیرش 4755/44/53
 .1کارشنن ن نننا ارشنن ن نند تهینن ن ننهکنننن ن نندگی از دانشنن نن ن ده صداوسنن ن ننیمای شن نننننعبه قننننننننم ،ایران(نویسنننننننننده مسننننننننئول)
(.)golzar1971@yahoo.com
 .2دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم ،ایران(.)s-razi2003@yahoo.com

1

شنیعی اسننت .کتنناب تننلماسننه نوشننته فرانن

هر بننرت اسننت کننه سننیر تحقینن :و نگننارش آن

شش سال طول کشید و در سال  4062منتشر شد .این رمان بازنمایی جدالهای بنیپاینان

برسنننرمناب خاورمیاننننه ،داسنننتانی در رابطنننه بنننا انسنننانیت ،قننندرت ،سیاسنننت ،منننذهب و

روانشناسنی اسننت کننه در آینننده دور و در که شننان ر منیدهند .تننلماسننه داسننتان تبنندیل
شدن پاول آتر یدی

2

3

به نجاتدهنده بشنر یت در جامعنهای فئنودالی اسنت .دیو یند لیننچ

در سننال  4037فیلمننی بنننه نننام تلماسنننه بننر اسننا

ایننن اثننر سنناخت کنننه موفقیننت تجنناری

نداشننت .دومننین فننیلم بعننندی نیننز بنننه همننین نننام ،در ژانننر علمننی _ تخیلننی و حماسننی بنننه

کارگردانی دنی و یلنوو ،در سال  5554اکران شد.
ژانرفیلم 

گننام نخسننت در بررسننی فننیلم ،وا کنناوی ژانننر اصننلی و ژانرهننای فرعننی آن اسننت .فننیلمهننای

عصر آدینه

سینمایی براسا

١

ساختار تولید ،دستهبندی میشوند .فنیلمهنای تنلماسنه و کتناب فالنی

ساختار پساآخرالزمانی ،علمی _ تخیلی ،ترسناک(وحشت) و فاجعه را دارند .البتنه کتناب

فالی مشخصا ژانر جادهای است ،این ژانر در فیلم تنلماسنه هنم بنه شن ل فضنایی ،بنه چشنم
میخورد .همچنین هر دو فیلم نشانههای فیلم وسترن را دارند ،هرچنند نشنانههنای وسنترن
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در کتاب فالی نیز آش ارتر است.
ژانر پساآخرالزمانی

ادبیننات داسننتانی آخرالزمننانی و َپسنننا آخرالزمننانی گونننهای از ژانرهننای علمننی _ تخیلننی،

خیالپرداز ی علمی ،پادآرمانشهر و وحشت است که در آن تمدن زمین(یا سیارۀ دیگنری)
نابودشده یا در حنال فروپاشنی اسنت .آخرالزمنان مم نن اسنت رو یندادی اقلیمنی ،ماننند اثنر

گرین نز گلخان ننهای؛ نج ننومی همچ ننون ین ن

رو ین نداد برخ ننوردی؛ مخ ننرب ،ماننننند هولوکاس ننت

هستهای یا کاهش مناب پزش ی ،مانند همه گیری طبیعنی ینا دستسناز؛ آخرالزمنان ماننند

روز حساب ،ظهور دوم؛ یا خیالانگیز ،مانند آخرالزمان زامبنی ،تصناحب هنوش مصننوعی،

1. Dune
2. Paul Atreides
3. https://psarena.ir/frank-herbert-s-dune/
4. https://fa.wikipedia.org

1

3

2

ت ینگی فناور ی ،تبهژنشناسی یا حمله بیگانگنان باشند .فجنای آخرالزمنانی میتوانند

در سط جهانی به سنالمت انسنان آسنیب برسناند ،حتنی فلنب کنردن ینا ننابود کنردن تمندن
١

مندرن را در پنی داشنته باشند و بنه دلینل نمننایش همنین دنینای پادآرمنان شنهری کنه آشننوب

گریبننانگیر آن شننده و بشننر یت در آسننتانه نننابودی اسننت ،جاذبننه و محبوبینت دارننند ،هرچننند

ب نناورکردنی نیس ننتند ،ب ننا اینننن ح ننال ،بیش ننتر فیلمه ننای آخرالزم ننانی نمن نیتوانن نند فض ننای بنننه

بنبسترسیدهی خود را تشر ی کنند.

5

پفارس ررتانینیل ا گ ننر ش نناهد شخصن نیتها و بازنم ننایی داسنننتانها پن ن

از ین ن

رو ین نداد و

فاجعننهای بننزرگ باش نیم؛ یعن نی هنگننامی کننه بیشننتر مننردم از ب نین رفتهاننند و بازماننندگان هننم

زنندگی سننختی در و یراننههای زمنین دارنند ،بننا داسنتانهای پسارسننتاخیزی رو بنهرو هسننتیم.

این ی یرسب

پ

از جنگ جهانی دوم و خطر سالحهای هستهای رواج پیدا کرد.

داسنتان فنیلم کتنناب فالنی نیننز سنی سنال پن

از فاجعنه هسننتهای اتفناق منیافتنند کنه ایننن

امپراتور ی بینسنیارهای و گسنتردهای اتفناق منیافتند ،امنا در آن خبنری از جنگهنا و سنلطه

فننناوری نیسننت و دنی نای آن بننه ش ن ل نننزان سنننتی بننرای آب و س نیطره مننذهب بننرای کنتننرل
6

شنهروندان بننه تصننویر کشنیده شنده اسننت .ایننن فننیلم دورتنرین تنناریخ را در میننان فننیلمهننای

آخرالزمانی دارد و در دسته فیلمهای پساآخرالزمانی جا میگیرد.
ایننن دو ژانننر از ی ن

جهننت بننا مؤلفننههننای آخرالزمننانی اسننالمی همخننوانی دارننند سننلطه

شرارت و انتظار منجی ،هرچند مم ن اسنت معینار و شاخصنه شنرارت و بندی در فرهننگ

س والر با فرهنگ دینی تفاوتهایی داشته باشد ،ولی در ساختار ظناهری تفناوتی ندارنند و
مضننمون مشننترک در ایننن دو ژانننر ،وقننون رو یندادهای فننیلم در پایننان دنیننا یننا زمننانی پننیش از آن

 .1ت ینگننی فننناوری فرضننیهای اسننت کننه پننیشبینننی می کننند کننه شننتاب در فننناوری در نهایننت باعننث میشننود کننه هننوش
مص ن ن نننوعی از ه ن ن ننوش بش ن ن ننر پیشن نن ننی بگی ن ن ننرد و منج ن ن ننر ب ن ن ننه تلیی ن ن ننرات شنننننننگرف ینننننننا حتنننننننی پاینننننننان تمننننننندن بشنننننننری
بشود(.)https://fa.wikipedia.org
 .2مطالع ننه عوام ننل تولی نند انباش ننت و ت ننداوم معی ننوب ی ننا ی ی ننان ژن و ص ننفات در فرزنننندان از یننن جمعینننت خننناص ینننا گوننننه
است(.)https://fa.wikipedia.org

3. https://fa.wikipedia.org
4. https://fa.wikipedia.org
5. https://fa.wikipedia.org
6. https://www.salamcinama.ir
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بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

است .در ژانر پساآخرالزمانی نیز رویدادها پن

جهان داستان قصه نجات و ی

کوچن

از اتفناقی بنزرگ ر منیدهند امنا در هنر دو ژاننر

منجی انسانی را برای مخاطب روایت میکند که جامعنه

یننا بننزرگ ،زمینننی یننا فضننایی فننیلم را از سنلطه شننرارت نجننات میدهنند .بننا ایننن حننال

تفاوتهای بنیادین بین آخرالزمان در فرهنگ دینی با ژانر سینمایی ،وجود دارد
اولل ایننگوننه فننیلمهنا براسنا

دینندگاه علمنی _ تخیلنی تولینند شندهانند و نگنناه علمنی بننه

پایان دنیا دارند .پایان دنیا در این فیلمها براسا

نظریههای متلیر علمی تصنویر منیشنود.

پایان دنیا در اینن ژاننر ،بنیش از آنکنه پاینان حینات بشنر باشند ،پاینان ین

دوره تمندن و آغناز

دوره جدینندی از تمنندن اسننت .چرخننهای ت ننراری کننه پایننانی بننرای آن(جننز پیشننگوئیهننای

علمی) وجود ندارد؛ حنال آنکنه پاینان دنینا در فرهننگ دیننی ،آخنرین مرحلنه زنندگی بشنر در
زمننین اسننت .موض نون پسنناآخرالزمان دوران پسننافاجعه اسننت؛ حننال آنکننه در ادبیننات دینننی
دوره شن ن وفایی تم نندن بش ننر و معنو ی ننت اس ننت .در دی نندگاه شنننیعه از اینننن دوران ب ننا عن ننوان

عصر آدینه

«رجعت» یاد شده است.

دومل ایننن فننیلمهننا ،روی ننردی مننادی بننه پایننان دنیننا دارننند .محننور ایننن ژانننر بننه خطننر افتننادن

زننندگی مننادی بشننر اسننت .زنندگیای کننه نهایننت آرمننان آن ،بر پننایی عنندالت ،رفنناه ،امنیننت و
سننرانجام همزیسننتی انسننانهننا بننا ی نندیگر یننا انسننانهننا و موجننودات اسننت .در برخننی دیگننر از
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ایننن فننیلمهننا نهایننت آرمننان بشننر ،بازگشننت سننلطه انسننان بننر زمننین اسننت .در ایننن ژانننر مم ننن
اسننت نشننانههننای آش ن ار و پنهننان دینننی وجننود داشننته باش ند ،امننا نشننانههننا نیننز در خنندمت

آرمانهای مادی و انسانی هستند و انسان باور دارد که روزی خواهد توانسنت اینن جهنان را
مدیریت کند؛ حال آنکه در فرهنگ دینی ،پایان دنیا هرچند ابتدا سلطه شرارت و ننابودی

دوره ش ن وفایی دانننش ،رفنناه و امنیننت اسننت؛ بل ننه تمننام هس نتی در

بشننر و جهننان ،سننپ

1

اختیننار و خنندمت بشننر اسننت(یزد حننائر  4755 ،ق ج ،)22 ،4امننا بننیش از هننر چیننز دوره
احیا و ش وفایی دین و معنویت است ،که این شن وفایی هنم بنر محنور ی تاپرسنتی و آئنین
2

اسالم ش ل میگیرد و در آن خبری از ت ثرگرایی پست مدرنیسم نیست.

َْ
َ
َ
َ .1و َل َّه َم ْس َل َم َم ْن فی طَ
ض َط ْوعا َو ک ْرها َو فإلی فه ی ْر َج َّعون (آلعمران .)38
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ژانر علمی _ تخیلی

علم نی _ تخیل نی ی ن

ژانننر در ادبی نات گمانننهزن اسننت و شننامل عناصننر و و ی گ نیهننایی

م نیشننود کننه در جهننان راسننتین وجننود ندارننند .ای نن ژانننر درونمای نههای فراوان نی را کننه بیشننتر

در بننارهی سننفر در زمننان ،سننفرهای فضننایی ی نا زننندگی در آینننده و همچن نین درگی نر شنندن بننا

عاقبت پیشرفتهای علمی و فناور ی هستند ،پوشش میدهد.
ط
محمد ط
قصنان ،ننود و هشنت تعر ینف بنرای اینن ژاننر ارائنه داده است(قصنان 4806 ،ج،5
 .)623-262البتننه بیشننتر ای نن تعر ی نفهننا توص نیفی از ای نن ژانننر هسننتند و دی ندگاه متضنناد

درباره این ژانر دارند .برای نمونه به چند تعر یف اشاره میشود

رابرت هینسینل گمانه زدن واق گرایانه درباره وقای ام انپذیر آینده ،بر پایه داننش مناسنب

و کافی از دنیای واقعی گذشته(همان .)262

ایزاک آسیر فل ادبیات علمی _ تخیلی شاخهای از ادبیات است که موضنوعش بررسنی
لی ن اسپراگ دکرپل داستانی است بر پاینه پنیشفنرضهنای علمنی و شنبه علمنی و ینا هنر

موضون و زمینۀ غیر واقعی معقول اما نه ماوراءالطبیعی(همان .)225

تئ دور است رجی نل داستانی است درباره انسانها با مش الت انسنانی و راه حلنی انسنانی

نوشننته مننیشننوند ،مشنن التی کنننه بنندون محتننوای تخیلننی _ علمننی نمننیتوانسننتند اتفنناق

بیفتند(همان .)234

نننود طبیع نننت و فطن ننرت اس نننطورهس ننناز بش نننر ام نننروز ی
لفر ررتر دل ریل علم ن نی _ تخیل ن نی نمن ف

است(همان .)205

ن رتراپ لرایل نوعی از داستان با گرایش قوی به سوی اسطورههاست(همان .)204

ن ته قابل توجه در دو تعریف آخر ،تأ کید بر آمیختگی این ژانر با اساطیر دارد .بیشنتر آثنار

علمی _ تخیلی ،به گونهای بازنمایی اساطیر باستان یا اساطیر دینی هسنتند .داسنتانهای
علمننی _ تخیلننی بننه دو گننروه تقسنیم م نیشننوند؛ «علمنی تخیل نی سننخت» و «علمنی تخیل نی
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تأثیر پیشرفتهای علمی بر انسانهاست( همان .)224
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نننرم» .رمانهننای علمننی _ تخیلننی سننخت برپایننۀ راسننتیهننای علم نی و دانننشوارانننه نوشننته
شدهاند .آنها از علوم طبیعی سخت و دشوار مانند فیز ی  ،شیمی و نجوم الهام گرفتهانند.

