
 

 

بینامتنیت عرفانی در سینماشناسی نشانه مدلول: عرفانمثنوی دال است و   

 1کندفاطمه محمودی تازه

آثار این ند که ککید میکشد و تارا به چالش می اصالت یا یکتایی اثر هنری بینامتنیت ینظریه

هر  نی هنر از پیش موجودند. بنابرایهاو پاره اهتی از خردهبسمهه صورت آشکار سرهمگی ب

 یربست این نظریه ادبی را در رسانهش با دیگر متون دارد. کامتنی، معنای خود را از رابطه

 جستار حاضر تلاش دارد تابنابراین توان با بررسی آثار سینمایی دنبال کرد. نیز می سینما

سی قرار از مجید مجیدی را مورد برر بیدمجنونو به طور موردی فیلم  بینامتنیت عرفانی در سینما

بهره گرفته  های تصویری در سینمااز عناصر روایی و نشانهکارگردان داده و نشان دهد چگونه 

های بینامتنیت عرفانی در نشانه. ه مولانا را در بینامتن فیلم به تصویر بکشدتا مثنوی و اندیش است

بل قا ه با چشم دلشم ظاهر کادراك خداوند، نه با چدر عرفان مولانا کند که این اثر تبیین می

با را ین مفهوم ا، وحدت و یگانگی با ذات مطلق است که کارگردان صول است و رنگ خداح

به منظور انجام این پژوهش، از  .نشان داده استهای تصویری و کلامی در قالب بینامتنظرافت 

 شده است. اسناد تصویری بهره گرفته وای کتابخانهتحلیلی و نیز از منابع -روش تحقیق توصیفی

 ماسینهنر چشم، عرفان، مثنوی، نامتنیت، بی :کلیدواژگان

                                                           
 . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دهلران، ایلام، ایران.  1

 



 

 

 مقدمه .1

ای که (، رسانه18: 1831)مارش و اُرتیز، «رسانه است»سینما به عنوان هنری نسبتا جدید 

شود الگوهای معرفتی را نیز در ساحت توان زندگی عامه را دید بلکه میدر آن نه تنها می

زائیده آرزو و سودای بازتولید تصاویری »گر سینما در اصل آن جستجو کرد. به بیان دی

عریفی دیگر، ت(. 11)همان:  «کنیم نمایش دهندبود که جهانی را که در آن زندگی می

د گویکند و میتلقی می «گذر راه از بیداری به خواب، از واقعیت به خیال»سینما را 

تر از هر چیز دیگر تر و زندهاسترود، و در این رفتن رچه میفیلم نگاهی است به آن»

حاکم است  ی بینامتنیعنوان رسانه، رابطه (. در سینما به2: 1831)احمدی،  «نمایدمی

گذرد، نشات مان گذشته و میزیرا از خواب و بیداری، گذشته و حال و آنچه پیرامون

ی همه»که توان ارائه داد این است گرفته است. تعریف جامعی که از بینامتنیت می

ها گفته هستند. در پرتو چنین روابط تودرتویی است ی برگرفتهها برگرفته و همهگفته

شود. رشد و که میراث بشری از متنی به متن دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 (. 113: 1831)آلن،  «گسترش فرهنگ بشری مرهون این روابط بینامتنی است

شود ولی از متنیت، لزوما سلسله روابط عرفانی را شامل نمیلازم به ذکر است که بینا     

ی فیلم مورد پژوهش، عرفانی است از عنوان بینامتنیت عرفانی در تبیین جا که بن مایهآن

مطالب و مقالات بسیاری نوشته  ،تنیتمبندی بینادر باب دستهمطلب استفاده شده است. 

آن به نوعی  شود تااستفاده می« تنیت عرفانیبینام»شده است. اما در این مقاله از عبارت 

تواند به نوعی به داد. چرا که هر متنی میی بینامتنیت قرار در طبقه بندی نظریهرا 

آغشته باشد و با این وجود یکی از این  بینامتنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...

 قصدمتنیت عرفانی، در بیناباید گفت که  ا این توضیح،بها بر متن غالب باشد. اقتباس

، اتفاقی نیست بلکه برای هدایت در متن از چیدن این مجموعه روابط بینامتنی مولف

 مخاطب به سیر در این روابط معنوی با مفهومی عرفانی از خود و هستی است.

و  «عرفان»هایی چون ومی و معنایی کلیدواژهبنابراین بینامتنیت عرفانی، روابط مفه     

ی رابطه «وحدت وجود»و « عرفان»که کند. به دلیل اینا بررسی میر «وحدت وجود»

ی وحدت در بینامتنی با هم دارند، لذا در تحلیل بینامتنیت از منظر عرفان، باید به مسئله



 

 

ی عرفانی عرفا معنی مورد نظر از وحدت کثرت، توجه خاصی داشت؛ چون در تجربه

ت و از دیگر سو وحدت جهان با اتحاد روح سالک و عارف با خداوند اس»وجود 

شود که فرد سالک به . این اتحاد، زمانی حاصل میاست (82: 1833بلخاری قهی، «)خدا

معرفت عرفانی برسد. بنابراین عرفان به معنای شناختن از راه تفکر و تدبر و تعمق است 

حرکت  معرفتی که در آن ی هستی، به عمق آن راه پیدا شود،های سطحتا با گذر از لایه

از سطح به عمق و از ظاهر به باطن و از این سوی حجاب به سوی دیگرش صورت 

ی اساسی کیفیت معرفتی که اختصاصا به مسئله»( در واقع 21: 1833پذیرد.)آقانوری، می

ی وی با هواهای نفسانی و وصول وی به مقام سیر و سلوك روحانی انسان و مبارزه

(. این شناخت و درك 23: 1831صفوی،«)باشدد عرفان میپردازفناءالله و بقاء بالله می

بید شخصیت فیلم کنکاش در  خدا و یکی شدن با حقیقت الله، همان چیزی است که

 . گیرداز برون زندگی به درون آن مورد بررسی قرار می ی گذر اوو نحوهمجنون 

الهیات در هنر  رو، ابتدا به بررسی کارکرد عرفان وی پیشبا این وصف در مقاله     

تواند ی مدرن میشود تا مشخص شود چگونه سینما به عنوان رسانهسینما پرداخته می

کارکردی معنوی در ساحت هنر به خود بگیرد. سپس به بررسی نشانگان بینامتنیت 

کور را مورد پردازد و بر این اساس، فیلم مذدر هنر می و جایگاه اندیشه مولانا عرفانی

واقع هدف از این پژوهش، بررسی مثنوی و اندیشه مولانا به در دهد. تحلیل قرار می

آنچه کارگردان در جستجوی  است تا نشان دهد بید مجنونعنوان  بینامتن غالب در فیلم 

، بر روی از منظر مولانا در ساحت هستی ب بوده، مفهوم سلوك عرفانیالقای آن به مخاط

 ادبیات و هنر عرفانی جود ازبر دانش بینامتنی مو ی سینما است و این مهم را با تکیهپرده

 گیر سینما به انجام رسانده است. ی همهبر محمل رسانه

 



 

 

 یشینه پژوهش    پ .2

ای انجام داده است که مطلق در ایران مطالعات گستردهدر باب بینامتنیت، بهمن نامور     

تنی در مثنوی با رویکرد ی ارجاعات درون ممطالعه»ی توان به مقالهاز آن جمله می

ی ( اشاره کرد که به بررسی چگونگی رابطه1831ی علوم انسانی، پژوهشنامه«)بینامتنی

های تودرتو و یا مستقل در دفتر نخست مثنوی پرداخته است. همچنین میان روایت

یگر دبط یک متن با ی رواهمتنیت مطالعا»تری دیگری از وی با عنوان مقاله

ی ترامتنی میان متون را مورد (، رابطه1831ن مستا، زانیـنسم اامه علونـهشومتنها«)پژ

« از تحلیل بینامتنی تا تحلیل بیناگفتمانی»ی مطلق در مقالهمطالعه قرار داده است. نامور

تمان فرهنگی به موضوع بینامتنیت نیز از زاویه بیناگف (1833)نشریه هنر و معماری، بهار 

 پراداخته است. 

