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مقدمه
مؤلفه های  از  جدا  مؤلفه ای  به عنوان  اخیر،  دهۀ  چند  تا  که  است  مفهومی  معنویت 
دینی مطرح نبود. در حوزۀ عرفان و دین، عرفان بودایی، مسیحی، هندویی و اسالمی 
مطرح می شد و از آن، جدای از این ادیان سخنی به میان نمی آمد. با آمدن مدرنیته و 
جایگزینی علم و تکنولوژی به جای ادیان و مذاهب، به سرعت خالئی عمیق در انسان 
غربی به وجود آمد که برای پر کردن این خأل، مفهومی مستقل به نام معنویت به کار گرفته 
شد. این مفهوم در حوزه ای شخصی به کار رفت و برای هر فرد، در قالب تاریخ، فرهنگ 
و مذهب خود، معنا یافت؛ معنایی که خصلت جهان شمولی نداشت. این معنویت 
که هرکس تعریف خاص و مختلفی از آن داشت، به مرور در هنر جای خود را پیدا کرد 
بدون  عشق  جاودانگی،  مانند  موضوعاتی  نمود؛  تزریق  سینما  این  به  را  موضوعاتی  و 
هوس های اغراق آمیز و تعالی و تحول شخصیت ها در مسیر داستان فیلم، از مهم ترین 

عواملی بود که امر قدسی و معنا را در اثر متجلی می کرد.
است  شده  باعث  که  داشته  وجود  ویژگی هایی  چه  که  می شود  مطرح  پرسش  این 
سینما منظرگاه عالی ظهور مفاهیم »معنویت جدید« لقب گیرد؟ رمز این قابلیت و توان 
سینما در چنین عرصه ای را باید در درونمایۀ سینما جست وجو کرد. زبان سینما زبان 
تصویر است و زبان تصویر مناسب ترین زبان برای تأویل های متکثر است؛ چرا که تأویل 
با نشانه های بی نهایت متکثر است.  مختص متن است و سینما یک متن تصویری 
مدیوم های  دیگر  از  معنوی  مفاهیم  بیان  در  را  سینما  که  است  اساسی  عامل  همین 
از  آنکه سمعی باشد، بصری است؛ پیش  از  امروز بیش  انسان  هنری متمایز می سازد. 
آنکه گوش بسپارد، باید ببیند؛ انگار تا نبیند، چیزی برایش وجود ندارد و هیچ معنایی 
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بی نهایت  دنیای  این  در  ندارد.  پذیرش  قابلیت  او  نظر  از  نیاید،  در  ماده  ساحت  به  تا 
هر  باشد.  و شر  آموزندۀ خیر  بهترین  که می تواند  قدرتمند است  ابزاری  بصری، سینما 
فرد، با توجه به ماهیت نیازها و میزان پیچیدگی احساسات و عواطف خود در طبیعت 
یا همبستگی معنوی می رسد  به یک همذات پنداری  بیرونی،  امری  با  در عالم هنر  یا 
به  توجه  با  سینما،  تصویر  دنیای  می رساند.  سکون  و  آرامش  به  را  خود  بدین ترتیب  و 
ماهیت و فرم منحصر به فردش، این قابلیت را دارد که در ذهنیت متفاوت افراد و در 
قالب های متکثر و هم شأن با ظرفیت آن تفکر، تأویل شود. به بیان دیگر یک فریم و یا 
سکانس سینمایی به عنوان یک امر برون ذهنی در درون ذهنیت افراد مختلف، تأویل 
امکان  سینماست.  تصویری  ماهیت  نیز  امر  این  دلیل  می یابد.  متفاوتی  تفسیرهای  و 
ارائۀ مفاهیم معنوی  تأویل های فردی است که سینما را فضایی مناسب برای  چنین 
لحاظ  کاماًل  سینما  مدیوم  با  برخورد  در  ذهنی  و  فردی  تفاوت های  که  چرا  می سازد؛ 
شده است. این همان راز شکوفایی و جاودانگی سینما در ذهنیت و تفکر انسان جدید 
است؛ امری که هرگز در مورد ابزارهای دیگر هنری قابلیت بروز نداشته است. تاریخ نه 
چندان طوالنی سینما، سرشار از نشانه های این اعجاز بوده است و چهره های معنوی 

