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  هم ا الرحمن الرحيم

 )پندار  رنامه(
 »حهينی شاه دکتر«

 در آخرالزمان موضوع به پرداختن و یآخرالزمان سينمای در
 بينندگان را زيادی مطالب قاعدتاً  زمين مغرب سينمای

 اين است من اختيار در که محدودی مدت اين در ميدانندو
 رنامهب اين محترم بينندگان جمعی دانش که بود خواهد مطلب

 اين از بخشی و کنم بندی طبقه خودشون به حدودی تا را
 که بچينم بينندگان ذهن در ای گونه به براشون را ها داده

 آخرالزمان سينما حوزه در مفيد بندی جمع يک به بتوانيم
 .برسيم

 چه آخرالزمان کردو عروش بايد آخرالزمان ی واژه از اول
 نام از وقتی مردم از بسياری نگاه در دارد تعريفی

 پايان آيدکه می پيش احساس اين ميزنيم حرف آخرالزمان
 اينه واقعيت ،اما دنيا نابودی يعنی آيد می وجود به دنيا

 مقصود موارد% 99 در مفهومی چنين آخرالزمان سينمای در که
 دارد يعنی آخرالزمان فيلم که نيست معنا اين به ، نيست

 . ميکند صحبت دنيا پايان از

 که فيلمهاست از مدلی آپوکاليپس يا آخرالزمان زا مقصود
 يعنی پايانی فصل ميکشد تصوير به را پايانی فصل يک

 در اتفاقات بندی جمع ،فصل عالم گيری نتيجه فصل چه؟يعنی
 جمعبندی يک در عالم تکليف قراراست که تاريخ،فصلی اخبار
 چندين زمان نظر از ميتواند فصل اين وقتها شود،گاهی مشخص
 ی نقطه از پايانی فصل اين در پس بکشد طول سال رهزا

 اين آغاز از که مهمه نميکنيم،خيلی صحبت ما جهان پايان
 ادامه در که کنيم بندی جمع درست خودمون برای را تفهيم
 .نباشيم مشکل دچار

 ؟ معناست چه به پايانی فصل

 در را مسيری آدم که معناست اين به عالم پايانی فصل
 حاال و گذاشته سر پشت را فرودهايی و فراز ، پيموده گذشته

 که هرچه و فيلم آن رويکرد رسيده، گيری نتيجه فصل به
 را فيلم که ای مجموعه آن مديران نگاه به ،بسته باشد

 هم گرد که عواملی و شرايط ميبينيم ،حاال کردند توليد
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 فيلم يک در مثال کرده ايجاد را آخرالزمان فضای آمدهو
 فيلم در ، تکنولوژيک شرايط ديگر فيلم در ، طبيعی شرايط
 فيلم تخيلی،در علمی و طبيعی ماورای عوامل و علل ی ديگر

 ديگر مدل در و ای اسطوره عوامل و ای اسطوره شرايط ديگری
 علل واقع در که هستند هايی فيلم آخرالزوان های فيلم

 را آخرالزمان شرايط ، مردم دينی باورهای از برخاسته
 خودمان دينی نگاه بحث آغاز در که است الزم دندآور پديد

 . کنيم روشن سينما اين به نسبت را

 جدی نگاه يک اسالم مبين دين در که وافقيم ما اکثر
 و آيات در همه و قرآن کتاب در همه و داريم آخرالزمان

 آخرالزمانی نگاه و است دريافت قابل و ملحوظ ما روايات
 ميدانيم اصل را اين ما و است محفوظ خود جايگاه در ما

 و حق از صحبت ميکنيم آخرالزمان از صحبت قتی و و وقتی
 عنوان به را آنها داريم واقع در ، اينهانيست بودن باطل

 در که معنايی اثرهای عنوان به ميکنيم بررسی پديده يک
 که فيلمها اين مخاطب عنوان به ما و شده لحاظ فيلمها اين
 فيلمها نوع اين  مخاطب راناي جامعه از کثيری ی عده

 معنايی بندی جمع يک به که ميکنيم تالش واقع در که هستند
 ؛ فيلمها اين مورد در برسيم

 آخرالزمان فيلمهای بخواهيم اگر ، کلی بندی تقسيم يک در

 را کار اين که قبل سال 10 از حدوداً  ، کنيم بندی دسته را
 وانيمميت و باقيست خود قوت به هنوز و دادم انجام

 زير يا گروه ونيم ، عمده درگروه را آخرالزمان فيلمهای

 5 با بندی تقسيم اين در بياوريم هم گرد تر فرعی گروه
 منظره از آخرالزمان فيلمهای ، هستيم مواجه اصلی عنوان
. ميشناسيم را آن     آخرالزمان ديگر عبارت به يا طبيعی

 طبيعی natural apocalypse   آخرالزمان های فيلم دوم ی دسته
technological  apocalypse  هستند  تکنولوژيک .    

