
 

ارزش  جایگزینی  دینی،  هایارزش  و  معنویّت  سقوط   جایبه  هویّتیبی  و  هاارزش  جایبه  هاضد 

و بحران   هویّت  . دكنمی  تهدید   را  انسان   انسانیّت  هستند كه  خطرناكى   دردهاى   ستیزی ازجمله بیگانه

های مختلف  شیوهرود كه به  شمار میكنونی بهۀ  نیازهای ضروری جامع  ازجمله  مختلف  ابعاد   دینی، در 

های سینمای معنا گر  ترین كارگرداناز بزرگ« اینگمار برگمان»در آثار سینمایی مطرح شده است؛  

 آثار خود  در  وی .او است آثار هایشخصیّت ۀهم درونی هئلمس تریناندوه، اساسی شود.محسوب می 

  گرفتار هم   كودكان ی  حتّ  آن   در كه  است  ساخته   جسمانی   گاهی  و  روحانی هایرنج از  سرشار   دنیایی 

ی  حتّ  و  زناشویی نظام  در  خانواده، پریشانی  گسیختگی هم تنهایی، از همچون هاییرنج  .هستند درد

  تنهایی   زندان  از   رهایی  به دنبال  مختلف  های شکل  به  او  هایشخصیّت  . تمام..و  اخالقی  هایدرگیری

  . خدا  دستان   گرفتن  در   یا   و   بینندمی  مرگ  در   یا  را  رهایی   این  .باشندمی  كاه جان   اندوه  و   درونی

  دردهای  دیگر  به  غیره  و  خدا  وجودی  حقیقت  و   آن  از  فرار   و  نیستی   و  مرگ  ۀ مقول  دو  گونهبدین

 بشر   ۀ جاودان  ایاندیشه  و  روانی  و  دینی  هایهمگی، بحران  هااین  .افزود  باید  برگمان  سینمای  هایآدم

 .است داشته  عرضه  سینمایش  در  خود  بدیلبی استادی  با و صراحت با برگمان  كه است بوده
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 یمانیو سوسن نر نه زیاو یمیحسن زاده جوشقان و ابوالفضل ابراه یمهد  

 قدمه م

  نفس   و  عقل  بین  داخلی  نبرد  در  برد.می  یاد  از  نیز  را  خویش  نهایی  هدف  ،كرد  فراموش  را  خود  هویّت  انسان  كهزمانی

  خود  هویّت  به  چون  .گرددمی  «اَضلّ  هم  بل»  استحقاق  درنتیجه  .برداز یاد می  را  خویش  حقیقت  و  خورد شکست می

  دینی   گفتار   و   كردار  ،شناخت  ۀ حوز  سه   در   كند. چنین انسانی نمی  پیدا   دست   نیز   عمل  و   اندیشه   وحدت   به   رسد، نمی

  دنبال   به  را  دینی  فطرت  از  انحراف  مذكور  امر  سه  در  تفریط   و  افراط  هرگونه  ،شود. بدون تردیدمی  ناسازگاری  دچار

)جوادی    شد  خواهد  دینى  هویّت  در  بحران  احساس  موجب  ،هویّت  احساس  در  تعادل  عدم  عبارت دیگر،به  ؛داشت  خواهد

با آن دست به گریبان بوده  از دیرباز    آدمی  هایی است كهترین مقولهبحران دینی یکی از مهم  ۀلئ(. مس48:  1386آملی،  

اند.  ها دستخوش تغییر، تحول و تنوّع در مفاهیم شدهبه شرایط زندگی و اعتقادی انسان معاصر این بحرانو باتوجّه  است

  194۵در سال    فعالیّت سینمایی خود را معاصر سوئدی    ۀ( كارگردان و نویسند2007  -1918)رنست اینگمار برگمان  ا

اثری   كرد  «بحران»نام  بهبا ساخت  ادامها  .آغاز  در  سینمای  ،و  شاهکارهای  آفرینش  خویبه  پرداختی  با    درواقع.  ش 

 كشیده است. به تصویر بشر را  معضالتكه   ین به نگارش متونی فلسفی دست زدگیری از دورببهره 

ایمانی، اندیشیدن به خدا، تردید و شک، وحشت، تنهایی،  ، ایمان، بیخود  آثاردر    برگمانهمیشگی  ۀ  له و دغدغئمس 

جوی خدا بودن، مرگ و دنیای بعد از مرگ، تنهایی، زندگی پر از  وهایی همچون در جستفهلّ ؤمت.  نومیدی اسامید و  

هست    بشریت های برگمان، به نمایندگی از  های فیلمتوجود دارد و حامی شخصیّ   ت و پناه جستن به خدایی كه مشّق

های زمینی و عشق  هایش هم نیست، تقابل بین عشقیا نیست؟ خدایی كه در آثار برگمان به ظاهر خبری از حمایت

هایی  به بشر و بحران مبتالی همسائل ازجمله روابط اجتماعی و مسائل روزمر ۀالهی، تقابل نگاه زمینی و آسمانی به هم

مشاهده  افه  های فلسفی و درون لّفابهام  ای از هپرده و گاه در هالهای برگمان گاه به وضوح و بیاز این دست، در فیلم

اصلی سینمای برگمان در محتوا، اندوه بشر است. رنجِ همه   ۀتوان دانست شاكلمی  این است كهكالم    ۀخالص  شود.می

با    شناخت خدا، شناخت خود، زندگی و مرگ.  ؛شودبشر كه در چیستی و هستی چهار ركن اصلی خالصه می  ۀجانب

  ها شخصیّتشناختی  های دینی، اجتماعی، فلسفی و رواندیگر مقولهیابیم كه  ر و پیگیری در سینمای برگمان در میتفکّ

رو  هویژه دینی روبهای بهاز همین چهار عنصر هستند. تمام این موارد درهم تنیده شده و تماشاگر را با بحران  نمودهایی 

كند یا انسان  یخدا تعیین م كند. آیا چه چیز درست است و چه چیز نادرست؟ آیا باید خدا را باور داشت؟ آیا مرگ را  می

گیرد؟ اگر خدا وجود دارد، تکلیفِ رنجِ بشر چیست؟ اگر خدایی  ش تصمیم میخوی  برای سرنوشت محتوم  به تنهایی 

ها و روحانیون ادیان مختلف  و دیگر پیامبران و یا مردانِ خدا همچون كشیش  )ع(هایی همچون عیسیهست، چرا برگزیده

بار در تمام طول تاریخ است؟  تاند؟ آیا انسان محکوم به زندگی مشّقبوده  سختیچار رنج و  تاریخ، د  به شهادته  توجّبا  

  هایگیر انسان معاصر است كه برگمان در فیلم، دامنتربیشهایی و  چنین چالش  تکلیف دنیای بعد از مرگ چیست؟

  كند.و روشنگری می گذاردمی به نمایش  ان ها را برای مخاطبها و شک به خوبی این بحران خود
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 یمانیو سوسن نر  نهزیاو یمیزاده جوشقان و ابوالفضل ابراهحسن یمهد  

( در  1387اكبری )هایی انجام شده ازجمله:  در مورد بحران دینی پژوهش  ، این پژوهش باید گفت  ۀدر رابطه با پیشین