ی مطالعه در باب بینامتنیت به حدود بیش از یک دهه در ایران از آنجا که سابقه     

رسد این موضوع در محافل علمی نیز جایگاه خود را پیدا کرده است و مقالات می

ه است. از این پژوهشی در این زمینه به چاپ رسید-متعددی در نشریات مختلف علمی

بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس از حسین »ی توان به مقالهمیان می

( اشاره کرد 1831های ادب عرفانی، پاییز ی پژوهشفرد)مجلهآقاحسینی و زهرا معینی

های آن به عنوان یکی از پرکاربردترین تصاویر شعری که در آن تصویر دریا و وابسته

ی این نظریه مورد بررسی قرار گرفته است تا به روابط بین متون در حیطهمولانا بر اساس 

ی دیگری از همین نویسندگان ها بپردازد. مقالهاین تصویر دست یافته و به تاویل آن

فنون ادبی دانشگاه اصفهان، «)بررسی بینامتنی تصویر شکار در غزلیات شمس»تحت نام 

شکار  تصویر یحیطه در متون بین رسی روابطبه تاویل و بر (،1831پاییز و زمستان 

نیم نگاهی به »ای با عنوان . بینامتنیت از دیدگاه ژرار ژنت نیز در مقالهاست پرداخته

( از مهری 1833ی تخصصی عرفان، پاییز فصلنامه«)عرفان حافظ از منظر بینامتنیت

حافظ را با استفاده  های عرفانی در شعرتلخابی، چگونگی روابط میان متنی در خلق دلالت

ای نیز ارتباط تنگاتنگی با مسئله بینامتنیت ی بینانشانهدهد. ترجمهاز بینامتنیت نشان می

بررسی روابط بینامتنی »ای از فرزان سجودی و همکاران با عنوان دارد به طوری که مقاله
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مطالعات تطبیقی، نشریه «)ای فیلم کنعان از داستان کوتاه تیر و تختهی بینانشانهدر ترجمه

نامه فیلم -ایی بینانشانهنوعی از ترجمه-(، به بررسی اقتباس سینمایی1811بهار و تابستان 

تیر و »یری از داستان گی بینامتنیت، بهرهو فیلم ایرانی پرداخته است تا با تکیه بر نظریه

ای رسانه ای و چندی کانادایی و چگونگی بازنمایی آن را در ساختار چند لایه«تخته

 سینما مورد مطالعه قرار دهد. 

از « شناسی روابط بینامتنی در شعر و نقاشی ایرانیگونه»ی ی هنر نیز مقالهدر زمینه     

منیژه کنگرانی و دکتر بهمن نامور مطلق)ارائه شده در هم اندیشی زبانشناسی و مطالعات 

و چاپ شده در کتاب  1831ای هنر و ادبیات در دانشگاه الزهراء در سال بینارشته

حضوری بین ی همدر فرهنگستان هنر(، رابطه 1833مجموعه مقالات هم اندیشی در سال 

 اند. هایی بررسی کردهمتن کلامی و تصویری را با ذکر شاهد مثال

ی بینامتنیت در رغم مطالعات صورت گرفته در قالب کتاب و مقاله در زمینهعلی     

ی بینامتنیت عرفانی در فیلم و سینما با محوریت بی در زمینه، مطلادب و هنر ایران

بید  پژوهش حاضر، نشر نشده است. لذا در این مقاله، بحث بینامتنیت عرفانی در فیلم

گیری آگاهانه یا ناخودآگاه گیرد تا بهرهاز مجید مجیدی مورد مطالعه قرار می مجنون

مذکور و تاثیر آن بر ذهن مخاطب را  لمدر فی های عرفانیاز کاربست این نشانهمجیدی 

 به نمایش بگذارد. 

 بحث و بررسی .3

 ی سینماجلی معنويت در ساحت رسانهت .3.1

های انتقال معنا و مفاهیم نمادین در روزگار کنونی، هنر سینما به عنوان یکی از شیوه     

گری لطهی قدرتمند و حتی سآید و البته رسانهو تخیلی به انسان امروزی به حساب می

باشد که گاه در خدمت اربابان قدرت و سرمایه برای تبلیغ و پیشبرد اهداف آنان به می

تواند خلاء معنوی و ایمانی انسان که آیا هنر و نیز سینما میرود. در عین حال اینکار می

ای از آرا توسط بخشی از این جستار به آن را پر کند، سوالی است که در مجموعه

 «جویدهنر پناهگاهی است که انسان کنونی بدان پناه می»شود. پرداخته می

ی سینما خانه(، لذا از دیدگاه برخی منتقدین، پناه بردن به تاریک11: 1811)مددپور،



 

 

ی روشنی از هستی بر روی انسان، یکی از غایات حکمت این رسانه برای گشودن پرده

 است. 

