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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

 

 

 

 

 

 2بهنام ترابی

 تهران، ایران. نویسندة مسئول، دانشجوی دکتری تخّصصیِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،

 3مینو خانی

شمال(، _آزاد اسالمی تهران دانشکدة علوم انسانی، دانشگاهنویسندة دّوم، مدرّس دانشگاه، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی)گروه فلسفه و پژوهش هنر، 

 . ایرانتهران، 

 

 چکیده

بخش  الهیات رهایی های برآمده از نهادهای جامعه بشری دارد.  تها، متون مذهبی و سنّای کهن در آیینبخش ریشهرهایی   رستگاری و الهیاتِ

ت در  استعالیی در تالش است با بیان معنویّ  روحی ارائه دهد. سینمایِ  هایِدر کوشش است تا راهی معنوی برای نجات انسان از بحران 

هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که   روحی را به تصویر بکشد. طرفانه از تالش انسان برای رستگاریِتصویری بی سینما 

روش انجام این   رستگاری در سینما بروز کرده است؟ استعالیی چیست و چگونه مفهومِ بخش در سینمایِمفهوم رستگاری و الهیات رهایی

دست آمد. نتایج  ای به کتابخانه   العات نیز به شیوةتحلیلی بود. اطّ_نظری و از منظر شیوة انجام، توصیفی_کاربردی   تحقیق از منظر هدف،

کوششی فردی   اهیمی نظیر استعال و امر متعال دارد، رستگاری در سینمامفزدیک با  پیوندی نسینما    مفهوم رستگاری در دهد که  نشان می

درایر و کاپرا   اند و سینماگرانی نظیر برسون،هایی که معنا را از زندگی سوژه ربوده هاست، بحراننیل به نجات از بحران  راستایِیا جمعی در 

با پیش می استعالیی،  ژانر  بستر  تا در  اخالقکوشند  مفاهیمی  قرار دهند،  کشیدن  او  اختیار  را در  تباهی  از  بشر  نوع  نجات  برای  راهی  ی 

 انجامد. ت می هایی که سرانجام به رستگاری سوژه از بحران معنویّکنش

 

 ایمان. ،  ژانر استعالیی  ،بخشلهیات رهاییرستگار، اواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 
  یِنما یانسان در س  یرستگار  ریس  ةبا عنوان مطالع  ،ولؤ مس  ةسندینو  پژوهش هنرِ  ةارشد رشت  یِکارشناس  ةنامان یمقاله مستخرج از پا  نیا  1

  در واحدِ  1399در سال    ی الملوک مصطفو دکتر شمس   ةو مشاور  یخان  نوینظر استاد راهنما، دکتر م  ریاست که ز  ی«تارکوفسک  یآندر »

 . انجام و دفاع شد  یاسالمدانشگاه آزاد    ،تهران شمال 

 2 behnam.torabi1991@gmail.com 
 3 khanyminoo@gmail.com 

 1ییاستعال  ی  ژانرنمایدر س   یبخش ییرها ات یو اله یرستگار مفهوم   ة مطالع

 برسون،کارل درایر و فرانک کاپرامطالعة موردی  آثار  روبر 
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   مقدمه

ات  ان، چه در هنر و ادبیّ رستگاری در هنر، چه پیش از ادیّ  یِمقوله 

ه  آن و چه در دوران مدرن توجّ  وسطا و پس از  قرونِ  مسیحیِ

هنر سینما نیز   ،شماری را به خود جلب کرده استهنرمندان بی 

بهره نبوده است.  ها از پرداختن به این مقوله بی همچون سایر هنر 

مفهومِ الهیدر سینما  و  ژانر  بات رهایی رستگاری  قالب  خش در 

سینما   استعالیی، رسد. در سینمایِظهور می استعالیی به منصة 

بخشی  گیرد و  الهیات رهاییمذهبی فاصله می  از یک مفهوم صرفاً

میمسیحیّ کار  به  خود  با  در همبستگی  را  تصویری  ت  و  گیرد 

-انسان برای رستگاری روحی را به تصویر می  طرفانه از تالشِبی

پژوهشِکشد در  در  .  حاضر  پرسش    این  به  مفهوم  پاسخ  که 

استعالیی چیست و    بخشی در سینمایِرستگاری و الهیات رهایی

با   نخست  است؟  کرده  بروز  سینما  در  رستگاری  مفهوم  چگونه 

بخشی  هایِ الهیات رهاییبه زادگاه سینما در غرب به ریشه  هتوجّ

سینما    همبستگیِت پرداخته شده است سپس الگوی  در مسیحیّ

زندان در    قرار گرفته و امر متعال و استعارةرسی  و الهیات مورد برّ

مطالعمیسحیّ با  سپس  است؛  گرفته  قرار  کنکاش  مورد    ة ت 

روبر برسون،    از مفهوم رستگاری در سینمایِ  یسینمایی، نمودهای

 رسی شده است. کارل درایر و فرانک کاپرا برّ

 پیشینة پژوهش 

های انجام شده موضوع »مطالعة مفهوم  رسیرّبنابر مطالعات و ب

الهیات رهایی و  استعالیی،  بخش در سینمایِرستگاری    لعة مطا  

موردی سینمای روبر برسون، کارل درایر و فرانک کاپرا« تاکنون  

ای منتشر یا در پژوهشی در داخل کشور تدوین و در هیچ مقاله

 است.   رسی قرار نگرفته مورد برّ

صی مرتبط با این  تخصّ  هایِنامه ترین مقاالت و پایان عمده نتایج  

 موضوع به شرح ذیل است: 

ارشد خود با عنوان    یکارشناس  ةنامان یدر پای  اعظم محمودآباد  -

در   1387« که در سال  نجات  زةآمو  یو کالم  یفلسف  یررسبّ  »

و با راهنماییِ استاد  فلسفه و اخالق دانشگاه باقرالعلوم    ةدانشکد

نموده،  اینی قائم  رضایعل واکاو  از آن دفاع  و نید  میمفاه  یبه    ی 

 پرداخته است.   نجات  ةآموز   یو کالم  یفلسف  یرسبرّ

  عنوان ارشد خود با    یکارشناس  ةنامانیدر پا  یرضوان  یمصطف  -

بر آثار کارل    یمورد   ةبه همراه مطالع  ؛ ینید  ینمایفرم در س»

در دانشگاه هنر تهران    اریماز  ری استاد ام  ییبا راهنما  «ریتئودور درا

سال   به  1395در  مثاب  درایر  ینما یس،    ی دارا   ینمای»س  ةبه 

  « یا و نه رسانه  یهنر  اثر  ک ی»  ةبه مثاب  زیو ن  «ینید  یاثرگذار

 . پرداخته است

پای  جوهر  یمهد  - عنوان   یکارشناس  ةنامان یدر  با  خود    ارشد 

با    «روبر برسون  یهالمیدر ف  یستینیژانس راتِتفکّ  ریثأت  یرسبرّ»

  دانشگاه هنر تهران   در  1397سال    که در  د شهبامحمّ  ییراهنما

  ی و قدس ضیف ،ی اله ریتقدمفاهیمی نظیر   یرسبه برّ داده،انجام 

 . پردازدیم  روبر برسون  ینمایس  درانسان    ییتنها

  ة رابط »ارشد خود با عنوان    ی کارشناس  ةنامانیدر پایی  زهرا رضا  -

رستگار و  فلسف  یهنر  سال  شوپنهاور  ةدر  در  که  در   1390« 

به    انجام شده است،  ایمسعود علبا راهنمایی    دانشگاه هنر تهران

شوپنهاور    یرسبرّ فلسفة  نظر  نقطه  از  رستگاری  و  هنر  رابطة 

 پرداخته است. 

پایان   زادهی باقر  نیدحسمحمّ  - »در  عنوان  با  خود    ی رس برّنامة 

  یی با راهنما  که  «کایآمر  یح یمس  یِنمایمفهوم خدا در س  یکالم

سال    نیالدّشرف   نی حسدیّس در  معارف    1396که  دانشگاه  در 

تقابل مسیحیّت و سینما   یرس به برّ ی قم انجام شده است،اسالم

 با برّرسی الهیات پولس قدیس پرداخته است. 

 اجرایی پژوهش  شناسی و منطقِروش

  از نظر شیوة  نظری_روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی

از لحاظ شیوة_توصیفی  انجام، ها  داده آوری  جمع   تحلیلی است. 