، عناصر  هویّتهای بحران  دینی، شاخص  هویّت،  هویّتضمن تبیین مفهوم بحران  دینی    هویّتت و  بحران هویّ  ۀ مقال

  ۀ ( در مقال1382كند. مجتهد شبستری )میساز به یک سری راهکارهای كلیدی در این باره اشاره  هویّتساز و  بحران

  و  های اعتقادیالت اجتماعی، آموزهوقوع تحوّ  آید به این نتیجه دست یافته است كه باچرا بحران دینی به وجود می

(  1372)  دیمیتری كیت سیکیس نماید.خ میشود و بحران رهای درونی ناهماهنگ میاعمال و شعائر با دغدغه  ،اخالقی

تحمیلی    هایضربات ناشی از ارزش  دنبالبه  وال مذهب در غرب، بحران دینی در عصر روسو معتقد است ز  ۀ در مقال

ر كنند.  آن را پُ  ، ها و مذاهب بشر ساختهها كوشیدند با ایدئولوژییقرن پانزدهم، خالیی را موجب شد كه غرب  نسرنسا

در    دید،ل آن را در غرب میتحوّ  گونه كه ویزیرا مسیحیت آن؛  تواند مسیحیت باشدنمی  ذهب مدنیر روسو این ماز نظ

. مقصود روسو از مذهب  رواج داشت  ،میان قدرت سیاسی و قدرت مذهبی تقسیم شده بودند  های حکومتی كهنظام

دست بشر، هرگز مشکل بشریّت را كه در    ۀ مذاهب ساختمدنی تشکیالت یک ایدئولوژی سیاسی با محتوای عرفانی بود.  

شیطان هستند كه برای جهان    دستاوردهای ایدئولوژیک، در نهایتِ امر    كنند. مکاتبباشد، حل نمیمی  وجوی خداجست

بررسی بحران  د تاكنون پژوهشی كه در آن به  شانجام شده مشخص  كه  هایی به بررسیهتوجّبا  اند.ما، فاجعه به بار آورده

پدر سی  دینی  برگمان  باشدنمای  نگرفته است   ، رداخته  اینصورت  از  احساس گردید.   رو؛  این پژوهش  انجام    ضرورت 

 ای انجام شده است.های منابع كتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 ها و اصطالحات  تعریف واژه .1

 دین  .1.1

ی اعتقهادات، خهاصهههه اعتقهاد بهه موجود متعهال و فوق  بها مجموعهه  ههاسهههت. این دیهدگهاه، دین راگزاره  ای ازدین مجموعهه

ی ممکن اسهت علیه او  ای الهی اسهت كه از بیرون به انسهان تفضهل شهده و حتّطبیعی هم سهنگ نهاده اسهت. دین عطیه

پذیرد و نقش او تنها تسهلیم و  انسهان دین را میاسهت. در این دیدگاه    Spiritبرخیزد. دین موهبتی از جانب روح الهی  

گوید: دین اعتراف  در تعریف دین می  Herbert Spencerرضها در مقابل اراده و خواسهت الهی اسهت. هربرت اسه نسهر

؛  23  :1388،  باشهد )هیک   شهناختبه این حقیقت اسهت كه كلیه موجودات، تجلیات نیرویی هسهتند كه فراتر از علم و 

)تیلیش،    شههناسههاند  Spiritهم دین را عنصههری خالق از روح بشههر  P.Tillichپل تیلیش  .  (264-2۵9:  1390،فعالی

1398 :1۵.) 

   سینمای دینی  .1.2

سینمای دینی ما است و فرق سینمای دینی ما و مسیحی نیز در این    ،دهدسینمایی كه فرهنگ و تمدن اسالمی را نشان می

نکته است. ما باید در سینمای دینی فراتر از این مقوله برویم و نباید این را در یک چهارچوب خیلی كوچک منحصر كنیم.  

  دمان را داشته باشیممعیارهای خو  بایستبلکه می  ،كش مسیحیت برای ترسیم سینمای دینی استفاده كنیم خط  از   نباید  ما

(https://www.tasnimnews.com) .  هر سینمایی كه فاقد فحشا    عقیده داردتعریف سینمای دینی    امام خمینی )ره( در

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/82157/%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c_%da%a9%db%8c%d8%aa_%d8%b3%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b3
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برهان    .تواند باشددر این سینما همه چیز غیر از فحشا می  ،عبارت دیگربه  ؛ در جهت سینمای دینی گام برداشته است  .باشد

كند، دینی  خلف در تعریف سینمای دینی آورده است كه سینمایی كه از دین به منظور تبلیغ مقاصد سیاسی استفاده می

و به زیارت    فیلمی كه در آن نماز بخواندبه همین دلیل    ؛در تعریف سینمای دینی نباید به ظواهر دینى بسنده كرد  .نیست

لم دینی باید  یشود. ف ی تلقی نمیینفیلم دیک  دینی را انجام دهند،    ن قبیل فرایض یو از ا  روزه بگیرند، صدقه بدهند  ،بروند

به كثرت و ظواهر دنیوی نجات  برانگیزد و او را از دام تعلقات    و معاد  أه تماشاگر را به مبدتوانایی آن را داشته باشد كه توجّ

: 1384رهاند )اسفندیاری،  ها و شیاطین و هواهای نفسانی وا میرا از چاه طاغوت  نتیجه سینمای دینی تماشاگر خود ؛ در  دهد

48-۵4 .) 

پردازد. نخستین رویکرد سینمای  روزی رستگاری و نیکی بر تاریکی و جهل و شر مییبه درگیری خیر و شر و پسینمای دینی  

فقط    یلمی اگر فنباید فراموش كرد كه    م دینی و ایمان انسان به عالم معناست. البته ی مفاهی یرروایت تصو  دینی، پرداختن به

ا داستانی دیگری  یتوان هر روایت تاریخی  شود. در فیلم مینمی  ای دینی محسوبمسین   لزوماً ،ری را روایت كند بزندگی پیام

به تصویر درآورد و   به همین صورت  باشد  موضوعآن را تحریف كرد، ولی اگر  ی  حتّ را  توان آن را  می  ،فیلم مفاهیم دینی 

شماری را در  های بیا آرمانی باشد كه شاخهی اخالقی    سینمای تواند نوعی  درواقع سینمای دینی می  ؛ دینی نامید  ینمایس

ذارد گ وجود میۀ  ست. سینما تنها هنری است كه در عالمی پا به عرصا  گیرد. قدمت سینمای دینی به قدمت تاریخ سینمابرمی

 (.28: 1383كه عالم دینی در آن مستور شده است )مددپور، 

و جانستن   یبارسوت  ، نهیزم   نیدر هم  كتاب مقدس است.  یهاداستان  ف یعرصه هم رد  نیفعاالن ا  یدر نزد برخ  ی نید   ینماسی

و    ی )بارسوت  می برسها به خدا  آن  ی و از هر دو  م یداشته باش   ی.د ی.وید  گر یو در دست د  لیدست انج   کیدر    دی با  معتقدند 

 ی برا  هارائه شد  ی داستان  یاز الگوها  ی کی   وجود دارد. مثالً   ز ین  یوطن   ن ظرانصاحب انیدر م شهی اند  ن یا  (.27:  138۵جانستن،  