 «ی حقیقت اصیل اشیاء و امور استواسطهعرفان و هنر در مقام درك بی»در واقع      

ی سینما نیز جستجو نشینی هنر و عرفان را در پردهتوان رد پای این هم)همان( که می

عبارت از آن نوع مباحث »کرد. از دیدگاه مددپور، هنر از منظر معارف دینی و اسلامی 

( و حتی 21)همان:  «عقلی است که رجوع به شهود دینی و عرفانی و هنری دارد

الله و مقام بی فنا فی»خواستگاه هنر در شرق به ویژه در فرهنگ و هنر ایران گاهی 

دینی نسبت بنده با خدا را  . با این وصف، هنراست (13)همان:  «غرضی تعبیر شده

های او در رسیدن به حق و فنا در خداوند را به روی صحنه نماید و آرمانتجسم می

نی شرح فراق و وصال آدمی نسبت به حق و حقیقت است. به هنر دی»آورد. چرا که می

شود، و صور متنوع نسبت دوری و فراق، ناله و تب و تاب و شیدایی هنرمند افزون می

تاب و اصلی فیلم مذکور نیز بی(. یوسف، شخصیت 31همان: «)کندهنر دینی ظهور می

هر دلیلی از آن دور  شیدا در پی یافتن حق خویش است؛ حقی که از حیات دارد و به

توان سنجید و بدان دست یافت، بحثی شده است اما این حق و حدود آن را چگونه می

 شود.در هنر به آن پرداخته می عرفانی است که در ادامه با تکیه بر بینامتنیت

 ی سینما در ارتباط با دريافت مخاطبنفوذ رسانه .3.2

ای بسیار فراگیر و محبوب رسانه»جهان سینما به عنوان هنر مدرن و جادویی در کل      

)مارش و اُرتیز،  «توان با نفوذ مذاهب قدیم مقایسه کرداست و تاثیر و نفوذ آن را می

تواند ی زرق و برق در ساختار و تکنیک ساخت و نمایش، می( و با همه22: 1831

درهای »ی معنوی مستتر در هنر را به نمایش بگذارد تا بر روی مخاطب خویش تجربه

ها فیلم»(. به نظر سایمون 12: 1831)سایمون،  «شماری از معرفت و ادراك را بگشایدبی

ی ارتباطی]هستند[ که تاکنون اندیشیده شده است. یک مجرای انگیزترین وسیلههیجان

طبیعی که الهام بخش ماست تا به مسائل ازلی ابدی بنگریم، تا بدانیم ما که هستیم و چرا 

گری از هست خویش، خود بینامتن (. این پرسش3)همان:  «کنیمگی میروی زمین زند

سازد که انسان در عالم معرفت، به جستجوی یافتن معنای عرفانی را در ذهن متبادر می



 

 

هایی ها حاوی پیاموجودی خویش و نسبت آن با وحدت مطلق است. در واقع گاهی فیلم

این نوع تغییرات »شود و ها میانهستند که منجر به تغییر در واقعیت درونی انس

های جمعی مردم تواند سبب تغییر تجربهکند و میهای بیرونی افراد را دگرگون میتجربه

(. 8-2همان: «)تر از ظاهر امر وجود داردکره زمین بشود. در یک فیلم چیزهایی بیش

ایای نفوذ نگاشت و تنها از زوتوان کارکرد معنوی سینما را نادیده اسان نمیبدین

شمول در هویت دینی و چه بسا که فیلمی تاثیر جهان ،دینی این هنر سخن گفتغیر

ها به دنبال این هستند که با ما، یعنی فیلم»ایمانی افراد بگذارد. به بیان دیگر گاهی 

( و در 2: 1838جانستن،«)شان، به عنوان کل بشریت سروکار داشته باشندتماشاگران

گیرند. از دیدگاه منتقدین، اثر هنری یا متن، مانند شری را هدف میی باصل؛ کل جامعه

شود که هنرمند در آن معناهایی را برای مشاهده کننده انباشته ظرفی در نظر گرفته می»

(. بنابراین، استقبال مخاطب از فیلم و 11: 1811بردول، «)تا او این معناها را استخراج کند

ریافت معانی از عمق تصویر و حرکت قاب سینما بر نوع ادراك وی، نقش کلیدی در د

ی فیلم در ادراك و تفسیر عهده دارد. برودل با تاکید بر نقش محوری دریافت کننده

متن تا زمانی که خواننده، شنونده یا تماشاگر کاری با آن نداشته باشد، »گوید: متن می

زند و در ، حرف آخر را می(. بنابراین تفسیر اثر هنری12همان: « )اثر و خنثی استبی

بید مجنون، راهی جز تکیه بر ادراك تماشاگر  راستای جستجوی رمزگان معنوی در فیلم

 های نهفته در آن به سطح آورده شود. با تکیه بر بینامتنیت خوانشی او وجود ندارد تا لایه

 بینامتنیت .3.3

طب باشد. عنصر اصلی ن بر مخاخوانش اثر و نفوذ آ واند در حیطهتبینامتنیت می     

دهد هاست که نشان میی کارکرد فرهنگی آنبینامتنیت، چگونگی پیدایی متون و شیوه

ها ها بلکه بر ارتباط میان آناساسا مفهومی ارتباطی است که نه بر خود متن»بینامتنیت 

ی بینامتنیت، معترض به برداشتی متداول است که معتقد است شود. مقولهمتمرکز می

(. بینامتنیت به بیان دیگر، 831: 1811)استم و رائنگو،  «محصور و خودکفا هستند متون

آثار هنری »کند که کشاند و تاکید میاصالت یا یکتایی اثر هنری را به چالش می

اند. های هنر از پیش موجودها و پارهبستی از خردههمگی به صورت آشکار سرهم



 

 

(. اگر 13: 1831)آلن،  «اش با دیگر متون داردرابطهبنابراین هر متنی، معنای خود را از 

ی متون ادبی به کار برده شد اما بعدها این اصطلاح در چه در آغاز، بینامتنیت درباره

ی تولیدات فرهنگی و مباحث سینما، نقاشی، موسیقی، معماری، عکاسی و در واقع همه

ها درست مانند متون ادبی، پیوسته ها، بناها، نقاشیها، سمفونیفیلم»هنری نیز مطرح شد. 

همان: «)گوینددیگر، همچنان که با دیگر هنرها، در ارتباط هستند و سخن میبا یک

213 .) 

ها همواره بر متن نیست و متنی اصل اساسی بینامتنیت، هیچ متنی بدون پیشبر پایه     

ها دارای سابقه و ا و اندیشههشوند. بنابراین تمام آثار، دانشهای گذشته بنا میی متنپایه

ی تواند بر اساس هدف آگاهانهبینامتنیت می (23: 1811مطلق، )نامور گذشته هستند.

ها نویسنده/کارگردان باشد. به عبارتی، خالق یک متن ممکن است تعمدا از سایر متن

کار ها، زیباشناختی خاصی به اثر ببخشد؛ که این نقل قول کند و با ادغام آن نقل قول

هایی از کند، یعنی بریدهکاری مینویسنده/کارگردان به کار کسی شباهت دارد که تکه

دوزد تا نقشی منحصر به های دیگر با نقش و نگاری ظاهرا متفاوت را کنار هم میپارچه

 فرد را به  وجود آورد که در واقع حاصل در آمیختن این نقش و نگارهای منفرد است.

  (.81: 1831)پاینده، 

ه این با این توضیح از بینامتنیت و با تاکید بر بار عرفانی اثر مورد تحلیل، نویسند     

د کارگردان با استفاده از است تا نشان دهامتنیت عرفانی را به کار بردهی بینواژه جستار،

سلسله روابط معنوی و عرفانی در فیلم، بینامتنیتی را خلق کرده است تا مخاطب را به 

الگوهای عرفانی هدایت کند. تمثیل و نشانه نیز از ابزار کشف روابط  سمت این

های متنی و بصری بهره گرفته ها و تمثیلبینامتنیت هستند و در این پژوهش، از نشانه

هدف کارگردان از چیدن این مجموعه روابط بینامتنی، اتفاقی  دهدکه نشان می شده است

ر این روابط معنوی با مفهومی عرفانی از خود نیست بلکه برای هدایت مخاطب به سیر د

رسیدن به معنای منحصر به فرد از میان معانی متعدد بینامتنی، امری است  .و هستی است

گیرد تا بتوان به مفهوم مورد توجه قرار می بید مجنونکه در خوانش بینامتنی از فیلم 

 وحدت در کثرت معنا در این اثر دست یافت.



