
 مجله تخصصی خردورزی  |  شماره 11  |  بهمن  ماه 1400  |  ویژه نامه سینمای شناختی  |  130 صفحه   |  3 زبانه
همراه با آثار و گفتگوهایی از:
بهروز افخمی، حسن عباسی، تورستن بوتز بورنشتاین، مسعود معینی پور، نادر طالب زاده، سعید مستغاثی
مسعود ده نمکی، رفیع الدین اسماعیلی، سید محمد حسینی، سجاد نوروزی، عباس محسن عبد علی المسفر

فقدان  مدیریت
در سینمای ایران 

جامعه ی کثرت گرا، 
سینمای متکثر

بازآرایی مسائل اجتماعی در سینمای
پس از انقالب اسالمی ایران

سینما،  روایتی
از تصاویر  انضمامی 
نگاهی به فلسفه ورزی 
گزیستانسیالیست در سینما فیلسوفان  ا

دفاع مقدس،
ناب ترین ژانرسینمای 
انقالب اسالمی 

تبیین چالش ها و رویش های سینمای ایران
در گفت وگو با دکتر رفیع الدین اسماعیلی

سینما،   اندیشه هایی
با صدای بلند
  دکتر تورستن بوتز بورنشتاین، استاد فلسفه
دانشگاه علوم و فناوری خلیج فارس
در گفت وگو با مجله خردورزی:
-فرایند تولید اثر، مستقل از ذهن کارگردان است
-سینما، بیان فلسفی تری نسبت به ادبیات دارد
-سینمای متفکرانه کارگردان را به مقام فنا می رساند

سینما
و مدیریت شناختی انسان  

بررسی جایگاه هنر هفتم در مدیریت افکار عمومی
در گفت وگوی ویژه با دکتر مسعود معینی پور

امتناع در حوزه،
ابتذال در دانشگاه

بررسی و تبیین سینمای استراتژیک
در گفت وگو با دکتر حسن عباسی

گفت وگو با نادرطالب زاده، مستندساز و کارگردان
پیرامون فقدان سینمای دینی در جمهوری اسالمی





: صاحب امتیاز
مؤسسه فرهنگی-هنری شناخت

: سردبیر
مجید رحیمی

شورای سیاست گذاری:   
عبدالحسین خسروپناه، حسن صدرایی عارف، محمد حسنی

، محمدرضا کدخدایی، محمدحسن فرج نژاد، رسول لطفی دانیال بصیر

هیأت تحریریه:    
تحریریه ایرانی: فرخنده سادات یزدانی، زینب ابوذری، پروانه بیاتی
، محسن ابراهیمی مائده  محمودی، لیال مجدانی، سمانه مهرپرور

علی خلفیان، مسعود ویژه، حفیظه مهدیان، سیدعلی سجادی
نادر خواجه زاده، علی اصغر سیاحت هویدا

گروه ترجمه: سید محمد امین علوی، سجاد اکبری

فنی و هنری:
مدیر هنری: عرفان خلیلی فر

گاهی فکرت تصویربرداری و تدوین: گروه تولیِد رسانه اندیشه و آ

فضای مجازی:
ندا خلیلی فر

راه های ارتباطی:
نشانی: قم، بلوار بسیج، بعد از خیابان شهید تراب نجف زاده
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***
خــردورزی، یــک مجلــه اندیشــه ای آزاد و مســتقل بــا هویــت اســالمی اســت کــه تأملــی 
دارد در تطبیــق مبانــی علــوم انســانی و اســالمی بــر مســائل و انگاره هــای شــناختی 
انســان در جامعه ی مدرن؛ بدین منظور با رویکردی اندیشــمندانه و فکری، ســعی در 
تجمیــع آثــار اندیشــمندان و متفکــران آزادمنــش و ژرف اندیــش در موضوعــات متعدد 
و متنــوع دارد. خــردورزی وضعیــت کنونی تکثر آراء روشــنفکران و تشــتت آراء فالســفه 
غــرب را فرصتــی مغتنــم جهــت ایجــاد فضــای گفتمانــی اندیشــمندان دینــی می دانــد 
و در تــالش اســت بــا توجــه بــه انگاره هــای ذهنــی اقشــار نخبگانــی در موضوعــات 
مختلــِف حــوزه دیــن و اندیشــه، از خاســتگاه اندیشــمندان اســالمی فضایــی فکــری 
و گفتمانــی را رقــم بزنــد. خــردورزی در حقیقــت محملــی بــرای کنــش ارتباطــی اســت 
کــه در بســتر آن متفکــران آزادمنــش در جایگاهــی برابــر و مبتنــی بــر منطــق و اســتدالل 
ــد. در راســتای وصــال و  ــه بحــث و گفــت و گــو و طــرح دیدگاه هــای خــود می پردازن ب
پویــش ایــن رســالت »مجلــه تخصصــی خــردورزی« از اعانــت تمامــی عالقمنــدان 
در نــگارش یادداشــت، طــرح ایــده و ایجــاد فرصتــی بــرای گفتگــو بــا اندیشــمندان  بــا 
کمــال افتخــار اســتقبال کــرده و دســت یــاری یکایــک آنــان را بــه گرمــی می فشــارد.

***
هنگام ارسال مطلب، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

کنیــد. ارســال  خــردورزی  الخــط  رســم  براســاس  و  شــده  تایــپ  را  خــود  آثــار   - 
- آیین  نگارش و شیوه نامه نسخه پردازی ما نسبت به کلیه آثار اعمال می شود.

یــد، زیــرا مقاالت دریافتــی عودت  - از آثــار ارســالی حتمــًا رونوشــتی بــرای خــود نــگاه دار
داده نمی شــوند.

ــوم  ــیوه های مرس ــاس ش ــر اس ــب را ب ــر مطل ــای ه ــتندات و پاورقی ه ــات، مس - ارجاع
منبــع نویســی دانشــگاهی ذکــر کنیــد.

- به همراه ترجمه، اصل مطلب را نیز ارسال کنید.
- نشانی خود را به صورت دقیق با قید کدپستی و شماره تماس بنویسید.