 دارنده لیطاغوت و گس   ، یراهنما، منج  طان، یشامل سالک، ش  لمیف  ت یّشخص  ی برا  ها یژگیو  یبرخ  ۀ دربردارند  ی ن ید  ی نمایس

همان راهنماست كه در مقام    ی و منج   كندیكمک م  ی به قرب اله  دنی رس  یاست كه سالک را برا  یتیّ راهنما شخص  .است

. فرستندیرا م   امبرانیها پتامّ  تی نجات و هدا  یدرواقع خداوند است كه برا  دارندهلیگس  ،بیترت  نیبه هم  .دیآینجات برم

  وسف ی)  شودیاسالم استفاده م  خینقل شده از امامان معصوم )ع( و تار  یهایتو حکا  یقرآن  یها ناز داستا  ییروا  یالگو  نیدر ا

 ر تفکّ  ۀسطح رابط  .ستی ن  ینیمحدود به كتاب د  صرفاً  ین ید  ینما یس  ست كهیدرحال   نیا  .(۵04-۵0:  1390  ،، غالمرضا زاده

  ن،ید  ی ایو اول   امبران یپ   ی در چارچوب زندگ  یینمایس  یهامل ی در ف   ین یو صور د  ن یحضور مضام  یساز لمیف   انی و جر  ی نید

تازه در    یهاچهره  و  هاهدیدر ا  ین ید  یهاو داستان  می مفاه  یو بازساز   ی نید   یاعتقادات و باورها  ،یمذهب   یهاها و گروهتسنّ

  ی ن ید  ینمایآنچه متعلق به س  ۀچهار بخش قرار ندارد و هم  نی خارج از ا  ین ید  ینما ی درواقع س  .است  ین ید  غی امروز تبل  یایدن

دسته حاضر در   نیترعیو شا  نی تریاصل  دیشا  ین ید  ی. حضور اعتقادات و باورهاردیگیها قرار مدسته  ن یاز ا  یک یاست در  

  ز ین  یاعتقادات مذهب ها و  . سنتشودیرا شامل م  یینمایس  یهااز موضوعات و گونه  یاگسترده  فیكه ط  است  ی نید ینمایس

  ی هاارائه داستان  ،حالنیخودش را دارد. با ا  ژهیو  گاهیجا  ،ینید  ینمایدر س   .پردازدیم  ینید  یباورها  ۀتر به ارائطور خاصكه به
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 یمانیو سوسن نر  نهزیاو یمیزاده جوشقان و ابوالفضل ابراهحسن یمهد  

  یخ یتار  ی نمایاست كه استفاده از س   ی نی د  ی نمایر سد  گرید  ۀ دست  زینها  آن  ی بازساز  ا یو    مقدس(   تاب)برآمده از ك   ی نید

 (269-282: 1380ی، ددسته باشد )محمّ نی ا یبرا یترمناسب ریتعب دیشا

 دین و امر قدسی در نگاه جامعه شناساندن مدرن .2

از    برخی(.  117:  1387،  دین همان احساس است و این پایان سرگردانی دین است )تیلیش  كه  پل تیلیش عقیده دارد

نیزنویسندگان غربی، چون   پارتو و لنین  انگلس،  نیاز  فروید،  اقتصادی،  منافع  انعکاس ذهنی  یا  های  دین را محصول 

ماده گرایان افراطی هستند و دین را اساساً    اند، اینان تقلیل گرایان اثباتی وزیستی یا تجربه ناشی از محرومیت دانسته

،  زاده، حسنوسفگیرند )یای ثانوی، یعنی انعکاسی از سیماهای پایا و اساسی رفتار انسانی و جامعه درنظر میپدیده

یا اثباتی، باورهایی كاذبند و دین،    به معیارهای علم مادیهتوجّگرایانه، باورهای دینی بادر این نگاه تقلیل  .(219:  1390

از جامعها  امّ  نوعی فعالیت شناختی و ذهنیتی فردی است. از تقلیلبرخی  امیل دوركیم،  اثباتی  شناسان مانند  گرایی 

شوند. تعریف دوركیم از  تری دارند. اینان بین مقدس و دنیوی )نامقدس( تمایز قائل میگیرند و موضع نرممیفاصله  

  س است؛ یعنی اموری كه حرمتای از اعتقادات و اعمال مرتبط به امور مقدّدین، بدین صورت است: دین، نظام یک ارچه

كنند، در ضمن یک اجتماع اخالقی موسوم  عمل می  هابه آنكسانی را كه    ۀ هماند، اعتقادات و اعمالی كه  یافته و ممنوعه

 این تعریف محوریت را به عمل دینی داده است نه اعتقادات. .(62: 1382، كند )دوركیمبه كلیسا با یکدیگر متحد می

  گذری کوتاه به چند اثر برگمان .3

داستانی آثار او، بسیار ساده و برآمده از موضوعات اجتماعی و  یابیم كه خط  ررسی اجمالی سینمای برگمان درمیدر ب

فردی است كه در تمام جوامع وجود دارد. پروفسوری كه همسرش را از دست داده و حاال در حدود هشتاد سالگی برای  

را    ای كه پس از اتمام جنگ قصد رفتن به خانههای وحشی(؛ شوالیه)توت فرنگی  اخذ نشان افتخار دعوت شده است

)مهر هفتم(؛ دختری از    شود كه زمان مرگش فرارسیده است خورد و با خبر میمرگ بر می  ۀ دارد و در سفر به فرشت

دو    .فریادها و نجواها()  انداش آمدهبرد و در حال مرگ است و دو خواهرش برای مراقبت از او به خانهبیماری رنج می

دیگری  ا  امّ  ،دنیوی  هایلذّت  به دنبالخود را دارند، یکی ولنگار و    یویژهات  رتفکّخواهر كه هر كدام روش زندگی و  

هایی بر برند و كشمکشسر میخواهر دوم بیمار است، چند روزی را در شهری غریب و در هتلی به  .ستا  او مخالف با  

انجام وظایف روزمر  روزها )سکوت(؛ كشیشی داغدار همسرش است و    شان با هم دارند های زندگیسر روش   ی هرا با 

فاقات معمول انسانی را در  ای از روابط و اتّ خلوت، كلیسا چندان شلوغ نیست؛ مجموعه  ۀ در آن منطق   .گذراندكلیسا می

اهد، مرد خودكشی  خورا از كشیش می  خودهای اعتقادی  الؤفیلم شاهد هستیم؛ زنی عاشق كشیش شده، مردی جواب س

نور زمستانی(؛ دختری  )  دهد ، مراسم و مناسک كلیسا را تا آخرین لحظات فیلم انجام میكند و كشیش طبق معمولمی

بیماری او حاد است و ممکن  ا امّ .آورندمحل سکونت پدر می ۀپریش را پدر و همسرش با امید بهبودی او، به جزیرروان

  فرستند و خواست خانواده، او را دوباره به آسایشگاه می  خود  میل   برخالفدوباره و  ،  رواین؛ از  است به خودش آسیب بزند

پسر و دختر نوجوان و كوچک او مخالف  ا  امّ   ،كنددر یک آینه(؛ زنی شوهر مرده، با كشیشی سختگیر ازدواج می  نهمچو)
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گیرند با ترفند خودشان را از دست كشیش  اینکه تصمیم میبرد تا  كند و مادر رنج میها را تنبیه میهستند و ناپدری آن