 

 

 بید مجنون نامتنیت عرفانی در فیلمبیتحلیل و بررسی  .3.3.1

 عنوان فیلم و تمثیل بینامتنی .3.3.1.1

را  «بید مجنون»ی م شروع شود، باید انتخاب واژهی عنوان فیلاگر این تحلیل، از نقطه     

شود. در عین یاد مینیز نمادین خواند که در ادب و فرهنگ ایران از آن به بید گریان 

گیرد؛ گویی یوسف شخصیت اصلی را از کل فیلم می حال این عنوان نمادین، معنای خود

است.  نالانفیلم، از فراق شمس وجود و به علت افتادن در تاریکی خودخواسته، گریان و 

گیرد؛ رود مورد استفاده قرار میدر فیلم، نماد به همان صورتی که در ادبیات به کار می»

است و چون ادبیات، نماد، معنای کننده آمیز و شدیدا القاءکه کمی ابهام به این معنی

ترین ( حکایت تمثیلی، ساده121: 1811جینکز، «)آوردخود را از کل متن به دست می

ی آن حکایت دیگری نهفته داستانی است که در لفافه»ی شکل نماد است و بیان کننده

 یکافتند معمولا با یکها و رویدادهایی که در داستان اتفاق میاست. اغلب شخصیت

( و این 122همان: «)ی متقابل دارندها و رویدادهای زمان و مکانی دیگر رابطهشخصیت

از  بید مجنونکند. بنابراین داستان تمثیلی ی بینامتنی ایجاد میی متقابل، نوعی رابطهرابطه

 کند.های معنایی فیلم تثبیت میهمان آغاز فیلم، بینامتنیت را در لایه

ی بید مجنون یا بید گریان در هنر و ادبیات ایران مفاهیم مایهاز سوی دیگر، نقش     

های بیشتر مختلفی به خود گرفته است. به عنوان مثال، گاهی به عنوان نماد عزا در قالی

رفته است)صادقیان و مردم مناطق غرب، برای پوشش قبر و در مراسم عزا به کار می

ای بید مجنون سرسبزی و زندگی ویژه( و گاهی نیز در فرش بختیاری 32: 1833مدنی، 

همان: «)خوردهای درخشان به چشم میتر و با رنگبه شکلی شاداب»کند و را ترسیم می

31 .) 

مان تواند بینامتنیتی با فرهنگ و هنر سرزمینپس انتخاب این عنوان برای فیلم، می     

مانده از اصل خویش  داشته باشد و نیز یادآوری باشد بر دوری و فراقی که یوسف جدا

شود و برای همین است با یافتن بینایی ظاهری، از حقیقت معشوق دورتر و دورتر می

شود. نماد اش جاری میآورد خون از دیدهکه وقتی اولین بار بینایی به دست می



 

 

کرد و از آن درختی به نام ای که مجنون از درد فراق در کنار قبر لیلی جاری میخونابه

 ن رسته است. بید گریا

 () مثنوی، دفتر اوللیک چشم و گوش را آن نور نیست/ سر من از ناله من دور نیست

بید مجنون برای یوسف، نشانی است از اولین ورودش به مجتمع نابینایان که هرکس      

کاشت و در این میان، سهم یوسف هم نهال بید مجنون بایست برای خود نهالی میمی

ی دل آبیاری کند تا ابتدا مقرر بود بید مجنونش را بکارد و با خونابه بود. یوسف از همان

از زمان جدایی از بید اما فراموش نکند که بینایی در چشم دل نه در چشم سر است. 

درنفیرم مرد و  /اندکز نیستان تامرا ببریده) مجنونش که نشان روزهای امید و توکل بود

 ناگونی مواجه شده است.های گو، با گرفتاریاند(زن نالیده

 بینامتنیت نامه به آن يار مهربان .3.3.1.2

نقش کلیدی در معنابخشی دارد که سه متن یا  «چهار نامه»، بید مجنوندر فیلم      

از طرف مرتضی،  شود و یک نامهنوشتار از زبان یوسف به حضرت دوست نگاشته می

حرکت به سمت یار و ای از حالات او را در سیر و ؛ که هر کدام زاویهدوست یوسف

است که به هنگام  نامهی یوسف، در قالب شکوهدهد. اولین نامهوحدت با او نشان می

شود. دومین متن، از سپاس و عهد بستن با بستری بودنش در بیمارستان ایران مکتوب می

آورد و بالاخره سومین نوشتار، توبه و رجعت به او را پس از معشوق، سخن به میان می

است بین یوسف با  ترسیم کرده است. البته این متون، به نوعی گفتگویی درونیخطا 

های مختلف روحی همراه خدا؛ که با تصاویر ثبت این واژگان به خط بریل در حالت

 است:

 نامه در بیمارستان ايران)بینامتنیت با يوسف در چاه(شکوه -

بی فراموشم کردی؟ منم میخوام چند کلمه با تو حرف بزنم. منو یادت میاد یا حسا

های دنیا را از اون دریغ کردی و هیچ شکایتی نکردم. یوسف! همون که تماشای زیبایی

دونم جای نور و روشنی در تاریکی و ظلمت فرو رفتم و هیچ اعتراضی نکردم. نمیبه

کنم کمی از مهربونیتو نشونم شکایت تو را به چه کسی باید کرد؟ اما التماست می

 ...بدی



 

 

که توان در این نگاشت معنادار جستجو کرد. اول اینچندین خوانش بینامتنی را می     

ی تمثیلی دارد؛ با این تفاوت که او خود را یوسف این فیلم با یوسف پیامبر در چاه رابطه

طلبد و یوسف پیامبر زندانی بیند و ملتمسانه یاری میای میزندانی چاه نابینایی ناخواسته

