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یک قطعه از بهشت 
در مشهد آرمیده است

 بررسی سیره فردی، اجتماعی و عبادی امام رضاع 
در سریال »والیت عشق«

واکنش ابراهیم ایرج زاد به عنکبوت مقدسمروری بر فیلم های تلویزیونی شاخص درباره بارگاه رضوی

دهه80 سال های طالیی برای فیلم ها و تله فیلم هایی است که با موضوع و محور امام رضا)ع( ساخته شدند. بیشترین تولیدات رسانه ملی در همین دهه بوده؛ سریال ها و 
ابرهیم ایرج زاد، کارگردان فیلم »عنکبوت« که اکران داشت، در تله فیلم هایی که هنوز هم روی آنتن شبکه های مختلف سیما می رود

واکنش به تولید و نمایش »عنکبوت مقدس« در جشنواره کن به 
همشهری آنالین می گوید:»نمی خواهم بگویم که سوژه این فیلم 
اختصاص به من داشت یا کسی اجازه فیلم ساختن درباره این سوژه 
را نداشــت. من فقط می خواهم بگویم که من در شرایط الزام آور 
داخل کشور برای فیلمسازی باید در نوبت انتظار قرار می گرفتم اما 
آقای عباسی از خارج از ایران آمده بود و می خواست خارج از نوبت 
و با ترفندهایی قانون را دور بزند و زودتر فیلمی از این سوژه بسازد 
و آن را از ایران ببرد.اما آنچه در اروپا و محافل ســینمای خارج از 
ایران روایت می شود خالف این واقعیت است. او طوری دراین باره 
صحبت کرده که به نظر می رسد از ابتدا قصد ساخت این فیلم را در 
ایران داشته اما با موانع و مشکل تراشی به او مجوز ندادند و به همین 
دلیل مجبور شده آن را در کشور دیگری بسازد. این دروغ پردازی 

باعث ظلم به من و ساخت عنکبوت در ایران است.«
وی در ادامه توضیح می دهد:»نکته مهم برای من این مظلوم نمایی 

غیرواقعی است که با آن به دنبال گرفتن امتیاز است.« 

وقتی قانون را زیر پا گذاشتی
این کارگردان همچنین در یادداشت اینســتاگرامی خود عنوان 
می کند:»ای کاش بهشون می گفتی که داشتی سعی می کردی با 
دالر خرج کردن و دور زدن قانون و با یه فیلمنامه بدون صحنه های 
اصلی )طبق گفته خود شــما در همین کنفرانس( پروانه ساخت 
بگیری و بعدش فیلم خودتو بســازی و از ایران بری و چون ایران 

زندگی نمی کنی و قصد زندگی هم نداری، برات مهم نبود بعدش 
چی می شه... .

ای کاش بهشون می گفتی تاریخ ثبت فیلمنامه ت 1۳9۷/11/0۳ 
)»شب بلند« نام اول فیلم »عنکبوت مقدس«( در بانک فیلمنامه، 
اختالف چند ماهــه داره با تاریخ ثبت فیلم مــن ابراهیم ایرج زاد 

1۳9۷/0۶/04 )»اتاق شرعی« نام اول فیلم »عنکبوت«(.
ای کاش بهشون می گفتی توی ایران اولویت برای ساخت فیلم از 
یک سوژه واقعی با تاریخ ثبت فیلمنامه و تاریخ درخواست پروانه 
ساخت است و شما و رفقات پشت ســر من راه افتاده بودین تا من 

و مسیر قانونی الزامی در حال سپری شدن توسط منو دور بزنین!

ای کاش بهشون می گفتی قانون ایران! قانون پروانه ساخت گرفتن 
در ایران! قانون ارائه نسخه کامل و صحیح فیلمنامه در ایران است 
که باعث می شه یه فیلمساز گاهی چند سال برای ساخت فیلمش 
صبر کنه، ولی این دلیل نمی شه یکی مثل تو با زرنگ بازی بخواد 
قانون رو دور بزنه و خارج از خط حق و ناحق کنه. بله همکار عزیز 
شما می خواستی خارج از نوبت سوژه رو بســازی و فرار کنی و به 
ریش من و همه زحمتای من بخندی، اما نتونستی این کارو بکنی، 
چون من جلوتر اقدام کرده بودم، پس ناچار شــدی از ایران بری 
ترکیه و بعد اردن، چون اینجا نمی تونیم حق فیلمساز داخل ایران 
رو که با پول بخش خصوصی و بســیار ناچیز فیلم می سازه و قرار 

نیست از ایران با فیلمش فرار کنه، بخوری!
حتما یادت هســت بهت زنگ زدم، گفتم منــم زرنگ بازی بلدم، 
مشهد رفتن و یواشکی این ســوژه رو کار کردن، برای من که بچه 
مشهدم، مثل آب خوردن بود، ولی چون نمی خواستم و نمی خوام از 

ایران برم، تن دادم به قانون، پس نوبت رو رعایت کن… 
ای کاش بهشــون می گفتی غیرقانونی و از طریق رفقات فیلم منو 
دیدی و بعد فیلم عنکبوت مقدس رو ساختی، از دکوپاژت و طراحی 