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

گونه دیگر ،داستانهای علمی _ تخیلی نرم است که از علنوم اجتمناعی ننرم و مالینم؛ ماننند

روانشناسی ،انسانشناسی و جامعهشناسی الهام گرفتهاند.
تلماسه ی ی از برترین آثار پرفروش در این سنب

1

منیباشند .فنیلم دننی

و یلننوو از منظنر

اتمسنننفر ،لحنننن و فضاسننناز ی بنننه انننندازهای شنننبیه بنننه اربابحلقنننههای پیتنننر ج سنننون و

جنگستارگان جورج لوکا

فیلم مشهور استنلی کوبر ی

میباشد ،اما منظره اصلی و حا کم بنر فنیلم تلماسنه بیشنتر بنه
یعنی دوهزارو ین

ین

ادیسنه فضنایی شنبیه اسنت ،در واقن

چه در فیلم و یلنوو و چه در آن فیلم تصاو یر سفینههای فضایی آیندهنگر به سنب ی آهسنته
2

امننا بننا ش ن وه آش ن ار م نیشننوند .حیوانننات اننندک کتنناب فالننی نیننز یننادآور میمننونهننای فننیلم
هسنتند ،محنیط بیابنانی و فاجعنه زمنین هنم بازسنازی شنده آن فنیلم اسنت .از اینن

کوبری

منظر ،هردو فیلم وی گی علمی _ تخیلی دارند که کپی نمونههای پیش از خود میباشند.

نکترره اولل همننانگونننه کننه در برخننی تعنناریف گذشننت ،ژانننر علمننی _ تخیلننی تأثیر پننذیری

عصر آدینه

وی های از اساطیر ملل و ادینان مختلنف دارد ،امنا لزومنا هنر فنیلم علمنی _ تخیلنی ،بازنمنایی
اسننطوره ط
خاصننی نیسننت .شنناید از ایننن منظننر کننه هننم اسننطوره و هننم آثننار ایننن ژانننر بازنمننایی
وضعیت ناموجود و البته آرمانی هستند ،مشنابه باشنند .از اینن منظنر آثنار علمنی _ تخیلنی،

هننم دارای آرمننان هسننتند و هننم در بیشننتر مننوارد ایننن آرمننان ،بازنمننایی ی ننی مفهننوم از اسنناطیر
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گذشته است ،البته با نگاه به آینده دور یا نزدی .

نکته دومل محور این ژانر ،تمرکز بر دانش و دامنه خیالپنردازی بشنر اسنت .خینال هنرمنند

هننر گسننترهای داشننته باشنند ،محنندود بننه یافتننههننای موجننود و جلننوتر رفننتن از آن اسننت؛ حننال

آنکه دامنه دانش بشر حتی در نهایت ش وفایی آن ،تا پیش از دوران ظهنور ،بسنیار محندود
3

است و دامنه خیال هم از آن محدودتر است .اگر این ژانر محدود به داننش بشنری باشند،

١

1. https://psarena.ir/science-fiction-geekout/
2. https://vigiato.net/p/226088

ط
حتنی
 .3عن کتاب الخرائب عنه قال العلم سبعو و عشرون حرفا فجمی ما جاءت بنه الرسنل حرفنان فلنم یعنرف الننا
ط
ط
ضنم إلیهنا الحنرفین ط
فب،هنا فنی الننا و ط
حتنی یب،هنا
الیوم غیر الحرفین فإذا قام قائمنا مخرج الخمسو و العشرین حرفنا
سبعو و عشرین حرفا(یزد حائر 4755 ،ق ج.)528 ،5
َ طَ
َ َ
َ َ
ْ ْ َ َ َ
َ َ َّ
 .١قوله تعالی «ذ فلو َم ْبلل َّه ْم فم َن ال فعل فم فإ طن َر طبو َّه َو م ْعل َّم فب َم ْن ضل َع ْن َس فبی فل فه َو َّه َو م ْعل َّم فب َم فنن ْاه َتند » اإلشنار بنذلو إلنی ممنر
الدنیا و هو معلوم من اآلیو السابقو و کوننه مبلنع علمهنم منن قبینل االسنتعار کنان العلنم یسنیر إلنی المعلنوم و ینتهنی إلینه و
علمهم انتهی فی مسنیره إلنی الندنیا و بللهنا و وقنف عنندها و لنم یتجاوزهنا ،و الزم ذلنو من ت نون الندنیا متعلن :إرادتهنم و
َ َ
َ َ َ
طلبهم ،و موطن همهم ،و غایو آمالهم ال یطمئنون إلی غیرها و ال یقبلون إال علیها .و قوله « فإ طن َر طبو َّه َو م ْعل َّم» إلنخ ،تأ کیند

از ایننن ژانننر نمننیتننوان بننیش از ایننن انتظننار داشننت .شنناهد ایننن نظر یننه ،دگرگننونی داسننتان و

فیلمهای علمی _ تخیلی در دو قرن گذشته اسنت .محنور ادبینات علمنی _ تخیلنی در قنرن
نوزدهم نینروی شنگفتانگینز بخنار بنود ،در قنرن بیسنتم سنلطه ر بنات و ماشنین بنود و در قنرن

بیست و ی م ،تمدن و نبردهای بین سیارهای اسنت و طبیعنی اسنت در دهنههنای آیننده بنا

پیشرفت دانش ،خیال هنرمندان نیز به دنبال آن جلوتر میرود.

1

نکته س مل در نگاه دینی زمان ظهور(پساآخرالزمان) زمان ش وفایی دانش است ،بنا اینن
حال مش ل اصلی ،محدود بودن نگاه این ژانر به جهان ط
ماده است و علومی که محدود بنه
2

علوم مادی است .این نگاه که در برخی تعاریف نیز تأ کید شده بود(خیالی بودن لزومنا بنه
معنای ارتباط با ماوراء نیست) ،نیز برآمده از جهانبینی ط
مادی است کنه نهاینت آرمنان بشنر
١
3
را برپایی تمدن ط
مادی میبیند و همنه تنالش بشنر را نینز مصنروف آن منیسنازد؛ حنال آنکنه

جهانبینی الهی تالش دارد تا نگاه بشنر و هننر را فراتنر از خینالپنردازیهنای بسنته و محندود
5

دینی ،جهان هسنتی در اختینار ولنی خندا و در خندمت جنن

برای نگرانی از جهان ماده یا پیشرفتهای علمی وجود ندارد.

بشنر اسنت؛ از اینن رو جنایی

لمضمون الجملو السابقو و شهاد منه تعالی علیه(طباطبایی ،بیتا ج.)74 ،40
ط
 .1و فی غیبو النعمانی عن الصادق قال إذا قام القائم فی مقالیم الرض فی کنل إقلنیم رجنل یقنول عهندك فنی کفنو
ط
فإذا ورد علیو ما ال تفهمه و ال تعرف القضاء فیه فانظر إلی کفو و اعمل بما فیها(یزد حائر 4755 ،ق ج)582 ،5
ْ ْ
ََٰ َ َ َّ
 .2ذ فلو َم ْبلل َّه ْم فم َن ال فعل فم (نجم .)85
ْ
ْ ْ
َّ
َ
َ
َْ
َََ
نات ف فر َّحوا فبما فع ْند َّه ْم فم َن ال فعل فم» إلخ ضمائر الجم فی اآلیو _ و هی سب _ للنذین
 .3قوله تعالی «فل طما
جاءت َّه ْم َّر َّسل َّه ْم فبال َبی ف
من قبلهم ،و المراد بما عندهم من العلم ما وق فی قلوبهم و شلل نفوسهم من ی ینو الحیا الدنیا و فنون التدبیر للظفر بهنا
ْ
طَّ ْ
َ َ
ظاهرا فم َن ال َحیا ف الدنیا َو َّه ْنم
و بلوغ لذائذها و قد عد اهلل سبحانه ذلو
علما لهم و قصر علم َهم فیه ،قال تعالی ی ْع َل َّمون ف
َّ
ط ْ
َ
َ ط
َ
ْ
َ
ََ ْ
َّ
ط
ْ
َ
َعن ْاآلخ َر َّه ْنم غناف َّل َ
ون (روم  ،)2و قنال فنأ ْع فرض َع ْنن َم ْنن ت َنولی َع ْنن فذک فرننا َو ل ْنم ین فر ْد فإال ال َحینا الندنیا ذ فلنو َم ْنبلل َّه ْم فم َنن
ف
ف ف ف
ْ ْ
ال فعلن فنم (نجننم  .)85و المننراد بفننرحهم بمننا عننندهم مننن العلننم شنند إعجننابهم بمننا کسننبوه مننن الخبننر و العلننم الظنناهری و
انجذابهم إلیه الموجب إلعراضهم عن المعارف الحقیقیو التنی جناءت بهنا رسنلهم ،و اسنتهانتهم بهنا و سنخر یتهم لهنا ،و
َّ
َ
َّ
لذا عقب فرحهم بما عندهم من العلم بقوله « َو حاق فب فه ْم ما کانوا فب فه ی ْس َت َ ْه فزؤ َن»(طباطبایی ،بیتا ج.)826 ،42
َ طَ
ْ
ََ ْ
َ َ ْ ْ ط ْ َ َ طَّ ْ
« .١فأ ْع فرض» یا محمد « َع ْن َم ْن ت َولی َع ْن فذک فرنا» و لم یقر بتوحیدنا «و لم ی فرد فإال الحیا الدنیا» فمال إلی الدنیا و منافعهنا می ال
َ َ ْ َ َّ َّ ْ َ ْ ْ
تقابلهم علی مفعالهم و احتملهم و ال تندن من هنذا وعظهنم و دعناءهم إلنی الحن« :ذ فلنو منبللهم فمنن ال فعل فنم» می اإلعنراض
عن التدبر فی ممنور اآلخنر و صنرف الهمنو إلنی التمتن باللنذات العاجلنو منتهنی علمهنم و هنو مبلنع خسنی ال یرضنی بنه
لنفسه عاقل لنه من طبان البهائم من یأ کل فی الحال و ال ینتظر العواقب و فنی الندعاء اللهنم ال تجعنل الندنیا م کبنر همننا و
ال مبلع علمنا(طبرسی4742 ،ق ج.)506 ،0
اب َو ْالح ْ َم َو َو ی َع طل َّم َّ ْم َما َل ْم َت َّ َّونوا َت ْع َل َّم َ
َ .5و ی َع فطل َّم َّ َّم ْال ف َت َ
ون (بقره .)424
ف
ف

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

ببرد و اف:هایی را پیش روی بشر باز کند که در بینش و دانش مادی وجود نندارد .در نگناه
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بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

ژانر وسترن

وسننترن ژانننری هنننری اسننت کننه داسننتانهای آن بیشننتر در نیمننه دوم قننرن  40منیالدی و در

آمر ی ننای قنندیم اتفنناق م نیافتنند .ژانننر وسننترن ،گنناهی غلبننه بیابننان و طبیعننت را بننه تصننویر
میکشد .در نگاهی دیگر ،وسترن داستانی است متمرکز بر زنندگی خاننه بنه دوشی(شنوالیه)
سننرگردان کننه معمننوال ین

گنناوچران ینا جنگنننده بننا اسننلحه اسننت .شننوالیه سننرگردان نیننز در

داسننتانها و شننعرهای اولینه ارو پننایی از م ننانی بننه م ننانی دیگننر بننا اسننبش سننرگردان بننود و بننا
بدذاتان و شروران گونا گون در جنگ .وسنترن علمنی _ تخیلنی ،مؤلفنههای علمنی _ تخیلنی

را در زمینه وسترن سنتی قرار منیدهند .وسنترن فضنایی نینز ژاننری فرعنی از علمنی _ تخیلنی

اسننت کنننه درونمایننههننا و اسننتعارههای وسننترن را در خننالل داسنننتانهای علمننی _ تخیلننی
اسننتفاده مننیکننند .فننیلم تلماسننه ،نشننانههننای وسننترن تخیلننی و وسننترن فضننایی را بنناهم

دارد(کوک 4835 ،ج.)652 ،4

عصر آدینه

کتاب فالی ژانری وسترنگونه در فضای مدرن دارد .مردی تنهنا و م،بنت در بیابنانی و ینران

سنرگردان بننوده و بننه دنبننال مننأموریتی مقنند

اسننت(از ایننن منظننر از قهرمانننان سنننتی وسننترن

کمی فاصله گرفته است) .با شرورها درگیر منیشنود و دختنر ییبنای شنهر و ینران را بنا خنود بنه