العات اختصاصی این  ای از اطّ است. حجم عمده   ای نیز کتابخانه 

فراهم    ،چاپ شده  مقاالت سینمایی و فلسفیِ  ،هاکتاب  پژوهش از

این مقاله  جامعة  یده است.گرد ر  د   شدهساخته  هایفیلم  آماری 

این تحقیق شامل آثار سینمایی   ژانر استعالیی بوده و حجم نمونة

  روبر برسون شامل چهار فیلم: ژاندارک، خاطرات کشیش روستا، 

بوزد  باد هر کجا می اثر سینمایی  بر،  و جیب خواهد  اردت  فیلم 

انگیزی ساخته فرانک کاپرا  تکارل درایر و فیلم چه زندگی شگف

 است. 

 های تحقیق یافته

مفهوم رستگاری و الهیات    ة در مطالع  های انجام شدهرسیدر برّ

یافتهبخرهایی استعالیی  ژانر  سینمای  در  ذکر ش  مورد  های 

سینمایِ  حاصل در  رستگاری  کوششی    گردید:  استعالیی  ژانر 

راستایِ در  جمعی  یا  بحران  فردی  از  نجات  به  است. نیل    ها 

بستر در  می  سینماگر  استعالیی  به سینمای  با  تا  کوشد 
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

کنشپیش  از    ،اخالقی  هایِکشیدن  بشر  نوع  نجات  برای  راهی 

درایر    ،سینماگرانی نظیر برسون .  دهد  تباهی را در اختیار او قرار

معجزه    ، ایثار،رباو  مفاهیمی نظیر ایمان،  نِو کاپرا با پیش کشید

را برای رستگاری نوع بشر    های اخالقیهکوشند تا شیوو امید می

 . به تصویر بکشند

 بحث و تحلیل 

در این تحقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کیفی سعی شد  

ات تحقیق  تحقیق به منظور نیل به اهداف آزمون فرضیّ  هایِداده 

برّ طریق  مقاالت  از  کتب،  مانند  اسنادی  منابع  ارزیابی  و  رسی 

ها و مبانی  تحقیق، پژوهش   ها و همچنین پیشینة ه نامعلمی، پایان 

نظری و تئوری مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. در نهایت  

بخشی  ی و الهیات رهاییمفهوم رستگاربه این پرسش اصلی که  

سینمایِ در    در  رستگاری  مفهوم  چگونه  و  چیست  استعالیی 

مفهوم رستگاری    اینگونه پاسخ داده شد:سینما بروز کرده است؟  

متعال    مفاهیمی نظیر استعال و امرِدر سینما پیوندی نزدیک با  

سینمایِ در  رستگاری  استعالیی  دارد،  یا    ژانر  فردی  کوششی 

هایی که  حرانها است، بنیل به نجات از بحران   جمعی در راستایِ

ربوده  زندگی سوژه  از  را  سینمایِ معنا  بستر  در  سینماگر  و    اند 

اخالقی راهی    ی هایکشیدن کنشکوشد تا با به پیشاستعالیی می

 . برای نجات نوع بشر از تباهی را در اختیار او قرار دهد

 غربی  در اندیشة بخشرستگاری و الهیات رهایی 

ت و هنر برآمده از آن، باید  ای بیان مفهوم رستگاری در مسیحیّ بر

سنّ به  دقیق  اندیشةنگاهی  در  خداشناسانه  انداخت.    ت  غربی 

گونه  تی کهسنّ اسارت  به  و  آزادی  بر حسب  ناپذیر  اجتناب  ای 

انسان را در گرو نجات،    تی که رستگاریِشکل گرفته است. سنّ

بندِ گناه و نجات د از  از  ادن کل زندگرهایی و آزادی  انسان  ی 

ت مسیحی  داند؛ بحثی که در چارچوب معنویّس میتاریکی و یأ

 شود. بخش نامیده می الهیات رهایی

وجوی راهی  جست   بخش، اصطالحی است حاکی ازهاییالهیات ر

ای از طریق ایمان با هر آن چیزی که در راه انسان  برای مواجهه 

 
4 Paul Joseph Schrader 
5 Ozu Yasujiro )1903_1963) 
6 Robert Bresson )1901_1999) 
7 Carl Theodor Dreyer )1889_1968) 
8 Michelangelo Antonioni )1912_2007) 

9 (Roberto Gastone Zeffiro Rossellini  از پیشگامان )

 ایتالیا   مکتب نئورئالیسم سینمایِ

لب این اصطالح، باور به  ت آزادی می ایستد. در قق کلیّبرای تحقّ

شکلی صریح و    ک اعظم رهایی است و بهخداوندی است که محرّ 

  به معنای دقیق کلمه همسان با آن است. خداوندی که در مسیر 

میت  کلیّآزادیِ   و  شر  به   قهرمانی  مثابةایستد  فقرا،  طرف  در 

خش نمایانگر  بلهیات رهاییشدگان و مظلومان است. ا حاشیة رانده 

  ت با جهان است که با قصد نمایش آزادیِ درگیری عمیق مسیحیّ

پاسخ  پی  در  می بشر  ایمان  راستای  در  )مارش،    .گرددهایی 

به    فرهنگ و  یکرة(. نقش این دست از الهیات همواره بر پ1384

ند  او هنرمندان کوشیده   غربی باقی مانده است  تبع آن هنر جامعة

 در آثار خود پی بگیرند. تا از طریق آن بحث بنیادین معنا را  

 ژانر استعالیی  مطالعة

  آرایِ   بخشی در سینما باید بهاییرسی رستگاری و الهیات رهدر برّ

متفکّ فیلمنامه و  آمریکایی  نویس  شریدر"ر  نمود،    4"پل  اشاره 

آزادی و رستگاری، اصول ایجاد  رسی مقولة ایمان،  شریدر در برّ

آن را ژانر استعالیی  کشد که خود  ژانری را در سینما پیش می 

نگاهِ نامد.می دارد:   از  معنایی  چنین  استعالیی  سبک  شریدر 

ی م در سینما که متعال را متجلّعام بازنمایی و تجسّ  »نوعى شکلِ

رو   سازد.می بهاین  مطالعة س ش  شود:  می  تعریف  چنین    ادگی 

واسطةتجلیّ به  معاصر  هنر  در  قدسی  شکل  ات  و  تحلیل  ها 

 (.1389سینما « )شریدر،  مشترک در    هایِشیوه 

سبک استعالیی، شکلی عام و فراگیر از بازنمایی را آشکار    مطالعة

 است:   یید. این شکل دارای وحدتی استثناسازمی

متحرّ»تجلّ تصاویر  در  متعال  و  یکسان  تفاوتی  آثار  ک.  های 

است. حال آنکه  ، فردی و فرهنگی 7"درایر"و  6"برسون"، 5"ازو"

جنبة  تشابهات  در  شان  را  متعالی  یکسان  بازتاب  و  دارد  سبکی 

ه  بسیاری سبک استعالیی را ب   کند. فیلمسازانِسینما آشکار می 

اند؛ ولی تعداد اندکی از آنها واجد دلبستگی و انضباط  کار گرفته

استفادةد  و تعهّ استعالیی بوده  کامل در  از سبک  اند.  انحصاری 

اعناصر   می سبک  را  فیلمستعالیی  در  از  توان  بسیاری  های 

،  10"پازولینی"،  9"روسلینی"،8"آنتونیونی"کارگردانان دیگر نظیر:

مایکل  "،  2012"وارهول"،  "بونوئل"،  "میزوگوچی"،  11"رنوار"

10 (Pier Paolo Pasolini ّاز سینماگران نسل دو )  م بعد از

جنگ ایتالیا، او شاعر نیز است و سینما را به همراه برتولوچی به  

 است صورت تجربی آموخته  
11 (Jean Renoirاز نام آورترین فیلم )  سازان فرانسه و فرزند

 اش شهیر فرانسوی پیر آگوست رنوار نقّ
 12Andrew Warhola 
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های این مبحث آمیختگی و  یچیدگیگرفت. یکی از پپی   13"اسنو

ب سبکبده  با  استعالیی  سبک  اس ستان  دیگر  سبک  .  تهای 

نخست     حذف عناصری که در درجةاستعالیی با حذف یا تقریباً

کند، و بدین  پردازی میت را سبکبشری است، واقعیّ  ف تجربةمعرّ

تسلّ واقعیّوسیله  از  قراردادی  تفاسیر  مناسبت  و  زایل  ط  را  ت 

ا  انی تجربه ر ربّ  عشایِ"سازد. سبک استعالیی همچون آیین  می

تواند بارها به تعالی  دهد که میتغییر شکل میبه مراسمی تکراری  

 دست یابد« )همان(. 