پوسترت تا اسم فیلمت همه جا پاتو روی ردپای من گذاشتی… .
و آخر اینکه در بانک فیلمنامه و در سازمان سینمایی، اسناد موجود 
است که این آقا اصال و چطور داشت عمل می کرد و با چه کسانی 
البی کرده بود تا قانون رو دور بزنــه… و چطور علیه من و فیلم ام 
توی اروپا شانتاژ درســت کرد و این صندلی که روش نشسته رو 

دزدید از من، فیلم ام و همه عواملم.«

یک دروغ بزرگبیا از مشهد صحبت کنیم

هر شب تنهایی 
زوج جوانی که با مسائل و مشکالتی که دارند برای 
زیارت به مشهد آمده اند؛ مسئله ای که فیلمساز 
ترجیح می دهــد خیلی زود به بیانــش نپردازد. 
پرداختن به رابطه لیال حاتمی و حامد بهداد خوب 
از کار درآمده و فیلم به موازات نمایش احساسات 
و عواطف و چالش های زوج جوان، هم مسئله اش 
را طرح می کند)زن بیمار اســت( و هم به مفهوم 
معجزه می پردازد. هر شب تنهایی بهترین قسمت 
از ســه گانه صدرعاملی با موضوع زیارت اســت؛ 
چون هم بازیگرانی متناسب با نقش ها در اختیار 
داشته و هم فیلمنامه در پیوند ملودرام عاشقانه با 
تجربه ای معنوی به درستی شکل گرفته و بسط 
یافته اســت. بازی روان و آرام حامــد بهداد در 
روزگاری که بیشتر از هر چیز دنبال برون گرایی 

بود، از امتیازات قابل توجه فیلم است.

سه گانه زیارت1

»تابستان عزیز«

سال88 بود که فیلم »تابستان عزیز« به کارگردانی امیرشهاب 
رضویان روی آنتن شبکه یک رفت. تله فیلم »تابستان عزیز« را 
علیرضا محمودی با همکاری خود رضویان نوشت و تهیه کننده 
آن ســیدکمال طباطبایی بود. رضویان از ایــن تهیه کننده یاد 
می کند و می گوید: »این فیلم با همت و تالش مرحوم طباطبایی 

ساخته شد.« 
در این فیلم سینمایی رابعه مدنی، هومن ذبیحی، سروش صحت، 
فریبا آهنگ، مهران رجبی، محمد مین باشــی، محمداحسان 
محمدزاده، رضا خمسه، حمیرا عظیمی، هیلدا خسروی، قاسم 
تیرانداز، سیدســعید رضویان و با حضور افتخاری صابر ابر بازی 
کردند. »تابستان عزیز« داستانی درباره فردی به نام عزیز است 
که سال ها در پی سفر به مشهد و زیارت بوده و بدون هماهنگی با 

خانواده همراه نوه اش راهی مشهد می شوند.
این تله فیلم از تم مذهبی برخوردار است و رضویان سعی کرده به 

شکل نامحسوس و غیرمستقیم به آن بپردازد.

»بیا از گذشته حرف بزنیم«

تله فیلم »بیا از گذشته حرف بزنیم« به کارگردانی حمید نعمت اهلل 
محصول سال1۳8۷ است. این اثر در پنجمین جشنواره فیلم رضوی 
عنوان بهترین فیلم، فیلمنامه و کارگردانی را از آن خود کرد و در 
پخش تلویزیونی نیز مورد استقبال مخاطبان بسیاری قرار گرفت. 
نکته جالب درباره این اثر این اســت که در 2قسمت ساخته شده 
است. قســمت دوم این فیلم در بازه زمانی سال 91 تا 92 ساخته 
شد و در آن برخی بازیگران تغییر کردند. ۳زن سالمند به مشهد 
می روند و در این سفر، اتفاقات جالبی برای آنها می افتد. ثریا قاسمی، 
مهین شهابی، پوراندخت مهیمن، آزیتا الچینی و فریده سپاه منصور 

ازجمله بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش پرداختند.

»روز هشتم«

این فیلم به کارگردانی مهدی کرم پور ساخته شده و در آن بازیگرانی 
چون مرحوم انوشیروان ارجمند، علیرضا خمسه، امیرحسین مدرس، 
فرزاد حسنی و مرحوم عسل بدیعی به ایفای نقش پرداختند. در این 
اثر برای ۳شخصیت فیلم مسائل و مشکالتی به وجود می آید که در 

سایه توسل به امام رضا)ع( و توجه حضرتش رفع می شود. 

»زیارت«

این فیلم به کارگردانی صادق کرمیار محصول سال1۳88 بوده 
و با مشارکت ناجی هنر ساخته شده است. داستان اثر نگاهی به 
سرنوشت انسان هایی دارد که به زیارت مرقد مطهر امام هشتم)ع( 
می روند و در این سفر به تحول روحی و معنوی می رسند. درواقع 
قصه فیلم با مردی آغاز می شود که برای رسیدن به طلب خود و 
پیدا کردن فرد بدهکار عازم مشهد می شود. او در این سفر، زائران 
دیگری را می بیند که هرکدام به امید کرامتی از حضرت رضا)ع( 
عازم زیارت هستند. حسن جوهرچی، ستاره اسکندری، اردالن 
شجاع کاوه، کاوه سماک باشی، ملیکا ناظری و فریده سپاه منصور 
ازجمله بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش پرداختند.