 و لوزی تکنو و انسان نسبت فيلمها نوع اين در عواق در

 sinceliction apocalypseآورد  می پديد را آخرالزمانی شرايط
   . است تخيلی علمی آخرالزمان فيلمهای سوم ی دسته

Metrologic apocalypse  آخرالزمان فيلمهای مچهار ی دسته و 
 دينی الزمان اخر فيلمهای پنجم دسته و يا است ای اسطوره

 عنوان به که می ماند  باقی گروه زيريک   . است
 اش سينمايی مصاديق فيلم اين که است فلسفی آخرالزمان
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 در فرعی گروه يک عنوان به و دارند وجود اما نيستند زياد
 .  پردازيم می ادامه

 را فيلمها اين از گروه يک ها برنامه اين از کدام هر در
 فيلمها مورد مهمترين و اولين ميدهيم قرار بحث مورد

 نخستين در دارند اشراف آن به همه تقريبا که آخرالزمانيه
 اين با ما صامت سينمای پيدايش يعنی سينما پيدايش سالهای

 يا اول گروه ، ايم بوده مواجه آخرالزمان سينمای از نوع
 سالهای که فيلمهايی است،در طبيعی آخرالزمان سينمای
 در که تخيلی علمی فيلمهای به ميرسد سينما پيدايش نخستين

 طبيعی شرايط که هستيم شاهد ما شده کار صامت سينما دوره
 با است ناگزير بشر هک ميخورد رقم ای گونه به بشر برای

 نوع اين شوددر مواجه فرجامين فصل يا آخرالزمان ی پديده
 ميکند طبيعت حق در که افیحاج دليل به بشر سينما از صخا
 طبيعی توازن ميدارد روا طبيعت  به که ظلمی دليل به ،

 که است توازن اختالل اين دليل به و ميزند هم به را عالم
 به ميدهد نشان العمل عکس انسان عليه بر هم طبيعت حاال

 هوممف قايلند فيلمها از بعضی که را خاصی نگاه آن نوعی
 رفتارهای ما کار که دارند اعتقاد فيلمها اين.  ماست کار
 در او ظلم و ميگردد باز او خود به واقع در که است بشر

 بايد انسان و  ميشود انسان گير دامن واقع در طبيعت قبال
 را زمين اتمفسر که بشری  باشد طبيعی آخرالزمان يک شاهد

 را زمين کره سبز کمربند واقع در که بشری ميکند نابود
 حق در که بشری ميکند آلوده را آبها که بشری ميکند تخريب
 را خود طبيعی رفتار پاداش است قرار حاال ميکند ظلم طبيعت

 به در واقع نيست دقيقی ی واژه اينجا در پاداش نه که
 .  باشند شاهد را طبيعت به ظلم قبال در خود عمل ازای

جهت که در واقع بشر  اين تقسيم بندی مهم است به اين خيلی
بر تقصير نيست در اين فيلم ها معموًال در اين فيلم ها 
گروهی از کارشناسان ، متخصصان و طرفداران محيط زيست 
هستند که به انسانهای ديگر هشدار می دهند در قبال رفتار 
بی رويه  بی مالحظه شان در مقابل طبيعت، ولی چون 

دگی کم توجه يا بی رقابتهای انسانها به اين نوع از زن
توجه اند نهايتًا آن شرايط آخر الزمانی بروز می کند و 
انسان بايد با يک پديده ی عظيم طبيعی مواجه کند، گاهی 
وقت اين فيلم داليل ديگری را هم در خود می گنجاند و 
هميشه تقصير بشر نيست ولی در اکثر موارد شما اين علت را 

