
 
 

 به نام خدا

رستقدت در چمن ناز نَ تر زِنازنین  

ر از نقش تو در عالم تصویر نبودتَخوش  

 )حافظ(
 

ی عاشورا، باالخره در شب شامِ غریبانِ سال حسرت و آرزوی تولید اثری با الهام از حماسه از بیست پس

ف به آسمانِ ملکوتیِ شرُّتَ ع()اطهارمۀ ئ، انتظار به سرآمد و با استعانت از الطاف الهی و توسل به ا1384 سال

 آغاز شد. ع()حسینامام 
 

 اول گامِ

 و معنوی هایسرمایه گیری ازهرهبو   سازندهعواملِ راسخِ ، با عزمِ«رستاخیز» تولید فیلم سینمایی برای

 نهادهای مرتبط، ده سال زمان صرف شد. و حمایتِ بخش خصوصی )در ایران و خارج از کشور( مادی در
 

 دوم گامِ

سیمرغ بلورین در  8ی فیلم فجر، با کسب و در سی و دومین جشنواره 1392در سال  «رستاخیز»فیلم 

 عنوان بهترین ، به(عقاد مصطفی نشان) ویژه یو جایزه المللبخش بین در بلورین بخش داخلی، یک سیمرغ

 بهترین موسیقی و ... معرفی شد.فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی صحنه، 
 

 سوم گامِ

، )همزمان با امضاء 24/4/1394ی فقهی و مجوزهای قانونی در تاریخ انبر مب با تکیه «رستاخیز»فیلم 

از به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت  اکران و پس از چند ساعت«( برجام»ای قرارداد هسته

امور سینمایی پس از توقیف فیلم رستاخیز، در اقدامی سؤال برانگیز،  ده شد. سازمانی اکران پایین کشیپرده

 آن را صادر کرد! یالمللی نمایش داخلی فیلم را باطل و پروانه نمایش بینپروانه
 

 چهارم گامِ

کشوری  هایهای حضوری با مقاممالقاتو  هامکاتبهد. از کلید خور «رستاخیز» مشکل ها برای رفعتالش

مالقات با باالترین مقام  و انگیز ایشان!ر محترم و پاسخ حیرتجمهو مکاتبه با رییسو لشکری گرفته تا 

 : تأکید کردند عالی کشور، رهبر معظم انقالب که

 ی رستاخیز تمام کردند.ت را بر سازندهجّحُ و "... خود ایستادگی کنیدخدا توکل و بر باور  بهشما ... "



 
 

 پنجم گامِ

شهدای  شام غریبان همزمان باو  «رستاخیز»اکنون پس از سپری شدن بیش از چهار سال از توقیف فیلم 

فضای  به غیراخالقی و غیرقانونی در اقدامی «القربان»فیلم با نام این ی معیوب نسخه (1398) کربال

 ،بستن قاب تصویر )کادر(ی هنر و فرهنگ با . راهزنانِ عرصهه استهای اینترنتی راه یافتزی و سایتمجا

)تیتراژ( انتهای فیلم که حاوی اسامی عوامل و  بندیِو عنوان تصاویر روی نشانِ حک شده )واترمارک( بر

روز از این سرقتِ فرهنگی سپری شده،  متأسفانه چهاراند. را حذف کرده است گذاران فیلم بودهسرمایه

های شبکه بهها نفر با پرداخت هزینه ن موجود، میلیونئقرا اند و بنا بررا دیده «القربان»صدها هزار نفر فیلم 

 اند!خارجی به تماشای آن نشسته اینترنتیِ

*** 

سپری شده است. توصیف و  «رستاخیز»و تولید فیلم  1384عاشورای  بیش از پانزده سال از شب آغازینِ

های کتابی قطور است که گرچه دانستن آن، عبرت های این فیلم، گامتوضیح در خصوص هر یک از 

هنر به همراه دارد، لکن اشاره به و  ی فرهنگاندرکارانِ عرصهو دست بهایی را برای افکار عمومیگران

، توسط دولت «رستاخیز»ی فرزند من جسمِ به گروگان گرفته شدهگنجد. یات آن در این مقال نمیئجز

رفته است که وزارت فرهنگ و  تاراجبه توسط دست های آلوده به جهل و تباهی در حالی  ،میدتدبیر و اُ

 ارشاد اسالمی از شروع تولید این فیلم تاکنون، هفت وزیر را به خود دیده است!

رعایت موازین منطبق بر اخالق، انصاف و عدالت، به والن محترم، ئاینجانب، ضمن توصیه به خود و مس

 کنم.ذیل جلب میتوجه همگان را به موارد 
 

الناس است. خصوصی ساخته شده و حق در بخش ع()یج فرهنگ اهل بیترستاخیز با هدف تروفیلم  .1

دیوان عدالت اداری، بنیاد  گرچه پس از محکوم شدنِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دادگاه بدویِ

دیونِ سازندگان، به سهامدارانِ آن ی تصویری برای جبران بخشی از های رسانهسینمایی فارابی و مؤسسه

 اند.پیوسته
 

های بدیل آثار هنری در ترویج ارزشنامحدود در عصر ارتباطات و نقش بی هایبا توجه به ظرفیت. 2

، ذاکرانِ ؛ از محضر علما و مراجع عالیقدر، دانشمندان و روشنفکرانِ علوم دینی و علوم اجتماعی فرهنگی

با تأکید و تکیه بر پویایی فقه کنم، و اصحاب گرانقدر رسانه درخواست می ع()اهلِ بیتِ عصمت و طهارت

و ترغیب آنان به تولید آثارِ متأثر از بستر مناسب را برای تشویق اصحاب هنر  ص()ی نبویشیعه و سیره



 
 

نابِ فرهنگی ی معاندان و کج اندیشان را از ذخایر و امکان سوء استفادهفراهم کنند  تاریخی و دینیمعارف 

 سلب نمایند.
 