»آوای نقاره ها«

»آوای نقاره ها« قصه 4نفر را روایت می کند که در پایان در حرم 
امام رضا)ع( گره کارشان گشوده می شود. شهرام عبدلی، جالل 
طباطبایی، سیامک اشعریون، آهو خردمند، حسن اسدی و... از 

بازیگران این فیلم تلویزیونی بودند.

»رضای رضوان«
آثار مستند بســیاری درباره امام رضا)ع( ســاخته شده است، 
اما »رضــای رضوان« بــه کارگردانی مجید مجیــدی یکی از 
مستندهای شــاخص در این حوزه بوده است. این اثر از معدود 
آثار باکیفیتی اســت که تاکنــون درباره حــرم حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( ساخته شده اســت. یکی از بخش های این 
مستند معرفی شغل افرادی است که به عنوان خادم در حرم امام 
رضا)ع( مشغول خدمتگزاری هستند. درواقع حضور اشخاص 
مختلف از استاد دانشگاه تا افراد دیگر برای مجیدی اتفاقی مهم 

و جالب بوده که روی آن تأکید داشته است.

شب 
اولین قسمت از سه گانه رسول صدرعاملی با موضوع زیارت، 
با حضور ۳نسل از بازیگران سینمای ایران، تجربه ای جالب 
توجه از آب درآمد. ماجرای گروهبان جوانی که باید مجرمی 
سابقه دار به یکی از شهرستان ها تحویل دهد و در این میان 
مأمور و مجرم باید شبی را در مشهد بگذرانند. بازی عزت اهلل 
انتظامی در نقش مجرم ســابقه دار و حضور امین حیایی در 
نقش گروهبان جوان که با حضور در مهمانســرا با سیدرضا 
)خسرو شکیبایی( آشنا می شوند از نکات جالب فیلم شب 
است. تمرکز فیلمساز بر شخصیت های محدود، انسجامی 
به فیلم بخشیده اســت. لحن بالتکلیف فیلم در پرده آخر و 
نمایش مفهوم معجزه در پیوند با زیارت حرم امام رضا)ع(، 

شب را تا اندازه ای از اهدافش دور می کند.

در انتظار معجزه
ضعیف ترین قســمت ســه گانه صدرعاملی که نه فیلمنامه 
استاندارد و پر و پیمانی دارد و نه می تواند خط داستانی اش 
را با مضمون موردنظر فیلمساز پیوند بدهد. به نظر می رسد 
در انتظار معجزه صرفا با یک خط داستانی نابسنده و بدون 
فیلمنامه مدون ساخته شده است؛ فیلمی که با وجود زمان 
نسبتا کوتاهش که کمتر از اســتاندارد یک فیلم سینمایی 
است، مالل آور از کار درآمده. حمید فرخ نژاد و پریوش نظریه 
در نقش زوجی که چشم دیدن یکدیگر را ندارند تالش شان 
را کرده اند تا فیلم را قابل تحمل کنند، ولی درنهایت به توفیق 
نرسیده اند. نمایش فیلم در جشــنواره فجر مجموعه ای از 
انتقاد ها را به همراه داشت و همانطور که انتظار می رفت در 

اکران هم شکست خورد.

 مقدس؛ مانند 
لحظه های عادی زندگی

در مطالعات هنــری و ادبی، جمله جالبــی وجود دارد که 
می گوید: روایت می خواهد از زندگی واقعی و عادی تقلید 
کند و زندگی عادی و واقعی می خواهد که از روایت تقلید 
کند. ساده اش می شود اینکه مردم، معموال می خواهند به 
بازتکرار روایت های هنری کــه می بینند اقدام کنند. اما از 
طرف دیگر، ســازندگان و ارائه دهنــدگان این روایت های 
هنری، تالش می کننــد تا جایی که می شــود، به زندگی 
واقعی و عادی نزدیک و نزدیک تر و باز هم نزدیک تر شوند. 
این، قصه ســاده همان جمله ای می شود که در ابتدا به آن 

اشاره کردم.
نخستین باری که به شــدت تحت تأثیر چنین اصلی بودم، 
نوجوانی بیش نبودم. قرار بود از طرف جایی ما را به مشهد 
ببرند. من توی عمرم حتی از تهران هم خارج نشده بودم و 
این سفر، هم از نظر خارج شدن از تهران و هم از نظر اینکه 
داشتم به مشهد می رفتم برایم به شــدت خاص بود. اینجا 
بود که روایت های هنری و رسانه ای شکل گرفته از مشهد و 
امام رضا، کار خودش را انجام می داد. روایت ها در دهه۶0 و 
ابتدای دهه ۷0، از این کارتون هایی بود که در آن امامان را 
نورانی نشان می دادند. در سخنرانی ها و روایت های رسانه ای 
دیگر نیز مدام از نظرکردگی و شــفا و حالت های خاص در 
حرم و... صحبت می شد. همه اینها برای یک نوجوان سرد 
و گرم نچشیده روزگار که دارد نخســتین سفر عمرش را 
می رود، عجیب و خاص بود. توی اتوبوس که بودم، به جای 
سر و کله زدن با بقیه بچه ها، مدام توی خودم بودم و به این 
فکر می کردم اگر برسم آن جا، چه خواهد شد و چه نخواهد 
شــد. مدام به این فکر می کردم که اساسا لحظه رسیدن، 
چگونه لحظه ای باید باشــد. چون روایت های هنری پیش 
از این مدام خاص و غیرعــادی بودند، الجرم و البد من نیز 