- خــردورزی در ویرایــش، حــک و اصــالح مطالــب آزاد اســت، امــا چنانچــه میــزان 
ــید. ــد رس ــر خواه ــب اث ــالع صاح ــه اط ــد، ب ــارف باش ــد متع ــش از ح ــش بی ویرای

گاهــی از پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش اثــر خــود هســتند،  - صاحبــان آثــار اگــر خواهــان آ
از طریــق ایمیــل مجلــه یــا از طریــق صفحــه اینســتاگرام بــا ذکــر دقیق مشــخصات خود 

بــا مــا در ارتبــاط باشــند.

موسسه
فرهنگی
رسانهای
شناخت



سینما و فلسفه

خردورزی | شماره یازدهم | بهمن 1400

سینما و مدیریت شناختی انسان  	
|    جایگاه هنر هفتم در مدیریت افکار عمومی     |

|    گفت وگو  با  دکتر مسعود معینی پور    |
|   25    |

سینما، روایتی از تصاویر انضمامی 	
گزیستانسیالیست در سینما    | |    نگاهی به فلسفه ورزی فیلسوفان ا

|   سید صدرالدین فردوسی   |
|   47    |

امتناع در حوزه، ابتذال در دانشگاه 	
|     تبیین تاریخچه و چیستی سینمای استراتژیک در شرق و غرب     |

|     گفت وگوبا دکتر حسن عباسی    |
|   16   |

جامعه ی کثرت گرا،  سینمای متکثر  	
|    بازآرایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقالب اسالمی ایران    |

|   پروانه بیاتی   |
|   35    |

     سینما، اندیشه هایی با صدای بلند
|     فرایند تولید اثر، مستقل از ذهن کارگردان است     |
|       گفت وگو با دکتر تورستن بوتز بورنشتاین       |
|   22   |

     نقد عقل محض
|     بازتاب سنت های فلسفی اروپای قرن بیستم در سینما    |
|    فرخنده سادات یزدانی    |
|   42   |

     سینما، عامل سرگرمی یا ساحل اندیشه؟
|     درآمدی بر پیوند مباحث دینی و اندیشه ای در عرصه سینما     |
|       گفت وگو با بهروز افخمی       |
|   10   |

     رد پای خدای فریبکار
|     تاریخچه و چیستی سینمای فلسفی    |
|    زینب ابوذری    |
|   33   |

                    نقدی بر تقدس فرم و دیسیپلین فرم گرایان 
|    قرابت فهم  های نوازشگر و غربت نقدهای چالش گر   |
|      مجید رحیمی     |
|   7   |

فهرست

سرمقاله



خردورزی | شماره یازدهم | بهمن 1400

هری پاتر، میراثی عربی با روایِت فانتزی 	
|     سینمای جهان عرب، بازنویس سینمای غرب است     |

|     گفت وگو با  عباس محسن عبد علی المسفر      |
|   95   |

    فقدان مدیریت در سینمای ایران
|   ضعف ساختار، استعدادهای سینمایی را تلف کرد   |
|      گفت وگو با  نادرطالب زاده      |
|   91   |

فهرست

سینما و اجتماع

تنبلی و تقدم پول بر هنر در سینمای ایران 	
|    سینمای دینی با روکش های مذهبی   |

|    گفت وگو با  سجاد نوروزی   |
|   62    |

چهره هفت گانه زن در سینمای ایران 	
کار تا قاتلی جانی     | |    از مادری فدا

|   علی خلفیان   |
|   80    |

تحقیر پدر در سینمای ایران 	
|     بازنمایی نقش و جایگاه خانواده در سینمای ایران   |

|     گفت وگو با  دکترسیدمحمد حسینی    |
|   52   |

کار؟  	 پری روِی دل فریب یا مادر فدا
|    بازنمایی نقش و جایگاه زن در سینمای ایران و جهان     |

|   سیدعلی سجادی و مائده محمودی   |
|   71    |

      دفاع مقدس، ناب ترین ژانر سینمای انقالب اسالمی
|      تبیین چالش ها و رویش های سینمای ایران      |
|        گفت وگو با   دکتر رفیع الدین اسماعیلی       |
|   56   |

      سینما، نبرد تسخیر اذهان
|     هالیوود، ابزار رسانه ای امپریالیسم فرهنگی    |
|   مسعود ویژه   |
|   74   |

                    مهندسی فرهنگی، درمان سینمای ایران
|    تبیین موفقیت های انقالب اسالمی در عرصه سینما   |
|       گفت وگو با مسعود ده نمکی     |
|   51   |

     اقتدار زنانه در فرهنگ ایرانی
|     نگاهی به فیلم سینمایی یه حبه قند    |
|   حفیظه مهدیان   |
|   65   |

      ریختارشناسی و گونه های هنرآفرینی زنان
|     زنان در آینه ی سینما و تئاتر ایران    |
|   لیال مجدانی   |
|   85   |

سینما و دین



فهرست

خردورزی | شماره یازدهم | بهمن 1400

اسارت ابزار و شیء وارگی 	
|   ویران شهری و نگون بختی در سینمای غرب   |

|    سمانه مهرپرور     |
|   114    |

سینمای دینی؛ سینمای واقعیت گرا  یا حقیقت گرا؟ 	
|   تبیین خاستگاه و ویژگی  هنر دینی   |

|    محسن ابراهیمی     |
|   105    |

     سینما؛  تفسیر متحرک آیات و مفاهیم قرآنی
|     تحلیل و بررسی فیلم سینمایی  مغزهای کوچک زنگ زده     |
|     نادر خواجه زاده     |
|   109   |

     سینمای آخرالزمانی؛ مسئله ی غرب، رسالت شرق
|     سینمای مهدوی حاصل سبک زندگی ایرانی _ اسالمی    |
|     گفت وگو با سعید مستغاثی   |
|   97   |