مذهبی داستان حضرت -ن و هوس زلیخا بود. این ارجاع به متن عرفانیحسد برادرا

ای یوسف نمادین است و در انتقال معنا به مخاطب سهم دارد. ارجاع بینامتنی دوم صحنه

 گذارد. کند آن را لای کتاب مثنوی میکه وقتی یوسف، نگارش نامه را تمام میاست 

ا تصویر فریاد خاموش است. تصویر بیان کلام فریاد آشکار است. ام»گوید شعیری می

)شعیری، «. دهدشود است. تصویر ما را مستقیم با دنیا پیوند میمستقیم آنچه که دیده می

نامه را لای در آن یوسف که  آغازین فیلم یشناسی تصویری صحنه( نشانه1: 1811

ی در این تصویر ثنومهمی دارد و آن اینکه م بسیار گذارد یک پیام زبانشناختیمثنوی می

ای نشانه دیگری را که غایب گاهی در تصویر نشانه»ل عرفان مولانا. دال است و مدلو

در سازد. رابطه حضور و غیاب نیز نوعی ریتم بخشی به تصویر است. است حاضر می

بنابراین مثنوی نیز در  (.21)شعیری: « ای خالی از بار فرهنگی نیستاصل، هیچ نشانه

ل و آخر این فیلم با تکیه بر فرهنگ ادبیات عرفانی متصل به آن است نمای تصویری او

از یوسف  دهد وای غایب خبر میحاضر که از حضور نشانه ایشود. نشانهکه نشانه می

از میان تعدد  و سازد. عارفی که می دانشگاه زبان فارسی یک شخصیت عرفانیاستاد 

با گذر گذارد. او کند و ریتم واحدی از خود به نمایش میتکثر عناصر دیداری گذر می

 رسد.به وحدت با دوست می و از تکثر از شک به یقین

 مثنوی، دفتر پنجم(1ر، حجت نمود/ غالب آمد چشم سِر در جنگ بودر با چشم سِچشم سَ

انی ی ارتباط معنوی و عرفارجاع به مولوی، حلقه در اینجا آشکارا بادر واقع، فیلم      

انی و ادبی مولوی در فرهنگ عرف مثنوی معنویکند. تر مینوشتار یوسف را برجسته

اش، دکان وحدت و مثنوی معنوی»است. به بیان دیگر  عارفی نامهایران، عرفان

الفتوحی بر ابواب معرفت و بوستان اندیشه و حکمت است: مثنوی ما دکان وحدت فتح

(. لذا وقتی یوسف 131: 1833)بلخاری قهی،  «ستاست/ هر چه جز واحد ببینی آن بت ا

گذارند تا بر قداست و اعتبار آن ای که لای کتاب مقدس میاش را بسان عهدنامهنامه



 

 

دهد؛ این معنا مولوی جا می مثنوی بیفزایند و آن را پاس بدارند، لای اوراق کتاب شریف

ت با حضرت حق است و با کند که او نیز بسان مولوی در پی وحدرا به ذهن متبادر می

خدا آن  ها شکوه سر دهد وخواهد نی وجودش، همنوای با مولوی از جداییاین کار می

 را بشنود. 

)مثنوی  وی همایون دل که آن بریان اوست/ ای خنک چشمی که آن گریان اوست

 (313معنوی، 

انیان شاعر چنین علاوه بر مولوی، ارجاع به حافظ در فیلم که خود در نزد ایرهم     

عارف و انسان کاملی است و نماد رهنما و رهگشای راه سالکان ایمان است؛ نشان 

گمگشته در جستجوی راه است راهی که او را به وحدت از پراکندگی  دهد یوسفِمی

است و اشاره  های بینامتن عرفانی فیلم مذکورشانهعالم ماده سوق دهد. حافظ هم، جزء ن

ی عرفانی و مذهبی ادبیات و فرهنگ ایران دارد در بن مایه به حضور قوی این اشخاص

ای بر بینامتنیت؛ موضوع اصلی پژوهش است. در واقع، حافظ از اسباب توسل و و ادله

ی نامهدر لابلای خواندن پایانیوسف  آید که مدد برای بالا رفتن به حساب می

 کند: دانشجویش گریزی به اشعار او دارد و زمزمه می

 بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینممژگان سیه، کردی هزاران رخنه در دینم/ به 

 نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش/  نظری کن که من دلشده را ،به عنایتیا بیت: 

ی دیگری از حضور عرفان و معنویت بنابراین، حضور مولانا و حافظ در فیلم، زاویه     

کشد که: اما د. یوسف در جایی این سوال را پیش میدهدر بافت این اثر را نشان می

ش، این همه سرمایه بیانیجای تعجبه که چطور مولوی با اون تربیت و تیزهوشی و خوش

خودشو در اختیار شمس گذاشت و گفت اونو آتیش بزن. مگه شمس در قبال او چه 

مین گذشت عاشقانه است و های داده بود؟ مولوی شدنِ مولوی در همین قمار وعده

 توقع:بی

دیوان بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر )/ خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش

 (1132غزل شمس، 



 

 

توقع را قبول ندارد و در برابر شمس حقیقت، چون و چرا لیکن خود او گذشت بی

ای گاه از سر شک و گاه رهیافتی به سوی کند. چون و چرایی که سوالی و شکوهمی

هایش نیز این امر متجلی شده است. جایی در فیلم زمزمه ست. حتی در زمزمهیقین ا

داری/ مخلصان را نه به وضع دگران روزگـاریـست کـه مـا را نگران میکند: می

چنین عزت صاحب نـظران گـوشه چشم رضـایی بـه منـت بـاز نشد/ این داری؛ یا، می

 داریمیـ

وند در بینایی و نابینایی او از سر قهر است یا مهر داند حکمت خدایوسف، در واقع، نمی

 کند.ی چشمی به او نمیها گوشهکه پس از سال

 ری طبیعت سرسبز(ی تصويشناس)نشانهی بیمارستان پاريسعهدنامه -

نویسد، در بیمارستان پاریس بستری است. ی که یوسف به خدا میادر دومین نامه     

ش از حالت انگاری نامهی دهد شیوهنایی او را نوید میوقتی دکتر احتمال بازگشت بی

تصویری نیز همسو با تغییر و  یابد و نشانهتراف و عهدنامه تغییر مینامه به اعشکوه

دهد که سبز و شکوفا شده است و او سرزندگی حال درونی یوسف، طبیعتی را نشان می

ی اول که حالت که در نامهدر حیاط سرسبز بیمارستان مشغول نوشتن است. در حالی

دونم که اشتباه کردم. اشتباه میشکوائیه دارد، فضای طوفانی به تصویر کشیده شده است: 

فهمم که اسممو از دفتر مهربونیات خط بزرگم این بود که تو را خوب نشناختم. حالا می

و تا که دستمو گرفتی  نزدی، فراموشم نکردی، اما ای کاش مهربونیات کامل بشه حالا

وردی خوب تمومش کن. به من اطمینان کن. من قدر روشنی را بیشتر از میونه راه آ

 دونم. اگه از تاریکی بیرون بیام تا پایان راه با تو خواهم بود. دیگران می

 جان ندانم زیست من باریتویی جان من و بی

 (11 لغزدیوان شمس، تویی چشم من و بی تو ندارم دیده بینا )

 :یا

 ام در تنگناق شمس دین افتادهاز فرا

 (122 دوا )همان: غزلاو مسیح روزگار و درد چشمم بی



 

 

این اعتراف به اشتباه، و التماس به تقدیری خوش و پایان خوب، همراه با تعهد بر      

ثبات قدم در ادامه راه و طی طریق با نوعی غرور نیز آمیخته است که در نهایت با 

هایش را با انسان، تا زمانی که دردمند است عهد و پیمان شود. گوییلغزش همراه می

یابد در عهد خود سست قدم بندد اما وقتی از منجلاب خطر رهایی میاطمینان و محکم می

سوره اسراء، به خوبی مبین ناسپاسی  38ی گردد که آیهشود و دچار لغزش میمی

البحر ضل الضر فیا مسکموإذ»انسان)یوسف در اینجا(، به وقت نعمت)بینایی( است: 

الإنسان کفورا: و چون خطری در البر أعرضتم و کانتدعون الا ایاه فلما نجئکم إلیمن

کنید، آنگاه که خدا شما دریا به شما خوف و خطری رسد به جز خدا همه را فراموش می

: قرآن کریم« )گردانید که انسان بسیار ناسپاس استرا نجات داد باز از خدا روی می

های ی زیباییشود و به همهاش، مغرور می(. اینجا نیز یوسف بعد از بازیافتن بینایی231

ای از کند. به طور مثال، در صحنهحیات گذشته از جمله وفا و محبت همسرش پشت می

ها، آشکارا آب شدن و هایش در حوض آب و آتش زدن آنفیلم با ریختن کتاب

نشیند. در واقع، آیه مذکور نوی گذاشته بود به تماشا میای را که لای مثسوختن عهدنامه

 بینامتنیت بین قران و فیلمنامه را که از این کتاب مقدس اقتباس شده است نشان می دهد. 