يل کيهانی ديگر، داليل علی پيدا می کنيد، گاهی وقت همه دال
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معلولی ديگر موجب پيدايش شرايط آخر الزمانی می شود در  –
اين فيلم ها که در واقع انسان بايد با آن مواجهه بکند 
يک اصل کلی در اکثر فيلم های آخر الزمانی داريم که در 
مواجهه با يک پديده ی آخر الزمانی يک سنجی الزم است يعنی 

يک پديده ی آخر الزمانی نياز به بشر در مواجهه با 
انسانهايی دارد که بتواند به عنوان بعد راه به ا کمک 
کنند و دور از اين گذرگاه آخرالزمانی عبور يبدهند فيلم 

 5مهم است که اين نجی در هر کدام از اين زير گروئه های 
. گانه ی سينمای آخر الزمانی چه مختصات و صفاتی دارد 

ی آخر الزمانی طبيعی ، منجی از جنس مثًال در تصميم ها
کسی است که بيش . کارشناسان طبيعت است ، طبيعت شناس است

از ديگران در اين باب مطالعه کرده ، دانش دارد تجربه 
دارد، از همين منظر همه به انسانها تذکر می دهد و آنها 
بايد در واقع به نوعی رفتار خودشان را اصالح کنند و چون 

ال وقتی که آن پديده ی طغيان طبيعی را مواجه نمی کنند حا
هستيم حاال آن کارشناس طبيعت را دست به دانش می شوند که 
تو به ما کمک کن در مواجه با اين مفهوم هميشه اين 
دانشمندان طبيعت شناس قرار است در ا ين مدل از زمينه ها 
به نوعی فرصت های از دست رفته بی شبه را با دانش خودشان 

ان بکنند و راه برون رفت از اين مشکل طبيعی آخر جبر
اين واژه را به کار  اً محمسا. الزمانی را به بشر بياموزند

می برم ولی اينها به نوعی قرار است در ا ين فيلم ها 
منجيان آخر الزمانی . پيامبران آخر الزمانی معرفی بشوند

يد در نگاه سکوالری که در اکثر فيلم های تول. معرفی بشوند
غرب مخصوصًا هاليوود حاکم است، اينها را بعنوان منجيان 

معتقدم بينندگان اين برنامه . آخر الزمانی معرفی می کنند
فيلم هايی که نام می برم ديدند و آشنا هستند، مثالً فيلمی 

ی آسمانی بيايد باشد مثل آرماگادون که قرار است يک کره 
ورد آن کره با و برای بشرايی  زحمت بکند و در اثر برخ

سياره ی زمين شرايط آخر الزمانی ايجاد بشود، حاال انسان 
مانده که می خواهد چطور با اين پديده مواجه بشود و قرار 

تا . است که کارشناسانی اين مشکل را برای او حل کنند
قسمتی کار دانشمندان و طبيعت شناسات است اما از جايی 

انسانهای شجاعی که  شجاعت بشری هم بايد به کار بيايد و
جرات داشته باشند نظر و ايده ی دانشمندان را اعمال کنند 

در آن . و اين خطر آخرالزمانی را از سر بشر دفع کنند
فيلم شاهد هستيم  که يک حفار آمريکايی که آقای بروس 
ويليس نقشش را ايفا می کند مامور می شود که با يک سفينه 
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کره ی سرگردان به سمت فضايی برود و قبل از اينکه آن 
زمين بيايد و زمين را نابود بکند، با حفاريهای متعددی 
که روی آن کره ی سرگردان انجام می دهند سالح های اتمی را 
در آن کار بگذارند و کره را متالشی کنند  قبل از اينکه 
به سياره ی زمين و به اتمسفر زمين بر سد، البته در همه 

عی آمريکا منجی انسان وکه به ن ی اين فيلم ها قرار است
نشان داده بشود و اين نکته ای است که در اکثر قريب به 
اتفاق اين فيلم ها شما شاهد هستيد چرا قراره آمريکا 
منجی بشريت باشد؟ چرا آمريکا در اين فيلم ها قرار  است 
خود را منجی دنيا معرفی کند؟ و چرا تکنسين های آمريکايی 

ی کنند در اين فيلم ها؟ آنچه که مسلم هميشه راز گشايی م
ين دو است که شرايط ااست هميشه دانش و جسارت و تلفيق 