 )فانی و الکساندر( و... رها كنند 

 ساختار سینمای برگمان  .4

ازجمله مواردی كه آثار این استاد  ا  امّ   توان دید.های برگمان میسطحی و قدم اول تحلیل اكثر فیلم  ۀسادگی را در الی

معناگرا، منحصر به فرد    هایدر بین كارگردانی  حتّسینما را نسبت به بسیاری از فیلمسازان دنیا، متمایز و  برجستۀ  

پرداخت و اجرای به ظاهر   ۀهای مختلف هر اثر در ساختار، مثل نحوالیه  ها اشاره كرد:توان به این مقولهمی  كند،می

های به شدت قدرتمند و بدون  استفاده از نورهای اكس رسیونیستی با سایه و روشن تند، میزانسن  ۀ محتوا، نحو  ۀساد

كارگیری موارد تکنیکی همچون  شود، بهها دیده میای موارد وفاداری به تئاتر هم در آناضافات و هرزرفتگی كه در پاره

، انتخاب و هدایت درست بازیگران  هاشخصیّتات  )نمای درشت صورت( برای نمایشِ دنیای نابِ درون و احساس  كلوزآپ

ن و اثربخش  پردازی رواتیّشخص  در نهایتهایش،  لمیها در اكثر ف مداوم از آن  یهو تربیت چند بازیگر خاص و استفاد

انتقال  های مفهومی در  به جا از زبان و دیالوگا  امّ  و سطوح عمقی محتوا مثل استفاده مختصر  برای بازیگر و مخاطب

وتاب مسائل و مبهمات  مخاطب، پیچ  اَثمر برای بازیگر و نهایت بهترِ مضامینِ زیرمتن، تحلیل محتوای به غایت پخته و مثمر

اجتماعی و فردیِ معمول با رنگ و لعاب افکار و اعتقادات شخصی، قوام بخشیدن به اركان و    های لذّتی  دینی و حتّ

كاوانه،  ها و مضامین دینی، عرفانی، فلسفی، روان های كم زرق و برق و اغلب سیاه و سفیدش با آمیختن دیدگاهاجزای فیلم

 محورانه و انسان مدارانه.  خدا

دهد  مدرن و محتوای اگزیستانسیالیستی انسان را محور قرار میبا ساختاری پستنداشتن تاریخ مصرف؛ سینمای برگمان  

و روابط انسان با خدا، انسان با انسان دیگر، انسان با دین، انسان با هنر و عشق و كائنات، انسان با مرگ و زندگی و  

های  او و سینمایش، مباحث و چالش  ۀدهد و از طرفی موارد مورد عالق ه قرار میسرانجام انسان با خودش را مورد توجّ

  گان آیند آموزد، بلکه  گیرد و میتنها انسان معاصر از آن بهره مینهرو  ؛ از اینتاریخی است  ۀمهم هر انسانی در هر بره

اندیشه به ارزش  آثارش پی خواههم  برای همنهای برگمان در  البته  برد. و  اندیشه و هر فرد اهل هنر و   ۀد  اصحاب 

 سینما، در اقصی نقاط دنیا قابل استفاده و برداشت بوده و خواهد بود.

)تمام آنچه در فیلم به دستور كارگردان    هایفرد برگمان را فراتر از میزانسنبا توضیحاتی كه داده شد، سینمای منحصربه

فیلمبرداری استادانه و كم نظیر، طراحی صحنه و نور معنادار و در  بیند.( به جا،  را می  گیرد و مخاطب آنمیانجام  

زیرا تمام تکنیک و شعور    ؛ ساختاری، در عمق و ژرفا باید دنبال نمود  هایدرخشان و دیگر تکنیک   هایخدمتِ كار، بازی

  كه اغلب   قرار دارند  او   ارآث  ۀشناسانت عالمانه، حکیمانه، عارفانه و روانكارگردانیِ او تمام قد در خدمت محتوای به شدّ

دست به گریبان بوده و هست،  ها  آن  های دینی كه بشر بادینی و بحران  هایلفهؤهای خود را در بستری از مپیامها  آن

صریح و بی پرده    هایتی و یا دیالوگها با همان شاكله و نمادهای سنّ البته این رویکردها در برخی فیلم  كنند.میبیان  

نقش دلقک در رویا و بیداری از    شخصیّت نمایند مانند وجود و عینیت دادن به فرشته ی مرگ؛ تصویری كه  رخ می
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 یمانیو سوسن نر  نهزیاو یمیزاده جوشقان و ابوالفضل ابراهحسن یمهد  

و    « مهر هفتم»كلی تمام لحظات فیلم    طور ه  بیند؛ نمایش اتاق تمشیت در كلیسا و ب)س( و عیسی)ع( می  مریم مقدس 

فانی  »؛ یا فضای كلی و حاكم بر فیلم  «ور زمستانین»سرتاسر فیلم    هاییا اجرای مراسم عشای ربانی در كلیسا و دیالوگ

 گذارد.  میكه خانه و آداب و سبک سنتی زندگی نقش اول مرد را به نمایش  « و الکساندر

ساختاری و معنایی   ۀاستعار ۀ، در پس پردینیهای دها و بحراندر برخی از آثار برگمان، این تعاریف و تعابیر یا چالش 

از مرگ،    « وحشی  هایتوت فرنگی»تعریفی كه در فیلم    مثال عنوان  هب؛  اندقرار دارد و یا شکل و رنگ نو به خود گرفته

برداری  شود، به شکلی مدرن، بیان شده كه برای درک مفاهیم آن نیاز به تعمق و الیهمیزمان و دنیای پس از مرگ داده  

قهرمان   در سکانساست؛  رویایی    ۀ اولی  هایداستان،  كه  میفیلم،  كا  تربیشبیند  یک  استبه  شبیه  میان  .بوس    ۀدر 

طور ساعت جیبیِ  رد، همینهای شهر، سرگردان و راه گم كرده است، ساعت روی دیوار، عقربه نداها و ساختمانخیابان

كش كه تابوتی از داخلش بیرون  نعش  ۀیک كالسکبیند با صورتی درهم ریخته و س س  می در سرگردانی مردی  ،  خودِ او

كاوانه و سینمایی  شود. اگر این تلقی تحلیلی، روانمییابد و شوكه میكه قهرمان فیلم، جسد خودش را در آن  افتد می

مرگ در فیلم مهر هفتم قرار دهیم كه    ۀ وحشی را در كنارِ حضور فیزیکی و نمادین فرشت  های از مرگ در توت فرنگی

شود و تا پایان بازی به او فرصت زندگی  می در قالبی تئاترگونه و با ژانر كمدی با نقش اول فیلم وارد بازی شطرنج  

مشترک نیز،    فۀلؤبرای بیان یک تم یا می  حتّدهد، خواهیم دید كه با یک كارگردان بسیار خالق طرف هستیم كه  می

 زند.می در ساختار، میزانسن، ژانر و محتوا   دست به ابتکار

 های بحران دینی در سینمای برگمان لفهؤم .5

 یگانگی  .5.1

های برگمان به چشم  مغز و معنای فیلم  را پُترین بحرانی كه در محتوای به ظاهر ساده امّو بغرنج  لهئمس ترین  اساسی