می خواستم که چنین چیزی را باز تکرار کنم.
سرتان را درد نیاورم که رفتم و دیدم و اتفاقا خوش گذشت 
و حال خوبی دســت داد و... اما آن چیزی نبود که البد از 
روایت های هنری در ذهنم بود یا در ذهنم کاشــته شــده 
بود؛ یعنی آن اتفاق خاصی که تصورش را داشتم، نیفتاد. نه 
اینکه اساسا باید می افتاد، اما تصور کنید که من یک نوجوان 
غیرتهران ندیده بودم که تا به حال به هیچ ســفری نرفته 
بودم و از ســوی دیگر، ذهنم آکنده از چنین تصوراتی بود؛ 

یعنی همه  چیز را در این اتمسفر زمانی و فرهنگی ببینید.
بعدها که مطالعاتم در حوزه  ادیان و مذاهب بیشــتر شد، 
متوجه شــدم اساســا معنویت و مذهب، پدیــده غریب و 
عجیبی نیست و اگر بخواهیم از آن پدیده ای عجیب بسازیم، 
هم در حقــش خیانــت کرده ایم و هم در حــق خودمان. 
مذهب و معنویت نیز درســت مثل خــود زندگی، امری 
معمول و مرســوم و روزمره و عادی اســت و اساسا در دل 
همین عادی بودن است که ماهیت اصیل خودش را نشان 
می دهد. شاید از نظر هنری، بشــود گفت نوعی حرکت از 
همان کارتون های نســبتا ســطح پایین که در آن ائمه را 
با نور نشــان می دادند یا از مجموعه هایــی چون »والیت 
عشق« به سمت و ســوی آثاری چون »هر شب تنهایی« 
و »شــب« و »کیمیا« و.... و شــاید هم نوعــی حرکت از 
آثار خاص و فاخری چون والیت عشــق به این دست آثار. 
این چیــزی بود که من به  شــخصه تجربه کــردم و برایم 
به شدت نیز خوشــایند بوده و هســت و خواهد بود. اینکه 
همه  چیز در دل همیــن عادی بودن هــا و روزمره بودن ها 
پنهان شــده و اگر دســت از نگاه خاص داشــتن به موارد 
مذهبی برداریــم، می توانیــم به ماهیت مذهــب نیز پی 
ببریم. اینکه صحبت کردن بــا خداوندگار و بزرگان دینی، 
می تواند درســت مثل صحبت کردن با اعضــای خانواده و 
خودگویه های خودمان که در بیشــتر وقت های روز با آن 
 ســرگرم ایم، اتفاق بیفتد و اثرگذاری بیشتری هم داشته

 باشد.
به واقع مســئله اصلی در اینجا برای من نوعی، »حضور« 
است، نه »مقصد«. و مقصد از اینجا اهمیت پیدا می کند که 
درک کنیم در آنجا قرار است حضور بیشتری اتفاق بیفتد. 
وگرنه انسان مذهبی، معبد و مسجد و مقصد خودش را، با 
خود به هر کجایی که می رود می تواند ببرد؛ چرا که اساسا 

عنصری به نام حضور در او شکل گرفته است.
اجازه بدهید پیچیده اش نکنم. این عنصر حضور، مثل عنصر 
»نگرش« و »نگاه« هنری در هنرمندان و فیلمســازان و... 
است. آیا یک فیلمساز شاخص، می آید بگوید که بله، من در 
این یک ساعت از روز قصد و نیت کرده ام یک جا بنشینم و به 
نگاه هنری ام بپردازم؟ اگر چنین کند، آثاری تولید می کند 
که »خاص« هستند و اساســا ارتباطی با زندگی »عادی« 
ندارند و در نتیجه قابل درک و کشف نیستند. نگاه و نگرش 
یک هنرمند، همیشه با اوست؛ درست مثل عادت هایی که 
همیشه با ماست و درســت مثل نفس کشیدن، راه رفتن و 
ده ها کار روزمره  دیگری که همه روزه انجام می دهیم و اصال 
به »خاص« بودن آنها فکــر نمی کنیم و همین اتفاق، باعث 
»خاص« شدن آنها در طول زمان هم می شود. »حضور« نیز 

چنین چیزی است؛ چنین عادت و نگرشی.