سراسر تاریخ هنر سینما را در نوردیده است. 
آن گونه که در کتاب موج سوم تافلر بیان می شود، جهان در عصر حاضر وارد دورۀ سوم، 
یعنی دورۀ ارتباطات و مبادلۀ اطالعات شده است، جهان امروز، جهان تصویر است 
و عمده ترین مصداق این تصویر، سینماست. سینما در عصر حاضر یکی از مهم ترین 
ارزیابی شده  اندیشۀ  و  فرهنگ  راستای گسترش هویت،  ابزارهای هنری و صنعتی در 
است. نگاهی به آثار تولید شده توسط هالیوود، بالیوود و دیگر کمپانی های فیلم سازی 
مفاهیم  بیان  در  را  سینما  که  است  اساسی  عامل  همین  مدعاست.  این  بر  شاهدی 

معنوی از دیگر رسانه ها متمایز می سازد. 
از همان آغاز سال های ظهور سینماست که معنویت خود را در کالبد این هنر جاری 
چاپلین  آثار  است.  ساخته  خود  وجود  از  متأثر  نیز  را  صامت  سینمای  حتی  و  کرده 
مفاهیم  عمیق ترین  کمدی  فرم  از  استفاده  با  که  آثاری  آثارند؛  جمله  این  ماندگارترین 
از اصالت معنویت  بی تکلف  و  و چنان ساده  کردند  پرده تصویر  بر  بی کالم،  را  انسانی 
کردند.  خنثی  را  آثار  این  ساختن  کهنه  در  زمان  گذر  قدرت  که  آفریدند  تصویر  انسان 
معنوی  معانی  خلق  برای  ایدئال تر  فضایی  سینما  عالم  در  تصویر  با  کالم  همنشینی 
پدید آورد. یکی از عجیب ترین نکات بحث معنویت در سینما نیز از همین دوران آغاز 
می شود. هم زمان با این جریان و با پدید آمدن ژانرهای مختلف در عرصۀ سینما شاهد 
حضور مفاهیم معنوی در تمامی این ژانرها هستیم. از سینمای وسترن و جنایی گرفته 
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تا ملودرام و سینمای وحشت، در همگی، جای پایی از معنویت قابل ردیابی است.
و  بدوی  خشونت  آن  با  وسترن،  سینمای  اسب سوار  هفت تیربند  تنهای  آدم های   
آرامش خشکشان بر پرده، جلوه ای از زوایای پنهان ذهن انسان را تصویر کرده اند. قهرمانان 
جنایی سینما نیز کم از هفت تیرکشان وسترن نداشته اند. چه بسیار تماشاگرانی که برای 
قهرمانان آدم کش فیلم ها اشک ریخته اند و در یک همذات پنداری ناخودآگاهانه، در غم 
این جانیان عزا گرفته اند! اما بی تردید سینمای معناگرای جهان، باشکوه ترین تجلی گاه 
مفهوم معنویت در تاریخ سینما بوده است، به راستی آیا جهان هنر، جایگزینی برای آنچه 
»برسون«، »درایر«، »برگمن«، »گدار«، »فلینی«، »کوروساوا«، »تارکوفسکی«، »کوبریک«، 
»لینچ«، »فون تریر« و... بر پرده آفریدند، یافته است؟ به راستی کدام دستاورد بشری قادر 

است عشق به انسانیت و ایمان به رستگاری بشر را روایت کند؟
سینمای پست مدرن در این عرصه حکایتی جداگانه دارد؛ جریان پست مدرنیسم که 
با تکه تکه کردن عقل، پا در جهانی ورای عقل می گذارد، معنویتی »معلق« و بی قاعده 
معنوی  اشکال  این  بیان  عرصۀ  کامل ترین  سینما  می آورد.  پدید  جدید  جهان  برای  را 
جدید لقب گرفته است. ساختارشکنی و بی اعتقادی به مفاهیم مطلق جهان مدرن، 
سینمای  در  که  معنویتی  ماهیت  است.  آفریده  سینما  جهان  در  را  متفاوت  قهرمانانی 
پست مدرن تصویر می شود، محتوایی متفاوت با اشکال معنوی آشنای جهان مدرن دارد، 
فراهم می آورد.  را  با قهرمانان داستانش  توان هماوایی تماشاگر  باورنکردنی  به شکلی  اما 
معصومیت خشک و روح سردی که بر چهرۀ بدمن ها نمایان است یا تنهایی و سردرگمی 
که در ضد قهرمانان یا در پوچی و یأس نیهیلیستی کاراکترهای برخی فیلم ها خودنمایی 
درحالی که  و  می سازد  همسو  خود  با  را  جدید  انسان  غریب  ذهنیت  از  بخشی  می کند، 
گویی تماشاگر خود شمایل عینیت یافتۀ آن کاراکتر یا قهرمان در جهان واقعی است، در اثر 
هم ذات پنداری با این شخصیت ها به یک آرامش منحصربه فرد و کاماًل شخصی می رسد.