چرا خدا  چیستی و هستی خدا و اینکه    گردند.خویش می  یهها به دنبال خدای گم كردت یّشخصخورد این است كه  می

اتّ برابر  پلیدیدر  نهایتها، و  ها، جنگ فاقات،  بهها سکوت كرده است و كاری نمیرنج آدم  در  عبارت دیگر، هر  كند؟ 

خود، خدا    گمانی در آثار برگمان از كودک تا پیر، زن و مرد، فرزانه و پریشان حال و... در تالش هستند تا با  تیّشخص

 گوید:نامه میچنانکه مولوی در نی، درک كنند و چه بسا یار او شوند. بشناسندرا 

ظنّ از  كسی  من  هر  یار  شد   خود 

 

من  اسرار  نجست  من  درون   از 

 

 (.۵: 1390)مثنوی معنوی، 

های آثارش را به  های خود درصدد است كه آدمگویی برگمان ندای خداوند را از قول مولوی شنیده است و در فیلم

ء وال تَفَکَّرُوا  شَیْ  تََفکَّرُوا فِی كُلِه  گسیل دارد كاحادیث  غیرممکن از دیدگاه  ی  حتّموریت مبهم، سخت و  أدنبال این م

نَْفسََک    )ع(و از طرفی به فرمایش امیر مومنان(  389ه:  الفصاح)نهج  اللَّهِ  ذَاتِ  فِی   .(146  / ۵2بحاراألنوار،  )اَللّهُمَّ عَرِّْفنى 
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خودش به    ۀو هر كسی به شیو  ثار برگمان هم به دنبال آن هستندهای آتیّشخصای است كه انسان معاصر و  استغاثه

و  (  ۵/194  غررالحکم، )   فرمایند: مَن عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه. در جایی دیگر میباشدمی دنبال شناخت و آگاهی از خدا 

  خودشناسی؛ انسان، بر قایقِ   ۀاین منظری اگزیستانسیالیستی برای رسیدن به شناخت خداست. خداشناسی از دریچ

 خدا برسد. شناخترا بگشاید و از دریای خود عبور كند تا به اقیانوس  اندیشه باید سوار شود، بادبان شعورش

های خود این شعار  غرب، در آموزه  ۀ گذاران فلسف كه سقراط از بنیانآنچنان ؛ه از دیرباز با انسان زاده شده استاین قصّ

اگزیستانسیالیستی    ۀ ت فلسف ماهیّشعاری كه بر پیشانی  (.  12:  1394)ملکیان،    را تکرار كرده است كه خود را بشناس 

خدایانه و خداباور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل بیستم  اگزیستانسیالیستی با دو رویکرد بی  ۀغرب نقش بسته است. فلسف 

دان و فیلسوف آلمانی تبارِ آمریکایی سایه افکند  پل تیلیش، الهی  ۀ آن بر اندیش  ۀخداباوران  ۀ وجود آمد كه شاخدر غرب به

بگوید.تا   از رهگذر خودشناسی است، سخن  انسان معاصر كه خداشناسی  از دلواپسی غایی  نیز  برگمان هم مانند    او 

با نگاهی    شناسیِ وجود خدا رامذهبی و دینی خود یعنی هستی  ۀ بسیاری از بزرگان و اندیشمندان قدیم و جدید، دغدغ

 متبلور ساخته است.   خویش انسان محورانه در آثار 

های  انتشار یافته، زوایا و الیه  یتت، در چند شخص های درونی، روانی و اخالقی یک شخصیّهر هفتم، جنبهدر فیلم م

های اصلی منتشر شده است؛ در مسیر حركت و سفرش، غیر از مالزم كه همچون  تیّشخص یِ شوالیه در بین  تیّشخص

در سکانس    شوند كه نهایتاًساده، با او همسفر می  یهبهانهر كدام به یک  نیز  ، چند نفر دیگر  ستا  او ای همواره با  سایه

اند كه در حال رقص مرگ  دردست هم نمایش داده شدهها در یک صف و زنجیروار دستآن  ۀ )صحنه( آخر فیلم هم

اش  البالِ درون شوالیه كه منطقخیال و فارغشوند؛ آن بخش بیمرگ می  ۀددر یک لحظه همسفر و رهس ار جا  .هستند

ر كند، در مالزمِ  تواند دنیای دیگری از پس عالم كنونی تصوّاندیشد و هرگز نمیاكنون می  ۀزبان زور است و تنها به لحظ

  . است، نه چگونه بودن و چطور زیستناو تجلی یافته؛ برای این وجه از وجود شوالیه، فقط زیستن و وجود داشتن مهم  

گیرد، تبلور یافته،  شوالیه در همسرش و زنی كه مورد آزار یک دزد قرار می  تِ یّشخصاطاعت پذیری و رام بودن    ۀجنب

هاست مطیع و صبور به انتظار بازگشت او نشسته است و زن دیگر داستان كه توسط مالزمِ شوالیه نجات  همسرش سال

بیند، رام او شده و همراهش  مالزم را دور از ناپاكی می  كند و چونشدن دامان پاكش فرار میكند، از آلودهپیدا می

ها خشونت و جنگ و تعصبات  اش فراتر رفته و در جریان سالهای درونیخودِ شوالیه از این جنبه  نهایتدر  ا  امّ   شود؛می

اند، به انسانی دیگر بدل شده، به ابر انسانی  تقلیدی و اجباری كه كلیسا و صاحبان آن به او تحمیل كرده  ۀكوركوران

گر ظاهر  گر و مطالبهشوالیه حاال در مقام پرسش  دنبال آگاهی است؛دنبال معناست، بهاندیشد و بهتبدیل شده كه می

های بسیار در خصوص  الؤش و طوفانی و پر از هیاهو و سدرونی مشوّ ا  امّ  ،كنداختیار می  سکوتظاهر  شده و گرچه در  

ای از ارتباط با این موضوع ترین نشانهترین و كوچک هستی و چیستی خدا دارد و هر جا در مسیر سفرش تا خانه، كم

ها متهم به  كشیشدست به دامن زنی كه از سوی كلیسا و  ی  حتّ تِ خدا،  ق پرسد و تا كشف حقی الش را میؤیابد، سمی

 او از شیطان در مورد چیستی خدا ب رسد و بداند. ۀ شود تا به واسطفروش روحش به شیطان است، می
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قرون    ۀصورت نمادین از زبان شوالیه  انسان رنج دیده معاصر است كه برگمان ب  ۀاین اوج برهنگی و دریدگیِ اندیش 

آگاهی    ۀ وانهادگی بشر در طول تاریخ سخن گفته باشد كه تشن  كند تا بدین ترتیب از رنج تنهایی و وسطایی بیان می

 (.۵8: 137۵)آشوری،  آن را ارائه كرد  ی هاست. این همان مفهوم ابر انسان است كه نیچه نظری

كشیش    تِیّشخصكشیش را وجوهی دیگر از    یهتوان مرد همسایه، خدمتکار و معشوق نیز می  « نور زمستانی»در فیلم   

های فکری، روحی، احساسی و اعتقادی كشیش در بین اشخاص دیگر، فهم بهتر ابعاد  دانست؛ برگمان با تقسیم جنبه

است كه    دردها ای كامل از اندوه و رنج و  مختلف وجودی او را برای مخاطبش سهل كرده است؛ نور زمستانی، مجموعه

اند كه ایمان خود  چنان به او وابسته های دیگر آن تیّشخصزیرا  ؛ توماس( گذاشته شده)  ها بر دوش یک نفر آن ۀ بار هم

جا  آن  او نظاره كرده و تنها او را باور دارند. این اطمینان تا  ۀرفتار، سخنان و اندیش  ۀگیرند و خدا را از دریچرا از او می

ها را با كشیش یکی دانست؛ یک روحِ آزرده، مغموم، سرگردان، پرسشگر و ناامید از  آن   ۀ توان همپیش رفته كه می

 حضور خدا، در چند كالبد.  