     زبان سینما
|     نگرشی راهبردی به سینمای انقالب اسالمی     |
|     علی اصغر سیاحت هویدا     |
|   119   |
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، دنیــای بازنمایــی اســت و جهــان،  دنیــای امــروز
مــا را بــا مجموعــه تصاویــری کــه خلــق و عرضــه 
می کنیم خواهد شــناخت. در عصر مدرن ســینما 
گاه ماســت، »زبان ســینما«  جلوه گــر ضمیر ناخــودآ
کــه در آن بیــان عواطــف و  زبــان واحــدی اســت 
از طریــق تصویــر متحــرك اصالــت  احساســات 
گاهــی بــا ســینما،  خواهــد یافــت. انســان مــدرن 
تجربــه زیســت های متفاوتــی از اقشــار مختلــف 
گاِه انســان  مردم را به تصویر می کشــد و گاهی خودآ
گاهــی متفــاوت  را به وســیله قــوه خیــال بــا ناخودآ
و شــگفت انگیز پیونــد می زنــد کــه فرســنگ ها از 
پنداشــت عمــوم فاصلــه دارد. ســینما پدیــده ای 
شــگفت انگیز اســت کــه اگــر از ماهیــت هنــری 
خــود خــارج نشــود و تبدیــل بــه یــک صنعــت صرف 
گاه  نشــده باشــد توانایــی به تصویــر کشــیدن ناخــودآ

ــر را دارد.   ــک اث ــد ی ــل تولی عوام
از ســوی دیگــر اهمیــت جایــگاه ســینما در نظــام 
اســت،  انــکار  قابــل  غیــر  نیــز  جهــان  سیاســی 
هژمونــی و قــدرت در دنیــای امــروز بــا شــاخص 
رســانه و ســیطره رســانه ای تعریــف می شــود و هــر 
جامعــه ای کــه از مدیریــت ســینما و فناوری هــای 
جــز  سرنوشــتی  بمانــد،  عقــب  آن  بــا  مرتبــط 

داشــت.  نخواهــد  اســتعمار  و  عقب ماندگــی 
عظیــم  ظرفیت هــای  وجــود  بــا  ایــران  ســینمای 
شــناختی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی کــه 
در هنــر هفتــم نهفتــه اســت ســهمی در ســپهر 
تصویــری جهــان امــروز نــدارد و مقهــور ســیطره 
امپراطوری هــای رســانه ای و الگوهــای نانوشــته 

شــده اســت. ســینما در ایــران پــس از انقــاب اســامی رســالت راهبــردی تبییــن مبانــی، تمدن ســازی، 
جهت دهی و مدیریت شــناختی انســان را به فراموشــی ســپرد  و این فرصت عظیم و مغتنم را به چالشــی 

خطیــر مبــدل ســاخت. 
یشــه در چنــد مســئله مهــم دارد؛ در  عــدم اســتفاده از ظرفیت هــای عظیــم هنــری در ســینمای ایــران ر
ســینمای ایــران بســیاری از ســینماگران نگاهــی اقتصــادی و صنعتــی بــه ســینما دارنــد و به اشــتباه متصور 
شــدند فــرم می توانــد به تنهایــی جذابیــت را بــرای مخاطــب تأمیــن کنــد. غافــل از اینکــه جذابیــت ســینما را 
مجــرد از مفهــوم محتــوا و مســأله مخاطــب آن نمی تــوان تأمیــن کــرد و رســالت ســینما عــاوه بــر ســرگرمی و 

جذابیــت، مدیریــت شــناختی افــکار اجتماعــی انســان اســت.
متولیان عرصه ســینما با جدا ســازی فرم از محتوا و تعمد بر این مســئله که این هنر صرفًا و تنها صنعتی 
اســت بــرای ســرگرمی، پشــتوانه های فکــری و محتوایــی خــود را از دســت دادنــد و یــک ســینمای لخــت و 
ــان در ســینما تــاش کردنــد ســینما را یــک موجــود مقــدس  ــان را بــه مخاطــب عرضــه کردنــد. فرم گرای ی عر
نشــان دهنــد کــه نمی شــود بــدان بی احترامــی کــرد یــا دیگرانــی کــه از صنــف آنهــا نیســتند نمی تواننــد وارد 
حــوزه آنهــا بشــوند؛ غافــل از ایــن کــه فــرم، بــدون گرایــش فکــری اساســًا ارزشــی نــدارد. بهتریــن فرم هــا مادامــی 
کــه ممــزوج در مبانــی فکــری و اندیشــه ای عمیــق نشــده باشــند رفته رفتــه افســرده و کســالت آور می شــوند.

در بســیاری از کشــورها، ارکان حاکمیتــی، ســینما را در مســیر خدمــت بــه منافــع ملــی، افزایــش قــدرت ملــی، 
... به کارگرفته و می گیرند. در جمهوری اســامی ســینماگران  ترســیم وجهه بین المللی، دیپلماســی عمومی و

و متولیــان ایــن عرصــه چنیــن مســئولیتی را بــرای خــود قائــل نشــده و احســاس تکلیفــی در اینبــاره ندارند. 
، ســینمایی را  یــان ِشــبه روشــنفکری و لیبــراِل حاکــم بــر عرصــه فرهنــگ، در چندیــن ســال اخیــر جر
انحصارگــرا و خالــی از محتــوای غنــی بــه مخاطــب خــود عرضــه کرده انــد کــه اکثریــت آثــار ســینمایی کشــور 
ــد. ــه تســخیر خــود درآورده ان ــز ب را شــامل شــده و بســیاری از جشــنواره های ســینمای داخلــی و خارجــی را نی
یــا و نقــدی ســازنده اســت در  در شــرایط کنونــی، ســینمای ایــران بــرای ترمیــم خــود نیازمنــد فهمــی پو
، جایگاهــی بــرای بازســازی، نقــد و  یــان فکــری مصمــم و وجــود فهم هــای نوازشــگر حالــی کــه فقــدان جر

