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امبر            " محمد رسول اهللا"فيلم  اره پي ی درب ر جدی ايران ين اث ران، اول ينمای اي زرگ س ام و ب ان بن به کارگردانی مجيد مجيدی، از کارگردان
نواره       گفتنی است . ترين فيلمهای تاريخ سينمای ايران استو يکی از بزرگترين و پرهزينه) ص(اکرم  ه جش يلم معرفی شده ب ين ده ف از ب

ونترال   توانست به عنوان نماينده ايران انتخاب شود و" محمد رسول اهللا"،  ٢٠١٦اسکار  يلم م ز  سی و نهمين جشنواره جهانی ف ا   ني ن  ب اي
ه می   ای در سطح جهانیحرفه های مطرح وتيم سازنده فيلم از چهره .شدفيلم افتتاح  وان  بهره برده است که برای نمون ده    ت ردار و برن و استرارو فيلمب سه   ويتوري

ر     .رحمان آهنگساز و برنده يک جايزه اسکار را نام برد.آر.جايزه اسکار و همچنين ای اين فيلم پس از هفت سال تالش بی وقفه، باالخره اوايل شهريور امسال ب
 . ای به اکران درآمدپرده نقره

ده    . در ذهنش شکل گرفته است )ص(با مطبوعات گفته است که ايده ساخت فيلم پس از توهين کاريکاتوريست دانمارکی به پيامبرمجيدی در گفتگو  ن عقي ر اي او ب
ين فيلمی   است که اعراب در نمايش چهره بحق و مناسب از اسالم موفق نبوده اند و يکی از مهمترين اهداف او و گروهش  ی درست از    از ساخت چن ه قرائت ارائ

 )ص(سالگی پيامبر  ٥٠به جز چند بخش کوتاه که بيش از . (سالگی ايشان را به تصوير می کشد ١٢بيشتر قسمتهای فيلم پيش از تولد پيامبر تا . است بوده اسالم
ا        ودکی با معجزاباعث می شود بيننده ک) ص(نمايش اين برهه از زندگی پيامبر  )را نشان داده است الی پ ای بزرگس ه دني ه ب وز ن ه هن ت و کرامات فراوان ببيند ک

امبر     . گذاشته و نه مسئوليتی در قبال اعمال و گفتار خود دربرابر ديگران دارد ی پي ال و در کل سيره عمل  )ص(به بيان ديگر تصميمات، کرامات، شجاعتها، اعم
نين جوانی، ميانسالی و کهنسالی     را که بيشتر از معجزات کودکی ايشان مورد نياز ذا وان جستجو      ئقه حقيقت جوی جامعه اسالمی است، در س آن حضرت می ت

  .کرد

ی ا   اط مثبت  اين فيلم به دليل استفاده از افراد خبره در تيم پشت صحنه، از نظر فن ادی برخوردار اس    ز نق روژه  زي ه پ ين عظيم   ایت ک ينمای    را اينچن از سطح س
اشکاالت زيادی به کار مجيد مجيدی و کامبوزيا پرتوی وارد است که سطح يک فيلم ابرتوليد و اما در بخش فيلمنامه و شخصيت پردازی . ايران باالتر برده است

داده . هدجهانی را حتی به توليدات متوسط داخلی تنزل می د ه           نبود انسجام در فيلمنامه و داستان واحدی که روي ديل ب يلم تب ا ف د، باعث شده ت م وصل کن ه ه ا را ب
د . کار گرفته شده اندمجموعه ای از اپيزودهای نامرتبط شود که صرفا برای روايت رويدادها به ال    .شخصيت ها نيز به خوبی پرداخته و معرفی نشده ان رای مث ب

يش از دو   يا فردی. چنان لبخند بر لب داردين شرايط همترترين و سختآمنه که شخصيتی کليشه ای و فرشته گونه دارد که در بحرانی يهودی به نام ساموئل که ب
يلم او را    . است تا او را به قتل برسانديانه در جستجوی پيامبر نوظهور دارد و با رفتاری وحش )ص(شخصيتی ضد اسالم و محمدساعت  ان ف ان در پاي اما به ناگه

ه    . های رايج در داستان پردازی و شخصيت پردازی رعايت شده باشديابيم بدون آنکه ادلهمی  )ص( شخصی منصف و طرفدار پيامبر اسالم ه ب اشکال ديگری ک
دگی  دن معجزفيلم وارد است نشان دا اش اتی از پيامبر است که ايشان را بيشتر موجودی ماورايی جلوه می دهد تا شخصيتی ملموس که بتوان از تدبير و سيره زن

ه      فيلم از . اسوه ساخت ز برخوردار است ک ا مجال پرداخت    نکات منفی و مثبت ديگری ني ه  در اينج اری         . آن نيست  ب ه آث ه ب ا داشتن نگاهی تيزبينان د آنکه ب امي
  . ح جهانی نيز باشنداينچنين بتوانيم شاهد پيشرفتهای فنی و محتوايی آثار بعدی باشيم که قابل معرفی در سط

  