توان استر و آنا، كه در این فیلم  ها، میتیّشخصهای معنایی و اعتقادیِ  ترین الیهبا نگاهی به پنهان  «سکوت»  در فیلم

ی از یک نفر كه در دو خواهر جای داده شده است. نبوغی  هویّت  ۀجنبدو خواهر هستند را دو روی یک سکه دید. دو  

متضاد و مخالف از اخالق و ارتباط با خدا    ۀدو جلو  ،تاد سینما به نام اینگمار برگمانیک اس  ۀهای خالقاندیگر از جلوه

گرفتار بستر بیماری كه  ی یافته كه در حقیقتِ معناییِ فیلم یک نفرند؛ استر قبل از رنج جسمانی و  در دو خواهر تجلّ

ش  خوی  بیماری  عاملدر خواهرش آنا نمایش داده شده، و استرِ اسیر و دوخته شده به رخت رنجِ جسمانی كه خدا را  

جا منتج  باور داشته، به آن  پیش از اینهای او برای اعتراض و مقابله با آنچه  داند و از او روی برگردانده است. تالشمی

رود و وی  می  خود  همراه پسربه  كند و  با خدا، او را ترک می  مجدّد   صلحه و شانس و امیدِ روی دوم سکّشوند كه آنا،  می

گذارد؛ استر با  اش در هتلی تنها میداند، با بیماریها را نمیی استر زبان آنشهری غریب با مردمانی كه حتّ  ۀرا در میان

 تا مرگ بیاید و او را فرابخواند. ماند در غربت می رنج و اندوه  سراسرخودش و دنیایی 

 شک، رنج، ایمان .5.2

گیرد  دهد كه یکی زندگی را راحت میبرگمان در فیلم سکوت تقابل سبک زندگی و نوع رفتار دو خواهر را نمایش می

رود؛ در  دنیوی جنسی می  های لذّتدنبال ش ندارد و فقط بهخوی  هی به پسر ترین توجّی كمو از قید و بند رهاست و حتّ

كند و مخالف رفتارهای خواهرش است و در برابر مقابل، خواهر دیگر كه با رنج جانکاهِ بیماری دست و پنجه نرم می

بیماری نگاه او را نسبت به زندگی تلخ و سیاه و از خدا دور كرده و باوری به وجود    .گیرداعمال ناپسند وی جبهه می

اش پابرجاست؛ چیزی كه آنا، خواهر كوچکش را آزار نسبت به خواهر و خواهرزاده  شت ولیّئا احساس مسامّ  خدا ندارد،

آورد تا  روی می  ایه تن فروشیِ بیمارگونهدنبال رهایی از این قیود، ببیند و بهزیرا خود را در اسارتِ استر می  ؛ دهدمی

اند با مخاطب است؛  به این روش، با استر مخالفت كرده باشد. تصمیم اینکه كدام یک برای زندگی انتخاب درستی كرده

به ستوه آورده و منکر  آورمیروی  هرزگی  به  كند و  خواهری كه در لحظه زندگی می او را  بیماری  د یا خواهری كه 
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های پاک و درست و روابط صحیح  خداست ولی رفتار و غرایز حیوانی را دور انداخته و نکوهش كرده و به اعمال و نیت

 انسانی معتقد است.  

آستین مستخدم پیر هتل  دست یاری خداوند از   است؛ بینیم كه خدا او را رها نکردهاندیشد، میبرخالف آنچه استر می

های ممکن برای یک زن، در فیلم  و خفقان دردهاها و كند. برگمان در نمایش رنجبیرون آمده و استرِ بیمار را تیمار می

گاهی ندارد و در روزهای سخت بیماری العالج و نزدیک  سکوت سنگ تمام گذاشته است؛ زنی كه هیچ پشتیبان و تکیه

تِ  ولیّئمس داند،ی زبان مردم آن شهر را نمیشود كجاست و حتّنه، در شهری كه معلوم نمیمرگ، در راه بازگشت به خا

خورد، از رفتارها و خودفروشی خواهرش در رنج  ها را میكشد و غم آنتر و پسر او را نیز به دوش میخواهر كوچک 

ارتباطی با احدی ندارد به جز خواهرش كه او نیز وی  تواند بیرون برود، مضاعف است، از اتاق هتل به دلیل بیماری نمی

اش، خدمتکار  رود، تنها ارتباط او با دنیای بیرون از مرگ و تباهیپناه در حال مرگ رها كرده و با پسرش میرا تنها و بی

به عمد پیر  سو، برای باور به اینکه خدا رهایش نکرده وجود دارد، خدمتکاری كه  ای كمپیر هتل است كه مانند روزنه

روزی استر را نشان بدهد. خدمتکار مانند  خواهد اوجِ تیرهزیرا برگمان می  ؛ فهمدزبان او را نمیی  حتّ انتخاب شده و  

آید تا به استر و مخاطب  تر از مادر به كمکش میمهربان ۀتر یا همان تعبیرِ دایای از آشنا نزدیک پدری مهربان یا بیگانه

 كند. را رها نمیكس فیلم بگوید خدا هیچ 

  . شک در مورد مسائل بنیادینی كه از آن سخن گفته شد .اشخاص اصلی، دچار شک هستند  ۀدر فیلم نور زمستانی هم 

كند از  خود، به یک ناباوری رسیده و گمان می  ۀ است كه در پس انجام وظایف دینیِ هر روز  كشیشیک   فیلم لنقش اوّ

مرگ همسرش كه عاشقانه دوستش داشته پدید آمده است. آیا خدا قادر به  سوی خدا رها شده و این افکار به دنبال  

 كشیش را رها كرده است؟   حفظ همسر او نبوده؟ آیا خدا واقعاً

نم به سوی  خاطر عشق به كشیش، نمهبا  امّ  اش اعتقادی به خدا ندارند در مقابل، نقش اول زن كه نه خود و نه خانواده

شود. گویی در حال گذار از عشقی زمینی،  تر میكشیده شده و هر لحظه به باورِ خدا نزدیک كلیسا و انجام مناسک دینی  

كند و این روند یک فریب دو جانبه برای رسیدن به معشوق  به عشق الهی و معبود جاویدان است. آیا زن تظاهر می

و مرد همسایه كه به عمق    است؟ زمینی است؟ آیا زن از ترس اینکه كشیش او را رها كند، به خدای او پناه آورده  