ه داشت که هنر استعالیی از نظر شریدر تنها هنر دینی اید توجّب

ی اخالقی برای  ا بردن شیوه  و مذهبی نیست بلکه بیانگر به کار

سینماست. پلتفرم  قالب  در  انسان  روحی  برای  شیوه  تعالی  ای 

یا فردی و یا جمعی و یا   معنوی باشدتواند  رستگاری بشر که می

هر رهایی از یک استبداد لجام گسیخته به دست بیاید.  حتی با  

  ی از هست  یباشد، آگاه  دتریشد  یانضمام  یاز هست  یچقدر آگاه

افزا خواهد  رت یما ح  یگاه آگاهد بود. آنتر خواه یقو   یاستعالئ

ه وجود  ب  یالعاده ارتباط داشتن با هستفوق  تیّشد و باور به اهم

خشنیهم  د،یآیم پروا،  حس  م  تیّ طور  نمود  صلح    ابد ییو 

 گفته است:   14"الیاده"(.  23:  1389  ن،ی)مارت

  ی استعال و فراتر رفتن را م   ةمز  یالحظه   یبرا   که  ی»هنرمندان

  ت یّجامع  ا ی  تیّشکنند و کلی را م  تیّفرد  نیآهن  یچشند، بندها 

م تجربه  از  یرا  تنها  نه  آنها  و    تیّفرد  یها تیّمحدودکنند. 

ناپا  ،یانسان  یریخطاپذ از  شکنندگ  یدار یبلکه  و    یانسان  یو 

شوند و   یرها م -مرگ  - ی داریناپا نیاز آن قدرتمندتر مشخصاً

آفر تعل  یهنر   نشیبا  حال  به  را  م  قیزمان  )الیدر    اده، یآورد« 

1392  :8.)   

به گرایی ذهنی را  ر، واقع توان گفت سبک استعالیی که شریدمی

گرایی بصری نگاه دو بعدی را به نگاه سه بعدی و خداگرایی  واقع

هایی  رسی نمونهدر ادامه به برّدهد،  گرایی ترجیح مینرا بر انسا

ی خواهیم یاز رستگاری فردی و جمعی در سینما در سبک استعال

 پرداخت. 

 رستگاری روحی در آثار برسون 

برسون با نمایش    .استایمان و تنهایی    ،مسازِ زمانبرسون، فیل

آن    های درونی بشر و بحران درونیِتنهایی و دشواری زندگی، رنج

 
13 Michael Snow 
14 Mircea Eliade)1907_1986) 
15 Lancelot du Lac 
16 Joan of Arc 
17 Ambricourt 

کشد و بر نقش فیض الهی و تابیدن نور ایمان  را به تصویر می

 کند.حقیقی بر کاراکترهایش پافشاری می 

تصوّ برسون،  آثار  تمامی  شناسانة»موضوع  از    ر هستی  جدیدی 

و جد معاصر در جهان  انسان  استموقعیت  او  حتی    ،ال درونی 

  16"ژاندارک"و    15"النسلو"ای و تاریخی آثارش،  قهرمانان اسطوره 

اند که هایی رویارویی  ای ژرف با همان مسائل و دشواریه، به گون

  ز هر مامی آنان بیش ااند. رنج تدر برابر انسان معاصر قرار گرفته

اوش درد  ای برای کچیز درونی است و تماس آنها با خارج بهانه 

این درد آشنا شده و از این    آنها است. برسون با سرچشمةمعنوی  

های آثارش به سوی زندگی مادی و اجتماعی برتر از  ترو شخصیّ

تاریخی وجودشان،  نیتعی روبرو های جاودانه با دشواری های    ای 

همانند   هستند آنها  میان  می  ی که  ایجاد  کند؛  درونی 

روز آشنایی انسان با جهان درونی  آنها به    یی که سابقةهادشواری 

  هایی در راه شناختِ . برسون آثارش را گامرسدو وجدان خود می

روزه و    داند که فرانسوی زندگی هرنیروهایی می  کارکردِ  بازتابِ

پیمادّ  در  پژوهشگری که  رو  این  از  موجودند.  آثار    ی  شناخت 

سته کند.  برسون است، باید پیوند این آثار را با ایمان برسون برج

گوید در لحظة مرگ می  17"آمبریکور"هنگامی که کشیش جوان  

های  اندیشه  562ی  از زبان او قطعههمه چیز فیض خداست و ما  

شنویم. چیزی روی این زمین نیست که نتوانیم را می  18پاسکال

فیض خدایی بیابیم. برسون    از مصیبت آدمی در  ایدر آن نشانه

افتادگی ،یعنی جدایی انسان از گوهر  یی و تکترین شکل جدامهّم

یاری    ر بیان کرد و در این راه از اشیاء اش را به زبان هنمعنوی 

شی همچون  را  آدمی  جدایی  آن  نتیجة  که  چرا  و    ایء گرفت. 

کند«  ها نمایان میمناسبات انسانی را همچون روابط میان چیز 

 (. 1396)احمدی،  

از   برسون  ویژهآزادی در سینمای  است.  جایگاهی  برخوردار  ای 

ی آزادی روحانی  ی زندانِ برسون درباره های مجموعه »تمام فیلم

در ) "است.  روستا  کشیش  طریق    19"(1950خاطرات  از  آزادی 

یک محکوم به  "آید. در فیلمِ  دست می های مذهبی بهمحدودیّت 

( است  گریخته  آزادی    20"(1956مرگ  مثابة  به  زندان  از  گریز 

اسارت به مثابة آزادی است. در    21"(1959بر )جیب "در    است و

18 Blaise Pascal 
19 Le Journal d'un curé de campagne 
20 Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent 
souffle où il veut 
21 Pickpocket 
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

( آزادی در چارچوب ایمان  1961)  22"محاکمه ی ژاندارک"فیلم  

  ناگهان "دهد. سه فیلم آخر برسون،  مذهبی و زندان مادّی رخ می

نازنین  "و    24"(1967)  موشت"و    23"(1966)  بالتازار زن 

وی و بسط    های همیشگیبه کاوش در برخی مضمون   25"(1969)

 (. 1389پردازد« )شریدر،  آنها می 

پیت شخصیّ در  برسون  از    رستگاریِ  های  آنها  هستند.  روحی 

پی آنند تا روح خود را از    برند و درفقدان ایمان رنج می   بیماریِ

کلود  "آنگونه که    ،شوند. سینمای برسون   اسارت برهاند و رستگار

 گوید سینمای برسون سراسر درونی است: می  26"موریاک

را   کاری  در  می  انجامبه  »برسون  رنوار    قاعدة "رساند که حتی 

برای    27"بازی برسون  بود.  خورده  شکست  آن  اجرای  در  نیز 

بار فیلمی درونی ارائه کرد. مگر جز این است که عناصر    نخستین

چهره  است؟  آسمان  نور  و  انسان  زمین  سینما  که اصلی   هایی 

می نشان  ما  به  امّبرسون  نیستند،  زمینی  راهدهد  خانه ا  ،  هاها، 

فیلم مزرعه در  زمین  و  طبیعت  به  وفاداری  چنان  با  همه  ها، 

 شوند«اند که یادآور زندگی و دردهای زمینی کشیش میآمده 

 (. 1396)موریاک به نقل از احمدی،  

گ  مر  ،در خاطرات کشیش روستا کشش برسون، همچون مسیح

رود و خود را قربانی  پیش می  ایثار  گزیند به سوی استعارةرا برمی 

سش رهایی یابد  مقدّ   هایِکند تا بخشیده شود و از رنجایمانش می

و رستگار شود او نیاز آدمی به نگرش به درون خویش را درک  

 گردد. آنگاه که: کرده است و سرانجام از زندان جسم خود رها می 

طاقت فرسا است که در متن  »کشیش حاملی ضعیف برای رنجی    

شود. هم  س خوانده می فیلم خاطرات کشیش روستا عذاب مقدّ

یابد که  رود. در میت پیش میچنان که کشیش در مسیر مسیحیّ

شود: کافی نیست و عاقبت بدان تسلیم می  حامل باری ویژه است

م فیض آن را عطا کند که از طریق کلمات معلّ  ،که خداوندگار ما 

تواند مرا از مکان  اعصار نمی   ابم که هیچ چیز در همةر خود دریپی

رنج   .امس او بوده ام حرکت دهد، که من زندانی رنج مقدّبرگزیده 

تر از  های ازو، بزرگ همچون فیلمدر فیلم خاطرات کشیش روستا  

تر از  دوش کشد و نیز بزرگ  آن است که یک فرد بتواند آن را بر

ز آگاهی معنوی کشیش  گنجایش محیط است. رنجی که ناشی ا

و    سازدرا با محیط خویش بیگانه می   جوان است و به تدریج او

می منتهی  مرگش  به  به   شود.عاقبت  آنچه  بنگریم  درست  اگر 

 
22 Procès de Jeanne d'Arc 
23 Balthazar, at random 
24 Mouchette 
25 Une femme douce 

کنند، در واقع  ظاهر طرد شدن کشیش از سوی محیط جلوه می

او   بدان سبب که  نه  است.  از سوی کشیش  طرد شدن محیط 

به این سبب که او ناخواسته در ابتدا  خواستار بیگانگی است. بلکه  

آزارنده است. بیماری کشیش    رنجی طاقت فرسا و خود  دستِ  آلتِ

رود  اش به آرامی از دست می نماید. سالمتی به حد کافی واقعی می

و عاقبت آن چه سرطان معده تشخیص داده شده موجب مرگ  

جا وجود دارد. او هرچه  شود. ولی چیزی پیچیده در اینمی   وی

او  تر از پیش رد می خواب را راسخ  شود، غذا وبیمارتر می  کند. 