عیسی محمدی/ روزنامه نگاریادداشت سریال »والیت عشــق« ساخته 

مهدی فخیم زاده ســال1۳۷9در گزارش
۳0قســمت روی آنتن شبکه یک 
سیما رفت و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. این 
سریال روایتی از ســال هایی است که امام رضا)ع( به 
اصرار مأمون عباسی به شهر مرو رفت و والیتعهدی 
وی را پذیرفت و در نهایت به دست مأمون به شهادت 
رسید. 12قسمت ابتدایی این مجموعه درباره مرگ 
هارون، جنگ دو پسر هارون بر سر جانشینی پدر و در 
نهایت خالفت مأمون، 15 قسمت میانی سریال درباره 
چگونگی تحمیل والیتعهدی مأمون به امام رضا)ع( و 
۳ قسمت پایانی درباره حرکت مأمون به سوی بغداد و 
شهادت امام رضا)ع( اســت. این سریال را می توان، با 
وجود برخی نقدهای وارد بــه آن، یکی از نمونه های 
موفق در نمایش شخصیت امام رضا)ع( تعبیر کرد که 
خاطره خوش آن هنوز در ذهن مخاطبان جای دارد. 
به رغم این موفقیت، تا کنون نوشــتارهای تحقیقی و 
دانشــگاهی اندکی در باب نحوه تصویر کردن سیره 
امام رضا)ع( در این سریال به رشــته تحریر درآمده 
اســت. در مطلب پیش رو با اســتناد به مقاله »نقد 
مجموعه تلویزیونی والیت عشــق از منظر بازنمایی 
سبک زندگی رضوی« نوشته سعید طاووسی مسرور، 
استادیار فلســفه و کالم اســالمی و شیعه شناسی 
دانشکده الهیات و معارف اســالمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی که در شماره 4دوفصل نامه  معارف رضوی 
و رسانه به تاریخ پاییز و زمستان 1۳92منتشر شده، 
بازنمایی سیره رضوی در سریال والیت عشق را مورد 

بررسی قرار داده ایم.

بازنمایی سیره فردی امام رضاع
طاووسی مســرور در مقاله اش نوشته که برای نشان 
دادن سیره امام باید »چگونه زیستن« آن حضرت را 
به تصویر کشید و این همان بازنمایی سبک زندگی 
رضوی اســت؛ زیرا ســبک زندگی در نگاه اسالمی، 
»مؤمنانه زیستن در همه عرصه ها و شئون زندگی« 
است. ازاین رو، از چگونه زیستن امام رضا علیه السالم 
می توان تعبیر به ســبک زندگی رضوی کرد. در یک 
تقسیم بندی، سبک زندگی رضوی در ۳ محور سیره 
فردی، سیره اجتماعی و ســیره عبادی قابل تبیین 
است. به نوشــته این استاد دانشــگاه، محتوای این 
مجموعه تلویزیونی از نظر انطباق با منابع تاریخی و 
روایی، در قیاس با برخی از دیگر آثار تاریخی سینما یا 

تلویزیون، پذیرفتنی تر است.
طاووسی مســرور درباره ســیره فردی امام رضا)ع( 
و بازنمایی آن در ســریال چنین می نویسد: صبر از 
ویژگی های امام رضا علیه الســالم است. آن حضرت 
شکیبایی را از ویژگی های اصلی مؤمن و از نشانه های 
دستیابی به حقیقت ایمان می دانند. والیت عشق در 
بازنمایی این صفت امام، موفق عمل کرده و عالوه بر 
نشان دادن بردباری امام در برابر رنج های والیتعهدی 
اجبــاری، در بیانات امــام پس از رســمیت یافتن 
والیتعهدی آن حضرت، صبر را از صفات امامان پیش 
از خود برمی شمرد. آراستگی و اهمیت دادن به نظافت، 
از دیگر مظاهر سیره فردی آن حضرت است. چنان که 
از آن حضرت نقل شده که پاکیزگی از اخالق انبیاست. 
به نظر می رسد انتخاب جامه سپید و تمیز در انتقال 
این صفات امام به مخاطب، اثرگذار بوده است. در این 

فضل اهلل بن روزبهان خنجی اصفهانی، از فضالی اهل 
تسنن در دوره صفویه، آن بزرگوار را چنین وصف کرده 
است: »نیکوخصال، نیکوکار، نیکوسیرت. صاحب جود 
و مروت و نیکوکاری.« در والیت عشق به خوبی شاهد 
این صفات هســتیم. برای نمونه، توصیه آن حضرت 
به انفاق، مراعات یتیمان و کمک به ازدواج جوانان و 
دادن پول برای عیادت از بیماران به یکی از اصحاب 

را می بینیم.

بازنمایی سیره عبادی امام رضاع
طاووسی مسرور بر این اعتقاد است که نیایش یکی از 
موضوعات مهمی است که در زندگی هشتمین امام 

همچون دیگر امامان شیعه بسیار جلوه پررنگی داشته 
است. از امام رضا علیه السالم روایت شده که همواره 
به اصحاب خود می فرمودند: »بر شما باد به سالح انبیا 
یعنی دعا.« مرحوم آیت اهلل العظمی سیدمحمدباقر 
موحد ابطحی، ادعیه آن حضــرت را در کتابی گرد 
آورده اســت. بنا بر این کتاب، در مناجات های امام 
مضامین متعددی چون تحمید، تسبیح، شکر و ثنا و 
در ادعیه آن حضرت مضامینی چون طلب فرج، امن و 
ایمان، هدایت و ثابت قدم بودن بر آن، عافیت، شداید، 
حاجات و دفع شر دشــمنان و نیز ادعیه ای در زمان 
پذیرش اجباری والیتعهدی دیده می شود. با وجود 
این، در مجموعه تلویزیونی والیت عشــق بسیار کم 