 و پايان تصوير نامهتوبه -

بینایی پس از عمل جراحی، نمودی از ناسپاسی و از دست دادن  موقت دست دادناز      

بازیابی مجدد بینایی در پایان فیلم، نشانه قدردانی و توبه از خطاست. باشد اما نعمت می

ی دوستش مرتضی و پی بردن به خطایی که مرتکب شده است پس از خواندن نامه

شده و پاره پاره در اعماق آب، کتاب های خیس رود و از لابلای کتابسمت حوض می

کند و دوباره با دلی شکسته عهد کشد و آن را باز میرا بیرون می مثنوی معنویشریف 

زنم یکبار دیگر فرصتی خدایا با تو حرف میبندد؛ تا لطف خداوند را بازیابد: می

به یاد با این تصویر، رسیدن به وحدت و فنا در دوست را، خواهم برای زندگی... می

 کند. آوردن عهد الستی که در هیاهوی زندگی گم کرده بود، بازتاب می

سان یوسف، از چاه ظلمت و تاریکی که خود را در آن اسیر کرده بود، با نور بدین     

یابد و حقیقت بندگی و رنگ خدایی شدن را به یقین توبه و وحدت با دوست نجات می



 

 

اسلامی در فیلم، طریق حرکت -چشد. این نشانگان بینامتنی به مضمون و متون عرفانیمی

های سر راه را در سلوك انسان عارف به نمایش از شک به یقین، خطا و مبارزه با لغزش

 شود.رد که در وجود یوسف متجلی میگذامی

)مثنوی معنوی، دفتر دوم: چشم ظاهر سایه آن چشم دان/ هرچه آن بیند، بگردد این بدان

111) 

 دل، گیرند و چشمدر واقع، در این فیلم چشم و بینایی و نابینایی در تقابل قرار می     

 بیند. به قول مولانا:گردد که حقایق را میانی از بصیرت مینماد عرف

 آنکه او را چشم دل شد دیدبان/ دید خواهد چشم او عین العیان

 یا:

)مثنوی معنوی، دفتر  ور نخواهد دید حق را گو برو/ این چنین چشم شقی، گو: کور شو

 دوم(

 ی آن بهشت گمشدهنامه مرتضی و يادآوری خاطره -

درمان بیماری چشم، و همکلامی او با  ی در بیمارستان پاریس برایرتضحضور م     

کند که ارجاع بینامتنی دارد؛ اول اینکه مرتضی یوسف، رشته الفتی را بین آنها برقرار می

ی خودش جانباز است و جانباز در فرهنگ و ادبیات مقاومت ایران، نماد بنا به گفته

یت او در تقابل با یوسف قرار دارد. چرا که است. شخص انسان وارسته و از جان گذشته

ای که از عارضه .ی ترکش استاش در اثر عارضهدر حال از دست دادن بینایی

ای ندارد. در حالیکه یوسف به ظاهر سرسپردگی به معشوق، نصیبش شده و شکوه

ای ندارد اما در برابر فقدان آنچه متعلق به حضرت دوست بوده از خدا گوید شکوهمی

ی مرتضی که در پایان فیلم و داند به کجا پناه ببرد. در عین حال نامهشاکی است و نمی

ی یوسف را ی بهشت گمشدهشود خاطرهدر اوج عصیان و بدحالی یوسف خوانده می

 آورد. فرایاد می

 )مثنوی، دفتراول( انداند    درنفیرم مرد و زن نالیدهکز نیستان تا مرا ببریده

گوید: ها عوض شده و مرتضی نابینا گشته و یوسف بینا. مرتضی میجایگاهم آخر فیل     

ها. از وقتی که ها برام بگی و من از ندیدنیدوست داشتم دوباره تو را ببینم تو از دیدنی



 

 

تمرین کردم نبینم خیلی چیزهای جدید دیدم، چیزهایی که تکراری نیستند. دوست دارم 

مات از تماشا پر شده یا نه؟ چقدر سوال دارم از تو بدونم تو چقدر تماشا کردی؟ چش

 بپرسم؟ اصلن وقت کردی بری به دیدن آن درخت مجنون؟

ی روزهای خوشی که در بید مجنون و خاطره، درخت یوسف با خواندن نامه مرتضی     

اولین روزهای ورودش به مجتمع نابینایان تجربه کرده بود را به یاد آورد. دنیای به ظاهر 

های ی دیدنریک اما روشن روزگاری که در کنار خانواده سپری کرده بود. خاطرهتا

های نابینایی، روشنی ی رنجبسیار، نه با چشم سر بلکه با چشم دل. روزگاری که با همه

به همراه داشتند. نام مرتضی نیز نشان از رضایت و خوشنودی و تسلیم در برابر حضرت 

رنگ نشده و این شخصیت همواره نایی، افق ایمانش کمحق دارد که در بینایی و نابی

 ی مقابل یوسف شاکی است.تسلیم، نقطه

 )مثنوی دفتر ششم(شد اسیر آن قضا میرقضا/ شاد باش ای چشم تیز مرتضی

ی مرتضی، فصلی در رجعت یوسف به معشوق و وحدت با اوست. خوانش نامه      

ی حرکت و تکاپوی و همین، نقطه شودمرتضی دنیای جدیدش را با یوسف سهیم می

ی دل است. چه آورد تا عارف شود به این امر که حقیقت، در دیدهیوسف را فراهم می

بین بود تا زمانی که بر ظاهر دنیا بینا و از دید بیشتر حقیقتهنگامی که یوسف نمی

 حقیقت آن غافل گشت.

سیر حرکت یوسف از شود، مشاهده می 1 شماره این چهار نامه که در جدول     

تا کشف حقیقت، رمز داشتن چشم دل در برابر چشم سر و تسلیم در ی شک مرحله

ی مقابل حکمت الهی را نشان داده و وحدت بین بنده و مولا پس از طی طریق از مرحله

مشغولی ها، بارزترین دلشک به یقین را به تصویر کشیده است. داشتن چشم در این نامه

های نویی را به شناخت پندارد دیدن دنیا و مظاهرش، دریچهکه مییوسف است؛ چرا 

گشاید. یوسف معتقد است چون از بینایی محروم است در نتیجه با بازیافتن خداوند می

تر خواهد بود. در نهایت بینند اما ناسپاس هستند؛ شاکرتر و قدردانبینایی، از آنان که می

شم، دریچه جانست و روح، از آن دریچه، عالم رمز چ»یابد که به این ادراك دست می

نظر در عین او، به بیند. چشم واسطه میان حق و خلق است، چون صاحبملکوت را می



 

 