ــد.  ــرار نداده ان ــش ق چال
نــی  ــرای مدیریــت نظــام معرفتــی و عقا ــا ب ــه رســانه ای پوی ــه نیــاز وافــر یــک جامعــه ی کارآمــد ب ــا توجــه ب ب
ــردورزی«  ــامی »خ ــاب اس ــاری انق ــه های ج ــی اندیش ــه تخصص ــماره از مجل ــن ش ــان ها در یازدهمی انس
یــم.  یچــه ای متفــاوت بــه اندیشــه ها، مســائل، موضوعــات و چالش هــای »ســینما« بپرداز یــم از در قصــد دار
ــی  : بازخوان ــه آن پرداختــه شــده اســت عبارتنــد از ــژه نامــه ب ی ــی کــه در ایــن و برخــی از مهم تریــن موضوعات
رابطــه تعاملــی یــا تقابلــی ســینما بــا فلســفه، شــیوه های بازنمایــی الهیــات و فلســفه در ســینمای شــرق و 
یبایی شناســی ســینمای انقاب اســامی  غــرب، اگوئیســم فلســفی در فیلم هــای برتــر ســینمای هالیوود، ز
یبایی شناســی ســینمای مرســوم، نقــش ســینما در رشــد و تعالــی خانــواده در جهــان  و تفــاوت آن بــا ز
یختارشناســی و گونه هــای  هنرآفرینــی  پســت مدرن، جایــگاه ســینمای دینــی در بیــن ســینماگران ایرانــی، ر

•. ... الهزنــان در آینــه ی ســینما و تئاتــر ایــران و
مق

سر

نقدی بر تقدس فرم و دیسیپلین فرم گرایان 
قرابت فهم  های نوازشگر و غربت نقدهای چالش گر

|  جمید رحیمی
زی سردبیر جمله ختصیص خردور
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سینما و فلسفه

ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطر
بهروز افخمی، دکتر حسن عباسی، دکتر تورستن بوتز بورنشتاین و دکتر مسعود معینی پور

	 : ثاری از آ همراه با 
پروانه بیاتی، زینب ابوذری، فرخنده سادات یزدانی و سید صدرالدین فردوسی
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وز افخمی وز افخمیبهر گفت وگوی ویژه  با گفت وگوی ویژه  با     بهر

نویسنده و کارگردان سینمانویسنده و کارگردان سینما

سینما، عامل سرگرمی یا ساحل اندیشه؟سینما، عامل سرگرمی یا ساحل اندیشه؟
درآمدی بر پیوند مباحث دینی و اندیشه ای در عرصه سینمادرآمدی بر پیوند مباحث دینی و اندیشه ای در عرصه سینما
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یف نامه |  معر
هتــران،   1335 آبــان  ســوم  متولــد  افخمــی  وز  هبــر
یــون  فارغ التحصیــل تدویــن از مدرســه عــایل تلویز
و ســینما اســت. وی فعالیــت هنــری را بــا ســاخت 
ــاه آغــاز کــرد. او ســینمای حرفــه ای را  فیلم هــای کوت
یــر بــاران« بــه کارگــرداین  بــرای بــار خنســت بــا فیلــم »ز
ســیف اهلل داد به عنــوان مدیــر فیلمبــرداری جتربــه 
ماننــد  آثــاری  فیلمنامــه  نــگارش  افخمــی  کــرد. 
زنــد صبــح«،  ق«، »فر یــوین رعــد و بــر »جمموعــه تلوز
داشــته  برعهــده  را   ... و »شــوکران«  »گاوخــوین«، 
اســت. از دیگــر فعالیت هــای جنــی وی می تــوان 
یــس ســینما، عضویــت در شــورای هنرســتان  به تدر
وایــت فتــح و مناینــده مــردم در جملــس ششــم شــورای  ر

کــرد. اســامی اشــاره 

مقدمه
ــث  ــورد بح ــاز م ــر ب ــفه از دی ــینما و فلس ــاط س ارتب
و نــزاع اندیشــمندان بــوده اســت. پــس از گذشــت 
ســینما  معتقدنــد  برخــی  متمــادی  ســال های 
ــم  ــر عل ــاز از ه ــی نی ــنده و ب ــت خودبس ــری اس هن
دیگــری کــه هــدف از آن ایجــاد ســرگرمی اســت 
روایــت  بــا  همــراه  می توانــد  ســرگرمی  ایجــاد  و 
امــا  باشــد،  اندیشــه ای  یــا  دینــی  داســتان  یــک 
لزومــًا نبایــد در دل هــر داســتانی یــک مســئله ی 
فلســفی و اندیشــه ای طــرح شــود؛ اندیشــمندان 
بــه  نیازمنــد  ابــزاری  به مثابــه  را  ســینما  دیگــری 
کــه در خدمــت فلســفه  پدرخوانــده می پندارنــد 
یاضیــات  اســت و اساســًا هــر پدیــده ای را عقــل و ر
بــا  خــردورزی  تخصصــی  مجلــه  می ســنجند. 
ــفی  ــه های فلس ــد اندیش ــن روش پیون ــدف تبیی ه
در آثــار ســینمایی گفتگویــی را بــا بهــروز افخمــی، 
نویســنده و کارگــردان ســینمای ایــران انجــام داده 
اســت، متــن ایــن گفتگــو در ادامــه تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: مباحــث اندیشــه ای در ســینمای  	
ایــران از چــه جایــگاه و مؤلفه هایــی برخــوردار 

اســت؟
ســازندۀ بعضــی از فیلم هــا چنیــن دغدغه هایــی 
دارنــد. آن فیلم هــا را به این دلیــل کــه نمی تــوان بــه 

آن هــا برچســب فلســفی - دینــی زد، می تــوان فیلم هایــی شــاعرانه به حســاب آورد؛ بنابرایــن می تــوان بــرای 
هــر موضوعــی فیلــم داســتانی تولیــد کــرد. به طــور طبیعــی منظــور شــما از فیلــم، فیلــم داســتانی اســت؛ 
ــرای  ــا حتــی ب ــوان در هــر زمینــه ای پیرامــون افــرادی کــه دغدغه هــای دینــی و فلســفی دارنــد ی چراکــه می ت
کســانی کــه دربــاره معنــای زندگــی تردیــد دارنــد، فیلــم داســتانی تولیــد کــرد. البتــه می توانیــم عنــوان چنیــن 

فیلم هایــی را بــه فیلم هــای فلســفی، دینــی یــا دغدغه منــد دربــاره مســائل ذهنــی تغییــر دهیــم. 