ایننن مامور یننت مقننند
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بیابانهای جزیره آراکی

م ننیب ننرد .در ف ننیلم ت ننلماس ننه ،پنناول در پایننان ف ننیلم بننا خنج ننری ،در
سنرگردان منیشنود .البتنه اینن قسنمت پنیشدرآمندی اسنت بنرای

قسمت بعدی که سناختارهای وسنترن در آن نمنود بیشنتری دارد سنرزمین وحشنی ،سنیطره

شرارت ،قهرمان تنها و رانده شده .وی گی بارزی که اینن دو فنیلم را از ژاننر وسنترن جندا منی-

سازد ،روی رد معنوی آنهاست .در غالب فیلمهای وسترن ،کمتر نشانه منذهبی وجنود دارد
ط
و قهرمانان س والر ،جایگزین قهرمانان دینی شدهانند .قهرماننانی کنه بنر درسنتی و حقانینت

آنها تا کید میشود ولی چنین قهرماننانی بنیش از آنکنه معننوی باشنند ،انسنانیانند .انسنان-

هنایی کننه دارای خطنا و للننزش هسننتند امنا لزومننا انسنانهننای شننروری نیسنتند .نمونننه کامننل
1

چنننین قهرمننانی در فننیلم«شننین» مشنناهده مننیشننود .قهرمانننان وسننترن از ای نن جهننت کننه

 .1قهرمنان فنیلم شننین ،خنود شننین اسنت .او ین قهرمننان اسنطورهای اسننت .منردی کنه فقننط اسنم دارد .کننابوی تنهنایی کنه از
ناکجاآباد میآید و به نا کجاآباد میرود .شین تمامی عناصر ی قهرمان کامل را داراست ،مهربان ،شجان ،قنوی و عاشن:
پیشه .اما در دنیایی که شین در آن زندگی میکند این خصایص برای ی زندگی خوب کافی نیست .شنین ین کنابوی
تنهاست ،هفت تیرکشی که قبل از ورود به مزرعه ی استارت ،به گفتهی قهرماننان فنیلم هفنت دالور(« )4065خوننه ننداره،

1

دغدغههایی کامال انسانی دارند ،همچون پیامبران بنه نظنر منیرسنند ،حتنی از اینن جهنت
کننه درگیننر جزئیننات زننندگی انسننانی و زناشننویی نیسننتند ،مم ننن از پیننامبران جلننوتر بننه نظننر
2

برسند .ولی این ژاننر آ گاهاننه فاصنله اینن قهرماننان را بنا منذهب حفن منیکنند و نشنانهای
دینی از آنان ترسیم نمیکند؛ حال آنکه قهرمانان داستانهای دیننی بنیش از جنبنه انسنانی

و قهرمانبازی داشته باشند ،نمایندگان آفریدگار روی زمین و در میان مردم هستند.

3

کتاب فالی تالش دارد تا مخاطب نشانههنای آشن ار مسنی را در شخصنیت فالنی ببینند

همراه داشتن کتاب مقد  ،مأموریتی غیبی در زمین ،محافظت توسط عالم مناورا ،ننامیرا

بنودن .قهرمننان تنلماسننه هنم موعننودی اسنت کننه کاهننان زن در تولنند او نقنش داشننته و البتننه
سا کنان بومی آراکی

هم نشانههای موعود خود را در او میبینند .پاول هم مانند پینامبران

رو یننای صننادقه مننیبیننند .در رو ی نای پنناول در شننرون ف نیلم بننا ای نن جملننه رو بننهرو م نیشننو یم

«خوابهننا پیلامهننایی از جننایی عمین:تر هسننتند» .پنناول مننرگ خننود را بننا ی نی از چاقوهننا در
رویای یوسف صدی :تا رویای فرعون مصر و . ...پناول کنه تحنت تعنالیم بننه جسنر یت بنوده

خوابها رو باور دارد اما کاراکتر دان ن نه .دان ن خوابها را فقط قصه منیدانند کنه ربطنی

به واقعیت ندارند .جالب است که سرنوشت دان ن دقیقا مطاب :خواب پاول است.

١

بچه نداره ،زن نداره ،چینزی کنه انسنان رو بنه زنندگی پابنند ب ننه ننداره ،منداف ننداره ،زنندگی و محنیط آروم ننداره ،دشنمن
نداره(چون همه شون مردن) و آینده نداره») .(https://iranfilm.net/movies/shane/review/
َ
ا
َّ ا
َ ْ َّ َّ
َ َّ
َّ
َ َّ ْ ْ
ََ ْ
جاءک ْم َر َّسول فم ْن منف فس ْم َع فزی از َعلی فه ما َع فن طت ْم َح فنر ی اص َعلنی ْم فبنال َّمؤ فم فنی َن َرؤف َر فحنی ام العننت هنو الضنرر و الهنالك ،و
 .1لقد
َّ
ما فی قوله «ما َع فن طت ْم» مصدر یو التأو یل عنت م ،و المراد بالرسول علنی منا یشنهد سنیاق اآلیتنین محمند  ،و قند وصنفه
بأنه من منفسنهم و الظناهر من المنراد بنه مننه بشنر من،ل م و منن ننوع م إذ ال دلینل یندل علنی تخصنیص الخطناب بنالعرب مو
بقر یش خاصو ،و خاصو بالنظر إلی وجود رجال من الروم و فار و الحبشو بین المسلمین فی حال الخطناب .و المعننی
لقد جاءکم میها النا رسول من منفس م ،من موصافه منه یش :علیه ضنرکم مو هال ک نم و مننه حنر یص علنی م جمیعنا منن
مؤمن مو غیر مؤمن ،و منه رءوف رحیم بالمؤمنین من م خاصو فیح :علی م من تطیعوا ممره لنه رسول ال یصدن إال عن ممر
اهلل ،و طاعتننه طاعننو اهلل ،و من تأنسننوا بننه و تحنننوا إلیننه لنننه مننن منفس ن م ،و من تجیبنننوا دعوتننه و تصننلوا إلیننه کمننا ینصننن
ل م(طباطبایی ،بیتا ج.)744 ،0
َْ
ْ َّ َّ َط
َ
ال ْس َواق َل ْو َال َّم ْنز َل إ َلیه َم َل او َفی َّ َ
َ َّ َ ََٰ َ ط
َ
َ
ْ
ون َم َع َّه ن فذیرا (فرقان .)2
ی
ف
ی
ش
م
ی
و
ام
الط َع
ول یأ کل
ف ف ف
ف ف
َ .2وقالوا م فال ه َذا َالر َّس ف
ف
َ
ْ
ْ َ
َّ
طربهنا می ط
رب الرض ،می إمنام الرض ،قلنت فنإذا
 .3قوله تعالی َو مش َرق فت ال ْرض فب َّن فور َر ط فبهنا عنن مفضنل عنن مبنی عبنداهلل
خرج ی ون ما ذای قال إذن یستلنی النا عن ضوء الشنم و ننور القمنر و یحتظنون بننور اإلمنام(ینزد حنائر 4755 ،ق
ج.)32 ،4

4. https://www.salamcinama.ir

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

عالم رو یا میبیند .از اینن منظنر فنیلم مخاطنب را بنه یناد قصنههنای بننیاسنرائیل منیانندازد.
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تطبیقی
انتظار..
.

ژانر ترسناک

1

گوننننه وحش ننت س ننب ی تخیلن نی در هن ننر و ادبین نات اس ننت کنننه بنننه مس ننائل غیرواقعن نی و

داسنننتانهای عامهپسننند مننیپننردازد .ژانننر وحشننت بننرای ایجنناد حنن

تننر

و وحشننت در

مخاطب ایجاد شده و اغلنب پاینان دلهنرهآور و شنوکآوری دارد کنه در عنین حنال بینننده را

میخ ننوب و سننرگرم مننیکننند .اینن ژانننر اغلننب بننا ژانننر علمننی _ تخیلننی ادغننام شننده و صننحنه

هایی از هیوالهای ساخته ت نولوژ ی و یا تخر یب زمین توسط بیگانه ها را نشان منیدهند.

2

3

فیلم فاجعهای نیز گونهای داستانی در فیلمهای سینمایی است که در آن تمرکز اصلی بنر
رو ی به تصویر کشیدن ین

فاجعنه اسنت .در اینن دسنته از فیلمهنا معمنوال حادثنهای بنزرگ

ر میدهد و شخصیتهای داستان نیز در تالش بنرای بقنا و نجنات خنود هسنتند .فاجعنه

بننه تصننویر کش نیده شننده در ای نن آثننار هرچی نزی م نیتواننند باشنند .ژانننر فاجعننه بننرای بننه تصننویر

کشیدن چنین رخندادهایی عمومنا بنا ژاننر اکشنن ینا حتنی علمنی_ تخیلنی ترکینب منیشنود.

عصر آدینه

آثننار ی کننه در ژانننر فاجعننه سنناخته م نیشننوند عمومننا دارای شخص نیتهای ی ی ناد و خطننوط

داسننتانی متعنندد هسننتند و تمرکننز آنهننا نی نز بننر رو ی تننالش ای نن شخص نیتها بننرای نجننات و

رهایی از فاجعه است.
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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١

فیلم کتاب فالی بازنمایی دنیای پ

از فاجعهای اتمی یا شنبیه آن اسنت .فاجعنهای کنه

دنینا را بنه حینات وحنش تبندیل کنرده اسنت و حتنی آب هنم بنه عننوان ماینه حینات ،عنصنر

نایابی است .فیلم تلماسه هنم بنا هجنوم هنارکونهنا ،همنه آتریندیها بنه جنز پناول و منادرش

نابود میشوند و دشمنان همه جا به دنبال پاول و مادرش هسنتند ،طبیعنت هنم بنا آنهنا سنر

ناسازگاری دارد .از دیدگاه دینی آخرالزمان دوران ننزول فاجعنههنای پنی در پنی اسنت کنه در

روایات شیعه و اهلسنت آمده است .فاجعهای که مم ن است تا انقنراض بشنر هنم پنیش
5

برود ،اما چند وی گی در این فجای هولناک وجود دارد
اولل بخشی از این حواد

 .5و فی غیبنو النعمنانی عنن مبنی عبنداهلل
ج.)452 ،5

ترسنا ک ،بازتاب رفتار و دخالتهای انسان در نظنام هسنتی
1. Horror
2. https://fa.wikipedia.org/wiki
3. Disaster Film
4. https://fa.wikipedia.org

ال ی نون هنذا المنر ط
حتنی ینذهب تسنعو معشنار الننا (ینزد حنائر 4755 ،ق

1

است .اما آنچه مهم است رابطه معنوی با پدیدههنای منادی اسنت .یعننی دخالنت انسنان

در نظننام هسننتی ،تنهننا پیامنند مننادی بننه همننراه ننندارد و پیامنندهای معنننوی بننه همننراه دارد کننه
بخشی از آن در قالب نزول عذاب ،تجلی پیدا میکند.

2

3
دومل بخشننی از ایننن رو ینندادهای هولنننا ک ،آزمننون الهننی اسننت تننا َسننره از ناسننره معلننوم

گردد.