غافل از آن است كه طناب او پوسیده و خودش  ا  امّ   آیدناامیدی رسیده و به امید ریسمان نجات، به سراغ كشیش می

  زیرا  ؛گردد تر از هر كس دیگری در داستان، گرفتارِ سکوت خداست و در هر گوشه و كناری به دنبالش میهم بیش

مرد همسایه با ریسمان شک و ولعِ آگاهیِ او به قعر چاهِ خودكشی و    . را رها كرده استند خدا دستان او  كحس می

 های كشیش است؟ ب خودكشی مرد همسایه یاسِ ناشی از صحبتآیا مسبّ . كندمرگ، سقوط می

بیند  حت می، زندگی را راتی كه دارد رنج جسمانی و معلولی  با وجودرسیم كه  ها كه بگذریم، به خدمتکار كلیسا میاز آن

ویژه حضور و وجود  در باب مسائل دینی، به ی ویشه كم كرده و به باور قلبچراكه او از اندی ؛و رنج معنویِ كمتری دارد

اند. آیا او به آگاهی كامل  بارز مردمانی كه دلدادگی به معبود را حکم اول زندگی خود قرار داده ۀنمون ؛خدا افزوده است
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اصلی داستان كه شامل تردید معنوی یا بحران    هگر  و چرا او را پذیرفته است؟  چونبیاز هستی و چیستی خدا رسیده یا  

ها با بمب اتم، از دست دادن عزیزان، تکراری و  شمار بشر از جمله كشتار انسانهای بیدینیِ سکوت خدا در برابر رنج

تر به آن پرداخته  شود را بسط داده و دراماتیک ویژه آداب و مناسک دینی میهكننده و بیهوده شدن زندگی بخسته

 .است

 زن، خدا، برگمان .5.3

ای برخوردارند؛ گزاف نیست كه گفته شود این اعتبار به زندگی شخصی  زنان در آثار این سینماگر بزرگ از جایگاه ویژه

ارتباط    بر آن با خواهر خودش نیز ارتباطی تنگاتنگ در حدّكه او پنج همسر اختیار كرده، عالوهگردد؛ جاییاو برمی

برگمان مظلوم، ستم برقرار كرده است. زنِ سینمای  و زجردیدهجنسی  زنان  كش  بد  و  نیک  برگمان  از مرد است.  تر 

 است.  كشیدههایش به تصویر زندگی خود را در فیلم

جسمی    درد و رنج ، گرفتار  «فریادها و نجواها» در فیلم    « اگنس»و    «سکوت»در فیلم    « استر»زن سینمای او یا مانند  

، گرفتار  «پرسونا»  در  «الیزابت»و    «همچون در یک آینه »در    «كارین» برد یا مانند  مرگ به سر می  ۀاست و در آستان

یا همچون   و  پریشان هستند  درونی  احوالِ  و  نژند  روا  « سکوت»در    «آنا »روانی  یا مثل  جنسی می  بط دستاویز  شود، 

با هر قدمی كه   « های وحشیتوت فرنگی» در فیلم  « پروفسور( ی همعشوق ) ماریان و سارا »و   « نور زمستانی»در  « مارتا»

یا    و  گیرداعتنایی مردهای زندگی خود قرار میشوند و مورد بیدارند، دو قدم از او دور میبه سمت عشق خود بر می

مجبور است به ازدواج ناخواسته تن بدهد و تحت سلطه و بردگی مردی خشک و   «فانی و الکساندر» در « امیلی »مانند 

هایِ مدرنِ روزگارِ معاصر و  ها و رنجهایی از زنان آثار برگمان هستند كه در بازتاب دلواپسیها نمونهاین.  خشن دربیاید

اند و در پس ذهن ایشان  پیکرتراشی شدهت و آگاهی كامل توسطِ برگمان  اسیّنمودِ زنان فکور و اندیشه ورز امروز، با حسّ 

ویژه روابط  ها بههایی همچون اوضاع نابسامان روابط میان انسانمفاهیمِ چیستیِ هستی و مسائل روانشناسانه و دغدغه

های زناشویی، خشونت و روی سیاه  معنی بودنِ عشق در جریان بحراناحساسی و عاطفی مردان و زنان خاصه گم و بی

زن در سینمای برگمان واالتر،   ،زنند. با این همهها و سکوت خداوند انباشته بوده و موج می تنهاییِ انسانزندگی، تلخیِ

ی  حتّ ر و  اصرارهای مکرّ به دنبال  «مارتا»سرانجام  «نور زمستانی»تر و قدرتمندتر از مرد تصویر شده است؛ در  با گذشت

را به   ق خودپذیرد تا عشظاهری می صورت هرچند بهرا   «توماس»كه به خدا اعتقاد ندارد، مسلک و خدای  آن برخالف

 او تحمیل كند.

فیلم   ادام  « یوناس»در همان  برای  ناامیدی  به  اتمی  بمباران  و  ا  امّ  زندگی و عدم وجود خدا رسیده   ۀ از ترس جنگ 

امید و كلیسا حفظ كرده و  خود    همسرش  به خدا  آرام  تا   كند شوهرش را متقاعد میرا  نزد  برای  به كلیسا و  گرفتن 

 بروند.  « توماس»كشیش 



 1401 آذر  ، 47شماره   19دوره  117 
106 -  120  

بستر شدن ناخواسته و اجباری با او و  بر همسرش در اعتراض به هم  «كارین»استیالی    «فریادها و نجواها» در فیلم  

ست، تا بدان حد  ا  های او رنج و بدبختی  ول ئمس در اعتراض به خدایی كه از نظرش وجود ندارد یا سکوت كرده و    تلویحاً

سازد تا بدین  ای از آن اقدام به خودزنی كرده و زنانگی خود را مجروح میاست كه گیالس شراب را شکسته و با تکه

 كند. فی ودش را مالک بدن و وجودش معرّو خ بایستدسان هم قدرتش را به همسرش دیکته كند و هم در مقابل خدا 

فیلم  روان  ت یّشخص«  كارین» آینه»پریش  گی زندگی  اش كه همگی درگیر روزمرّ برخالف خانواده  « همچون در یک 

ها و  ترین معنا، این بیماران، تصوّر دیدن پدیدهگردد؛ كارین اسکیزوفرنی دارد، در عامدنبال امور معنوی میهستند، به

كه یکی از دالیل محکمِ بیماری او، عدم وجود عشق  توان فهمید  با تماشایِ عمیق فیلم می  ، موجودات غیرواقعی را دارند

الی شکاف  باشد؛ او در اتاقی خالی و در البهبین كارین و همسرش میی  حتّو معنویت و محبت در بین افراد خانه و  

زند؛ این  میبیند و با او حرف  پردازد و او را به شکل عنکبوتی میدیوار و در زیر كاغذ دیواری، به جستجوی خدا می

او را    ۀثیر حضور چندروزأدر پایان فیلم، تا  امّ  ،كند حم خانواده و مخاطب را نسبت به او بیدار میشرایط كارین حس ترّ

كند و در پایان فیلم  مهری شوهرش، وادار به درآمیختن با خودش میتوان دید، برادرش را به دنبال بیبر افراد خانه می

، بعد از فرستادن  است  ش زندگی نکردهخوی  هاینوشته و در دنیای دیگری غیر از نوشتهمیهم پدر كه تمام عمرش فقط  