خــردورزی: اندیشــه یــک فضــای ابــری اســت کــه همــۀ ابعــاد زندگــی را دربرمی گیــرد؛ یعنــی شــما هــر  	
موضوعــی را اعــم از روان شناســی، جامعه شناســی، علــوم سیاســی و علــوم دینــی دنبــال کنیــد، آن موضــوع 
در ُبعــد فکــری، اســتداللی و اندیشــه ای ورود می کنــد. آیــا مــا در ســینمای ایــران بــه ایــن دغدغــه رســیده ایم 

تــا چنیــن مفاهیمــی را در فیلــم وارد کنیــم؟
یــق نیســت. فیلــم بایــد بــر اســاس فهــم یــک داســتان پرداز از یــک ماجــرا تولیــد شــود.  ایــن مفاهیــم قابــل تزر
وقتی می خواهیم فیلم داســتانی تولید کنیم، ابتدا متعهد هســتیم تا داســتان، یک داســتان ســرگرم کننده 
یــم. حتــی اگــر اغلــب  باشــد. شــاید بتــوان گفــت حتــی در مرحلــه پایانــِی اثــر نیــز مــا ایــن تعهــد را برعهــده دار
منتقدیــن و کارشناســان، فیلــم مــا را به عنــوان فیلــم تحسین شــدۀ فلســفی معرفــی کننــد، هــدف نهایــی 
ســرگرم کردن مخاطــب اســت. در این گونــه فیلم هــا اتفاقــی بیــش از ســرگرم کردن مخاطــب رقــم نمی خــورد. 
یــس، شــاگردان را ســرگرم هــم می کنــد، منتهــی  درواقــع می تــوان گفــت یــک اســتاد حــوزه علمیــه هنــگام تدر
بــه یــاد خــدا ســرگرم می کنــد تــا کمتــر بــه خلــق خــدا آزار برســانند. بــه نظــر می آیــد ســرگرم کردن بــه هــر طریقــی 

و بــه شــیوه های مختلــف کار بــدی نیســت.

 یــک وســیلۀ ســرگرمی اســت و در ایــن  	
ً
ــا ــد کــه ســینما صرف خــردورزی: شــما از ایــن دریچــه نــگاه می کنی

ســرگرمی ممکــن اســت یــک بــار مفاهیــم دینــی، مفاهیــم طنــز و... نیــز بیــان شــود؟
داســتان خواندن،  از  هــدف  و  ســرگرم کردن  داســتان پردازی،  از  هــدف  حــال  هــر  بــه  ولــی  نــه!  وســیله 
سرگرم شــدن اســت. ســرگرمی حتــی در حــد محــرم، صفــر و آیین هــای مختلــف عــزاداری پیــش مــی رود. 
محــرم و صفــر نیــز بــرای ُپرکــردن اوقــات فراغــت بــا وســائل و شــیوه هایی اســت کــه بــه مــردم، آزاری نرســاند. 

یــم، کار غلطــی نیســت. اگــر عنــوان ایــن مســئله را ســرگرمی بگذار
ســرگرمی مذمــوم نیســت و بــه ایــن مفهــوم اتفــاق خوشــایندی اســت کــه می توانــد هرکســی را ســرگرم کنــد، 
بــدون این کــه بــه گنــاه بیفتنــد. چــرا مــا بایــد بــه ایــن معنــا فکر کنیم که ســینما وســیله اســت و خود ســرگرمی 
نمی توانــد هــدف باشــد؟ بنابرایــن خــود ســرگرمی می توانــد هــدف باشــد. اگــر مــا در زندگــی بــه کســی صدمــه 
ــد از بیشــتر بنــدگان خــدا از  نزنیــم، آزار نرســانیم و تمــام عمــر دیگــران را ســرگرم کــرده باشــیم، به نظــر می آی

لحــاظ آخــرت حتــی جلوتــر باشــیم.

خــردورزی: به نظــر شــما در فراینــدی کــه ترســیم کردیــد ســینما ایــن جایــگاه را دارد کــه انگاره هــای مثبتــی را  	
در ذهــن مخاطبــان کاشــت کنــد یــا این کــه امــروز ســیر ســینمایی مــا اعتنایــی بــه ایــن مســئله نــدارد و عمــاً 

بــه ســمت پوچ گرایــی و نهیلیســم حرکــت می کنــد؟
خــود پوچ گرایــی و نهیلیســم یــک مفهــوم اســت. این کــه بگوییــم مــا می خواهیــم مفاهیمــی را بیــان کنیــم، 
صحیــح نیســت. مفاهیــم را بیــان کنیــم تــا چــه اتفاقــی رقــم بخــورد؟ قــرار اســت یــک مســئله، پارادوکــس 
ــام  ــدی انج ــت کار ب ــی در حقیق ــت حت ــن اس ــاورد ممک ــود بی ــما به وج ــب ش ــن مخاط ــض در ذه ــا تناق ی
داده باشــید. انتقــال مفاهیــم بایــد بــرای برخــی از مخاطبیــن خــاص صــورت بگیــرد؛ بنابرایــن نبایــد بــرای 
وگوطرح کــردن افــکار و عقایــدی کــه بــا پیچیدگــی توســط مخاطــب معمولــی فهــم نشــود، از فیلــم اســتفاده کــرد.
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هیچــکاک در تعریــف ســینما می گویــد: »ســینما 
بی مــزه اش  تکه هــای  کــه  اســت  زندگــی  همــان 
تکه هــای  شــما  همین کــه  کرده انــد.«  حــذف  را 
ــم  ــای مه ــد و تکه ه ــذف کنی ــی را ح ــزه زندگ بی م
به وجــود  فــرم  بچســبانید،  به هــم  را  جــذاب  و 
می آیــد. همان طــور کــه امــکان دارد یــک نقــاش بــر 
ــی را  ــب، رنگ های ــرف ترکی ــا ِص ــو ب ــک تابل روی ی
به وجــود بیــاورد کــه حتــی چیــز خاصــی را نشــان 