١

سر مل در فرهنننگ دینننی آنچننه اهمیننت و ارزش دارد ،صننبر بننر مصننیبت و از دسننت ننندادن
5

امینند و آرمننان اسننت .هرچننه شنندت مصننیبت بیشننتر باشنند ،نننه تنهننا صننبر بننر آن نیننز در پرتننو

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

َ طَ
َ
َّ َ طَ
ْ
ْ
َ
طَ
َ
َ .1ظ َه َر ْال َف َّ
النا ف فلی فذیق َّه ْم َب ْعض ال فذی َع فملوا ل َعل َّه ْم ی ْر فج َّعون (روم .)74
ساد ففی ال َب ط فر َو ال َب ْح فر فبما ک َس َب ْت می فدی
َ
َ
َ
َ
ط
ْ
ْ
ط
َّ
َ
طَ
النا لیذی َق َّه ْم َب ْع َض الذی َعملوا ل َعل َّه ْم ی ْرج َّع َ
َ « .2ظ َه َر ْال َف َّ
ون» اآلیو بظناهر لفظهنا عامنو
ساد ففی ال َب ط فر َو ال َب ْح فر فبما ک َس َب ْت می فدی
ف
ف ف ف
ف
ف
ال تختص بزمان دون زمان مو بم ان مو بواقعو خاصنو ،فنالمراد بنالبر و البحنر معناهمنا المعنروف و یسنتوعبان سنط ال نر
الرضیو .و المراد بالفساد الظاهر المصائب و البالیا الظاهر فیهما الشاملو لمنطقو منن منناط :الرض منن النزالزل و قطن
المطار و السنین و المراض السار یو و الحروب و اللارات و ارتفان المن و بالجملو کل منا یفسند النظنام الصنال الجنار ی
فی العالم الرضی سواء کان مستندا إلی اختیار النا مو غیر مستند إلیه .ف ل ذلنو فسناد ظناهر فنی البنر مو البحنر مخنل
َ
َ
طَ
الننا ف » می بسنبب معمنالهم التنی یعملونهنا منن شنرك مو معصنیو و قند
بطیب العیش اإلنسانی .و قوله « فبما ک َس َب ْت می فدی
َْ
َ
َ
ْ
َ
َ
تقدم فی تفسیر قوله تعالی َو َل ْنو َم طَن َم ْهنل ال َّقنر َآم َّننوا َو طات َق ْنوا ل َف َت ْحننا َعلنیه ْم َب َرکنات م َنن طَ
الس ف َ ْ
ض (اعنراف  )06و
ٍ ف
ف
نماء و الر ف
میضنا فنی مباحنث النبننو منن الجننزء ال،نانی مننن ال تناب من بنین معمنال النننا و الحنواد ال ونینو رابطنو مسننتقیمو یتننأثر
َ طَ
َّ
َ
إحننداهما مننن صننالح الخننر و فسننادها .و قولننه « فلی ن فذیق َّه ْم َب ْعننض الن فنذی َع فملننوا» الننالم لللای نو ،می ظهننر مننا ظهننر لجننل من
یذیقهم اهلل وبال بعض معمالهم السیئو بل لیذیقهم نف ما عملوا و قد ظهنر فنی صنور الوبنال و إنمنا کنان بعنض منا عملنوا
َ
َ َّ
َ
َّ
َ
َ
َّ
لن اهلل سننبحانه برحمتننه یعفننو عننن بعنض کمننا قننال َو مننا مصن َناب ْم فمن ْنن َّم فصنی َب ٍو ف فبمننا ک َسن َنب ْت مین فدی ْم َو ی ْعفننوا َعن ْنن ک فثین ٍر
(شور )85؛ و اآلیو ناظر إلی الوبال الدنیوی و إذاقنو بعضنه ل کلنه منن غینر نظنر إلنی وبنال العمنال الخنرو ی فمنا قینل إن
المراد إذاقو الوبال الدنیوی و تنأخیر الوبنال الخنرو ی إلنی ینوم القیامنو ال دلینل علینه و لعلنه جعنل تقندیر ال نالم «لینذیقهم
بعض جزاء ما عملوا م من التقدیر «لیذیقهم جزاء بعض ما عملوا» ،لن الذی یحوجنا إلی تقندیر المضناف _ لنو محوجننا _
هنو من الراجن إلنیهم ثانینا فنی صنور الفسناد هنو جنزاء معمننالهم ال نفن معمنالهم فالنذی مذیقنوا هننو جنزاء بعنض منا عملننوا ال
بعض جزاء ما عملوا .و قوله « َل َع طَل َّه ْم ی ْرج َّع َ
ون» می یذیقهم ما یذیقهم رجاء من یرجعوا من شرکهم و معاصیهم إلی التوحیند
ف
و الطاعو(طباطبایی ،بیتا ج.)406 ،46
َ
ْ
َ َّ
َ ْ َ
َ َ َ طَ َ
َ
ْ
 .3قال ال َّبد فل طلنا ف فم ْن م ْن ی َم طح َّصوا َو ی َمی َّزوا َو یل ْر َبلوا َو ی ْس َتخ َر َّج ففی ال فل ْر َب فال خل ا :ک فثی ار(کلینی4752 ،ق ج.)825 ،4
ْ
َ
َ ْ َ َ َ طَ
َ ْ َّ ْ َ َ َ طَ
ْ
 .١قولننه تعننالی مننا کن َ
نان َّ
اهلل فلینذ َر ال َّمننؤ فم فنی َن َعلننی مننا منننتم علین فه حتننی ی فمینز الخ فبینث فمننن الطین فب عننن مبنی عبننداهلل قننال ال
ط
ط
تمضی الیام و اللیالی حتی ینادی مناد من السماء یا مهل الح :اعتزلوا یا مهنل الباطنل اعتزلنوا ،فیعنزل هنؤالء منن هنؤالء و
َ َّ َ
ط ط
اهلل فلینذ َر
هؤالء من هؤالء قلت مصلحو اهلل یخالط هؤالء و هؤالء بعد ذلو النداءی قال کال إنه یقول فی ال تاب ما کان
اآلیو(یزد حائر 4755 ،ق ج.)08 ،5
ط ط
عزوجل للمؤمنین .قلنت و منا هنی
 .5عن محمدبن مسلم سمعت مباعبداهلل یقول طإن لقیام القائم عالمات ت ون من اهلل
ط ط َ َّ طَ َّ
َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ
َ
نص
عزوجل َو ل َن ْبل َون ْم یعنی المؤمنین قبل خروج القائم فبشی ٍء فمنن الخنو فف و الج
جعلنی اهلل فداكی قال قول اهلل
نون و ْنق ٍ
ف
َ
ْ
طَ
طَ
ْ َ ْ َّ
َ
َ َط
ْ ْ
َّ
َ
َ
ْ
رات و ب فش فر الص فاب فرین قال نبلوهم بشیء من الخو فف ملوك بنی فالن فی آخر سنلطانهم و الجنون
وال َو النف ف َو الَ ،م َ ف
فم َن الم ف
َ
طف
ْ
ْ
َ ط ََ
ط
َ َْ
َ ْ َّ
َ َْ
ْ
رات قلنو
ص فمنن ال،من ف
ص فم َن الم ف
وال قال کساد التجارات و قلو الفضل و النف ف قال موت ذر ی و نق ٍ
بلالء مسعارهم و نق َ ٍ
ط
ط
َ
ر ی ما یزرن َو َب فش فر الص فاب فرین عند ذلو بخروج القائم(یزدی حایری4755 ،ق ج.)22 ،4
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1

ایمان و رفتار عبادی ام انپذیر است ،بل ه آرمان نجات را از نسلی بنه نسنل دیگنر منتقنل
میکند و نمیگذارد شعله امید در جامعه منتظران خاموش شنود .هننر بنا چننین روی نردی،

به جای فاجعه هراسی یا خنوشخینالی ،مخاطنب را بنرای آزمنونهنای سنختتنر آمناده منی-

سازد.

2

ررارمل از نگنناه دی نن ،بنناالترین مصننیبت و فاجعننه عننالم هسننتی بننیش از آنکننه فجننای

هولن نناک م ننادی باش نند ،مص ننیبت ج نندایی از ام ننام معص ننوم در دوران غیب ننت اس ننت .اینننن
مصیبت همچون از دسنت دادن آب حینات اسنت کنه اسنا
3

اندازد و انسان را دچار مرگ جاهلی میسازد.

١

زنندگی بشنر را بنه خطنر منی-

ژانر جاده

در اینن ژانننر شخصنیت محننور ی قصننه یننا چنند شخصننیت ،بننا تننرک منننزل و محننل زننندگی

عصر آدینه

خود راهی سفری کوتناه ینا طنوالنی ،از م نانی بنه م نان دیگنر منیشنوند .آنهنا معمنوال بنه اینن

دلیل خانه و کاشانه خود را ترک میکنند تا بتوانند از وضعیت موجنود و منوقعیتی کنه در آن
گرفتار شندهاند ،فنرار کننند .بنه اینن ترتینب ،بخنش مهمنی از داسنتان ین
5

فنیلم جنادهای در

سفر و در جادهها اتفاق میافتد .کتناب فالنی مشخصنا در امتنداد جنادهای بنیانتهنا در دل

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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بیابان و از میان ویرانههای تمدن بشر میگذرد .تلماسه هم به جنای جنادههنای زمیننی ،در

جادههای فضایی میگذرد و سرانجام قهرمان از سیاره خنود بنه سنیاره آرا کنی

رسنیده و در

نهایننت در بیابننانهننای آن آواره مننیشننود .در هننر دو فننیلم ،در ایننن آوارگننی ،شخصننیت فالننی و

ْ
َ
َّ ْ َ
َ
َ ْ َّ طَ ْ َ ْ َ طَ
َ َّ
هلل یور َّثها َم ْن ی َّ
عاق َبو فلل َّم طت فقین (اعراف .)453
اهلل و اص فبروا فإن الر
باد فه َو ال ف
شاء فم ْن فع ف
 .1قال َّموسی فلق ْو فم فه ْاست فعینوا فب َ ف
ض ف ف
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ط
َّ
َّ
ط
َ
ط
ْ
 .2قول ننه تع ننالی َحتنننی إذا ْاسنننتیأ َ طالر َّسنننل َو ظننننوا من َّهن ْننم قننند کن فننذ َّبوا جن َ
نناءه ْم نصن َّننرنا عنننن مبنننی عبنننداهلل جننناء رجنننل إلنننی
ف
ط
ممیرالمؤمنین فش ا إلیه طول دولو الجور فقال لنه ممیرالمنؤمنین و اهلل ال ی نون منا تنأملون حتنی یهلنو المبطلنون و
حتی ال ی ون لحدکم موض قدمه ،و ط
المتقون ،و قلیل ما ی ون ط
یضمحل الجاهلون و یأمن ط
حتی ت ونوا علی النا مهون
َ َ
ط
َ
َ
ط
ط
َ
ط
من المیتو عند صاحبها ،فبینا منتم کذلو إذا جاء نصر اهلل و الفت و هو قول ربی عنز و جنل فنی کتابنه حتنی إذا ْاسنتیأ َ
ف
َّ َ َّ َ طَ َ ْ َّ
َ َ
جاء َّه ْم ن ْص َّرنا(یزد حائر 4755 ،ق ج.)63 ،4
طَّالر َّسل َو ظ طنوا من َّه ْم قد ک فذ َّبوا
ْ
َ
َّ
َّ َّ َ َ
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پناول بننه تحننول منیرسننند و در فننیلم اول قهرمنان مأمور یننت مقنند

رساند و در پایان فیلم دوم ،پاول آماده میشود تا مأموریت مقد

خنود را بننه سننرانجام مننی-
خود را در قسمت بعندی

ایفا کند .این فیلمها از این منظر یادآور سفرهای حضرت موسی در کتب مقد
سفر در شب تاری

اسنت .از

و سرد در بیابانی نامعلوم که به کوه طور منتهنی منیشنود .تنا فنالشبن

بنه قصنه تولند موسننی و سنرگردان بنودن گهننواره موسنی بنر روی رود نیننل ،قصنه کشنتن قبطننی و

آوار گی موسی در صحرای مدین و رسیدن به دختنران شنعیب و قصنه خنروج بنیاسنرائیل از
مصنر بنه سنوی کنعنان .امنا مهنمتنرین داسنتان موسنی کنه در ژاننر جناده ر داده و موضننون آن

دگرگونی شخصیت است ،داستان موسی و خضر است .این قصنه نینز در ژاننر جناده اتفناق

مننیافتنند .موسننی بننه دنبننال شخصننیت و ی ن ه اسننت .ایننن قصننه بننه گونننهای در کتنناب الننی
بازنمایی شده است هرچند درونمایه داستان فرق میکند.

رویکردهایآخرالزمانیفیلم 

داستان کتاب فالی سنی سنال پن

ویران کرده است .منردی کنه احسنا

از فاجعنه آخرالزمنانی ر منیدهند کنه تمندن بشنری را
منیکنند بنه او الهنام منیشنود و در حفاظنت نیروهنای

ماورایی اسنت پیناده و تنهنا راهنی غنرب منیگنردد تنا کتناب مقند

را بنه اهلنش برسناند ،در

مسیر راه بنا کنارنگی نمناد دجنال رو بنرو منیشنود کنه تنالش دارد کتناب را از دسنت او بربایند و

البته با دختری ییبا بنه ننام سنوالرا آشننا منیشنود کنه هنم سرچشنمه آب حینات را منیدانند و

هم مادرش اسیر دست کارنگی است .او در این داستان همراه فالنی گردینده و متحنول منی-
شود و در نهایت مأموریت نهایی نجات به عهده او میافتد .داستان تلماسنه هنم در سنال

 45404پ

از میالد ،اتفاق میافتد .آیندهای بسیار دور ،که دورتر از زمانهای رایب در فنیلم-

های آخرالزمانی است .دوران پسا تمدنی بشر .سیاره آراکی

که به خناطر طبیعنت بیابنانی

خود به «تلماسه» مشهور شده ،به علت داشت مادهای ارزشنمند «اسنپای » منورد حملنه و

تجنناوز خاننندان «هننارکون» قننرار گرفتهاسنت .امپراتننور بننه دوکننللتننو ،رئنی

مأمور یت میدهد تا از سرزمین بارانی و اقیانوسی خود بنه آرا کنی
برقننرار کنننند .همزمننان ،تنهننا پسننر خننانواده آتر ی ندی

عجیب نی از تلماسننه و ی ن

خاننندان آتر یندی

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

داستان
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برونند و صنل را در آنجنا

بننه نننام پنناول منندتی اسننت کننه رو یاهننای

دختننر غریبننه م نیبیننند .بننه یودی مشننخص م نیشننود کننه پنناول

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

میتواند همنان فنردی باشند کنه از دیندگاه افنرادی محلنی آرا کنی

است .فرد موعودی که امنیت و آزادی را به آراکی

بنه «لسناناللیب» مشنهور

و جهان بازخواهد گرداند.