هالیوود مرکز فیلم سازى آمریکاست که ساالنه حدود 7۰۰ فیلم تولید می کند و حدود 15 
میلیارد دالر سود خالص در سال به دست می آورد. نزدیک به 78% سینماها و تلویزیون هاى 
جهان از آن تغذیه می شوند. هالیوود همواره مبانی نظرى خودش را که محصول ایده ها و 
اهدافش است به زبان تصویر ترجمه می کند. بازنمایی معنویت نوین یکی از کارکردهای 
این کمپانی است. سینمای غرب، از همان آغاز ارتباطی جدی و محکم با متن کتاب 
مقدس،1 داستان های انجیلی یا روایات شکل گرفته پیرامون رویدادهای دینی پیدا کرد 

که عهد عتیق به تورات و  1. کتاب مقدس، شامل دو بخش عمدۀ عهد عتیق )قدیم( و عهد جدید می باشد 
عهد جدید به انجیل اطالق می گردد و منظور از »عهد« در این واژه ها، زمان، دوران یا عصر نیست، بلکه عهد 
کتاب تورات و انجیل را محترم  کار رفته است. مسیحیان هر دو  در اینجا به معنی میثاق، قرارداد و تعهد به 
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و اقتباس از این روایات را گنجینه و منبع مهم و جذابی برای داستان گویی یافت. عوامل 
متعدد ایدئولوژیک، تاریخی، اقتصادی، روانکاوانه و ادبی در این ارتباط نقش ایفا می کنند. 
بدیهی  برآمد.  جذاب  داستان های  جست وجوی  در  سود  کسب  برای  سینما  صنعت 
است که اعتقاد مردم به مذهب کاتولیک، سبب شد داستان های انجیلی ذخیرۀ مهم و 
بکر قصه گویی جذاب سینمایی شمرده شود. بیهوده نیست که اولین فیلم بلند آمریکایی 
محصول ویتاگراف زندگی موسی؟ع؟ است. اما چرا از همۀ داستان های انجیلی زندگی 
سرمایه داری  در  آنان  نفوذ  و  هالیوود  یهودی  سرشت  سبب  به  شد؟  برگزیده  موسی؟ع؟ 
گرفت.  قرار  آمریکایی  بلند  فیلم  نخستین  سوژۀ  قوم،  آن  پیامبر  ظریفی  نحو  به  آمریکا، 
درواقع پروژۀ تشکیل دولت صهیونیستی در سرزمین بیت المقدس یکی از مهم ترین دالیل 
پرداخت هالیوود و خالقان یهودی آن به داستان های کتاب مقدس با محوریت بازگشت 
قوم یهود به سرزمین موعود و توجیه اشغالگری با توسل به مظلوم نمایی تاریخی می باشد. 

این سرنخ در بسیاری از فیلم ها قابل مشاهده است.
مضامین کتاب مقدس بارها در سینما مورد استفاده قرار گرفته و فیلم های بزرگ و مهم 
ساخته  هالیوود  سینمای  بزرگ  کارگردانان  توسط  کتاب  این  قصص  روی  از  متعددی 
شده است. یک تفاوت عمده میان آثار سینمایی اقتباس شده از عهد قدیم و جدید، 
موضوع  که  هستند  فیلم هایی  اول  دستۀ  فیلم هاست.  قبیل  این  مضامین  به  مربوط 
تاریخ  داوران،  کتاب  مانند  تورات  بعدی  بخش های  یا  آفرینش1«  به»سفر  مربوط  آن ها 
فیلم های دستۀ دوم  ولی  ... می باشد  و  داوود، کتاب سلیمان  پادشاهان، کتاب  ایام 
یعنی آثار سینمایی مربوط به عهد جدید، به دوران زندگی حضرت عیسی، تعلیمات، 
و  آزار  از شهادت وی و همچنین  و وقایع پس  مواعظ، دستگیری، شکنجه و شهادت 