ندهــد؛ امــا در دل خــود یــک فــرم دارد.
ــا چیــدن و تعییــن  ــز ب آهنگ ســاز در موســیقی نی
به وجــود  را  فــرم  نوعــی  هــم  کنــار  در  اصــوات 
نیــز  داســتان پرداز  کلــی،  دیــد  یــک  در  مــی آورد. 
همیــن کار را انجــام می دهــد؛ یعنــی در وهلــه اول 
شــما را ســرگرم می کنــد و ایــن مســئله از طریــق 
اســت  به نحــوی  کنــار هــم  کلمــات در  چیــدن 
کــه بــرای شــما ســؤاالتی به وجــود می آیــد. ســپس 
وقتــی ایــن داســتان پیــش مــی رود، شــما می بینیــد 
نه تنهــا حوصلــه شــما ســر نمــی رود، بلکــه جــذب 
آن می شــوید و دلتــان می خواهــد بدانیــد کــه چــه 

ــورد. ــد خ ــم خواه ــی رق اتفاق
کــه  شــد  خواهیــد  متوجــه  کنیــد،  فکــر  اگــر 
در  درســتی  زمان ســنجی  و  یتــم  ر  ، داســتان پرداز
کنــار هــم دارد. او حتــی در  چیــدن حــوادث در 
نمونه هــای بســیار کــم ارزش ماننــد قصــۀ »حســین 
کنــد؛  را ســرگرم  کــرد شبســتری« می توانــد شــما 
ــم  ــم می گویی ــا ه ــل در ضرب المثل ه به همین دلی
یــف  قصــه حســین کــرد شبســتری بــرای مــن تعر
نکــن؛ چــون می دانــم کــه بــا حرف هــای تــو ســرگرم 

نمی رســد. هیچ جــا  بــه  امــا  می شــوم؛ 
داســتانی کــه بــه جایــی می رســد، داســتانی اســت 
به وجــود  شــما  در  را  تجربــه ای  درحقیقــت  کــه 
تــا تجربــه  وادار می شــوید  یعنــی شــما  مــی آورد؛ 
کــه  موقعیت هایــی  تجربه کــردن  کنیــد.  کســب 
واقعــی  زندگــی  در  را  آن هــا  بــود  قــرار  شــما  اگــر 
تجربــه کنیــد، امــکان داشــت تــاوان بزرگــی بــرای آن 
ــم،  ــد. داســتان خــوب، چــه به صــورت فیل ی بپرداز
رمــان، داســتان کوتــاه و هر شــکل داســتان پردازی، 
شــما را پیرتــر و باتجربه تــر می کنــد بــدون این کــه 
البتــه  ببینیــد.  صدمــه  یــا  بــزرگ  آســیب های 

پوچ گرایــی یک ســری مفاهیــم را به دنبــال دارد. کســی کــه ادعــا می کنــد دنیــا تصادفــی بــزرگ اســت و همه چیــز 
بی معناســت یــا حتــی می گویــد انســان فقــط معیــار همــه معناهاســت و انســان به همه چیز معنــا می دهــد، او 
بــرای خــود فلســفه می بافــد و بــرای توضیــح ایــن ادعــا، باید به همه ی آن حیطه ای که ما بدان فلســفه و اندیشــه 

می گوییــم وارد شــود. چنیــن اندیشــه ای در اثبــات بی اندیشــگی یــا اندیشــه ای در اثبات بی معنایی اســت.
مــا نمی توانیــم بخشــی از فیلم هــای ســرگرم کننده را به عنــوان این کــه ایــن فیلم هــا کار مهمــی صــورت 
نداده انــد، نــگاه کنیــم یــا از طرفــی هــم فکــر کنیــم کــه اگــر قــرار اســت فیلم هــا کار مهمــی صــورت بدهنــد، 
لزومــًا بایــد اندیشــه ای را القــاء یــا بیــان کننــد. شــاید شــما بافاصلــه از فایــده و هــدف ســینما ســؤال کنیــد، 
اصــاً چــه کســی گفتــه کــه ســینما بایــد مفاهیــم و اندیشــه هایی را بیــان کنــد؟ معنــا از اهمیــت برخــوردار 
اســت ولــی هنگامــی کــه قــرار اســت بــرای همــه یــک مفاهیــم بیــان شــود، اولیــن چیــزی کــه بایــد پرســید 

دربــاره لــزوم انتقــال معنــا اســت.
حتــی بایــد بررســی کنیــم کــه آیــا ایــن انتقــال معنــا می توانــد ضــرر داشــته باشــد؟ نیچــه می گویــد آمــوزش 
عمومــِی اجبــاری منجــر بــه فســاد عمومــی می شــود. بــرادران افغانســتانِی مــا کــه در اوایــل انقــاب مــا وارد 
جنــگ بــا شــوروی ســابق شــدند، برخــی از بچه هــای تلویزیــون بــه آن جــا می رفتنــد و می آمدنــد؛ چیزهــای 
خنــده داری کــه تعریــف می کردنــد ایــن بــود کــه وقتــی از آن هــا می پرســیدیم چــرا می جنگیــد؟ می گفتنــد بــه 

ایــن دلیــل کــه روس هــا مدرســه ســاخته اند و بــه بچه هــای مــا درس می دهنــد!
گاهانــه، جــّدی و حتــی عقیدتــی بــا آمــوزش عمومــی به نحــوی کــه در ایــران به راحتــی  آن  هــا به شــکل آ
پذیرفتــه شــده، مخالــف بودنــد؛ چــون وقتــی طالبــان بعــد از مــدت کوتاهــی بــه قــدرت رســید، همۀ مــدارس 

را تعطیــل کردنــد و به جــای آن مکتب هایــی کــه تقریبــًا در آن هــا قــرآن خوانــده می شــد را دایــر کردنــد. 