آن حضرت را در حال دعا می بینیم. یکی از نمونه های 
نادر دعای آن حضرت پس از نماز باران است که دارای 
متنی کوتاه است و در ادامه این سکانس فقط امام را 
می بینیم که دست به جانب آسمان بلند کرده است. 
آن متن کوتاه هم با ادعیه ای که از آن حضرت برای 

استسقا )طلب باران( نقل شده، متفاوت است.
امام رضا علیه السالم مانند دیگر امامان علیه السالم 
در عبادت خداوند، نمونه و همواره به یاد خدا بودند 
و ذکر حق بر لبانشــان جاری بــود و چنان که باید 
ســیره عبادی آن حضرت، در مجموعه تلویزیونی 
والیت عشق در برابر دیدگان مخاطب قرار نگرفته 
است. ممکن اســت توجیه کارگردان این باشد که 

مجموعه امام را می بینیم که لباسی ساده، اما آراسته 
و تمیز دارند و نعلین های ساده ای به پا کردند یا اگر با 
پای برهنه هستند، پاهایشان بسیار تمیز است. البته 
برخالف آنچه در والیت عشق می بینیم، به ظاهر این 
جامه سپید لباس ایشان، در روز عید فطر بوده است 
و اینگونه نبوده که امــام فقط چنین جامه ای )ردای 
سپید( بپوشند بلکه مانند امامان پیش از خود )البته 
جز امیرالمؤمنین علیه السالم و امام حسن علیه السالم 
هنگام خالفت که به سبب قرار گرفتن در جایگاه حاکم 
به تأسی از رســول خدا صلی اهلل علیه و آله خود را در 
سطح پایین ترین افراد جامعه قرار می دادند( جامه های 
زیبا و نو مانند جبه خز می پوشــیدند. این مسئله با 

ساده زیســتی امام هیچ تناقضی ندارد و ســادگی و 
بی تکلفی در سراسر زندگی امام جاری بود. آن حضرت 
جامه ارزان و خشن می پوشید اما در دیدار با مردم خود 
را می آراســت و لباس فاخر بر تن می کرد. در نگاهی 
کلی، والیت عشق در بازنمایی ساده زیستی امام موفق 

بوده اما از نکته پیش گفته صرف نظر کرده است.

بازنمایی سیره اجتماعی امام رضاع
به اعتقاد طاووسی مسرور، از آنجا که سیره اجتماعی 
امام بیشــتر در تحلیل ارتباط ایشان با دیگران قابل 
تبیین است، برای بازتاب سیره اجتماعی حضرت در 
سریال والیت عشق بهتر بود ارتباط ایشان با برخی 

یاران اصلی و نزدیک امام رضا)ع( به تصویر کشــیده 
می شد. البته در مقابل، برخی یاران آن حضرت، بسیار 
خوب و دقیق به تصویر کشیده شده اند، مانند اباصلت 
هروی که از یاران مخلص امام رضا علیه الســالم و از 
تربیت شدگان آن حضرت بوده است که در سریال هم 
شاهد چنین شخصیتی از او هستیم. گفتنی است، این 
نقش مهم با بازی خوب زنده یاد غالمرضا طباطبایی 

ماندگار شده است.
وی در بخش دیگری از مقاله اش درباره انعکاس سیره 
اجتماعی آن امام بزرگوار نوشته: یکی از اصول برخورد 
امام رضا علیه السالم با مردم مهربانی است؛ چنان که 
به آن حضرت امام رئوف می گویند. از روایت مشهور 

آن حضرت این است: »مهربانی با مردم نیمی از خرد 
است.« آن حضرت با مردم کریمانه برخورد می کرد 
و مردم به راحتی به حضور امام مشــرف می شــدند 
و با آن حضرت ســخن می گفتند و نیازهایشــان را 
بیان می کردند. مجموعه تلویزیونی والیت عشق در 
نشــان دادن این صفات امام موفق عمل کرده است. 
بارها می بینیم امام رضا)ع( روی مردم آغوش گشوده 
و به فکر آنان است. شاهد سر زدن امام به نیازمندان و 
دردمندان و هم سفره شدن ایشان با فقیر و نیز نشستن 
امام با مردم در بــازار و حتی عیادت امام از پیرمردی 
مسیحی در حال احتضار هستیم. در کنار اینها امام رضا 
علیه السالم مروج فرهنگ احســان است چنان که 