1

2

نکته اولل مش ل اصلی فنیلم تنلماسنه ،مقدمنه بنودن آن بنرای قسنمت بعندی اسنت .از

این منظر مم ن است داستان و شخصیتپردازی فیلم ضعیف به نظر برسد .البته توفین:

فننیلم در ایننن اسننت کننه بننا زمینننهچینننی داسننتان عشننقی و معرفننی شخصننیتهننای اصننلی،
مخاطننب را بننرای قسننمت بعنند ،آمنناده مننیسننازد .ط
حسننی شننبیه انتظننار منتظننران بننرای ظهننور
منجی .همین روی رد در کتناب فالنی دینده منیشنود .در نگناه اول ،اینن فنیلم داسنتان کامنل
مبارزه فالی و کارنگی است و چگونگی نجات کتاب مقد  ،اما در حقیقت معرفی سوالرا
به عنوان منجی حقیقی دنیای ویران اسنت .او در کننار النی تربینت شنده و پن

کتاب مقد

از فالی ،به سرزمین خود بازمیگردد تا بار دیگر تمدن بشری را احیا کند.

نکترره دومل قصننه پنناول در تننلماسننه مانننند داسننتان حضننرت موسننی

عصر آدینه

موسی

شده و سپ

از آمنوختن

اسننت .حضننرت

نیز منجی بنیاسرائیل از سنتم و سنیطره فرعنون بنود .موسنی در قصنر فرعنون بنزرگ
با ی

قتل از سرزمین متمدن مصر فراری شنده راهنی سنرزمین بیابنانی مندین

میشود و در آنجا با دختر شنعیب ازدواج منیکنند .پناول نینز در قصنر و در مینان خنانوادهای
خوشنام زندگی میکند .با حمله هارکونها همه چیز خود را(به جز مادر) از دسنت منیدهند
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و در بیابانهای سیاره آراکی

آواره منیشنود و در آنجنا بنا دختنری کنه در رویاهنایش دینده،

رو بننرو مننیشننود و ایننن سننرآغاز داسننتان عشننقی آنهننا در قسننمت دوم اسننت .زنننان در زننندگی
حضرت موسی

نقش پر رنگی دارند .از مادر موسی که او را بنه دنینا آورد و در صنندوقچه

گذاشنت تنا خننواهر حضنرت کننه صنندوقچه را دنبننال کنرد و بننه قصنر فرعننون رفنت و سننرانجام
دختر شعیب که همسر موسی گردید .در این فیلم نیز به جای داستان عشنقی ،شخصنیت

مادر نقش محوری را دارد و یادآور اسطوره مادر و میهن از دست رفته در ادبیات و سنینمای

یهودی است .پاول بیش از هر چیز تحت تأثیر مادر است و در هنگنام حملنه هنارکونهنا نینز
ایننن مننادر اسننت کننه نقننش حمایننت و نجننات او را بننه عهننده مننیگیننرد و سننرانجام پنناول را بننه

فرمنها میرساند.

کتناب فالنی بنه جنای حضنرت موسنی

 ،بازنمنایی آشن ار داسنتان حضنرت عیسننی
1. https://fa.wikipedia.org
2. https://www.digikala.com/mag/dune-movie-review/

اسننت و فننیلمسنناز نشننانههننای مسننی ناصننری را در الننی گذاشننته اسننت .سننوالرا (زن) و فالننی
(مرد) در کنار همدیگر نقش محاف هم را بازی میکنند .در اینن فنیلم ،تنهنا سنوالرا بنه فالنی

بننا او و برنامننه مقدسننش همننراه مننیشننود و سننرانجام بننه او و مننأموریتش ایمننان مننیآورد .ایننن

نشانهها مخاطب مسنیحی را بنه یناد منریم مجدلینه منیانندازد و مسنلمان را بنه یناد حضنرت
خدیجه

میاندازد .به خصوص در س انسی که شبانه به آشنیانه نیروگناه بخنار منیرونند

کنه ینادآور غنار حنرا اسنت .بنا توجنه بننه روی نرد مسنیحی فنیلم ،منریم سنوالرا بنا منریم مجدلیننه
همخوانی بیشتر دارد؛ ییرا مریم مجدلیه پن
شاهد عروج بوده است .در این فیلم نیز پ

از مصنلوب شندن عیسنی(به بناور مسنیحیان)

از مرگ الی ،رسالت او را ادامه میدهد.

مضمون

این دو فیلم مملو از نمادها هستند ،که به برخی از آنها اشاره میشود

جامعه داستان ل داستان تلماسنه در جامعنهای ملوکالطنوایفی بنا الهنام از جوامن اعنراب

موضون نزان آنان نیز سر تصاحب سیاره آراکی (و کنترل صادرات اسپای

سوخت طیاالرض سیستم حمل و نقل فضایی) اسنت .هنر ین

ی

به عنوان منبن

از اینن خانندانهنا بنر رو ی

سیاره متفاوتی س ونت دارند .یادآور نظام ملنوک الطنوایفی و قبنایلی عر بنی هسنتند کنه

دائم در نزان میباشند اما بنه جنای بیابانهنای جزیر العنرب در بیابانهنای سنیاره آراکنی .

آراکی

اقتبا

از نام عنراق اسنت .عنراق هنم نمناد بیابنان ،نفنت ،اعنراب بندو ی و منذهب

اسنت .خشن ی آرا کنی

بننه حندی اسنت کنه مننردم آن (فنرمنهنا _  )Fremenبنرای از دسننت

ن ننرفتن رطوب ننت ب نندن مجبورنننند از جام ننههای مخصوصن نی اس ننتفاده کنن نند و آب در آنج ننا

ارزشمندترین چیز است.

1

از این منظر جامعه داستانی کتناب فالنی نمنادی از اقنوام ط
خناص نیسنت ،امنا شخصنیتی

اول فنیلم نمادهنای شنرقی دارد سنیاه چنرده اسننت ،م،نل اعنراب چفینهای بنر گننردن دارد و از
شرق دور راهی غرب است .داستان کتاب الی به جای اسپای (اشنیای ط
منادی) ،بنر محنور
ف
ت نسخه ط
خاصی از انجیل(نسخه شاه جیمز قهرمان جننگهنای صنلیبی) شن ل گرفتنه و

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

بنندو ی سنناخته شدهاسننت .منناجرای اصننلی داسننتان نبننرد ب نین سننه خاننندان بننزرگ اسننت.
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پیش میرود.

1. https://www.salamcinama.ir
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م رردو یتل در فننیلم تننلماسننه چننندین بننار از لف ن «لسنناناللیب» اس نتفاده ش نده اسننت.

لسنناناللی نب در واق ن یعن نی کس نی کننه ی بننان جهننان غی نب و منناورایی را مننیداننند .ای نن واژه

اشارهای به خرافاتی که بین فر یمنها رواج دارد .لساناللیب ،نجیبزاده جوانی بنه ننام پنل

آتر یدی

در ی

است؛ مسیحی کنه آمندن او پیشنگویی شنده ،کسنی کنه در سنال  45404فرمنهنا را

علیه قدرتهای فاسد و رو بنهیوال حنا کم بنر جهنان هندایت منیکنند.

جنگ مقد

اما فیلم کتاب فالی به جای اشاره به مهدی ،شخصیتی سیاهپوست را با نمادهنای زنندگی

عیسننای ناصننری بازسننازی مننیکننند محافظننت توسننط نیننروی منناورایی ،همراهننی بننا کتنناب
مقد

که یادآور تابوت مقد

در یهود اسنت ،منردن و زننده شندن دو بناره ،بنیاعتننایی بنه

شهوت و زنان .با این حال نجات واقعی در این فنیلم توسنط سنوالرا اتفناق خواهند افتناد کنه
روی رد فمنیستی به اسطوره نجات است.

حی انراتل در فیلم تلماسه پناول ،در شنبی کنه ین

شن ارچی قصند جنان او را کنرده بنود،

عصر آدینه

برای اولین بار موش را در هولوگرام خود میبیند .وقتی پاول از چادر ی که او و جسنی ا بنرای
پنهان شدن در بیابان در آن اقامت دارند بینرون منیآیند ،منوش را بنرای دومنین بنار میبینند.

اینن مننوش بننه عنننوان ین

موجننود جهنننده بیابننانی نشننان داده میشننود کننه حرکننت آن توسننط

کرمهای شنی قابل تشخیص نیست و حتی گوشهایش میتواننند رطوبنت هنوای صنحرا را
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جم کنند .در کتابها فرمنهای صحرا این موجود را مودب مینامند و به دلیل تواننایی-

اش برای زنده ماندن در طبیعت آنها را میستایند .سنرانجام ،وقتنی فنرمنهنا او را بنه عننوان
1

ی ی از خودشان پذیرفتند ،پاول اسم این موجود را برای خنود انتخناب می کنند .در کتناب
فالننی موجننودات زنننده بازمانننده از فاجعننه بننزرگ هسننتند ولننی آنهننا هننم درگیننر مبننارزه بننرای بقننا
هسننتند .در فننیلم در صننحنهای فالننی گوشننت سنننر شننده گربنننه را بننه موشننی منننیدهنند کنننه
بازنمایی وارونه شدن وضعیت حیوانات در آخرالزمان است.
آبل در آرا کنی

آب کمیناب اسننت .آنهننا لبا هننایی دارننند کننه آب تبخینری بدنشننان را

بای یافت کرده و دوباره از همان مصرف میکنند ،درواق چیزی شبیه به چرخنه آب در رو ی
زمین .برای فر یمنها آب و زندگی ی ی است .آب بدن ی

فرد مر بنوط بنه خنودش نیسنت و

متعلن :بننه کننل طایفنه اسننت .بنننابراین تننف کنردن نننوعی احتننرام در ننزد آنهننا اسننت ،چرا کننه از
1. https://varune.com

بهتننرین منناده وجننودی خننود بننه دیگننران م نیبخشننند .در کتنناب فالننی هننم آب ناینناب اسننت،
کارنگی با انحصار آب بازماندههای نسل بشر را در کنترل خود گرفته اسنت و همنین عنصنر
محور وابستگی شخصیتها و خل :کشنم شهنای فنیلم اسنت .سنوالرا از معندود کسنانی

است که جای چشمه حیات را میداند و الی را به آنجا میبرد.
باورهای دینر ل سا کنان سیاره آراکی

بسیار مقد پذیرند ،مراسنمهنای منذهبی خنود را

دارند و تقریبا از هر چیزی نوعی مقند سناز ی منیکننند ،در اینن سنیاره آب نیسنت و منردم
تشنننهاند ،امننا ی ن

درخننت مقنند

اسننت و آن را آبیننار ی هننم م نیکنننند .در روننند داسننتان

«تلماسننه» م نیفهم نیم پنناول و مننادرش هننم ی ن

فننر یمن هسننتند ،چننون در رو یاهننای پنناول،

خودش و مادرش را با چشم آبنی منیبینند .رننگ آبنی ،رننگ امنینت و حفاظنت اسنت .اینن
1

رنگ به مفهومهای روحانیت ،جاودانگی و بهشت هنم ر بنط دارد .در چنند صنحنه از فنیلم
در آسمان دو ماه دیده میشود ،که ی ی از آنها بزرگ است و دیگری کوچن  .اولنین بنار کنه

دست خدا میگو یند .بار دیگر این دو ماه را زمانی میبینیم که پاول و مادرش مسنیر صنحرا
2

را به تنهایی میپیمایند .این نشان میدهد که اینن دو مناه نمناد پناول و منادرش اسنت .در
کتاب فالنی بنه جامعنه بنیسنواد و بنیاطنالن ،تنهنا دجال(کنارنگی) اسنت کنه از ارزش کتناب
مقد

و ماموریت الی آ گاه میشود و تالش میکند جلوی تحق :آن را بگیرد .از مینان اینن

جامعننه خننوابزده ،سننوالرا همچننون مننریم مجدلیننه بننا فالننی همننراه مننیشننود و بننه فهننم و درک
مشترک با او میرسد و خودش تبدیل به منجی میشود .این فیلم نگاهی ت ثرگنرا بنه ادینان

ابراهیمی دارد(یهود ،مسنیحیت و اسنالم) .هرچنند در پاینان انجینل کننار قنرآن و تنورات قنرار

میگیرد اما فیلم به مخاطب یادآور میشود آنچه ارزش نجات و خطرکردن را داشنته انجینل
بوده است نه قرآن .انجیل از نظر حجم و اندازه بزرگتنر و بلنندتر از قنرآن اسنت و مخاطنب بنا
آن همذات پنداری کرده و جمالتی از آن را با عم :جان خود لم
اسط ر میفینیزمل میتو

3

و حف کرده است.