آخرالزمان را مديريت می کند و در فيلم آرماگدون ما 
قرينه به جسارت را می بينيم که با داق اين دانش مص

اری آن حفار و اينکه خودش در آن کره می نتحعمليات شبه ا
ماند تا چاشنی های انفجاری را فعال کند، در واقع به 
قيمت نابودی اين خوارا از کره ی زمين برطرف می کند، 
همينطور فيلم های متعدد ديگری را داريم که با اين 

که فيلم هايی رويکرد ساخته شدند، شايد يکی از مشهورترين 
باشند  برنامه ديده کثر بيننده های اين طی سالهای اخير ا

فيلم بسيار . يا الاقل تحليل های آن را مطالعه کرده باشند

که بر مبنای يک پيشگويی تقويمی  2012فيلم . است 2012مشهور 
ساخته شده، ) مايا(و در واقع شبه اسطوره ای اقوام قوم 

در واقع به اين دليل که در در تقويم قوم ما يا بعد از 

 مسال ديگری رابر شمرده است آمده اند يک فيل 2012 سال
ی ساختند که در آن قرار است شرايط اقليمی بر روی خيلت

کره ی زمين آنچنان دشوار و سخت بشود که بشر در مواجهه 
با يک آخرالزمان طبيعی ناگزير باشد که از نوع کشتی نوح 

مجموعه ای از بالهای مختلف را ما در اين فيلم . بسازد
اهد هستيم کره زمين دارد نابود می شود، سطح آب باال می ش

آيد، سيل های عظيم ، امواج عظيم و از نو شرايطی شبيه به 
حاال با تکنسين ها جمع . طوفان نوح قرار است که پديد آيد

ع با مجموعه دانش جهانی بشر راه برون رفت اقشوند و در و
ام می دهند از دين مشکل را ايجاد کنند و اين کار را انج

زبده ای با نخبه ای ، و با کشتی های عظيمی که می سازند 
را نجات می دهند که تداوم بخش نسل آدمی باشند بر کره ی 

يا دنيای آب  Walter world tomorrowهای ديگر مثل  مفيل. زمين 
باز، همين مفهوم شرايط آخر الزمانی را به تصوير می کشد، 
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يک سرمای عجيب و   the day after فيلمی مثل روز پس از فراديا
غريبی که قرار است بر کره ی زمين حاکم بشود و شرايط عصر 
يخبندان را برای بشر مدرن ايجاد بکند يکی از اين فيلم 
هاست و در واقع در کثيری از فيلم های آخرالزمان طبيعی، 
شاهد هستيم که بشر قرار است با مواجهه با اين شرايط از 

سارت خود برای مديريت شرايط بحران استفاده دانش خود و ج
 . کند

اولين سوالی که پيش می آيد اين است که بشر اين دانش را 
در کجا فرا گرفته ؟ حاال که قرار است بشر ادعا بکند که 
در اين مواجهه آخر الزمانی نياز به طبيعت شناسانی دارد 
که دانش کافی را برای مواجهه با بحران را در اختيار 

در اين فيلم ها  دارند اين دانش از کجا کسب شده؟ معموالً 
ادعا می شود که اين افراد با مطالعه ی عميق طبيعت با 
راه های غير عادی و غير مالوف و غير مرسوم به نوعی 
همزاد پنداری با طبيعت رسيدند ، زبان طبيعت را می 

م اين بيا ن آنها و طبيعت ايجاد يفهمند، در واقع مفاه
که آنها می توانند ضمير خوانی کنند از فضای عالم و  شده

طبيعت عالم و اينکه دارد اين طبيعت به هم می ريزد و 
همين را خواهند به افراد ديگر بشر تذکر بدهند و چون اين 
دانش آنها و فهم آنها غير متعارف آنها به رسميت شناخته 
نمی شود توسط افکار عمومی دنيا، طبعًا تذکرات آنها 
ناديده گرفته می شود از وهله ی اول ولی وقتی که آن 
بحران طبيعی پيش می آيد، حاال آنها قرار است که از آنها 
مشورت گرفته شود و راه کار به بشر نشان بدهند و نهايتًا 
می بينيم که انسانهای جسوری از راه می رسند که مکمل 