ش  بیند و رنج خوی دوش کشیدن آن بار می  خود را محکوم به بر

اره، او  دهد. نیاز او به دادن کفّمسیح پیوند می  گرانةایثاررا با رنج  

 (.1389کشاند« )شریدر،  نفس می   را به فنایِ

خورد.  ه به شراب است می را که آغشت های نانی کشیش تنها تکّه

مقدّکنایه آیین  در  نوشیدن شراب  از  مثابة  س.ای  به  مسیح    او 

  ة گیرد و تا لحظ جسمی را نادیده میاست مردی که  نیازهایِ

 سازد.مرگ این رنج را بر خود هموار می

  رود. شهادت پیش می   ناپذیر به سوی استعارةای تزلزلاو به گونه»

شدن کشیش    آن چه به ظاهر طرد  انزوای مقدسِ کشیش روستا،

کند در واقع طردشدن محیط از سوی  از سوی محیط جلوه می 

. نه بدان سبب که او خواستار بیگانگی است، بلکه  است  شیکش

رنجی طاقت فرسا و    یِناخواسته  دستِ  به این سبب که او آلتِ

 . خود آزارنده است« )همان(

به مرگ گریخته  خواهد بوزد و یا یک محکوم  در باد هر کجا می

است،    شیوة  28"فونتن"است.   برگزیده  رهایی  برای  را  اخالقی 

ایشیوه  که  محبوسی  اراده،  بر  مبتنی  طریق  ای  از  را  خود  مان 

ها، تراشیدن چوب و بافتن  یابد و با بریدن میلههایش باز میدست

کند. فونتن تنها سهم خود را برای رستگاری فردی خود ایفا می

پی رهایی جسمش نیست، ولی شیوة اخالقی در پی نجات در  

ناپذیر به پیش  ای شکسترادهگردد و در این راه با اروح خود می

شخصیّ می انسانت رود.  برسون  ههای  اخالقی  ستند،  هایی 

 گوید:در این باره می  29"مارسل لربیه"

نگاه برسون پایان فیلم مهّ پایانی که به سرنوشت »از    م نیست. 

به نظر او کنش اخالقی فونتن است.  م  مهّ  سپرده شده است. نکتة

  ت او به کاربرد ابزارِ فقط دقّفونتن،    تکرار نماهای درشت چهرة

فونتن    نمایش چهرةکه اساس آن،  دهد، بلاش را نشان نمیرهایی

26 François Mauriac 
27 La Règle du jeu 
28 Lieutenant Fontaine 
29 Marcel L'Herbier 
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ای برای  اراده   ،اخالقی اوست. فونتن چون کشیش  م ارادةدر تجسّ

سازد« )لربیه به  ها دارد که از او انسانی اخالقی می حل دشواری 

 (. 1396نقل از احمدی،  

نقش خود در جهان   ایفای  پی  فونتین در  نیز همانند  ژاندارک 

خدشه  ایمانی  ژاندارک  در  برسون  بهاست.  را  نمایش    ناپذیر 

 گذارد. می

ناپذیر دختر جوان،  نه فقط نمایش ایمان کامل و خدشه  »ژاندارک

بلکه بیش از هر چیز بیانگر این نکته است که ژاندارک چه ساده  

کرد. برسون  فهم بیان مییمان داشت و آن را چه روشن و همها

غریبی در این فیلم وجود دارد آنگاه که    حال و هوایِ  گفته است:

 ما حضور هوایی گوید.  از صدایی که شنیده سخن میژاندارک  

ها چنان  کنیم. او از تاج خدایی و حضور فرشته پاک را احساس می 

می سخن  راحت  و  لیوان  ساده  یک  از  مثال  برای  ما  که  گوید 

می که  صحبت  را  آنچه  لویوال"کنیم.  اینیاتسیو  یک    30"قدیس 

می   سدة طلب  فرابعد  مناسبات  شدن  عادی  یعنی  سوی  کرد، 

طبیعی، ژاندارک به ما از پیش ارائه کرده بود. کار اصلی برسون  

جای   او  بود.  ایمان  سادگی  این  نمایش  ژاندارک  دادرسی  در 

عرفان جای    به گمان من ژاندارک در خانوادةدیگری گفته است:  

راند که به  زمین دارد و از چیزهایی سخن می  گیرد. پای برمی

تعلّآسمان  همها  از  و  دارند  پا    ةق  پیش  همچون  چیزها  این 

سوی  سان برسون به  کند. بدینترین موارد این جهان یاد میتاده اف

درک مناسبتی  همچون  ایمان  پیش  طرح  محسوس  و  شدنی 

نان که بود  رود. او دوری و نزدیکی ژاندارک را به زندگی چمی

جنبة یعنی  داد،  فاصله  نشان  و  درست  خیالی  را  زندگی  از  اش 

پرسند: از کجا دانستی که  تصویر کرد. هنگامی که از ژاندارک می

دهد: زیرا  ای؟ خیلی ساده پاسخ میصدای میشل قدیس را شنیده 

پرسند از کجا دانستی که صدای  صدای فرشتگان را داشت و می

می  او  است؟  چنین  میفرشتگان  من  را  گوید  صدا  این  توانم 

-. هنگامی که دادرس از ژاندارک میبشناسم به همین سادگی

دهد  ژاندارک پاسخ می  پرسد که آیا به کلیسا اعتقاد دارد یا نه؟

تان باور ندارم. شما دشمنان  کلیسا چیست؟ من به شما و داوری

محصول ایمان است .برسون  اصلی من هستید. دادرسی ژاندارک  

ام و من به  دیده  ک مؤمنی: من ژاندارک را با دیدگان  گفته است

در را به روی آن گشود و سپس بست  آن جهان مرموزی که او  

از کشیش آمبریکور به عیسی  ایمان دارم.   ژاندارک حتی بیش 

مسیح همانند است. به او نیز خیانت کردند، او نیز به بهای ارزان  

دشمنانش   دادگاهیبه  این  در  نیز  او  شد،  زور    فروخته  به  که 

 
30 Ignatius of Loyola 
31 Brother Isambert de la Pierre 

ران سرزمینش برپا شده بود محکوم شد، او نیز از  شمشیر اشغالگ 

جانب دوستانش انکار شد و سرانجام همچون مسیح شکنجه شده 

 (. 1396و به قتل رسید« )احمدی،  

از زندان می  پله  پله به  گریزد. حصارِ آن،  همان طور که فونتن 

آخرین مانع در راه آزادی روح است. ژاندارک نیمه امیدوار و نیمه  

س به کمکش بشتابند، »حتی  ت که مسیح و میشل مقدّع اسمتوقّ

در که  آنگاه  ولی  معجزه«.  طریق  معجزةمیاز  در    یابد  رهایی 

گیرد و مرگ  شهادت او نهفته است، اعتراف باطل خود را پس می

 زیند.  گرا بر می

دهم. در ل این رنج ترجیح میگوید: مرگ را بر تحمّ»ژاندارک می

مشغو  سوزاندنش،  از  پیش  عشای  شب  آیین  آوردن  جای  به  ل 

است، برادر    31"ایز مبارد"های برادر  انی و پاسخ گفتن به پرسشربّ

  آیا اعتقاد دارید که این جسم مسیح است   ایز مبارد می پرسد:

تواند رهایم سازد.  بله و تنها کسی که میدهد:  ژاندارک پاسخ می

 یستی؟آیا به رحمت الهی امیدوار ن  کمی بعد ایز مبارد می پرسد:

یاری خداوند در بهشت برین »و ژان پاسخ می دهد:   بله و به 

 (.1962خواهم بود« )محاکمه ژاندارک،  

از    از زندان همان رهایی  اوست و فرارش  رهایی ژان در مرگ 

 جسم است. 