شکنجه و کشتار مسیحیان اختصاص دارد.
از مهم ترین موضوعات آثار هنری همواره در طول تاریخ، مواجهۀ مرگ و زندگی و عشق و 
نفرت بوده است. گاهی مرگ و عشق را در کنار خدا، مهم ترین رازهای بشر و ترسناک ترین 

یرا از نظر آن ها انجیل ادامۀ تورات است و آنچه تورات به یهودیان بشارت داده است در وجود حضرت  می دانند. ز
مسیح؟ع؟ و انجیل تحقق یافته است، ولی عقاید یهودیان مغایر با مسیحیان است. یهودیان از ابتدای پیدایش 
که در تورات، ظهورش  دین مسیح؟ع؟ با آن به مخالفت پرداختند و هنوز هم مسیح؟ع؟ را به عنوان پیامبری 
بشارت داده شده است نمی پذیرند، لذا همه در انتظار مسیح موعود به سر می برند. در چند جای تورات، خداوند 
کند، رنج هایشان را  که به زودی مسیح خود را خواهم فرستاد تا در میان آن ها داوری  به یهودیان بشارت می دهد 

ران آرامش و خوشی را برای ایشان فراهم سازد. پایان دهد، آن ها را از اسارت نجات بخشد و دو
کتاب مقدس عبری  کتاب بزرگ است( یا برشیت، نخستین بخش از  1. ِسِفر آفرینش )ِسفر در عبری به معنی 

کتاب از اسفار پنجگانه، یا تورات است. مشتمل بر پنجاه فصل و نخستین 
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موضوعات زیست انسان می دانند. فروید دو رکن اصلی روانشناسی خود را غریزۀ مرگ و 
غریزۀ عشق معرفی می کند. دو رکنی که زندگی را به جلو می برند، مهم ترین و سخت ترین 
موانع حیات را هم ایجاد می کنند. اهداف اصلی زندگی و گاهی حتی چگونه زیستن 
انسان بستگی تام و تمام به نوع برخوردی دارد که انسان ها با این دو مقوله از خود نشان 
امروز  و سینمای  انسان هستند  در  بسیار  روحی  بستر تحوالت  مقوله،  دو  می دهند. هر 

غرب نیز نگاه بسیار ویژه ای به این مقوله برای تعالی انسان دارد.
با اینکه نظریات زیست شناختی و روان شناختی قرون اخیر جوامع غربی را از بسیاری 
جهات به سمت و سوی جبرگرایی طبیعت کشیده، اما در آثار معنوی سینمایی، نگاه 
پاداش،  و  قانون جزا  به همین علت است که  دارد،  تمایل  اختیار  و  انتخاب  به سمت 
می تواند در این گونه آثار منطقی به نظر آید. نگاه مسیحی به درد و رنج، با اضافه شدن 
دیدگاه های بودایی به این مقوله تأثیر چشم گیری بر آثار سینمایی معنویت گرا در غرب نیز 
داشته است. هنوز این باور که درد و رنج در تار و پود زیست انسان تنیده شده و موهبتی 
 رنج ها و دردها شخصیت ها 

ً
نیز برای آدمی به شمار می آید، وجود دارد. در این آثار معموال

پوچ گرایانه  نگاه  غربی  معنویت گرای  آثار  از  بسیاری  در  می کند.  متعالی تر  و  عمیق تر  را 
امر  از  فارغ  معنویتی  به دنبال  که  نگاه  این  دارد.  وجود  جبرگرایی  اندیشۀ  غلبۀ  به دلیل 
 در دریافت آن دچار مشکل می شود و در نهایت به ورطۀ 

ً
مابعدالطبیعی است، معموال

درام است.  و  تکنولوژی  به وسیلۀ  فرو می رود. قدرت ساحری سینماگران غربی  پوچی 
سینمای غرب با تمام عیوب خاص خود در باورهایش، به سبب این قدرت سحرآمیز 

تکنیک و هنرمندانش توانسته اندیشۀ خود را بر کل جهان مستولی کند.