نشــان دادن امام در حال نماز یا دیگر مناسک برای 
مخاطب جذاب نیست و افتادن در دام کلیشه است، 
اما می توان از ظرفیت های موجود بهترین استفاده را 
کرد و توجه امام به عبادت خدا را به مخاطب انتقال 
داد. برای نمونه، در همین مجموعه با نمایش بیانات 
امام، شاهد توصیه آن حضرت به عبادت خدا هستیم، 
درحالی که می شد در این مجموعه از اینگونه اشارات 
بیشــتر اســتفاده کرد. وقتی امام رضا علیه السالم 
پیراهن خود را به دعبل خزاعی شــاعر نامدار هدیه 
دادند، به او فرمودند: »این پیراهن را قدر بدان و خوب 
محافظت کن که من در آن هزار شب و هر شبی هزار 
رکعت نماز خواندم و در آن هزار ختم قرآن به جای 
آوردم.« در مجموعه والیت عشــق، شاهد سکانس 
اهدای ردای امام رضا علیه السالم به دعبل هستیم، اما 
چنین کالمی در آن وجود ندارد. نمونه دیگر، گزارش 
رجا بن ابی ضحــاک، از چگونگی عبــادت امام رضا 
علیه السالم پس از نماز صبح است که می شد در قالب 
دیالوگی از رجا )با بازی فتحعلی اویسی( در کار وارد 
شود. البته نشان دادن اینکه امام رضا علیه السالم در 
مناظره با عمران صابی بــرای اقامه نماز در اول وقت 
مناظره را قطع کردند درحالی کــه عمران متمایل 
به قبول اســالم شده بود، از محاســن این مجموعه 
تلویزیونی اســت؛ زیرا بر مخاطب اثــر می گذارد و 
اهمیت نماز اول وقت در ذهــن او نقش می بندد. در 
یک ارزیابی کلی، نماز عیــد فطر امام که ناتمام ماند 
و به ویژه نماز باران، از صحنه هــای موفق و ماندگار 
این مجموعه اســت که هم اثرگذاری معنوی خوبی 
بر مخاطب دارد و هم او را نســبت به نداشتن حسن 
نیت مأمون در والیتعهدی امام رضا علیه السالم آگاه 
می کند. هرچند صحنه های اثرگذار رفتن امام برای 
نماز عید، تحت تأثیر ماجرای خیالی ترور نافرجام امام 

قرار گرفته است.
در سیره عبادی ائمه اطهار)ع(، فرهنگ عزاداری برای 
اهل بیت)ع(، به ویژه امام حســین)ع( بسیار اهمیت 
دارد. توجه امام رضا علیه السالم به ترویج اقامه عزای 
اهل بیت)ع( در والیت عشــق به خوبی نشــان داده 

شده؛ زیرا 2 بار شاهد مرثیه ســرایی دعبل خزاعی 
و گریه امام رضا علیه الســالم و یاران ایشان هستیم. 
به عالوه امام ردای خود را بــه دعبل هدیه می کنند 
و از او می خواهنــد همواره بیانگر شــرح مظلومیت 
اهل بیت)ع( برای دوستداران این خاندان باشد. افزون 
بر این، امام هنگام ترک مدینه خانواده خود را جمع 
کرد و از آنان خواست برای رفتن ایشان گریه کنند؛ 
زیرا دیگر برگشتی در کار نخواهد بود. پیام این گریه 
اعالم اجباری بودن ســفر به مرو و خبر دادن از نیات 
ســوء مأمون بود. در پایان این مجموعه تلویزیونی، 
ضمن گفت وگوی امام و مأمون، خلیفه به این اقدام 

امام اشاره می کند و مخاطب از آن آگاه می شود.
طاووســی مســرور انس با قرآن مجیــد را از دیگر 
جلوه های سیره عبادی امام رضا)ع( توصیف می کند 
و می نویســد: این انس حضرت به قــرآن تا حدی 
بود که می توان بیــان آن حضــرت را گفتار قرآنی 
نامید. چنان که یکی از معاصران ایشــان می گوید: 
»سخنان امام رضا علیه السالم و جواب ها و مثال های 
آن حضرت به طور کلی از قرآن برداشت شده بود.« 
در بیانات امام رضا)ع( در مجموعه والیت عشــق نیز 
به خوبی شــاهد این گفتار قرآنی حضرت هستیم. 
برای نمونه، اســتدالل ایشــان در برابر برادرانشان 
برای عدم قیام مسلحانه، مبتنی بر قرآن کریم است؛ 
همچنین استدالل ایشان برای پذیرش والیتعهدی 
در پاسخ اعتراض فردی که می خواست امام را به قتل 
برســاند و همینطور منع امام از قسم خوردن به نام 
خداوند متعال که مبتنی بر آیه ســوره مبارکه بقره 
است. در سکانسی امام در برابر حاکم مدینه، گروهی 
ََّما  مظلوم را برادر خود می دانند و بــه آیه مبارکه »إِن
الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوه« )حجرات: 10( استشهاد می کنند. 
به عالوه امام در عیادت از پیرمرد محتضر مسیحی، 
فاتحه الکتاب را بــر وی می خوانند و تفســیرش را 
بیان می فرمایند و موجب مسلمان شدن آن پیرمرد 
می شوند و در برابر اعتراض فرزند وی، به آیات 15و 
۳۳سوره مریم استناد می کنند. بنابراین فخیم زاده در 

نشان دادن انس امام با قرآن موفق عمل کرده است.