هم دانش اين طبيعت شناسان می شوند و در يک تلفيق و يک 
افزايی که ميان آن جسارت صورت می گيرد، حاال آن شرايط 
آخرالزمانی مديريت می شود و طبيعت به نقطه ی تعادل خود 

آيا همه ی فيلم های آخر الزمان طبيعی از . بر می گردد
اين منظر ساخته می شوند؟ هميشه سيل، زلزله، آتش فشان، 

ست که به برخورد شهاب سنگ های عظيم با کره ی زمين قرار ا
نوعی نهاد شورش طبيعت بر عليه انسان باشد و آيا هميشه 
اين مدل فيلم ها قرار است که مصداق فيلم های آخر الزمان 

، گرايش ديگری از فيلم ) نه(طبيعی باشند؟ پاسخ اينست که 
های آخر الزمان طبيعی هم داريم که مثًال فيلم های هيواليی 

 . شدمی تواند مصديقی از اين گرايش با
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البته  فيلم های هيواليی را ما در گرايش های ديگر سينمای 
اما منظور من . آخرالزمانی اسطوره ای همه خواهم پرداخت

در اينجا در فيلم های آخر الزمان هيواليی در گرايش 
آخرالزمان طبيعی مدلی از فيلم هاست که يک هيوال که نهاد 

شرايط  ود مادر طبيعت است قرار است که حاال بر خيز
سالها ژاپنی ها در . آخرالزمانی را برای بشر فراهم بکند

يعنی . مجموعه های گودزيال سعی کردند اين کار را بکنند
هيواليی که از دل طبيعت بر می خيزد و به دليل عدم تعادلی 
که بشر در طبيعت ايجاد کرده حاال هيواليی که فرزند طبيعت 

ا اين هيوال مواجه است بر می خيزد و قرار است که بشر ب
باشد، جالب است بدانيم اين تعريفی که ما از گودزيال 
داريم در اين فيلم های هيواليی ژاپنی با تعريفی که در 

ريم کامًال متفاوته ، يعنی آمريکايها مشابه آمريکائيش دا
وقتی گودزيال را می سازند، هيوالی خون ريزی است که قرار 

نها با نابودی اين هيوال است نسل بشر را نابود کند و آ
تظمين می کنند حيات خودشان را در کره ی زمين اما در 

شروع می شد و در   1956گودزيال با قرائت ژاپنی که از سال 
قسمت  فيلم های گودزياليی را ژاپنی ها می  15بيش از 

گودزيال فرزند طبيعت  است و نهاد عصيان طبيعت بر . سازند
ت بر عليه انسان ولی چون طبيعت عليه  انسان و پاسخ طبيع

مفهوم مهربانی است، اين هيوالی طبيعی باز به کمک بشر می 
در  اکثر مواقع می بينيد  .آيد نه به انتقام گيری از بشر

که وقتی فتنه های ديگری بشر را تهديد می کند گودزيال از 
جانب طبيعت می آيد به کمک انسان و انسان را در مواجه با 

شايد اين را بايد در ريشه . بيعی کمک می کندآن پديده ط
ناخود آگاه جمعی ژاپنی ها دليلش رو جستجو کرد ، در 
ناخود آگاه جمعی از ژاپنی ها مدلی از ميل به طبيعت، 
اقبال به طبيعت و نفرت از نکنولوژی را ما شاهد هستيم که 
حاال در بحث آخرالزمان تکنولوژيک در جلسات ديگر بيشتر می 

انسان ژاپنی در عين اينکه يکی از .بپردازيم  توانيم
فن آوری و تکنولوژی است ولی بدليل سيلی سختی که  مولدين

است و خصوصًا دو  هجهانی دوم خورد جنگاز تکنولوژی در 
دلی از ياس فلسفی روتا قريب يک مانفجار عظيم اتمی که 

دهه برای فيلمی از ژاپنی ها که اون تجربه دردناک را 
طبعًا اينها با ،ند از نزديک ايجاد کرده بود ديده بود

مدلی از ياس فلسفی مواجه شدند و نفرت از تکنولوژی و ميل 
به بازگشت به طبيعت و حاال گودزيال قرار بود که نهاد همه 

هر زمان . اين برداشت های درونی و الهی انسان ژاپنی باشد
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سان که يک پديده تکنولوژيک شرايط آخر الزمانی را برای ان
ژاپنی فراهم می کرد، گودزيال به نمايندگی از طرف طبيعت 