فیلم»جیب از  نمونه  تنها  با  عه مجمو  هایِبر  که  است  زندان  یِ 

این در حالی است    کند وی را مطرح نمیمذهب  هایِصراحت ارزش

ا خوبی  مثال  فیلم  کنش ِتعیینکه  نقش  سبک ز  در  کننده 

برخ  جا  این  در  است.  و  استعالیی  روستا  خاطرات کشیش  الف 

شود و برخالف یک  محاکمة ژاندارک به امور معنوی تشبث نمی

پردازد. با این  محکوم به مرگ گریخته است به موضوع فیض نمی

استع  از سبک  نیز  فیلم  این  می حال،  پیروی  و کنش  الیی  کند 

بر با   درون آن است. فیلم جیبآسایِکننده عنصر معجزهتعیین

مرحلة آشنای  می  قراردادهای  آغاز   32"میشل"شود:  روزمره 

کند و از  بری است که در محیطی سرد و واقعی زندگی میجیب

دهد. چه برای مادر محتضرش و چه برای  خود احساسی بروز نمی

تی خانوادگی است. ولی میشل شوقی در سر  که دوس  33"ژان"

ورای تمایل عادی به    بری در او،ی جیب بری، وسوسهدارد جیب 

هایش  یکی از بحث  گیرد. او درهای اخالقی قرار میگناه و پرسش

اند.  ا باالتر از قانون هشود که بعضی آدمرس پلیس مدعی می با باز

ازبازرس می باالتر  را  آنها  و  دمی  قانون  پرسد که چه کسی  اند 

طور که گفته شد اشتیاق  دهد که خودشان. همانمیشل پاسخ می

32 Michel 
33 Jeanne 
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

ناهمگونی از  فزاینده  حسی  میشل،  در  می   شدیدِ  آنگاه  آفریند. 

غیر میپایانی  میشل دستگیر  میمنتظره  زندان  به  و  افتد.  شود 

ت زمانی به انتظار در میشل کمین کرده است. ولی در پلیس مدّ

ا  شود ی . آیا میشل غافلگیر می شودشن نمی دستگیری رو  ةلحظ

نهایی، میشل که پیش  کند. در صحنةه خود را تسلیم میآگاهان

ژان   کرد، اکنون در زندان است.از این آزادانه در گناه زندگی می

ها به او  آید و میشل از پشت میلهبرای مالقات او به زندان می

به تو برسد. این    گوید که چه راه درازی را طی کرده است تامی

معجزه  عشقِرویدادی  اظهار  است:  بی آسا  مردی  در    احساس 

بری به ژان. کنش  د و انتقال شور و عشق خود از جیبطی سرمحی

کند،  غیر« می  ه را مجبور به رویارویی با »مطلقاًکننده بینندتعیین

 گردان است. او با کنش ری که وی در حالت عادی از آن رویکا

است    روح رو به روناپذیری در محیطی سرد و بی معنویِ توضیح

 (. 1389طلبد« )شریدر،  که مشارکت و تأیید وی را می

  "راسکولنیکف"ای به رستگاری  ت عمده رستگاری میشل شباه

-ستگاری، مسیری که از میان تاریکیدارد، نمایشی ناهمگون از ر

ای که بهایی گزاف  رستگاری  شود.ها سرانجام به نجات ختم می 

- درة تاریکیاز راهِ  "دانته"دارد، گویی رستگاری  در بربرای ژان را  

 نوشته است:   34لویی مال   کند.ها و قلب دوزخ عبور می

اندیشه» فیلمی دربارة  و در سینما   هایبرسون  اخالقی ساخته 

  ، را ادامه داده است. ناقدان این فیلم  35"بالزاک"سنت پاسکال و  

ای که اندکی  ساله  12هایی عاجزند که حتی بچة  کتهن ن از درک آ

باشد می انسان  تواند آن را درک کند. دزآموزش دینی دیده  د 

بر  های خدا قرار دارد، گناه جیبدزد در دستاست، شمایید، منم،  

گونه. این  ایست پاسکالشود و این اندیشهبا طغیانش در هم می

منش راستین    ،گناه   به   یک گناهکارهایِتجریدی کنش   نمایشِ

همواره با آن  ت انسان،  آن را بخشیده است. همچون نفی معصومیّ

های داستایوفسکی  بر به رمانندی جیبهمراه است. دلیل همان

ارتکاب گناه یافت. در   را باید در این مفهوم غیر عادی و جبریِ

از شد  انیم: دیگر یک لحظه را هم نمیخوجنایت و مکافات می 

آورد با هر دو دست آن را  لنیکف تبر را بیرون میدست داد راسک

هیچ بی  برد و در حالی که به کلی از خویشتن غافل بود،باال می

آورد. انگار  پیرزن فرود میته تبر را بر    ،اختیارزحمتی ،تقریباً بی

ود آورد  ا همین که یک بار تبر را فر در وی نبود. امّ  یاصالً نیروی

قدرتی در او به وجود آمد، به کلی از خویشتن غافل ماند، تقریباً  

 
34 Louis Malle 
35 Honoré de Balzac 
36 Frank Capra 

-چنین پیش میگناه    .ی در وی نبودانگار اصالً نیرویاختیار،  بی

-د و ویرانگر: باد هرجا بخواهد میفرانسوی ما. زورمن  رود، نیرویِ

غیر برسون منشِ  ،وزد یاری دست  ارادیِ  به  را  میشل    هایِگناه 

ا  داده  می  ،ستنشان  چیزی  دستمیشل  و  چیز  خواهد  هایش 

 (. 1396طلبند«)احمدی،  دیگری می

میله پس  در  خود  اسارت  با  رستگاری  میشل  به  زندان  های 

  ، سازد ور میهایی از ایمان را در وجود او متبلّ، زندان بارقهرسدمی

گر در ژانر استعالیی  رسی یکی دیگر از بزرگان سینمااکنون به برّ

بعد از آن چند نمونه در ژانرهای دیگر را نیز    خواهیم پرداخت

 بیان خواهیم کرد.

 فرانک کاپرا، امیدِجهان 

های درخشان  همانگونه که از دیالوگ   36"فرانک کاپرا"سینمای  

شگفت " زندگی  در  می بر    37"(1946)انگیزی چه  سینمایی  آید. 

ناپذیری و  ست. سینمای پذیرفتن زندگی، تسلیمستایش زندگی

بینی و باور یافتن خوشبختی. سینمای کاپرا نمودی است از خوش 

کاپرا   آثار  زندگی.  به  نسبت  کاپرا  دیدگاه  انسان  سعادت  به 

از هر چیز  بینی هستند. این مسأله بیش  همچنین سرشار از خوش 

جانب انسان نتیجة  از  او  تالشداری  در  معمولی  برای  های  شان 

 است.   غلبه بر نیروهای قدرتمند

»امید در آثار کاپرا بیشتر به خاطر باور به خدا به عنوان نیرویی  

انسان  زندگی  در  چشمغایی  که  همه  هاست  محتوم  پایان  انداز 

دیدگاه کاپرا نسبت به زندگی    کند.مان ترسیم می ا برایا ره انسان

در   آنچه  با  متفاوت  نیست.  رومیان  رسالةچندان  آمده،  انجیل 

دریابیم آرزویِ  هنگامی که  در  ما  عزّ  خلقت  است که  ت  زمانی 

به اخد  احساس خوبی نسبت  آشکار شود،  ما  بر  وندی سرانجام 

می  پیدا  خوش   کنیم.زندگی  با  تصویر  کاپرا  به  را  جهانی  بینی، 

خدایی خوب قرار دارد. هرچند که این    کشد که تحت حکومتِمی

انگیزی ، امری به شدّت  چه زندگی شگفتمسأله در زمان ساخت  

از خالقی که در عین حال تقدیر  مشروط است. این چشم انداز 

های زندگی جدیدی  های تازه و شیوهماست. ما را به سوی جهان 

می که  رهنمود  هنگامی  دارد.  کاپرا  آثار  مشابه  طنینی  و  کند 

شوند و به این ترتیب  هایش متوجّه موضوع میسرانجام شخصیّت

د. چیزی که شبیه یأس و  شون مند می از جایگاه واقعی خود بهره 

می نظر  به  در  نومیدی  مثال  برای  جان"رسد  با  دو    مالقات 

اسمیت به واشنگتن می رود )"و    38"(1961)   39"(1939آقای 

37 It's a Wonderful Life 
38 Meet John Doe 
39 MR.Smith Goes to Washington 
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چه   کاپرا،  آثار  تمام  میان  در  است.  امید  برای  ای  مقدمه  تنها 

شگفت  با زندگی  را  امیدوارکنندگی  حس  همه  از  بهتر  انگیزی 

بینی  آمیزد؛ نوعی خوشافتخار به هم میدرک خاصی از عزّت و 

که آشکارا ملکوت خداوند را دیدرس خود دارد و امیدی مبتنی  

معاد اغلب  بر  سویِ  از  محشری  زندگی  چه  مسیحی.  شناسی 

شود و به دنبال  کارشناسان به عنوان شاهکار کاپرا شناخته می

فیلم از  انبوهی  درونخود  با  پدید  هایی  را  مشابه  در  مایة  آورد: 