نظر، به عین او، اسماء و عین او، حقیقت خود مشاهده نماید، چنانکه او در عین صاحب

اه، نمادی (. حضور موثر مرتضی، هرچند کوت182-1: 1832ستاری، «)صفات خود ببیند

از همراهی پیر دانا در مسیر حرکت است، خردمندی که دیده و ندیده به حقیقت لطف 

 چون و چرای اوست.خداوندی، ایمان متقن دارد و تسلیم بی

 های يوسف:  نامه1جدول شماره 

 نشانگان بینامتنیت شرايط زمان موقعیت عنوان 

بیمارستان  نامهشکوه 1

 ایران

قبل از جراحی 

 چشم

عدم ادراك حکمت  نابینا

 خداوند

بیمارستان  عهدنامه 2

 پاریس

بعد از جراحی 

 چشم

دل بستن به خوشی  بینا

 گذرای دنیا

ها پس از ماه حیاط خانه توبه نامه 8

 بازیابی بینایی

تاری دید و 

معلق بین 

دیدن و 

 ندیدن

درك حکمت 

خداوند و آرزوی 

فرصت دوباره برای 

 جبران

1 

 

 ی خردنامه

 مرتضی

بعد از رفتن  حیاط خانه

رویا )همسر 

 یوسف(

بازگشت 

 بینایی

آگاهی به رموز 

دیدن و ندیدن و 

رمز برتری چشم دل 

 در برابر چشم سر

 ندهتنظیم و تدوین جدول از نگار

 

 نشانگان بینامتنی در بازگشت از پاريس در فرودگاه  .3.3.1.3

در فرودگاه و تمرکز دوربین نگاه یوسف بر زیبارویان و دختران جوان حاضر      

ها تمرکز کند، نشان خواهد بر آنچرخش دوربین بر تصاویری که چشم یوسف می

گر درون سپرده است؛ دهد این یوسف برخلاف یوسف کنعان، دل بر زلیخای وسوسهمی

 شود. ی رنج از همین بینایی کورکورانه آغاز میکه قصه



 

 

 ندان مکنای زلیخا فتنه عشق از تو است    یوسفی را هرزه در ز

چه باید دید را با شود و آنچشم دوربین و چشم یوسف یکی میدر این صحنه از فیلم، 

کند. صحنه دیدن پری)دانشجویش( در فرودگاه، بارها و بارها در ها عوض مینادیدنی

ها و نگاه شود. یوسف با پنهان کردن عکس پری، در لابلای کتابذهن یوسف مرور می

زند. گوش دادن مکرر به نوار صدای ی درونیش دامن میش وسوسهدزدانه به آن، بر عط

ی رویارویی او با اطرافیانش در فرودگاه پس از بینایی ی پری، با اولین صحنهضبط شده

آلود یوسف و نشان ناسپاسی او در برابر نعمت بینایی همراه است. پری، چشم هوس

کند ی حقی را دارد که گمان میبندد و تمنااست، وی بر محبت مادر و همسر چشم می

کند که برخلاف عهدش با خداوند، قدر بینایی را از او دریغ شده است. یوسف ثابت می

 داند. نمی

 ی عرفانینقش بینامتنی طبیعت در انتقال معنا .3.3.1.3

کارگردان برای نشان دادن حالات روحی درونی یوسف به خوبی از طبیعت بهره      

ر طبیعت، خود بینامتنی برای رسیدن به معنی است و تقریبا گرفته است. ارجاع به عناص

ها رعد و برق و طوفان، نماد و تصویری از حالت آشفته و بهم ریخته در اکثر فرهنگ

شخصیت به تصویر کشیده شده دارد. رعد و برق و تندباد و باران شدید، در سه مورد 

ی حالت اولین مثال صحنهسو با وضعیت درونی یوسف و یا همسرش است. به عنوان هم

گذارد و این نگاه یوسف به همسرش بعد از ورود به خانه، طوفانی در دل رویا به جا می

رسد یوسف از ظاهر رویا شود. به نظر میطوفان درون با رعد و برق بیرون همنوا می

اش را پر رویِ دیگری در فرودگاه، جای رویای زندگیخوشش نیامده و تصویر پری

آید تا مخاطب، از طوفان درون و بیرون جا به کمک میست. طبیعت نیز در اینکرده ا

یوسف و همسرش آگاه شود. یا وقتی در آخر فیلم، یوسف در تاریکی شب و در زیر 

گردد بار دیگر طبیعت با درون پرهیاهوی یوسف همراهی باد و باران به خانه برمی

بر او مستولی شده و باران غم از دل و  کند. دل یوسف، سیاه و چرکین شده، تاریکیمی

امان اش جاری است و این سیاهی و باران غم در تصویر تاریکی شب و بارش بیدیده

 گر شده است.باران جلوه



 

 

و  ی مرتضیکه یوسف به خواندن نامههای پایانی فیلم در حالیچنین در صحنههم     

غول است، به ناگاه صدای قار قار دیدن عکسی که  مرتضی در پاریس از او گرفته مش

ای که او در بیند و متعاقب آن صحنهچشمان یوسف تار می .کندکلاغ، فضا را پر می

د و عامل کلاغ حامل خبر بصوت شنود. اش را میبیمارستان هست و خبر نابینایی دوباره

ی کلاغ گیری از معنای ضمنی صدالذا بهره .استرسوایی در بینامتن فرهنگ و ادبیات م

و نشان دادن طبیعتی که با قارقار کلاغ همراه است معنای نمادین به این صحنه از فیلم 

 .دهدو خر از تاری دید یوسف می داده است

های حضور معنوی عناصر طبیعی در فیلم هستند. ترین نشانهمهم اما آب و آتش     

ات و از همه مهمتر های ادبیاش به آب و آتش)کتابهای چهل سالهسپردن اندوخته

دهد که این دو عنصر پاك کننده در پایان فیلم نشان می مثنوی( و بازگرفتنش از آب

هستند. باید از طغیان نیل گذشت و از آتش سربلند بیرون آمد و گلستانی در جان و دل 

 برپا کرد.

  گیرینتیجه .3

جید مجیدی انجام م، از اثر سینمایی یت عرفانیدر پژوهش حاضر که با تکیه بر بینامتن

 و عرفان یاتی از دنیای ادبیمتنگرفت مشاهده شد که کارگردان با گنجاندن نشانگان بینا

های ، سعی در جذب مخاطب به سوی کشف دیدنیبه ویژه مثنوی مولانا در اثر خویش

هایی از سلوك و صعود انسان عصر حقیقی هستی داشته و تفسیر بینامتنی این اثر، بارقه

 گشتگی و هبوط او در عالم ماده به نمایش گذارده است. ر پی گمدحاضر را 

هایی روبرو گشت. ارزیابی این یوسف در سیر خویش به سوی حق با چالش     

ی او، مراحل سیر نامهنامه و توبهنامه، سپاسکه شکوه مشخص کرد در متن فیلمها چالش

چشم دریچه در این سیر و سلوك،  کهطوریبه دکنیقین عرفانی را بازتاب میبه  از شک

عت و تمثیل و بدیل طبی، کارگردان از عناصر بیدر این راستا. شوددانایی و نادانی می

 و این خروج از ظلمت به نور و وحدت با دوست را با گیردبهره می معنویت عرفانی

یات ادبی حضور بینامتنبه عبارتی،  گذارد.تصاویری نمادین به نمایش میزبان سینمایی و 

ای از مصادیق نور و در کنار روایت نمایشی و نشانگان تصویری، زنجیره فارسی عرفانی



 