یا اسنطوره در کنالم یونینان بنه معننای افسنانه ،گفتگنو و سنخن

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

این دو ماه را میبینیم ی نی از کاراکترهنا منیگو یند کنه محلنیهنای آرا کنی

بنه آن مناه بنزرگ
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بوده است ،اما نهایتا به چیزی اطالق میشود که واقعا نمنیتوانند وجنود داشنته باشند(وارننر،
1. https://www.salamcinama.ir
2. https://www.salamcinama.ir
3. mythos
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 .)42 4830برخی از الگوهای اساطیری در بسیاری از منناط :دنینا ت نرار منیشنوند ،ماننند
اسنطوره آفنرینش ،اسنطوره نننابودی و اسنطوره بنازآفرینی جهنان .در ایننن چشنماننداز اسنت کننه

باینند همننه اسننطورههننای مر بننوط بننه پایننان جهننان را نگریسننت(همان  .)22-26میسنینیزم ینا
موعودگرایی وجنود اسنطورههای منجنی را بررسنی منیکنند .مهندی موعنود را منیتنوان آخنرین

منجی معرفی شده به بشر دانست و قبل از او بنه ترتینب مسنی  ،ماشنیحا ،کنال ی و میتر ینا

بودهانننند ام ننا این نن ر یش ننهیابی ...قب ننل از میتر ین نا در بودیسنننم بن نه دو اس ننطوره باس ننتانی یعنن نی
چن ننا کراوارتی و سوشن ن نیانت برمن ن نیگن نننردد .چن ننا کراوارتی نج ن نناتدهنن نننده موعن نننود در تن نننار یخ

اسننطورهشناسنی هندوسننتان اسننت .از آنجننایی کننه ر یشننههای مننذهب و اسننطوره در تننار یخ

باسننتانی هندوسننتان برگرفتننه شننده از یروانی نان در ای نران بننوده اسننت ،م نیتننوان ر یشننه اصننلی
میسینیزم را در تار یخ بشر سوشیانت دانست ...فران

هربرت(نو یسننده رمنان تنلماسنه) بنا

بررس نی میس نینیزم بننه درسننتی و ی یبننایی ،منج نی آخرالزمننان داسننتان خننود را نماینننده تمننام

عصر آدینه

منجیان مذاهب و ادیان تار یخ معرفی میکند .به همین دلیل در فنیلم تلماسنه شخصنیت

پننل را بننا لقبهننا و اسننامی ی ینادی صنندا منیزنننند .پن

آراکی

طبیعنی اسننت کننه فرمنهننای سننا کن

کنه عنربی بنان هسنتند و ر یشنه دیننی آنهنا در واقن اسنالم اسنت ،اینن منجنی را بننام
1

مهدی موعود صدا بزنند .اشاره به این اسطوره شاهدی اسنت بنر شنش سنال پنژوهش رمنان
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ایننن فننیلم .تننالش هر بننرت بننیش از آنکننه بننر معرفننی منجننی شننیعه باشنند ،کوششننی اسننت بننر

تلفین :منجننی در باورهننای گونننا گون .از اینن رو مم ننن پیننروان هننر آئیننی بننا دینندن ایننن فننیلم،

احسا

کنند منجی خود را دیندهانند .در کتناب فالنی ،اینن روی نرد بنا انتخناب شخصنیتی

سیاهپوست در قالب منجی و انداختن چفیه عربی بنر گنردن او و گذاشنتن کتناب مقند

در سینه و قلب او ،این اسطوره را بازنمایی کرده است و سرانجام مأموریت نجات را هم بنه

تنهننا دختننر ییبننای داسننتان وا گننذار مننیکننند .کتنناب الننی هننم ایننن اسننطوره را در قالننب موعننود
شرقی ،سیاه و سرانجام زنانه ترسیم میکند.

زنانل نقش ی یادی در فیلم تلماسه دارند .مادر پاول ،انجمن بنه جسر یت ،چنانی و دکتنر

کنناینز نمونننهای از حضننور پررنننگ زنننان در ف نیلم هس نتند .بننا توجننه بننه ای ننکننه زمننان ف نیلم در

آینندههای بسنیار دور اتفناق منیافتند ،نشنان منیدهند زنهنا نقنش بیشنتری در تعینین آینننده

1. https://figar.ir/cinema-and-tv/19739-check-character-paul-dune-2021-movie/

جهننان دارننند .هرچننند تعدادشننان نسننبت بننه مردهننا کمتننر اسننت .از ایننن منظننر ،ایننن فننیلم

فمنیسننتی بننه نظننر مننیرسنند .بننه و ی ن ه بننا نشننان دادن زنننان بنننی جزر یننت بننه عنننوان کنناهن و
اسطورههای مذهبی و تالشگران بنرای تولند منجنی .اینن فنیلم در برابنر جر ینان تاریخی(همنه
پیامبران از جن

مردان بودهاند) ،زنان را نماد و الگوی مذهب معرفی کرده اسنت .زننان در

کتاب الی در حاشیهاند و فیلم مردانه بنه نظنر منیرسند ولنی سنرانجام رسنالت نجنات النی از

ی

سو و نجات جامعه مصیبتزده به شخصیت زن(سوالرا) سپرده میشود.

شخصیتها

ی رمرانل پاول از استعداد و ی های برخنوردار اسنت کنه خنود خبنر نندارد .امنا منادر محینا کنه

خود مادر پاول را آموزش داده است ،کشف میکند که پاول برگز ینده ینا همنان لسناناللینب

است .انتخاب تیموتی شاالمی به عنوان باییگر نقش ی
اسننت .از نظننر چهننره و ح ن

و حننال شخص نیتی در ناخودآ گنناه بیننننده ایننن بنناور را ایجنناد

منجنی باشنند .او در رو یاهننای خننود هننر آنچننه را مننیبیننند وارونننه
1

اتفاق میافتد .دقیقا ی یر متن فیلم رو یاهایی است که پاول میبیند .هنر انندازه کنه پناول در
تلماسه ظاهری غربی دارد ،النی در کتناب النی ظناهر و نشنانههنای شنرقی دارد .او در قالنب
قهرمانان وسترن ظناهر منیشنود و هرچنه تنالش دارد وارد درگینریهنای اشنرار و راهزننان نشنود
ولننی سننرانجام بننه خنناطر ین

زن بننه ایننن درگیننری کشننیده شننده و از ایننن منظننر شخصننیت او

دگرگون میشود ،به وی ه وقتی میپذیرد که سوالرا وی را همراهی کند.

ضدی رمانل کارنگی ضد قهرمان کتاب الی است که به دنبال کتاب مقد

آن بر جهان پ

اسنت تنا بنا

از فاجعه اتمی سلطه یافته و تمدن خودخواسته خود را بننا کنند .او جامعنه

را در بیسوادی و ناآ گاهی نگنه داشنته و ماننند رمنان و فنیلم «فارنهاینت  »724وجنود هرگوننه
کتاب را ممنون کرده است .البته او با دیگر کتابها مش لی نندارد و بهاننه اصنلی او ینافتن

نسخهای از کتاب مقد

دارد.

است که از این جهنت بنا فنیلم«فارنهاینت  »724تفناوت اساسنی
2

ضنند قهرمننان تننلماسننه امپراطننور صنندام چهننارم ،از رمننان اقتبننا

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

مننیکننند کننه او مننیتواننند ین

منجی ،انتخاب هوشنمندانهای

 000

شننده اسننت .او نمنناد

1. https://www.salamcinama.ir
2. Shaddam IV
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شرارت در فیلم است و یادآور طاغوتهنای هولنناک و خنونریزی همچنون فرعنون و چنگینز.
2

1

رمننان سننه سننال پننیش از کودتننای بع،ننیهننا منتشننر شنند کننه سننرآغاز ورود صنندام بننه عرصننه
3

سیاست خاورمیانه و عراق است .با این حال ،رمنان پنیشبیننی منیکنند کنه صندامی کنه

هنوز جهانیان او را ندیدهاند ،بسیار بیرحنم و خشنن خواهند بنود ،ماننند صندام حسنین کنه

اکنون(زمننان ا کننران فننیلم دوم) همننه دنیننا او را مننیشناسننند .ایننن ن تننه ،الیننههننای پنهننان و
سیاسی رمان را آش ار میسازد.

شخصریتهررای لرعر مررردل دوک لیتننو آتر یند

پنندر پنناول شخصنیت اصننلی داسننتان ،کننه
١

اشرفزادهای مورد احترام در میان تمامی خاندانهای بنزرگ کهشنان اسنت .لتنو ین
بالفطره و ی

رهبنر

مرد خوب است .او همچنین پدر پنل آتر یند  ،شخصنیت برگز ینده فنیلم تنل

ماسه اسنت کنه سنرانجام بنه دسنت منزدوران امپراطنور کشنته منیشنود .خوشننامی و دراینت

وی ،بازتننابی از خوشنننامی خاننندان هاشننمی در سننرزمینهننای اسننالمی و عر بننی اسننت .ایننن

عصر آدینه

خوشنامی در قیام بنیعبا

بر علیه بنیامیه با عنوان«الرضا من آل محمد» بروز پیندا کنرد

و در جنننگ جهننانی اول ،بننا رهبننری شننریف حسننین در جهننان عننرب ،مشننروعیت خالفننت
ع،مانی را ییر سوال برد و آن را نابود ساخت و ثمره آن ح ومنت هاشنمی عنراق و اردن شند.

نگنناه رمننان و فننیلم ،بننه روایننات شننیعه و اهلسنننت اسننت کننه مهنندی را از خاننندان رسننالت
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5

معرفی میکند .مهمترین شخصیت فرعی کتاب الی ،پیرمرد دانای پاینان فنیلم اسنت کنه

به گونهای یادآور خضر راه است که کتاب مقد

را از الی دریافت میکند.

زنررانل در کتنناب الننی بننه جننز سننوالرا دو زن دیگننر نقننشآفننرین هسننتند .اول زنننی ولگننرد و

ناشنا

کنار جناده بیابنانی کنه طعمنه راهزننان بنین جنادهای هسنتند و مظهنر جنن

این فیلم هستند .دومین زن ،مادر سوالرا است .او زننی نابیننا اسنت کنه از ین

دجال(کارنگی) است و از سوی دیگر اسیر او است .در ی

زن در

سنو سنوگلی

صنحنه ،کنارنگی بنا ارزشتنرین

یافته راهزنان را که شامپو است به این زن هدیه میدهد ولی در صحنه دیگر میفهمنیم کنه
1. 1965
2. 1968
3. https://fa.wikipedia.org
4. https://psarena.ir/frank-herbert-s-dune/
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او گروگننانی اسننت تننا کننارنگی بننا بهننره بننردن از ییبننایی سننوالرا بننه خواسننتههننای پلینند خود(بننه
چنگ آوردن کتاب مقد ) برسد .در نهایت وی تنها کسی است که میفهمد کتاب الی
به خط نابینایان(بریل) نوشته شده اسنت ،چنون خنودش هنم در اثنر فاجعنه هسنتهای نابیننا

شده است.

بنیجزر یت انجمنی زناننه در تنلماسنه اسنت کنه قندرت ی ینادی دارنند .اینن گنروه بنر رو ی

ذهن انسان کار میکنند ،تمامی کارهایشان را هنم از همنین طرین :پنیش منیبرنند .هندف

آنها تولد منجی آخرالزمانی است که توانایی وجود در چند م ان و زمان را دارد؛ آنها بنه اینن
منجی کو ی

اتزهنادراک منیگو ینند .گنروه زننان بننیجزر ینت  05نسنل اسنت بنه دنبنال تولیند

ژنتی ن نی «مه نندی» هس ننتند .آنه ننا در تالش ننند ت ننا از طرین ن :ازدواج ب ننا نس ننلهای مختلنننف و
ن ادهننای متفنناوت در سراسننر دنینا باعننث تولنند منجنی آخرالزمننان شننوند .بننیجزر ینت برنامنۀ
پرورش را تا سنال  45422بعند از اتحادینه بنیش منیبنرد امنا در آن سنال ،ی نی از اعضنای اینن

و بننه جننای دختننر ،پسننری را بننه نننام پ ناول بننه دنی نا م نیآورد .برنام نۀ اصننلی بن نیجزر ی نت تولنند

دختننری از جس نی ا بننود تننا ای نن دختننر بننا فی ند روثننا ،کوچ ن تننرین بننرادرزادۀ بننارون والدیمی نر
هارکونن ازدواج کند و فرزنند آن دو منجنی آخرالزمنان شنود .امنا جسنی ا بنا انتخناب خنودش

پننل را بننه دنی نا آورد .در جننایی از ای نن ف نیلم ،فننرد ارشنند آن جامع نۀ مخفی(بننا بنناز ی ش نارلوت

رمپلینگ) با جامۀ مشن ی راهبنهها ،صنبر و شن یبایی پناول جنوان را منیسننجد .او پناول را

وادار من نیکن نند ت ننا دس ننت خ ننود را داخ ننل ین ن

جعبن نۀ درد کنننند کنننه بنننه ان نندازۀ ین ن

جعبن نۀ

دسننتمال کاغذی اسننت .درد و رنننب او بس نیار ی ی ناد اسننت و ای نن عننذاب در چهننرۀ خش ن

و

بیروحش دیده میشود ،اما به آن عادت میکند و نا گهان به این درد و رننب هنیچ واکنشنی
نشان نمیدهد .آن فرد ارشد جامعهی مخفی ،به مادر نگران پاول اعتراف منیکنند کنه اینن
جوان بیاشتیاق مم ن است قدرت خاصی داشته باشد اما خوب یا بد بنودن اینن قندرت
1

مشننخص نیسننت .مننذهب گننروره بن نی جزر ی نت نمنناد تنهننا ی ن

مننذهب واح ند نیسننت…

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

گروه به نام جسی ا برخالف برنامۀ از قبل تعیین شده جنسیت فرزند خنود را تلیینر منیدهند
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مذهب تبلی شده توسط این گنروه در واقن تلفیقنی از تمنام منذاهب و آئینهنای دیننی بشنر

در طول تار یخ است.