ای  را در نقش فرشته  "کری گرانت"  40"(1967همسر اسقف )"

معجزه در "کند و نخستین نسخه از فیلم  پوش تصویر میاسکیت

-کند تا از فانتزی و خیالنیز تالش می 41"خیابان سی و چهارم

 (. 1384برداری کند« )براون،  های کاپرایی بهرهپردازی

های بسیاری  م نیز فیلمانی منظّاز آن زمان به بعد و در فواصل زم   

 اند.  ، به زندگی محشری ساخته شده با ارجاع به فیلم

کننده و شوکت خداوندی فرانک کاپرا انگار با  های امیدوار»فیلم

فیلم از  که  کسانی  از  خود  را آثار  ما  که  هستند  آزرده  هایی 

کجای این  پرسد:  فرستند، می سینما بیرون می خوشحال از سالن  

بد است؟ چهل سال پس از ساخت    ،وبی داشته باشیمکه حس خ

 کاپرا با تحسین این گفته فرا جیووانی   انگیزیچه زندگی شگفت

ای نیست. در  که اندوه جهان چیزی بیش از سایه کندرا نقل می

این سایه ن  ،پشت  تاریکی  شادی در دسترس ما  است. در  هفته 

نگاه کنیم.  نوری است که برای دیدنش تنها باید    تشعشع و هالة

خواست جادویِ  خواهم که نگاه کنید. کاپرا میاز شما عاجزانه می 

سینما ثبت کند. او به طبیعتی زیبا و موزون    تمام جهان را بر پردة

الهیات   مبنای  بر  دارد.  قرار  همه  دسترس  در  که  داشت  باور 

ار و مبرهن است.  طبیعی، شناخت ما از خدا تا حد زیادی آشک 

های جهان  ها و شگفتیتوان با نگاهی به زیباییمیاین شناخت را  

بر ما   این چیزها را  آورد. الزم نیست کسی  به آسانی به دست 

از این جلوههر آدم عاقلی میآشکار کند.   های طبیعی به تواند 

قرنی   گویند دری ببرد. منتقدان الهیات طبیعی میوجود خدا پ

رویدادهای هراس  از  مملو  استکه  بوده  نمیانگیز  ما  با  ،  توانیم 

خود اثری از عشق و رحمت الهی ببینیم. این چیزها باید    چشمانِ

می شناسانده  ما  فیلمبه  بزرگشوند.  که    های  هستند  ابزاری 

س ظاهر امور نهفته است، رهنمود  ها را به آنچه در پتوانند آدممی

،  42"جرج بیلی"ند. الهیات طبیعی کاپرا الهیاتی مشروط است.  کن

گونه شناختی از  ندان اهل نماز و نیایش نیست. هیچه چکسی ک

و   ناخشنود  حال  مکاشفة عین  به  نوعی  به  او  است.    مستأصل 

 
40 The Bishop's Wife 
41 Miracle on 34th Street 
42 George Bailey 

کند نیاز دارد تا لب به شکرگزاری  و کارهایی که می  43"کالرنس"

، از  اش اش به بانک و مشکالت مالی بگشاید. جرج به خاطر بدهی

ه عاجز است. باید  گیزی داشتاندرک این نکته که زندگیِ شگفت

کند کهفرشته تا درک  فرستاده شود  او  برای  جهان    ای  اوضاع 

اید با خدا از در  رود. بنابراین بای که باید، پیش میهمان گونه

زیبایی است، زیرا    جویِ  ما جست و  آید. وظیفةصلح و دوستی در

ه نمایش شکوه خود در  ذات خداوند بر مبنای گرایشی طبیعی، ب

پردازد. کالرنس فرستاده شده است  های طبیعی میفرماشکال و  

با را  ما  شیوةتا چشمان  و  کند  و    ز  به جهان  نگریستن  صحیح 

خود  جایگاه  داشتن احساسی خوب را به ما آموزش دهد«)همان(. 

وظیفه آدم  او  ندارد.  جهان  است.  در  چه شناسی  فیلم  در  ولی 

وند، بلکه  انگیزی، آسمان نه تنها گویای شوکت خدا زندگی شگفت 

گویای عشق آن نیز هست. کالرنس، واکنش آسمان به مصیبت  

جورج است. کالرنس با سادگی کودکانة خود به جورج، حقیقتِ  

شود که رهایی در مرگ  نمایاند و به او یادآور میزندگی را می

و جامعه و رستگاری  نیست  قرار  نهفته  با یکدیگر  پیوند  اش در 

صفت، جورج  ایی آسمانی و کودکدارند. کالرنس در نقشِ راهنم

گذشته به  میرا  فرا  را ها  بد  و  نیک  فراسوی  او  به  و  خواند 

آینهمی گذشته  از  جورج  برای  آینده  نمایاند،  به  نگاه  برای  ای 

آلود بلکه امری  سازد و مرگ را برای جورج نه تنها امری گناهمی

می بر  جامعه  و  خانواده  تباهی  مثابة  زندگی به  چه  در    شمارد. 

انگیزی رستگاری نه از طریق فرار و خروج سرزمین و نه  شگفت 

-گیرد. ایثار نهفته در چه زندگی شگفتاز طریق مرگ شکل می

کند  انگیزی زندگی کردن برای دیگران است. مردی که ایثار می

تا دیگران به رهایی دست یابند از این رو رهایی و رستگاری در  

فردی نیست و رستگاری  انگیزی به هیچ وجه  چه زندگی شگفت

انسان در گرو رستگاری جمعی قرار گرفته است ،جورج بیلی کاپرا  

مسیحی است که نه با ایثار جان خود بلکه با ایثار زندگی در قالب  

های مردمان خود را بر دوش  فداکاری و خدمت به جامعه، رنج

   سازد.کشد و آنها را به ساحل امن سعادت رهنمون میمی

بینی نسبت به دستاوردهای بشری  ی کاپرا، این خوشها»در فیلم

گیرد. جوامع شهرهای کوچک و  اغلب شکلی جمعی به خود می 

کدیگر هستند،  خداترس که اعضای آن همگی حامی و پشتیبان ی

اعتنایی و تحمیل شرایط زندگی در شهرهای  اغلب در تضاد با بی

لگویی برای  به عنوان ا  44"بدفورد فالز"گیرد. شهر  بزرگ قرار می 

شود. این شهر پارادایمی  چگونگیِ کارکرد جوامع بشری عرضه می

43 Clarence 
44 Bedford Falls 
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چه    .بشری است  آلِنه از ملکوت خداوند و شرایط ایدهبیناخوش

شگفت  خانوادة  زندگی  ایتالیایی    45"مارتینی"انگیزی  مهاجرانی 

کنند. بر اثر زندگی می  46"پاتر"هایِ  هستند که در یکی از بیغوله

، آنها  47"بیلدینگ اند لون"کوشش دسته جمعی شرکت  تالش و  

شوند. در انتهای فیلم نیز ای از آن خود میباالخره صاحب خانه

ظاهر  جرج در  که  مهربانش  دوستان  از  گروهی  دست  به  بیلی 

از خطر زندانی شدن   پاتر هستند.  نمایندة کل مردم شهر، جز 

هایی ریافتهایی طغیانی علیه دکند. چنین فیلمنجات پیدا می

هایی  ها و آهاست که بر مبنای آنها، زندگی سرایی مملو از اشک

برای زندگی بعدی آماده می چیز و  کنند. همهاست که روح را 

 (. 1384کس باید در همین زندگی خوب باشند« )گراهام،همه

کاپرا، انسان معمولی نیست، شمایلی است از قهرمانی  جورج بیلیِ

یابد. رسولی  را در آغوش فرشتگان باز میمعنوی، که ایمان خود 

گردد. مردمی  رنجور که با بشارت رهایی به سمت مردمانش باز می 

پذیرند. آنگونه که کاپرا می گوید: »گمان  که با آغوش باز او را می

او  نمی باشد. به گمان من  انسانی معمولی  او به هیچ وجه  کنم 

هان است« ) براون،  ای است. او امید جالعاده خیلی هم آدم خارق

به  1384 ایمان  و  سادگی  از  سرشار  ساده،  کاپرا  های  فیلم   .)

 رستگاری انسان است. 