یکی از پروژه های ویژه - الف سازمان در این سال ها، 
ســریال حضرت معصومه)س( است. سریالی که به 
پیش تولید صفر رسیده است. سریال هایی همچون 
»سلمان فارسی«، »حضرت موســی« و »حضرت 
معصومه« 3 اثری هستند که در طول ماه های اخیر، 
اخبار متعددی در رابطه با مراحل مختلف ساخت آنها 
رسانه ای شده است، اما از این سه مورد، تنها »سلمان 
فارسی« به مرحله تولید رسیده است و دو اثر دیگر 
هنوز اوضاع مشــخصی ندارند. اما نویسنده سریال 
»حضرت معصومه« می گوید:»ســریال در مرحله 
پیش تولید صفر قرار دارد.« این سریال قرار است در 

30قسمت تولید و روانه آنتن تلویزیون شود.
حمید رســول پــور، فیلمنامه نویس ســریال 
»حضــرت معصومــه)س(« بــه همشــهری 
می گوید:»نگارش فیلمنامه به پایان رســیده است 
اما ما با توجه به بازخوردها همچنان در حال مطالعه 
و بازنگری در فیلمنامه هستیم.« وی با بیان اینکه 
از سال 88تحقیقات این سریال آغاز شده، توضیح 
می دهد:»این سریال در مرحله پیش تولید صفر است 

و تحقیقات ما همچنان ادامه دارد. از سال 98 هم به 
شکل رسمی با جواد افشار، کارگردان سریال، روی 
فیلمنامه کار کردیم.« این نویسنده از یک تفاهمنامه 
می گوید:»تفاهمنامه همــکاری میان آقای امینی، 
تهیه کننده و آســتان حضرت معصومه)س( منعقد 
شده که براســاس آن، تعهد ما این بود که فیلمنامه 
به احتضار کارشناســی که معرفی می کنند، برسد. 
آقای عابدی قرار شــد متن را مطالعه کنند و تأیید 
کردند. براساس تأیید ایشان، پیش تولید صفر شروع 
شده اســت.« وی همچنین از موضوع این سریال 
می گوید:»محور اصلی هجرت حضرت معصومه، از 
مدینه به قم اســت و یک درامی است که حین سفر 
شــکل می گیرد و اتفاقاتی که حین ســفر و درون 
کاروان رخ می دهد« او درباره تغییر مدیریت رسانه 
ملی و تغییرات در فیلمنامه سریال می گوید:»با توجه 
به تفاهمنامه که داشــتیم؛ مرجعی که در قم حضور 
داشت و کارشناسان به شکل تخصصي انجام دادند، 
این نظرات کارشناسی ســازمان تقریبا ذیل نظرات 

آنها بوده و تعریف شده است.«

به کرامت کریمه اهل بیت)ع(
سریال حضرت معصومه به مرحله پیش تولید رسید

پیگیری شکایت از سازندگان »عنکبوت مقدس«
محمد خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی 
به همــراه جمعــی از مدیران این ســازمان 
همزمان بــا دهه کرامــت به دیــدار آیت اهلل 
حســینی بوشــهری امام جمعه قــم و دبیر 
 شــورای عالی حــوزه هــای علمیــه رفت.

محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی کشور، 
گزارشی از اقدامات و فعالیت های این سازمان 
و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در دولت 
سیزدهم ارائه کرد و با اشاره به حواشی جشنواره 
کن و فیلــم عنکبوت مقدس گفت: ســازمان 
سینمایی و وزارت فرهنگ  اولین موضع گیری 
رســمی خود را علیه این فیلــم توهین آمیز 

همزمان با اختتامیه این جشنواره اعالم کرده 
اســت چرا که معتقدیم توهین به مقدســات 
خط قرمز ماســت و بعد از آن ســایر نهادها و 
شخصیت های حقیقی و حقوقی و طیف های 
مختلف جامعه نســبت به محتوای مغرضانه 
این فیلم واکنش نشــان داده اند و ما همچنان 
از طریق دستگاه دیپلماســی پیگیر موضوع و 

رفتارهای ضد دینی هستیم.«
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد  اسالمی ضمن 
اشاره به هتک حرمت امام رضا علیه السالم در 
فیلم عنکبوت مقدس، ابراز داشت: وزارت ارشاد 
شــکایتی را از طریق مراجع قضایی، نسبت به 

دســت اندرکاران این فیلم پیگیری می کند و 
در تالشیم از تکرار این گونه موارد جلوگیری 
کنیم .در شــرایط فعلی هجمه ای علیه کلیت 
سینما پیش آمده که نیاز به مدیریت و مراقبت 
دارد. سینمای ایران به موهبت فرامین حضرت 
امام)ره( و رهبری معظم و بــه برکت انقالب 
اسالمی مسیر تحول و اســتعالیی را پیموده 
و توانســته افتخارات زیادی برای کشــور به 

دست آورد.
به گفته وی، شــاید عده معدودی در داخل یا 
خارج  مشــکل آفرینی و چالــش ایجاد کنند 
که این تعداد در مقایســه با اکثریت و قاطبه 

 خانواده ســینما جایــگاه و تاثیــری ندارند.
رئیس سازمان ســینمایی با بیان اینکه بدون 
شــک اگر محصوالت ســینمای ایران نبود، 
بســیاری از روایت ها در چهار دهه گذشــته 
ناقص می ماند به جایگاه و نقش مهم اجتماعی 
و فرهنگی سینماگران پرداخت و خاطر نشان 
ساخت: حتی در جهان امروز که با رشد سریع 
تکنولوژی های مدرن  مواجه هســتیم نقش 
موثر ســینماگران در تولید محتوای صوتی و 
تصویری را نباید دســت کــم بگیریم. غرب با 
بهره گیــری از همین ابزار در حال گســترش 

فرهنگ سلطه گری خود است.
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