1. https://www.salamcinama.ir

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

خود پاول هم از طری :مادرش تحت تعالیم ذهنی اینن گنروه بنوده اسنت و کم کنم بنه اینن

باور میرسد که حتما او همان لساناللیب است و این مسیر ،راه زندگی او است.

جف ریکا مررادر پررل زن نی کننه در جامعننه زنسنناالر بنننی جننزرت تربی نت شننده اسننت .لی ندی

جسی ا ی ی از اعضای این گروه اسنت ،امنا پسنرش ،پنل را نینز بسنیار دوسنت دارد .او بنرای
پل هر کار ی انجام میدهد ،حتی حاضر است برای محافظنت از او ،از جنان خنود بگنذرد.

1

فیلم در دینالوگی بنین ی نی از زننان فرقنه بنهجسنر یت و پناول نشنان منیدهند کنه قندرت ی یناد
پنناول هننم ،از پسننر جسنی ا بننودن ناشنی منیشننود .پسننری کننه اینن مسنیر را همننراه بننا مننادر طنی
میکند ،در اوایل فیلم پاول در معرض آزمایش فرقه بنهجسر یت اسنت .پناول درد منیکشند،
مادرش هم درد میکشد ،یا زمانی که در هواپیما گیر کردهاند که حرفهای منادر تبندیل بنه

واگو یههای ذهنی پسر میشود و مرگ را پشت سر میگذارند.

جامعننه داسننتانی در کتنناب الننی ایننن جامعننه اننندک ،پراکنننده ،بننیسننواد و وابسننته بننه آب

عصر آدینه

حیات هستند .از اندک وسنایل بازماننده از فاجعنه بنزرگ بهنره منیبرنند .م،نل جوامن بندوی

درگیننر کشننم شهننا و خوشننیهننای بچننهگانننهاننند .مهننمتننرین تفنناوت ایننن جامعننه بننا جامعننه-
داستانی تلماسه(فرمنهنا) نداشنتن آرمنان و آیننده روشنن اسنت .آنهنا بنه همنین زنندگی خنو

کننردهاننند و تصننویری از نجننات و نجنناتدهنننده ندارننند تننا بخواهننند در انتظننار او بننوده یننا بننا او
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همراهی کنند.

فننرمنهننا در تننلماسننه بننومیهننای اص نلی سننرزمین آرا ک نی

هسننتند کننه یننادآور آدمهننای

خاورمیانه هستند ،افراد طردشدهای کنه راههنایی بنرای زننده مانندن در اینن محنیط سنخت

پیندا کننرده اننند .فننرمنهننا اعتقنناد دارننند مال ن

زننندگی خودشننان نبننوده و فقننط بننرای پیشننبرد

هندفی بنناالتر و روحنانیتننر وجننود دارنند و تنهننا گروهنی هسننتند کننه در انتظنار منجننی هسننتند.
شننرایط سننخت آرا ک نی

و جنگهننای طننوالنی فرهنننگ و سننب

زننندگی خاص نی را در آنهننا

ایجنناد کننرده اس ننت ،مردمننانی کنننه در تس ننخیر پننیدرپننی س ننتمگران و حا کمننان غریبهان نند.

جمالت اول فیلم را یادتان میآیند «ظالمنان بعندی منا چنه کسنانی خواهنند بنودی» .ی نی از
سا کنین اسرارآمیز و موقر آنها ،چانی میباشد که پیش از جم بندی فیلم ،در چند صنحنۀ

خیالپردازانه با پاول(منجی) نشان داده میشود.

1. https://www.filimo.com

آرمان گرایی

آرمننانگرایننی در برابننر پادآرمانشننهر قننرار دارد .پادآرمننانشننهر ،و یننران شننهری فاسنند(در برابننر

مدینه فاضنله) ،ین

جامعنه ینا سن ونت گاه خینالی در داسنتانهای علمنی_ تخیلنی اسنت

دلخنواه هنیچ انسنانی نیسنت .اینن
که در آن ،و ی گیهنای منفنی برتنری دارنند و زنندگی در آن
ف

جوامنننن معمننننوال زمننننانی از ین ن

جامعنننه را نشنننان من نیدهنننند کنننه بنننه ننننابودی و هرجومنننرج

رسیدهاست .آرمانشهرها نیز جوامعی خیالی هستند که در آنهنا همنهچیز م،بنت و ایندهآل

است .ترسیم ین

جامعنه پادآرمنان و بدزماننه توسنط نو یسنندگان آیننده گرا معمنوال بنهمنظور

هش نندار بنننه م ننردم در م ننورد ادامنننه ین نا اف ننزایش چیرگن نی برخن نی معض ننالت اجتمنناعی ص ننورت

میگیرد.

1

ایننن دو فننیلم از منظننر آرمننانگرایننی ،بننیش از آنکننه ترسننیم آرمننانشننهر باشننند ،تصننویرگر

پادآرمننانشننهر میباشننند .در کتنناب الننی زمننین دچننار انفجننار بننزرگ و و یننران شننده اسننت ،امننا
پن ن

از اینننن فاجعنننه بایننند چنننه کنن نند و چگوننننه وض ننعیت خ ننود را تلیی ننر دهن نند .از اینننن رو

شخصیت فالی با این جامعه ناهمگون است و تنها منیتوانند سنوالرا را بنا خنود همنراه سنازد.

به باور کارنگی ،تنها چیزی که میتواند اینن جامعنه را دگرگنون سنازد ،کتناب مقند (دین)

است؛ ییرا تنها کتاب مقند و ادینان تنوان ایجناد آرمنان بنرای ملنتهنا را دارنند و ملتنی کنه
َّ
پیرو ادیان نباشد به زندگی حیوانی خو کرده و فاقد هرگوننه آرمنانی(حتی حینوانی) اسنت .از
این رو کارنگی تالش دارد تا با به دست آوردن کتاب مقند  ،در شن لگینری و ترسنیم اینن

آرمان دست اری کند و براسا

آن آرمان ،تمدن خودخواستهاش را برپا سازد.

فاجعننه در فننیلم تننلماسننه ای نن اسننت کننه س نیارهای بننه اشننلال در آمننده اسننت و همگننان

منتظرننند کسنی از بیننرون بیایند و اینن سنیاره را نجننات بدهنند؛ یعننی خننود آن هننا از پن

اینن

مش ل برنمی آیند .آرمان این فیلم بازگشت سیاره دست صاحبان اصلی آن است .فرآینند

نجات نیز ش ل مادی و کوچ

شده اندیشه شیعه است ،چه به لحاظ مشن لی کنه بنرای

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

فاجعه بزرگتر این است که این جامعه مصیبتزده هیچ امید و آرمانی ندارنند .نمنیداننند
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بشننر ر داده و چننه بننه لحنناظ منجنی کننه ترسننیم شننده اسنت .دیگننر فیلمهننای منجنیگرایانننه

خیلی نخواستهاند به طور مشخص ی

منجی را حتی با روی رد انحرافی نشنان دهنند ،امنا

1. https://fa.wikipedia.org

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

این فیلم مشخصا دست گذاشته است رو ی منجی و ی

معرفنی تحر ینف شنده از منجنی

ارائننه داده اسننت آن کس نی کننه منتظننرش هسننتید ای نن و ی گ نی هننایی کننه مننا می گننوئیم دارد.

آرمننانهننای فننیلم نیننز محنندود اسننت بننه بازگشننت سننیاره بننه سننا کنان آن ،اسننتقرار عنندالت و
1

بر پننایی آرامننش .ایننن عناصننر ،نهایننت آرمننانهننای زننندگی مننادی اسننت کننه در قننرآن از آن بننه
«حیات دنیا» تعبیر شده است.

2

در برابننر ایننن آرمننانهننای محنندود و ننناچیز ،آرمننانگرایننی معنننوی قننرار دارد .آرمننان معنننوی،
سنیاره ینا سنرزمین اسنت .فراتنر از اسنتقرار عندالت و بر پنایی امنینت

امری فراتر از نجات ی

3

١

اسننت هرچننند بر پننایی عنندالت و امنیننت هننم از آرمننانهننای اصننلی مهنندوی اسننت .آرمننان
5

بنیادین در اندیشه معنوی ،استقرار دین الهی است .این آرمان نیز جز با وجود انسانهنای
6

7

صال  ،به سرانجام نمیرسند .انسنان منؤمن بنا اینن آرمنان زنندگی منیکنند و بنر محنور اینن
8

عصر آدینه
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آرمان ،آزموده میشود .هر ک

از این آرمنان فاصنله بگینرد دچنار عمین:تنرین فاجعنه شنده

 .1گفتگوهای جلسه هنر موعود ،نقد فیلم تلماسه ،حجتاالسالم هادیزاده.
َْ
َ
ْ َ َّ َ طَ َ ْ َ َّ طَّ
َ ا َ َّ َ َ َّ َ َّ
ْ ْ
الند ْنیا َل فع ا َ ْ
الد» إلنخ ،اللعنب عمنل
 .2قوله تعالی «اعلموا منمنا الحینا
نوال َو ال ْو ف
نب َو له انو َو فی یننو َو تفناخ ار بینن ْم َو ت ناث ار ففنی الم ف
منظوم للرض خیالی کلعب الطفال ،و اللهو ما یشلل اإلنسان عما یهمنه ،و الز یننو بنناء ننون و ربمنا ینراد بنه منا یتنزین بنه و
ه نی ضننم ش نیء مرغننوب فی نه إلننی ش نیء آخننر لیرغننب فی نه بمننا اکتسننب بننه مننن الجمننال ،و التفنناخر المباهننا بالنسنناب و
الحساب ،و الت اثر فی الموال و الوالد .و الحیا الندنیا عنرض زائنل و سنراب باطنل ال یخلنو منن هنذه الخصنال الخمن
المذکور اللعب و اللهو و الز ینو و التفناخر و الت ناثر و هنی التنی یتعلن :بهنا هنو الننف اإلنسنانیو ببعضنها مو بجمیعهنا و
ه نی ممننور وهمیننو و معننراض زائلننو ال تبقننی لونسننان و لیسننت و ال واحنند منهننا تجلننب لونسننان کمنناال نفس نیا و ال خیننرا
حقیقیا(طباطبایی ،بیتا ج.)467 ،40
ْ ْ ْ َ
 .3ال َعد فل ال َّم ْن َتظر(طوسی4752 ،ق ج.)445 ،8
ط ط
ط
 .١و عنه إذا قام القائم ح م بالعدل و ارتف فی میامه الجور و ممنت به السبل و مخرجت الرض برکاتها و رد کل حن :إلنی
َ َ َ
مهلننه و لننم یبنن :مهننل دی نن ط
حتننی یظهننروا اإلسننالم و یعترفننوا باإلیمننان ،ممننا سننمعت اهلل سننبحانه یقننول َو لن َّنه م ْسننل َم َمن ْنن فف نی
َْ
َ
طَ
ض َط ْوعا َو ک ْرها(یزد حائر 4755 ،ق ج.)585 ،5
ماوات َو ال ْر
الس
ف
ف
َ
َ
ْ
َ
ط
ْ َ ط ْ َ َّ َ َ
َ
َّ ط َ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َّ
ط
َ
َّ
َّ
الندی فن ک فل فنه و لنو ک فنره المش فنرکون عنن مبنی عبنداهلل و
 .5قوله تعالی ه َو ال فذی م ْر َسل َر َّسوله فبال َّهد َو فدی فن الح ف :فلیظ فهره علنی ف
ط
ط
اهلل ما انزل تأو یلها ط
حتی یخرج القائم ،فإذا خرج القنائم لنم یبن :کنافر بناهلل و ال مشنرك باإلمنام إال کنره خروجنه ،حتنی لنو کنان

کافر فی بطن صخر قالت یا مؤمن فی بطنی کافر فاکسرنی و اقتله(یزد حائر 4755 ،ق ج.)62 ،4
ط
َّ
طَ
طَ
ََ َْ َ
ْ َْ ط ْ ََ َْ َ
الصنال َّح َ
ََ ْ ََ
ون عنن الصنادق ال تنب کلهنا ذکنر اهلل م طن ال ْرض
بنادی
الذک فر م طن ال ْرض ی فرثهنا فع
ف
ف
َ .6و لقد کت ْبنا ففی الز َّب فور فمن بع فد ف
َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
الصنال َّح َ
ط
َ
بادی ط
ون هنم مصنحاب
بنادی ط ف
الصا فل َّحون قال القائم و مصحابه .و عن مبی جعفنر من ال ْرض ی فرثهنا فع ف
ی فرثها فع ف
المهدی فی آخرالزمان(یزد حائر 4755 ،ق ج.)22 ،4
ط َّ َّ َ ْ َ
الشی َعو ت َر طبی فبال َما فنی(کلینی4752 ،ق ج.)860 ،4
 .7ف
َ ْ َّ َ َ ْ
َّ َّ
َ َ َ طَ
النا َّ َم ْن ی ْت َر َّکوا َم ْن ی َّق َّولوا َآم طَنا َو َّه ْم ال ی ْف َت َّن َ
نت َّجع ْلنتَّ
نون َّث طَنم َق َنال لنی َمنا ْالف ْت َن َّنو َّق ْل َّ
َ
َ
 .8س فمعت مباالحس فن یقول الم م ح فسب
ف
َ َ طَ
طَ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ف ْ َ ف طَ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ
ْ
َ َ ْ َّ
ط
نون ک َمننا یخلن َّنص الننذ َه َّب(کلینننی،
نون ک َمننا یفن َنت َّن الننذه َّب ثن طنم قننال یخلصن
ففننداك الن فنذی فع ْننندنا ال فف ْت َنننو فف نی الن فندی فن فقننال یفتنن
4752ق ج.)825 ،4

1

اسننت کننه در اندیشننه دینننی از آن تعبیننر بننه «ضننالل گمراهننی و سرگشننتگی» شننده اسننت.