دورافتاده، برای پسرش از مفهوم عشق،  ۀ  ثیر اقامت كوتاه كارین در آن جزیرأدخترش به آسایشگاه و تحت ت  یهدوبار

 گوید:  عنوان یک حامی و شاید خود عشق سخن میهزندگی با عشق و خدا ب

 . تونم تو این دنیا زندگی كنمنمیمن  -

 .فقط باید یه حامی داشته باشی  تونی،چرا می -

 .تونینمی تونی یه دلیل واسه اثبات خدا بیاری؟ می  منظورت خدا هست؟  حامی؟ -

 .ها وجود دارهدر دنیای انسان تو باید بدونی كه عشق حقیقتاً تونم،چرا می -

 چجور عشقی منظورته؟  -

 .ترین نوعشترین و واالپست  ترینش،ترین و كوچک بزرگ نوعش، همه  -

 تمایل به عشق چی؟  -

 .همه نوعش اعتمادی،اعتماد و بی تمایل و انکار عشق، -

 پس میگی عشق دلیل وجوده؟ -

 ...دونم كه عشق دلیل وجود خدا هست یا خدا خود عشق استنمی  -

 ...برای تو عشق و خدا یکی هستند -

 .ناامیدیم كمتر شه احساس پوچی نکنم،  كه  شهباعث می رتفکّاین - 

 ...ادامه بده پدر -

 .خوادهمون چیزی كه خدا از ما می كنه، ناامیدی رو به زندگی تبدیل می عشق چیزیه كه پوچی رو به فراوانی، -
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ینی بهش كمکی    پدر اینجوری كه تو میگی خدا باید اطراف كارین )خواهر مریضش( باشه؟چون خیلی دوستش داریم،   -

 كنه؟ می

 ...آره، مطمئنم- 

ایام جوانی پروفسور بورگ، این گونه بر او حاكم شده است    ی هاستیالی سارا معشوق   «های وحشیتوت فرنگی»در فیلم 

هی  توجّسردی رفتار آیزاکِ جوان و بی  هر دو نفرشان به خاطر  ۀهای جداگانكه حتّی در روزگار پیری و با وجود ازدواج

و به دیدن سارا و   آیزاکِ پیر، به دوران جوانی كه برگمان مخاطب را به همراه وریطبه ،ست ا ، هنوز هم به یاد اوبه سارا

اش )بازیگر هر دو سارا یک نفر است(، با وی  یک سارای واقعی دیگر، درست شبیه معشوقهی  حتّو    بردخاطرات او می

مهری  اعتنایی و بیمورد بی  " اوالد"پروفسور كه او نیز از سوی همسرش   عروس  " ماریان"شود. در همین فیلم  همسفر می

قرار گرفته، در خالل سفر چند ساعته با پدر شوهرش، با صراحت كالم و قدرت نفوذش، رویِ او تأثیر گذاشته و او را از  

پیله ن به دیگران و اطرافیانش  ت دادكشد و وادار به تماشا و اهمیّبیرون می  ،تنیده بود  اطراف خود  در  ای كه درونِ 

جا خدا  دهد كه ورای عالمِ كتاب و علم و مادیات، دنیای دیگری وجود دارد كه در آنكندو به او این درس را میمی

هاست؛ همچنین به مددِ قدرت معنویِ مادر شدن، كه  تمام نشدنی روابط بین انسان  ۀقدرت مطلق است و عشق، سرمای

تواند  تابد و میروح او و همسرش میای به زندگیِ سرد و بیان است، روح و معنای تازهای از سوی خدا برای زنهدیه

سوی همسرش برگردد  و باید بهاست  شوهرش را با آن و با شکیبایی و مهربانی و عشق متقاعد كند كه راه را اشتباه رفته  

او این فرصت را  و    برایش جبران شود  ،ای گرم محروم بوده استتا روزهای تلخ كودكی كه از نعمت داشتن خانواده

 مدیون ماریان و البته خدایِ ماریان است. 

فرد    به وضوح  توانشود كه با انطباق بیوگرافی و سینمای او، مینمودهایی از این دست در دیگر آثار برگمان یافت می

   اش مشاهده كرد.های وی را در زندگی شخصیزن فیلم هایشخصیّتبه فرد 

 گیری نتیجه 

  با  را  خدا  شخوی  درون  در  یادگیری،  نوع  هر  از  جدا   فرد، .است  آدمی،   فطری   نیازهای   ازجمله  پرستش   و  عشق   به  گرایش

  چنین.  دشومی  آشکار  وی  دینی   رفتار   و  اعمال   در   تمایل،  و  احساس   این.  كندمی  احساس  بندگی  و  عبادت   به   تمایل

  محتوایی   و   ت ماهیّ  لحاظ   به  هویّت  این .  شودمی  تبیین   دینی  هویّت  ۀمقول  در   كند می  پیدا  دین   با   بشر   كه  نسبتی  و  رابطه

  بُعد  ترین مهم  از   به همین دلیل   ؛زند می  پیوند   خداوند   منتهایبی  اوصاف   به  وجودی  ۀگستر  حیث   از   را   انسان   ، دارد  كه

  قوام   و   دوام  موجب  هویّت  از   بُعد   این  تقویت.  دارد  افراد  یابیهویّت  در   كنندهتعیین  بسیار   نقش   و   رودمی  شماربه   هویّت

  جوامعی  در   ادعا   این   .گردد  هویّت  ابعاد   سایر   در   بحران   ساززمینه  تواندمی  حوزه  این   در   چالش  نیز   و  شود می  آن  ابعاد   سایر

  هویّت   تقویت  به  مردم   كه   دینی   جوامع  در ؛ زیرا  است  صادق   كامالً  كندمی  مشخص   را  آن  ۀ ادار  اساسی   ركن  دین   كه

  این   از.  شد  خواهد  تربیش  جامعه  آن   در  افراد  اجتماعی   و  اخالقی  هایناهنجاری  گمانبی  باشند،  هتوجّبی  خویش  دینی 

 .رسدمی نظربه ضروری  ، امریدینی  رویکرد با آن مختلف  زوایای  تبیین  و  دینی هویّت ۀ لئمس به پرداختن جهت



 1401 آذر  ، 47شماره   19دوره  119 
106 -  120  

مس  و  شیوه  ۀلئدین  به  دینی  است.بحران  شده  آشکار  برگمان  سینمایی  آثار  در  مختلف  مساساسی  های  و  أترین  له 

خورد این است كه  های برگمان به چشم میرمغز و معنای فیلمپُا  امّ  ترین بحرانی كه در محتوای به ظاهر ساده بغرنج

ها،  فاقات، پلیدیخدا و اینکه چرا خدا در برابر اتّچیستی و هستی    گردند.خویش می  ۀكردها به دنبال خدای گمتیّشخص

در آثار برگمان از    شخصیّتیعبارت دیگر، هر  كند؟ بهها سکوت كرده است و كاری نمیرنج آدم  در نهایتها، و  جنگ 

چه  ، درک كنند و  بشناسند كودک تا پیر، زن و مرد، فرزانه و پریشان حال و... در تالش هستند تا با ظن خود، خدا را  

 بسا یار او شوند. 
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