 

عرفان مولوی در هنر از تاثیر عمیق  بود که روشنی و هماهنگ با طبیعت را تشکیل داده

 حکایت داشت. سینما به خصوص 

 

 پی نوشت:

 .اماتیک استلیسانس دانشکده هنرهای در ،تهران 1883متولد مجید مجیدی:  .1

حوزه »ای آغاز کرد و سپس به های صحنهوی فعالیت هنری خود را با بازی در نمایش

پیوست و به بازی در نمایش و نویسندگی و کارگردانی فیلم « اندیشه و هنر اسلامی

که  نخستین تجربه اوست،« انفجار»کوتاه پرداخت. نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه 

اولین فیلم بلند در مقام کارگردانی می « بدوك»فیلمبرداری شد و فیلم م.م  11با دوربین 

رشته نامزد  1بید مجنون ، پرطرفدارترین فیلم جشنواره بیست و سوم فجر، در . باشد

دریافت سیمرغ شد و در نهایت چهار سیمرغ بلورین را به خود اختصاص داد . این فیلم 

نجفی(، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری )یدالله 

اول مرد )پرویز پرستویی( سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی )مجید مجیدی( و نیز 

 .سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرد

(http://www.sourehcinema.com/People/People.aspx?Id=1381112

90050.html. Accessed 28 January 2014) 

دانشگاه زبان و ادبیات فارسی استاد  ،ساله 12یوسف یلم بید مجنون: گذری بر ف .2

حالا ، سالگی بر اثر جرقه آتش بینایی خود را از دست داده است 3در سن است و 

ند. شکایتی ندارد، زندگی آرام و دوست کگی میسالهاست در دنیایی دیگر زند

ییِ یوسف که مرد نسبتاً مرفهی . داشودای دارد تا اینکه مبتلا به یک بیماری میداشتنی

کند. یوسف به فرانسه باشد زمینه سفر او را برای معالجه به خارج از کشور مهیا میمی

خطرناك نیست و غده  ،شود بیماری یوسفدر طول مداوای یوسف مشخص می ،رودمی

باشد. با نمونه برداری از چشمان یوسف مشخص خیم میهای او خوشسرطانی در چشم

دهد و در عین ناباوری برای ود که چشمان یوسف در مقابل نور حساسیت نشان میشمی

تواند بینایی خود را بدست بیاورد. بعد از گذشت نزدیک به سال می 83او بعد از  ،یوسف

http://www.sourehcinema.com/People/People.aspx?Id=138111290050
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شود و او های مکرر بالاخره پیوند قرنیه به چشمان یوسف زده مید از آزمایشسه ماه بع

شود. جهانی که حالا هیچ آورد. یوسف وارد جهان دیگری میبینایی خود را بدست می

شناسد. حالا او برای مواجه شناختی از آن ندارد حتی زن و فرزند و اطرافیان خود را نمی

نگران است. یوسف در تقابل دنیای جدید که  ،خود شدن با اطرافیان به خصوص همسر

شود و بدنبال دنیایی است که ای یافته دچار مشکلات زیادی میانگار تولد دوباره

  .خواهد برای خود بسازدمی

( http://www.sourehcinema.com.html/accessed 30 January 2014) 
 

 منابع

 تهران: انتشارات 1ی بهاءالدین خرمشاهی، چ (، ترجمه1831(قرآن کریم .

 دوستان.

 (1831احمدی، بابک ،)تهران: ی سینماهایی دربارهتصاویر دنیای خیالی: مقاله ،

 مرکز.

 (1811استم، رابرت و الساندرا رائنگو ،)ی ه، ترجمراهنمایی بر ادبیات و فیلم

 داوود طبایی عقدایی، تهران: فرهنگستان هنر. 

 (1831آلن، گراهام ،)ی پیام یزدانجو، تهران: مرکز.، ترجمهبینامتنیت 

 (1833آقانوری، علی ،)قم: انتشارات دانشگاه عارفان مسلمان و شریعت اسلام ،

 ادیان و مذاهب.

 (1811برودل، دیوید ،)ی ، ترجمهامعناسازی: استنتاج و بلاغت در تفسیر سینم

 شاپور عظیمی، تهران: فرهنگستان هنر.

 (1833بلخاری قهی، حسن ،)تهران: مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی ،

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.

 ((، رمان پسامدرن و فیلم)نگاهی به ساختار و صناعات فیلم 1831پاینده، حسین

 (، تهران: هرمس.میکس
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 (1838جانستن، رابرت کی ،)ی فتاح محمدی، تهران: ، ترجمهویت در فیلممعن

 بنیاد سینمایی فارابی.

 (1811جینکز، ویلیام ،)ی ، ترجمهادبیات فیلم، جایگاه سینما در علوم انسانی

 محمدتقی احمدیان و شهلا حکیمیان. تهران: انتشارات صدا وسیما.

 (1831سایمون، استفن ،)ترجمه ی شاپور عظیمیالهامات معنوی در سینما ، ،

 تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

 (مدخلی بر رمزشناسی عرفانی. تهران: مرکز.1832ستاری، جلال ،) 

 (جستجو در مبانی سینمای دینی مبتنی بر عرفان و فلسفه 1831شاپوری، سعید ،)

 .81-11، صص 11، شماره 1831، فارابی، بهار نشریه هنر و معماریاسلامی، 

 ( 1812شعیری، حمیدرضا ،)تهران: سخن.عناشناسی دیداریم-نشانه ، 

 (1833صادقیان، حمید و لیلا مدنی ،)« بررسی نقش مایه بید مجنون در

پژوهشی انجمن علمی -ی علمیفصلنامه، «استان چهارمحال و بختیاری "نقش خشتی"قالی

 . 31-11، صص 33، بهار 12، ش فرش ایران گلجام

 ن: مولف.، تهراعرفان عملی مسلمین(، 1831) صفوی، سید سلمان 

 (1831مارش، گلایو و گِی اُرتیز ،)ی امید ، ترجمهکاوش در الهیات و سینما

 فرجام و گروه مترجمان. تهران: بنیاد سینمایی فارابی. نیک

 (بید مجنون، تهران: موسسه1838مجیدی، مجید ،).ی هنرهای تصویری سوره 

 (1811مددپور، محمد ،)تهران: سوره 8، چآشنایی با آرای متفکران در باب هنر ،

 مهر.

 به کوشش رینولد نیکلسون. مثنوی معنویالدین محمد )(، مولوی، جلال ، 

 (1811نامور مطلق، بهمن ،)سخن. ، تهران:درآمدی بر بینامتنیت 

 http://www.sourehcinema.com/Title/FullOutline.aspx/Fil

mId=138212210003&IsTowLine/html. Accessed 28 January 

2013. 
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8111290050.html. Accessed 28 January 2018. 
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