خــردورزی: شــما به عنــوان یــک کارگــردان چــه نگاهــی نســبت بــه ســینما داریــد؟ و هــدف ســینما را چــه  	
چیــزی تعریــف می کنیــد؟

قاعدتــًا منظــور شــما ســینمای داســتانی اســت؛ چــون وقتــی وارد بحــث تصویــر به طــور کلــی می شــویم، 
بردهای مختلفی دارد. ســینمای داســتانی، ابزاری اســت در جهت گسترش تجربه  ســینمای مســتند کار
انســان؛ یعنــی تجربــه حیطه هایــی کــه انســان به طــور معمــول نمی توانــد در زندگــی تجربــه کنــد. البتــه ایــن 
بــه ســینمای داســتانی اختصــاص نــدارد، بلکــه داســتان به طــور کلــی چنیــن کاری می کنــد. شــاید بتــوان 
یبایــی روبــه رو  گفــت کــه داســتان در وهلــه اول ســرگرم می کنــد. ســرگرمی بــه ایــن معنــا کــه شــما را بــا فــرم و ز
یبایــی و کششــی کــه در چیدمــان یــک داســتان وجــود دارد، بــه ســرگرمی شــما منجــر می شــود. می کنــد. ز
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بلکــه  به خطــر نمی افتیــد،  کــه  گفــت  نمی تــوان 
خطــر جــدی شــما را تهدیــد نمی کنــد.

ــک  ــه در ی ــردی ک ــاره م ــم درب ــک فیل ــال ی ــرای مث ب
کشــور غریــب و در یــک آپارتمــان زندگــی می کنــد و 
همــۀ مســتأجرین، او را غیربومــی فــرض می کننــد. 
گذاشــته اند و منــزوی می شــود.  همــه او را تنهــا 
فــرد غریبــه آرام آرام بــه این فکــر می افتــد کــه مثــل 
کــه خــود را از پنجــره بــه پاییــن  مســتأجر قبلــی 
پــرت کــرده، خــود را بــه پاییــن پرتــاب کنــد. در آخــر 
داســتان فکــر می کنــد هــر کســی در ایــن آپارتمــان 
ســکونت کند، به خودکشــی دعوت شــده اســت. 
او در نهایــت خــود را بــه پاییــن پــرت می کنــد و 

کشــته می شــود.
امــکان دارد فکــر کنیــد چنیــن داســتانی دربــاره 
مســئله بی معنایــی صحبــت می کنــد؛ امــا ایــن 
فیلــم به خوبــی ســاخته شــده و بعــد از این کــه ایــن 
فیلــم را ببینیــد متوجــه خواهیــد شــد، طــی رفتــن 
بــه خــارج و کوشــش در آن جــا، امــکان دارد فــرد بــه 
وضعیت هایــی دچــار شــود کــه تعــادل خــود را از 
ــه خودکشــی ختــم شــود. دســت بدهــد و کارش ب

کردیــد  	 کــه شــما بیــان  خــردورزی: ســناریویی 
فراتــر از یــک ســرگرمی اســت؟

بلــه، فیلــم شــما را بــه تجربۀ یــک امــر وادار می کند. 
ــر  ــک ام ــۀ ی ــه تجرب ــما را ب ــتان، ش ــکان دارد داس ام
کنــد؛ امــا دربــاره ســینما،  درونــی و ذهنــی وادار 
فیزیکــی،  تجربــه  انتقــال  بــه  بیشــتری  تمایــل 
مادی تــر و واقعی تــر وجــود دارد. اگــر شــما صحنــه 
یت کنــگ را بــه وســیله رئیــس  کشته شــدن یــک و
بــه  پلیــس  رئیــس  کــه  ببینیــد  ســایگون  پلیــس 
شــقیقۀ فــردی کــه دســتانش بســته اســت شــلیک 
ــد و پــس  ــا مدتــی اصــاً خونــی نمی آی می کنــد و ت
ــر  ــم تأثی ــدن ایــن فیل ــد. دی ــواره می زن از آن، خــون ف
بــه  داســتان پردازی  هیــچ  و  دارد  آزاردهنــده ای 
احســاس  ایــن  نمی توانــد  کاغــذ  و  قلــم  وســیله 
به نظــر  بنابرایــن  بیــاورد.   به وجــود  را  فیلــم  درون 
یــکال، مناســبت  می آیــد ســینما در تجربیــات فیز
دارد.  بیرونــی  انتقــال  در  بیشــتری  توانایــی  و 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه همــه ایــن تجربیــات، 

یــد تجربه هســتند بــدون این کــه صدمه ای  صدمه زننــده هســتند. این گونــه نیســت کــه فکــر کنیــم این هــا مز
وارد ســازند؛ بنابرایــن سانســور از همین جــا شــروع می شــود. برخــی فکــر می کننــد فیلمــی کــه صدمــه می زند 
ــد سانســور شــود. اشــتباه از همین جــا آغــاز می شــود و وســیله ای کــه  و حــال آدم را پریشــان می کنــد، بای
می توانــد تأثیــر فراوانــی بــر روی گســترش دادن تــوان افــراد از لحــاظ عاطفــی و فیزیکــی داشــته باشــد، فشــل 

می شــود. بی تأثیــر  و 
وقتــی بــه ســینما و داســتانی می رســیم کــه در حــال انتقــال یــک تجربــه  اســت، امــا امــکان دارد حــال شــما 
را پریشــان کنــد و تــا مدت هــا از حــال عــادی خــارج شــوید؛ به جهــت همیــن پریشــان حالــی بــا دالیــل 
یــم. فیلمــی کــه در ســینما تأثیــر شــدیدی دارد و صحنه های خشــنی  مختلــف بــه دنبــال سانســور آن می رو
را نمایــش می دهــد، بــه ســادگی بــا ایــن معیارهــای اشــتباهی کــه در ســینما و تلویزیــون مــا وجــود دارد، 

ــد.  ــت می ده ــود را از دس ــر خ ــود و تأثی ــور می  ش سانس

خــردورزی: مــا یــک پشــتوانه مثبــت برگرفتــه شــده از گفتمــان اســامی داریــم؛ چقــدر ایــن تجربــه در قالــب  	
ســینمای داســتانی توســط فیلم ســاز و کارگــردان مــا منتقــل شــده اســت؟ بــه عبــارت دیگــر آیــا کارگــردان و 