در بسياری . به کمک ژاپنی ها می آمد تا آن را درمان کند
از فيلم های مجموعه گودزيال شما همين محور را می بينيد، 
مثل گودزيال عليه مگاگودزيال ، مگاگوزيال يک هيوالی 

کنولوژی تکنولوژيک و آهنی است و نهادی است از همان ت
مخرب و نهادی است از همان تکنولوژی که از شما بمب اتمی 
بيرون می آيد  همان تکنولوژی که انسان را نابود می کند 
و حاال گودزيال به عنوان نماينده مادر طبيعت به کمک انسان 
می آيد برای مواجه با آن خطر خانمان بر انداز و نابود 

 . گر نسل انسان ها

را شما در فيلم های آمريکايی نمی بينيد ولی خب اين نگاه 
فيلم های هيوال محور آمريکايی و اما در وقت های بعد اين 
برنامه بررسی خواهيم کرد و در گرايش های ديگر سينمای 

 . آخر الزمانی

گرايش ديگری از فيلم های آخر الزمان طبيعی، فيلم های 
ل اپيدميک هستند، منظور فيلم هايی است که در آن بدلي

دستگاههای بشر و دخالت بشر در روال طبيعی طبيعت يک 
         پديده طبيعی از مسير مالوف و رايج خودش منحرف 

مادر فيلم های . می شود و برای بشر مرگبار جلوه می کند
ميکروبی، فيلم های ويروسی، فيلم هايی که بشر به دليل 

 يولوژيک در آزمايشگاه شرايطی را برایادستکاری های ب
خودش ايجاد می کند که آن شرايط، شرايط آخرالزمانی است 

نداشتيم در تاريخ سينما در تاريخ سينما فيلم هايی  مک

 28، ويروسی، فيلم نوع يا گونه، فيلم ) اوت بريک(نظير 
هفته بعد و کثيری از فيلم هايی از اين دست  28روز و فيلم 

ی مصاديقمثل فيلم من يک قهرمان هستم همه اينها در واقع 
است از فيلم هايی که به بشر دارد گوشزد می کند که اين 

در طبيعت نهايتًا برای تو مرگبار خواهد تو  ی های کاردست
دخالت تو در روال طبيعی عالم شرايط آخر الزمانی . بود

جالب است که در اين نوع فيلم . برای تو ايجاد خواهد کرد
ايجاد می کنند يا  ها معموالً دانشمندان خودشان اين خطر را

ا ت و عمل گرا و نتيجه گرسگروهی از دانشمندان پراگما تي
شرايط را دستکارهای ژنتيک و ميکروبی و ويروسی برای  ناي

بشر رقم می زنند و حاال گروهی از دانشمندان انسان دوست و 
طبيعت گرا بايد اين مشکل را که گروهی از دانشمندان ديگر 

يعنی هم دانشمندان مولد  -بکنندايجاد کردند آنها مرتفع 
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اين فضای آخرالزمانی و طبيعی هستند هم قرار است رافع آن 
در اين فيلم ها ما شاهد هستيم که بشر در مواجه . باشند

 . با دستکاری های طبيعی تاوان سنگينی را می پردازد

اين ويروس ها، اين جهش های بيولوژيک و اين پديده هايی 
شر در طبيعت فراهم آمده در واقع که در اثر دستکاری ب

برای بشر شرايطی را ايجاد می کند که هيچ چاره ای نمی 
بيند جز اينکه دوباره بر اصل طبيعت و به شرايط بيش از 

و ديگر از دخالت بيجا در شرايط . اين دستکاريها برگردد
اقليمی و طبيعی و مفاهيم  با بيولوژيک که در واقع طبق 

ها در عالم شکل گرفتند، پرهيز بکند و قاموس اصل خلقت اين
بدليل محدوديت . به همان مسير طبيعی زندگی خود برگردد

من بحث را در همين حد در اينجا سعی می کنم جمع بندی  توق
بينندگان محترمی که اين برنامه را ... کنم و انشاء ا

منظم دنبال خواهند کرد ادامه بحث آخرالزمان طبيعی را در 
خواهند شنيد و در مورد فيلم های آخر  برنامه بعدی

 . الزمانی بيشتر صحبت خواهيم کرد

  