های هنری حقوق معنوی و سرمایهدر دفاع از کنم که درخواست می مقنّنهیه و ئقضامحترمِ  یقوهدو از  .3

وزارت فرهنگ و ارشاد گرچه  نشان دهند. حساسیتالناس المال و حقبیتدفاع از و فرهنگی، همچون 

ر نمایندگان مجلس کرّمُ ها و مطالباتِاعتراض اداری ودیوان عدالت دادگاه در مقابل حکم بدوی  اسالمی

ربط، والنِ ذیئمس بی توجهیلکن  ،ننهاده استوقعی  «رستاخیز»شورای اسالمی نسبت به رفع توقیف 

 کاهد.مهم نمی یقوهولیت این دو ئاز مس
 

اسالمی و شاد ی ذاتیِ وزارت فرهنگ و ارهای معنوی، هنری و فرهنگی وظیفهصیانت از سرمایه .4

ی رستاخیز، با فرافکنی و انفعال، به مکاتبات لهئدر مس دولتیمتأسفانه این دو نهاد  سازمان سینمایی است.

از خواب  آنان که هستند. اکنون وقت آن استبوده و اعتنا بی «رستاخیز»و مطالباتِ اینجانب و سازندگان 

دار ی معنیالعملی فیلم عاشورایی رستاخیز، از خود عکسرفته یغماغفلت بیدار شوند و در برابر هویتِ به 

 نشان دهند.
 

یس جمهور ئانتظامی و اطالعاتی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، معاونت حقوقی ر نهادهای یاز همه .5

کنم که ضمن واکاوی و پیگیری موضوع از مجاری داخلی و خارجی، مرتبط، درخواست میرِ ئدواو دیگر 

حرام و گستاخانه  تر از انتشارِ این عملِاین سرقتِ فرهنگی اقدام کنند و هرچه سریع نسبت به کشفِ منشأ

 د.جلوگیری نماین
 

کنم همچون گذشته بر صیانت از حقوق درخواست می «رستاخیز»دارانِ داخلی و خارجی فیلم از سهام .6

ی مجدانه، از به تاراج رفتن حیثیت مولود خود پافشاری و با پیگیری و مطالبه این فیلممعنوی و مادی 

های تصویری که پس از ی رسانهدر این خصوص گرچه بنیاد سینمایی فارابی و مؤسسه جلوگیری کنند.

اند، دو نهاد وابسته به دولت هستند و داران فیلم پیوستهدیوان عدالت اداری به سهامدادگاه حکم بدوی 

اند؛ و رفع توقیف فیلم اقدامی نکرده «رستاخیز»ی مؤلف و سازندگان فیلم متأسفانه برای دفاع از مطالبه

دار، ی آثار سینمایی و هم به عنوان سهامذاتی خود در صیانت از همه ، هم به دلیل وظایفهالکن این نهاد

 ولیت مضاعفی بر عهده دارند.ئمس ،موضوع فوق حقوقیِ پیگیرینسبت به 



 
 

تحمیل شده است، هموطنان من از تماشای آن محروم  «رستاخیز» بهبسیار متأسفم که بر اثر آنچه  .7

از مضمون بلند  «رستاخیز»برخورداری فیلم  به دلیل اند!جحان پیدا کردهو مخاطبان خارجی بر آنان ر

پس از توقیف آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عطشِ  هایچنین حاشیهی عاشورا و همحماسه

 آمدهبوجود  این فیلمداخلی و خارجی، به خصوص جوانان برومند، برای دیدن  در مخاطبان محترمِ فراوانی

خصوص هسینمای ایران از عموم مردم ارجمند، بی بزرگِ خانوادهعنوان عضوی کوچک از هاست. اینجانب ب

 ،هستند شرعی و قانونی شهرهکه به رعایت امور  ع()س حضرت اباعبداهلل الحسینارادتمندان به ساحت مقدّ

کنند و دیگران را نیز از این فعل  اجتناب «رستاخیز»برداری و انتشار فیلم کنم که از دیدن، کپیتقاضا می

  پرهیز دهند. و غیرقانونی حرام
 

نیدن و درک آثار عقالنیت، هیچ مخاطبی از دیدن، شاخالق و مید آنکه با درایت و تدابیر منطبق بر به اُ

عمومی  با عبور از موانع و رضایت سازندگانِ آن، در معرضِ دیدگانِ «رستاخیز»هنری محروم نشود و 

 قرار گیرد.

 

 
 

 خواهد شد. دادرسیها خون درباره در روز رستاخیز ،بار نخستین

 )ص( پیامبر اکرم
 

 

 

 

 احمدرضا درویش

 نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی رستاخیز

 1398شهریور  23           1441محرم  14

 

 

 



 
 

 