«"( روز  یک  برای  بانویی  ابتدا    48"(1933فیلم  همان  از  کاپرا 

کند. این هایش تعیین میشاخصی برای سادگی و مهربانی فیلم

شود  میها به زیر الگویی برای اکثر آثار آتی کاپرا تبدیل  ویژگی

جیبی "توان به بازسازی همین فیلم با عنوان  که از جمله آنها می

( معجزه  از  کرد.    49"(1991پر  شهر  "اشاره  به  دیدز  آقای  در 

( و  1939رود )، آقای اسمیت به واشنگتن می 50"(1939رود )می

( شاهد مبارزة فردی غیر مرعوب علیه  1961مالقات با جان دو )

شود.  نهایت با پیروزی او همراه می  بدبینی جمعی هستیم که در

سال زندگی در  از  شماری  اخیر  در  نامههای  کاپرا  تعهّد  نویسان 

اند، امّا  های معمولی را به چالش کشیدهزندگی واقعی به انسان

های همیشگی است.  مایههای او درونالاقل این مسأله در فیلم

آشکار اگر  خطاها،  که  هستند  باور  این  مروج  فیلم  شوند،    این 

دورن امّا  شد،  خواهند  بیتصحیح  قضاوت  چنین  و  مایة  چون 

چرایی در مورد پیروزی خیر بر شر، با گذشت زمان هر چه بیشتر  

 (. 1384رود« )براون،ای از ابهام فرو می در هاله

 
45 Martini 
46 Potter 
47 Building and Loan 
48 Lady for a Day 
49 Pocketful of Miracles 

کوچکترین  شخصیت  حتی  نیستند  دوگانه  هرگز  کاپرا  های 

وجویجوهرها در  مطلق  شر  از  وجود  ی  آنها  خیر  د  آنها  ندارد، 

کنند که در شر احاطه  اند. با این حال در جامعه زندگی میمطلق 

درباره    51"ناباکوف"های  ت. شاید اشاره به یکی از درسنامهشده اس

ربط نباشد وقتی ناباکوف برای دانشجویانش  ات اروپا اینجا بی ادبیّ

را تحلیل    53"استیونسون"،  52"دکتر جکیل و آقای هاید"رمان  

ن تبدیل  کند که دکترجکیل در زماکند به این نکته اشاره می می

ای از جکیل را به عنوان ناظر بر اعمال  شدن به هاید باز هم هاله

اتر از درونش  داند که خیری فرشرورانه خود به همراه دارد او می 

از این روست که سرانجام دست به کشتن هاید  گر اوست.  نظاره 

خود شر مطلق را نابود کرده باشد    زند تا حتی به بهای جانمی

 (. 1398)ناباکوف،  

کند که ملکوت  شارح مذهبی انگلیسی بیان می  54"سی اج داد"

از جهاتی در جهان محقّ فیلمخداوند  است،  هایی چون  ق شده 

،  رودآقای اسمیت به واشنگتن می و    رودمی  آقای دیدز به شهر

خارق بندی پایان دارند.  اده العهای  فیلمای  این  در  ها  کاپرا 

ت به تصویر  گناهکاری ساختاری جامعه را تنها با این هدف به دقّ

-بندی خوشکشد که سپس در حلقة آخر فیلم با یک پایانمی

ها به کند. این فیلمخود را از شرشان راحت    ،بینانه و دور از ذهن

بخش بی مسایل مورد اشاره نیبور دربارة ضعف مفاهیم رهاییخو

بخش، به  نیبور اعتقاد داشت الهیات رهایی  کشند.تصویر میرا به  

دارد. بعید است  معی گناهکاری توجّه کافی مبذول نمیابعاد ج

های  که خود موضوع بسیاری از فیلم  - ت  های قدرمنافع پایگاه 

از سوی انسان اخالقی در جامعة غیراخالقی، به   -د  کاپرا هستن

  های قدرت رویة اگر این پایگاهل شود. حتی  ها متحوّ این آسانی

دهند و ایدئولوژی های جدید را بپذیرند، باز هم  خود را تغییر می

دست افراد باشند، محصول    ها بیشتر از آنکه ساختةنهادها و ملت

ها هستند. البته این به آن معنا نیست که ما باید از کوشش  قدرت

. تصلیب  در راه برقراری ملکوت خداوند روی زمین دست بشوییم

خداوند بر این نکته است که    تأیید  و رستاخیز عیسی مسیح مهرِ

  توان به نجات و رستگاری دست یافت. اکنون میجا و همهمین

کافی بپا    به شمارِ  ،اخالقی  هایِ کاپرا اعتقاد داشت که اگر انسان

اصالح جامعه   برای  ساختار قدرتی  تا  بود  خواهند  قادر  خیزند، 

التی  ند. در چه زندگی محشری چنین تحوّغیراخالقی ایجاد کن

قطعی به تصویر کشیده می  همراه با نوعی ویژگی موقّتی و غیر

50 Mr. Deeds Goes to Town 
51 Vladimir Nabokov 
52 Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
53 Robert Louis Balfour Stevenson 
54 C.H.Dodd 
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شود و مردم برای پس  به رو می  شوند. هنگامی بانک با بحران رو

