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3  کد مطلب/020000 از    1 صفحه     

 

 ادبیات قاموس در معنوی سینمای هایجلوه از یک هر درباره تاکنون که مختلفی مباحث میان  

 ناپذیرفتنی همچنان عنوان جمله، از) شده مطرح باره این در ارشاد وزارت مطلوب عناوین و رسمی

 سینمای آیا که است بحث این آن، و مانده باقی ناگشوده مبنایی، و ماهیتی نکته یک هنوز( «معناگرا سینمای»

 گرایش زمینه این طرح به باید لزوماً آید،برمی «دین» واژه از که ایدئولوژیکی زمینه دلیل به دین با مرتبط

 به اتصاف و اتصال بدون که برود پیش هاییحیطه در و ایگونه به برعکس، درست تواندمی یا باشد داشته

 در را محسوسات و مادیات ورای به باور و شهودی فضای و عرفان و معنویت مشخص، الهی ادیان از یکی

 جوایز در مثالً هاسال این اغلب در رسمی نگرش کند؟ جاری فیلم هایشخصیت روابط و تصاویر و روایت

 حیطه این در ارشاد سلیقه و مشی خط و هاسیاست کنندهتبیین که فجر جشنواره معناگرای سینمای بخش

 باید حتماً دینی سینمای گویندمی که اصولگرا جناح به منتسب فیلمسازان برخی نگرش آن از البته است،

 ترهنرشناسانه و ترلطیف باشد،( اشبیرونی و ظاهری معنای به حتی) متعهد و مؤمن افراد استحفاظی حوزه

 نصایح بر را اثربخش و پرقدرت حسی و معنوی فضاسازی که نبوده هم گونه آن رو، هر به و اما. بوده

 احکام روایی شرح حتی و آسمانی کتاب صریح حد از بیش تفاسیر و مستقیم دینی شعائر و اخالقی

 در را دین پدیده که است بوده این بر رسمی مجاری ناپیدای اصرار حقیقت در. دهد ترجیح ای،رساله

 را مدار«شریعت» رویکرد حتی مسیر این در و کنند تثبیت اسالمی سینمای با مترادف شکلی به ایران سینمای

 از بیش دینی، سینمای ماندگار و جهانی هایجلوه که است حالی در این. انددانسته ارجح «طریقتی» سیر بر

 .اندگرفته شکل تاریخی و اقلیمی هایمحدودیت فقدان و مکانی بی و زمانی بی برپایه هرچیز

 ورود بر آن مختلف هایشاخه و فارابی سینمایی بنیاد تأکیدهای اغلب که فقید تارکوفسکی آندری  

 به آثارش مسیحی غنای و عمق وجود با شد، شروع او آثار کشف زمان از ایرانی تولیدات عرصه به دین

 جهاتی از و اثر واپسین که «ایثار» در. نیست محدود آن به یا متکی دین این باورهای بر مشخص طور
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3  کد مطلب/020000 از    0 صفحه     

 

 الکساندر عینی و مادی هایداشته همه کردن قربانی قصه در که دیدگاهی است، استاد هنری نامهوصیت

 هاینمونه ایرانی حتی و شرقی عرفان مختلف هایشاخه میان در چنان عمالً است، جاری( یوزفسون ارالند)

 مولوی یا حافظ از اشعاری با مثالً را فیلم این درباره فرضی مطلبی توانمی که دارد مشترک عناصر و مشابه

 سینمای گویممی که این. باشند نزدیک بسیار فیلم معنایی جهان به مضمونی لحاظ به که کرد تزئین

 ایدئولوژیک هایزمینه به محدودیت از گرفتن فاصله و شدن جهانی سمت به مسیحی عرفان از تارکوفسکی

 و هارگه نیز «سوالریس» و «آینه» و «نوستالژیا» همچون او دیگر آثار در کند،می حرکت صرف مسیحی

 درست درس گاههیچ ایران، سینمای در ردگیمعنویت فضای در موجود تلقیات که دارد مختلفی هایجلوه

 آواز» و «خدا رنگ» و «مجنون بید» مثل ایران سینمای معنوی هایفیلم آن حتی. نگرفت آن از جامعی و

 ندارند، مستقیم اشاره اسالمی روشن تعابیر و تعالیم به ظاهراً که «نزدیک خیلی دور، خیلی» و «هاگنجشک

 با را بشر سرنوشت و اخالقیات میان نسبت یا خداوند قدرت و وجود به باور قبیل از مفاهیمی به شاننگاه

 با فیلمی سمت به را آنها بتواند که شمولی جهان آن از عمالً و کنندمی مطرح دینی شعائر به تمام و تام تکیه

 .مانندمی دور ببرد، آن مکان و زمان از فارغ فضای و معنویت

 به تقریباً که است آن ایران، سینمای در دینی اندیشه محدودیت نوع این از ناشی مشکالت از یکی  

 اگر. شود متمرکز آن در و کند طرح را باور حیطه با مرتبط تردیدهای انتها تا که یافت فیلمی توانمی ندرت

 به یقینی هیچ و است خوبی بسیار گذرگاه شک دینی باورهای در گویدمی که را مطهری استاد دیدگاه آن

 اینمونه هیچ کنیم، جستجو ایران دینی به موسوم سینمای در شک، گذرگاه از عبور با مگر آیدنمی دست

 بونوئل هایفیلم سیاق به مثالً را بشری معاصر زیست از رستگاری بربستن رخت بابت نگرانی که یابیمنمی

 شیطانی تمایالت تسلط و تأثیر از هراس یا دهد نشان( «ویریدیانا» و «تریستانا» درونمایه، این با کار اوج در)

 غریبش غافلگیرکنندگی و دهندگیتکان و عمق با «رزمری بچه» و پوالنسکی رومن شیوه به را ما دوران در
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 از بخش این اهمیت زمینه در کامل و درست باور نبود به شک بی و نیست اتفاقی این. سازد منتقل بیننده به

 و بحث هر در وقتی. گرددمی باز کشور سینمایی مسئوالن و سینماگران میان در معنوی هایدلمشغولی

 برای پوالنسکی و بونوئل از فیلمی به ارجاع آن، سبکی هایزیرمجموعه و دینی سینمای با مرتبط جلسه

 جایگزین کامل طور به را «معتقد» افراد دارند انتظار و رسدمی نظر به ذهن از دور و عجیب دوستان

 آن مشابه که است بدیهی کنیم، امروزی انسان حیات در معنویت بقای «دلواپس» و «نگران» سینماگران

. یافت ایران سینمای در تواننمی را زمانه این و جامعه این در ضروری مالحظات رعایت با حتی رویکرد

 وقتی. دارد ما معنویت به متمایل سینمای زدگیایدئولوژی همان در ریشه اصل در که است دردسری این

 و تردیدها به عمالً بگردی، معانی جستجوی در مشخص دین یک هایآموزه حیطه در فقط بخواهی

 تهی شمولعام و اجتماعی وجوه از مدام اثرت نتیجه، در و دهیمی بها کمتر هاظنسوء و هادلنگرانی

 .یابدمی شباهت بیشتر رمقکم ایبیانیه به و شودمی

  

 

 