2

هرچه این فاصله بیشتر شود ،این سرگشتگی بیشتر میشنود و انسنان را بنه تبناهی ابندی فنرو
3

مننیبننرد و زننندگی را بننر انسننان و جامعننه انسننانی سننخت و تنننگ مننیسننازد .در ایننن دینندگاه،
١
فاجعنننه اصنننلی نشنننناختن ینننا دور بنننودن از ط
حجنننت خداسنننت و نجننات حقیقننی (در دوران
غیبت) شناخت حجت خدا و حرکت در مسیر رضایت آن حضرت است.

5

نتیجهگیری 


نکته اولل در این نوشتار دو فیلم پساآخرالزمانی را بررسنی کنردیم کتناب النی و تنلماسنه.

در فرایندی دهساله ،سینما مخاطب را ی بنار بنا نشنانههنای موعنود مسنیحی و بنار دیگنر بنا

نشانههنای موعنود شنیعی رو بنرو سناخته اسنت ،ولنی هنر دو فنیلم ،رواینات ادینان ابراهیمنی را
دستمایه اهداف خود قرار دادهاند و آن را زمینی و مادی ساختهاند.

نشانهشناسی ژانر پساآخرالزمانی با نگاهی به فیلمهای کتاب ِالی و تلماسه

َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ طَ
طَ
َ طَّ
ْ
ْ َ ْ َ َ طَ َ
 .1إ َذا َم ْد َر ْک َت َه َنذا طَالز َم َ
نان َف ْ
ناد َّن فب َهنذا الند َع فاء الل َّه طَنم َع ط فرف فننی نف َسنو ف فإننو فإ ْن ل ْنم ت َع ط فرف فننی نف َسنو ل ْنم م ْع فنرف ن فبینو الل َّه طَنم َع ط فرف فننی
ف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ط
َّ ْ
ْ
ْ
َ َّ ْ
َ َ َ ط َ
َ َ
َ
َ َ َ طَ َ
َ َ َ
َر َّسولو ف فإنو فإ ْن ل ْم ت َع ط فرف فنی َر َّسولو ل ْنم م ْع فنرف َّح طج َتنو الل َّه طَنم َع ط فرف فننی َّح طج َتنو ف فإننو فإ ْن ل ْنم ت َع ط فرف فننی َّح طج َتنو ضنلل َّت َع ْنن
فدی فنی(کلینی4752 ،ق ج.)882 ،4
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اهلل قنال یع فننی م فنن اتخنذ فدیننه رمینه فبلین فر
اهلل عزوجل و من مضل فمم فن اتبن هنواه فبلین فر هند فمنن ف
 .2ع ْن م فبی َال َح َس فن ففی ق ْو فل ف
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 .3قوله تعالی «و من مع َرض عن فذک فری ف فنإن لنه م فعیشنو ضنن ا و نحش َّنره ینوم ال فقیام فنو معمنی» قولنه «و منن معنرض عنن فذک فنری»
طَ
َ
یقابل قوله فی اآلیو السابقو «ف َم فن ات َب َ َّهدای» و کان مقتضی المقابلو من یقنال «و منن لنم یتبن هندای» و إنمنا عندل عننه
إلی ذکر اإلعراض عن الذکر لیشیر به إلی علو الح م لن نسیانه تعالی و اإلعنراض عنن ذکنره هنو السنبب لضننو العنیش و
العمی یوم القیامو ،و لی ون توطئو و تمهیدا لما سیذکر من نسیانه تعالی یوم القیامنو منن نسنیه فنی الندنیا .و المنراد بنذکره
ْ
تعننالی ممننا المعنننی المصنندر ی فقولننه « فذکن فری» مننن إضننافو المصنندر إلننی مفعولننه مو القننرآن مو مطلنن :ال تننب السننماو یو کمننا
َ َ َ َّ َ
ی یده قوله اآلتی «مت ْتو آیاتنا ف َن فسی َتها» مو الدعو الحقو و تسمیتها ذکرا لن الزم اتباعها و الخنذ بهنا ذکنره تعنالی .و قولنه
َ َ َ
َ َ
«ف فنإ طن لن َّنه َم فعیشننو ض ْنن ا» می ضنیقو و ذلننو من مننن نسنی ر بننه و انقطن عنن ذکننره لننم یبنن :لنه إال من یتعلنن :بالنندنیا و یجعلهننا
مطلوبنه الوحیند النذی یسنعی لنه و یهنتم بإصنالح معیشنته و التوسن فیهنا و التمتن منهنا ،و المعیشنو التنی موتیهنا ال تسننعه
سواء کانت قلیلو مو کثیر لنه کلما حصل منها و اقتناها لنم ینرض نفسنه بهنا و انتزعنت إلنی تحصنیل منا هنو می یند و موسن
من غیر من یقف منها علی حد فهو دائما فی ضی :صدر و حن :مما وجد متعل :القلب بما وراءه من منا یهجنم علینه منن
الهم و اللم و الحزن و القل :و االضنطراب و الخنوف بننزول الننوازل و عنروض العنوارض منن منوت و منرض و عاهنو و حسند
حاسد و کید کائد و خیبو سعی و فراق حبیب(طباطبایی ،بیتا ج.)552-557 ،47
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اهلل اع فرف فإمامو ف فإنو فإذا عرفت لم یضرك تقدم هذا المر مو تأخر؛ ع فلنی بنن محم ٍند رفعنه عنن ع فلنی ب فنن م فبنی
 .5قال م َّبوع ْب ف َد ف
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نت فم طم ْنن ی فر یند الندنیا َم ْنن
نت ففنداك َم َتنی الف َنر َّج فقنال ینا م َبنا َب فصنی ٍر و من
َّج فعل
اهلل
َح ْمز ع ْن م فب َی َب فصی ٍر قال قلنت فل فبنی ع ْب فند ف
َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َّ ط َ َ ْ َّ ْ َ
عرف هذا المر فقد ف فرج عنه فالن فتظ فار فه(کلینی4752 ،ق ج.)824 ،4
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نکتره دومل داسننتان تننلماسننه مشخصننا سننه دوره دارد .نگننارش رمننان ،فننیلم دیوینند لینننچ و

فنیلم دننی و یلننوو .رمنان حاصننل شنش سنال پنژوهش نویسننده اسننت .اینن پنژوهش بنر محننور

تاریخ ،فرهننگ و جلرافینای طبیعنی خاورمیاننه و بنه و ین ه کشنور عنراق شن ل گرفتنه اسنت.
زمان انتشار َّرمان ،چهل سال پ از سقوط امپراطنوری ع،منانی ،اوج جننگ سنرد سنرمایه-

داری و کمونیسننم بننود و خبننری از اندیشننههننای مننذهبی نبننود .از ایننن رو توفینن :رمننان بننیش از
آنکنه محصنول َّبننماینههننای دیننی باشند ،شناید بنه خنناطر مؤلفنههنای علمنی _ تخیلنی بننوده
است .فیلم دیو یند لیننچ در سنالهنای پاینانی جننگ سنرد و انندکی پن

از انقنالب اسنالمی

اینران تولینند شند .در ایننن دوران صندام ،در جهننان عنرب و غننرب بنهخنناطر رو ینارویی بننا ایننران

محبننوب بننود و نمننیتوانسننت نمننادی از امپراطننور شننرور در رمننان و فننیلم باشنند .شنناید ی ننی از

عوامننل ش سننت فننیلم در گیشننه ،آمنناده نبننودن ذهنیننت مخاطننب بننرای پننذیرفتن چنننین
دیدگاهی بوده است .فیلم دنی ویلنوو چنند توفین :بنزرگ داشنت .ا کنران اینن فنیلم در دوران

عصر آدینه

پسنا کرونایی ،بیسننت سننال پن

از ینازده سننپتامبر و سننقوط صنندام دی تناتور عننراق بننه عنننوان

منفور در جامعه شیعه و غرب(نه اهلسنت) اتفاق افتاد .در اینن زمنان ذهنینت مخاطبنان
از مجموعهای از فیلمهای آخرالزمنانی و پسناآخرالزمانی َّپنر شنده اسنت و در نهاینت ،فاجعنه
کرونا این فیلم را بیش از هر زمان دیگر ،باورپذیر کرده اسنت و سنازندگان اینن فیلم(بنه جنای
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سازندگان فیلم دیوید لیننچ) را نگنران از توفین :اینن فنیلم سناخته اسنت؛ ی ینرا مم نن اسنت

توف ی :قسمت دوم را که قسمت اصلی این مجموعه است ،تحت الشعان خود قرار دهد.

نکترره دومل منجننی در کتنناب الننی ،قهرمننان ژانننر وسننترن اسننت کننه هننیچ هو یننت مشخصننی

ندارد .از نا کجا میآید و البته به جای رفتن به نا کجا ،میمیرد و جای خود را بنه قهرمنان زن

میدهد .او بیش از آنکه از خود اختیار و اراده داشته باشند ،ین

برگز ینده بنیاختیار(بندون

اندیشننه) اسننت کننه تننالش دارد بنندون درگیننر شنندن بننا مشن الت جامعننه پیرامننون ،مأمور یننت
ماورایی خود را به سرانجام برساند .از این منظر ،فنیلم بنیش از آنکنه تقندی

منجنی باشند،

نقد منجنی اسنت و سنرانجام ،اینن سنوالرا اسنت کنه منجنی را وارد زنندگی انسنانی و جامعنه

پیرامون میسازد.

منجننی در رمننان و فننیلم تننلماسننه ،انسننانی عننادی و دسننتسنناز بشننر اسننت .شننخص فننرا

مادی و متصل به خداوند نیست؛ فقط خنوابهنایی میبینند .لسناناللینب نینز ایننجنا بنه
معنی کسی است که از پشت پرده قصه خبر دارد ،نه کسنی کنه از مناورا خبنر داشنته باشند.

در ش لگیری این منجی نیز دخالت شنده اسنت؛ یعننی کاهننان میخواسنتند اینن جننین
دختر به دنینا بیایند امنا منادر او در جننین دسنتکناری کنرده و پسنر بنه دنینا آورده اسنت .اینن

دخالننتهننا ،بننه مخاطننب القننا کننند مهنندویت بننیش از آنکننه حقیقتننی دینننی باشنند ،بنناوری
ساخته و پرداخته ذهن ما یا باوری خرافی باشد که زنان کاهن آن را به ما القا کردهانند .اینن
1

زنان یادآور سوره علن :هسنتند .از سنوی دیگنر ،دخالنتهنای اینن کاهننان در تولند منجنی،

یادآور تالش بنیعبا

در موضون مهدویت است .بنیعبا

که خنود از بننیهاشنم بودنند

و با شعار«الرضا منن آل محمند» بنه مسنند خالفنت رسنیدند ،از احادینث ظهنور منجنی خبنر
داشتند .ابتدا منصور عباسی نام فرزند خود را مهدی گذاشت کنه سنومین خلیفنه عباسنی

بود .سپ

مأمون تالش کرد با ازدواج اجباری دختنران خنود بنا امنام رضنا و امنام جنواد

،

مهدی از نسل او باشد .در نهایت ،دیگر خلفای بننیعبنا (همچون فرعنون) تنالش کردنند

از تولد مهدی جلوگیری کنند.

مسئله آخرالزمان چند رسالت دارد

الف) بازنمایی عم :فاجعهای کنه بشنر گرفتنار آن شنده اسنت فاصنله گنرفتن از حجنت

خدا؛

ب) بازتعریف اندیشه نجات شناخت حجت خدا؛

ج) حرک ننت در جه ننت خواس ننت حج ننت خ نندا و بازنم ننایی آزم ننونه ننای سنننخت دوران

غیبت.
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