پول میهایگرفتن  هجوم  چنشان  سترگی  وظیفه  آورند،  ین 

ل در جامعه آشکار می شود. جرج با  ایجاد تحوّ  دشواری، وظیفة

 گوید:  ع به مردم می ضرّت

بیشتر مردم هم به حرف  مان را حفظ کنیم.  »ما باید همبستگی

می گوش  کماو  صاحبخانکنند.  شهر  مردم  آبرومند  ه کم  هایی 

به    اعتنایی مردم شهر روبینی پاتر اغلب با بیشوند. خودبزرگ می

شود.  های جنگ بسیج می شود، شهر برای کمک به جبهه رو می 

فرقه میان  را هر آنچه ممکن است موجب جدایی و تاز نظر کاپ 

هایی جمعی که جامعه را همبسته نگه مردم شود، با درک ارزش

 (.  1384شود )براون،دارد، خنثی میمی

ابهام   و  تناقض  فراز  از  که  جمعی  رستگاری  کاپرا  سینمای  در 

ق ملکوت خدا در  ی است از تحقّاآید تجلّیقی به دست میاخال

 به نام سینما.   قالب رویایی

 د معنوی و معجزهدرایر، فراخوانی به تعهّ

کا فیلمرنامه»در  برسون،  همچون  درایر  دیده ی  اندکی  های 

پنج سال. وی در داشتن  وشود: چهارده فیلم در طول پنجاه یم

-بود. تماشاگران غالباً فیلمدرد  مشکالت مالی نیز با برسون هم

یافتند؛ وی را منقدان او را بارها  کننده میهایش را ساکن و خسته

کشف و سپس فراموش کردند. او در زمان و مکانی زیست که  

و  حتی کمتر از زمان و مکان برسون، پذیرای هنرمندی منزوی  

ترین مقطع از دوران  ترین و کاملفسادناپذیر بود. درایر در پخته

نه تا زمان مرگش در سن  وسازیش، یعنی میان سنین بیست مفیل

نه سالگی تنها توانست شش فیلم بسازد. درایر برخالف ازو  وفتاده

اش  کاری   ابت قدم نبود. او در سراسر دورةگرایی ثشکلو برسون،  

بالید  ت به خود مینگرفت و حتی از این واقعیّ  سبک واحدی را پی

هایش سبکی متفاوت بیافریند:  ز فیلمکه توانسته برای هر یک ا

رکی به من گفت: این احساس را دارم که  »یک روز منتقدی دانما

با هم    کم شش فیلم از مجموع آثار شما از نظر سبک کامالً  دستِ

تفاوت دارد. این حرف مرا تکان داد چرا که درست همان چیزی  

بود که در واقع کوشیده بودم تا به آن برسم، یعنی یافتن سبکی  

را وقف  که فقط برای یک فیلم ارزشمند است. درایر زندگی خود  

از   پاالیش سبکِ این سبک یکی  نکرد، در حالی که  استعالیی 

و بنیادی در رویکرد او به رسانة فیلم محسوب    عناصر همیشگی

 
55 Kammerspiel 
56 Expressionism 

57 (Lotte H. Eisnerمنتقد و نویسند )فرانسوی،_آلمانی  ة  

طوالنی    مستندی با نام تعطیالتِ  1979سهراب شهید ثالث در  

درایر دو مورد از این    شد. کلود پرین در مطالعة خود دربارةمی

یادآوری   را  متضاد  میمینیروهای  او  منظور  "نویسد:  کند،  به 

د با دو مکتب هنری متضاد آشنا شد:  تعریف زیباشناسی درایر، بای

می56"اکسپرسیونیسم"و    55"کامرشپیل" نشان  پرین  که  .  دهد 

ش میان این مکاتب زمینه ساز همة آثار درایر است.  چگونه تن

ناپذیر است، ولی من  های درایر جداییشک این تنش از فیلمبی

تنش این  که  و    ،معتقدم  پرین  که  را  ویژه  معنوی  کیفیت  آن 

طور  کند. هماندهند، توجیه نمیدیگران به آثار درایر نسبت می 

شود، تقابل بنیادی میان کامرشپیل  یادآور می  57"لوته آیزنر"که 

اولیّ  سینمای  در  پایداری  سبکی  شاخص  اکسپرسیونیسم،  ة  و 

های  رزشنی، جهانی از اهای آلماآلمان بود. ولی هیچ یک از فیلم

فیلم در  آنگونه که  نیاورده  متعال،  پدید  آنیم،  شاهد  درایر  های 

 (.  1389است« )شریدر،  

س است که به حقیقت  ای مقدّدرایر یوهان دیوانه   58"اردت"در  

دست یافته است و در پی آن است تا مردمانش را در حقیقت  

زمانة  ط  شریک کند او همانند هنرمندی آوانگارد است که توسّ

آوری است  بات ایستاده و پیامشود. او در ورای تعصّرک نمیخود د

ای که در چشمان مردمان  گوید. آینده ی روشن میاکه از آینده

و حقیقتی  ناباور تاریکی  نمی  چیزی جز  تنها  جز دروغ  نماید و 

ای که کودکی  تواند اندکی از ناباوری آنها بکاهد معجزه معجزه می 

طلب   را  درایمیآن  اردت  مثابةکند.  به  برای    ر  است  نکوهشی 

   .ناباوری مردم جهان مدرن در برابر امر معنوی

د معنوی بیننده را  تا حدی تعهّ  59"یوهان"  کنندة»کنش تعیین

می  فیلم  شود.موجب  از  بیشتر  به  اردت  ولی  درایر،  دیگر  های 

ین توان درایر را با گفتن اشود. میایستایی ماندگاری منتهی نمی

تعیین کنش  ایمانی کنندهکه  که  بود  آن  از  شدیدتر  فیلم  ی 

ناکامی خاطر  به  نیز  و  کرد،ا بیافریند  سرزنش  این    ش  شاید 

صر  »ناکامی عمدی بوده است. درایر، همسان با آزو و برسون از عنا

استفاده می ناهمگونی  و  ولی تمروزمره  آفریدن  کند.  برای  ایلی 

ان(. موضوع  دهد« )همآن دو از خود نشان نمی  ایستایی به شیوة

واژه ف است.  بارها  یلم معجزه  زبان شخصیّای که  فیلم تاز  های 

س در سر دارند، تا  مقدّ  ری از معجزةکدام تصوّگذرد، و هر  می

یوهانس در پایان، واژه را معنا کند. درایر در یادداشتی نوشته:  

تدریجی  هدفِ دادن  شکل  من،  دل    ،فیلم  در  معجزه  پذیرش 

ف از معجزه است. برای این که تماشاگر  لّ یعنی باور مؤتماشاگر،  

دوربین برده است. همچنین او همسر    لوته آیزنر را جلویِ

 Johannes   فرینتس النگ کارگردان سرشناس آلمانی است.
58 Ordet 
59 Johannes 
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

آرامی پذیرای روحیه ای عارفانه، رازآمیز و دینی شود، حس  به 

-از آن دست که در هر مراسم خاکخاص اندوهی مالیخولیایی، 

گر را به این  آید ضرورت داشت. اگر بتوان تماشاسپاری پدید می 

او آسان خودش را به    گرایی رساند، دیگرش و درونحد از آرام

معجزه خواهد سپرد. چرا که به مرگ اندیشیدن، اندیشه به مرگ  

خویش است و همین سبب می شود که آدمی ناآگاهانه امید به  

این حالت روحیةمعجزه ر بزند. در  از    ا دامن  و شک  دیرباوری 

به تماشای یک  رود. در فیلم تماشاگر از یاد می برد که میان می

شد بگویم باید  فیلم نشسته است. باید تشویق شود و شاید بهتر با

س  دیشد که در کار تماشای کنشی مقدّسحر شود و چنین بین

تا ناباوری   است،  بیهر  انتظار  اش  در  خاموش  دیگر  و  اثر شود، 

 (. 1381نماند« )احمدی،  

  شود که از قضا نام ای که به درخواست کودک تقاضا میمعجزه

در خود  ، بر اوست و شاید تصویری باشد از ما60"بورگن"همسر  

سرچشمة او  برای  که  خوبی   درایر  در  همه  که  مادری  هاست، 

می میان  از  می  رودکودکی  باقی  عمیقاً  درایر  خاطر  در  ماند،  و 

ردد و شاید  گآسایی زنده می مادری که در اردت به شکل معجزه 

خواسنشانه  و  دیرین  آرزویِ  از  است  کودکی   قلبی   تةای  از   که 

در   و  درایر  که  محالی  امر  است.  کرده  احساس  را  مادر  فقدان 

کند. در حقیقت این درایر است  چارچوب سینما آن را عملی می

رسد  ق این امر محال به رستگاری میکند و با تحقّکه معجزه می

یابد. رستاخیز  نمودی از مادر خود اوست باز میو  مادرِ مارن را که  

از مرگ نه تنها امر متعال و بازگشت خود او به زندگی است    ایگنر

 آرزوی یوهان، کارگردان و مخاطب نیز  قِبلکه رستگاری و تحقّ

 است. 

 

 

 

 گیری  نتیجه

رهایی الهیات  و  رستگاری  سینمایِ مفهوم  بستر  در    بخشی 

شد، واقع  ارزیابی  مورد  الهیات    استعالیی  حاضر  پژوهش  در 

چارچوبِرهایی در  استعارةبخشی  نظیر  مفاهیمی  امر    زندان،   

-رسی قرار گرفت و نمونهمورد برّ  ،متعال و الگوی مسیح و فرهنگ

استعالیی جهت تبیین این مبحث   هایی از رستگاری در سینمایِ

بیان گردید تا این تحقیق در نهایت به این پرسش اصلی پاسخ  

 دهد:

استعالیی    بخشی در سینمایِرستگاری و الهیات رهایی  مفهوم  -

 چیست و چگونه مفهوم رستگاری در سینما بروز کرده است؟  

   نتایج زیر به دست آمده است:در پاسخ به این پرسش  

با   نزدیک  پیوندی  سینما  در  رستگاری  نظیر  مفهوم  مفاهیمی 

ا  و  استعالیی استعال  ژانر  سینما  در  رستگاری  دارد،  متعال    مر 

راستایِ  یا جمعی در  بحران   نیل  کوششی فردی  از  نجات  ها  به 

اند و سینماگر  سوژه ربوده   هایی که معنا را از زندگیِاست، بحران

سینمایِ بستر  می  در  پیش استعالیی  به  با  تا  کشیدن  کوشد 

در کنش را  تباهی  از  بشر  نوع  نجات  برای  راهی  اخالقی  هایی 

رانجام به رستگاری سوژه از  هایی که سکنش اختیار او قرار دهد،

های روحی  انجامد و رهایی نوع بشر از بحرانت میبحران معنویّ

ارمغان می  پیوند    در سینمای روبر برسون  آورد.را به  رستگاری 

های برسون  تت دارد شخصیّزندان در مسیحیّ  نزدیکی با استعارة

  فقدان ایمان رنج   رستگاری روحی هستند. آنها از بیماریِ  در پی

  پی آنند تا روح خود را از اسارت برهاند و رستگار   برند و درمی

د بر امر  شوند، رستگاری در سینمای برسون از طریق ایثار و تعهّ 

زه و   درایر رستگاری با معجدر سینمایِ  گیرد،اخالقی شکل می

با  گردد و در سینمایِق میایمان به خدا محقّ  کاپرا رستگاری 

  ع بشر در قالب امری جمعی به منصة نوامید به    رحمت الهی و

 . رسدظهور می
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

Study of the concept of salvation and liberating theology in transcendental cinema 

(Case study of the works of Robert Bresson, Carl Dreyer and Frank Capra) 
 

Abstract 

Salvation and liberation theology are historically rooted in the customs, religious texts, and traditions 

originating from the human community institutions. Liberation theory tries to introduce a spiritual 

solution for saving the human from mental crises. Transcendental cinema tries to express spirituality to 

present an objective image of the human’s effort for achieving mental salvation. This research aims to 

answer the question “What is the concept of salvation and liberation theology in transcendental cinema 

and how has the concept of salvation appeared in cinema?”. In terms of purpose, the research is an 

applied one, and in terms of method, it is a descriptive-analytical study. Data collection was done by 

the library method. The results show that the concept of salvation in cinema is closely bound to concepts 

such as transcendence and greatness. Transcendence in cinema is an individual or collective effort to 

get rid of the crises that have eliminated meaning from the subject’s life. In transcendental cinema, the 

cineaste tries to propose a solution for saving the human from declination by inspiring ethical actions 

that lead to the subject’s salvation from spiritual crises.  

Keywords: salvation, liberation theology, transcendental genre, faith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