فیلم ســاز مــا در ایــن پارادایــم قــرار دارد کــه ایــن مفاهیــم را درک و منتقــل کنــد؟
؛ غالبــًا نیســتند و نبایــد هــم باشــند. چــرا مــا بایــد از فیلم ســاز انتظــار داشــته باشــیم کــه چیــزی بیــش  خیــر
، کار  از ســرگرمی تولیــد کنــد؟ مــا نبایــد بگوییــم کــه ســینما بــه انتقــال تجربــه می پــردازد؛ چــون ایــن کار
ــه اول  ــتانی در وهل ــینمای داس ــم س ــد بگویی ــد. بای ــر نمی آی ــس آن ب ــازی از پ ــر فیلم س ــت و ه ــختی اس س
ســرگرمی درســت می کنــد و اگــر ایــن ســرگرمی مصــداق بیهودگــی یــا لهــو نباشــد، ایــرادی نــدارد بلکــه جــای 
تشــویق دارد؛ چــرا کــه اثــری اســت کــه مــا را بــدون این کــه بــه گنــاه افتــاده باشــیم ســاعتی ســرگرم می کنــد. 
هیــچ فیلم ســازی موظــف نیســت کــه از ایــن ســطح باالتــر بــرود. در واقــع می تــوان گفــت کــه فیلم ســاز بایــد 
احتیــاط کنــد. اگــر فیلم ســاز فکــر می کنــد کــه صاحــب آن فهــم و اســتعداد هنــری اســت تــا مخاطــب را بــه 
یــک تجربــه در طــول داســتان وادار کنــد، بــاز بایــد در ایــن مســئله احتیــاط بیشــتری انجــام دهــد؛ بنابرایــن 
اغلــب فیلم ســازها بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه همــان ســرگرمی خودشــان را داشــته باشــند و ســعی نکننــد 

تــا مــردم را از یــک تجربــه خطیــر عبــور دهنــد.
ــد،  ــاری باش ــد اختی ــر بای ــدن آن اث ــی دی ــود یعن ــده ش ــی دی ــد انتخاب ــد، بای ــد می کن ــری تولی ــی اث ــی کس وقت
بنابرایــن در میــان ســینما و تلویزیــون تفــاوت اساســی وجــود دارد. همچنیــن میــان تلویزیــون انتخابــی بــا 
تلویزیــون غیرانتخابــی نیــز تفــاوت وجــود دارد. بیشــتر سانســورهایی کــه رقــم می خــورد، فیلم هــای ابــزاری 
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بــا  امــا  باشــند  مفیــد  می تواننــد  کــه  هســتند 
را بی فایــده می کننــد.آن چیــزی  آن هــا  سانســور 
ــه  ــان و چ ــب رم ــه در قال ــتان چ ــوان داس ــه به عن ک
ــد به صــورت  فیلــم ســینمایی تولیــد می شــود، بای
ــی  ــود یعن ــت ش یاف ــب در ــط مخاط ــی توس انتخاب
نبایــد محصــول در شــرایطی عرضــه شــود تــا هــر 
بنابرایــن  شــود،  روبــه رو  آن  بــا  بی محابــا  کســی 
سانســور در تلویزیون هــای سراســری موجــه اســت 
این کــه  نــه  دارد؛  توجیــه  کلــی  به معنــای  البتــه 
انداختــن  معنــا  از  و  سانســورکردن  را  هرچیــزی 
درســت باشــد. مجموعــًا بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
کــه بهتــر اســت فیلم ســازها مشــغول ســرگرم کردن 
مــردم باشــند. هیچ کــس نبایــد بــه خاطــر این کــه 
فیلم ســازان فیلــم اندیشــمندانه یــا فیلــم عمیقــی 

نســاخته اند، آن هــا را تحقیــر کنــد.

خردورزی:گاهــی اوقــات مســئله انتقــال تجربــه  	
را  کاری  کارگــردان  یــک  نیســت،  کارگــردان 
اندیشــه ای  و  مفهــوم  کــه  می گیــرد  ســفارش 
خاص را در قالب ســینمای داســتانی بیان کند، 
ایــن مســئله هــم بــه همــان مقــدار خطیــر اســت؟
بلــه خطیــر اســت و امــکان دارد بــه نتایــج عکــس 
آن چیــزی کــه ســفارش داده شــده اســت، برســد. 
چیــزی  یــک  اســت  ممکــن  نیــز  مواقــع  برخــی 
خــاف نظــر ســفارش دهنده تولیــد شــود و حتــی 
داشــته  دنبــال  بــه  نیــز  ویران کننــده ای  تأثیــرات 
باشــد. بــه همیــن دلیــل می گویــم کــه اصــاً نبایــد 
هــر فیلم ســازی کــه فکــر کردیــم یــک ســابقه ای 
دارد و از نظــر سیاســی بــه مــا نزدیکــی دارد، تشــویق 
شــود تــا یــک موضــوع سفارشــی ظاهــرًا عمیــق و 
فاخــر تولیــد کنــد. یــک فیلم ســاز در مرحلــه اول 
کــه می توانــد ایــن  بایــد خــودش مطمئــن باشــد 
ــه  ــد، بلک ــن باش ــا مطمئ ــد و نه تنه ــد کن ــر را تولی اث
عطــش و اصــرار داشــته باشــد کــه چنیــن اثــری را 

تولیــد کنــد.

خردورزی: در این تبیین شــما خود فیلم ســازباید  	
نســبت به آن مفاهیم، زیســت داشته باشد؟

بلــه، اصــاً بایــد نســبت بــه اعتقــاد بــه آن مفاهیــم 

تــاوان داده باشــد. اگــر صحبــت تجربــه اســت، مــا می دانیــم کــه نویســنده های بــزرگ، بــرای این کــه تجربــه 
پیــدا کننــد، در یــک جنگــی شــرکت می کردنــد کــه در آن جنگ هــا نیــز غالبــًا ارتباطــی بــا عقایــد خودشــان 
نداشــته اســت. بــرای مثــال »ارِنســت میلــر ِهمینگــوی« در جوانی با این وجود که شــاگرد »شــروود آندرســن« 
پــا در جنگــی  یــادی دیــده بــود امــا به عنــوان راننــده آمبوالنــس در ارو بــود و در داستان نویســی آموزش هــای ز
شــرکت کــرد کــه هیچ کــدام از طرفیــن را طرفــداری نمی کــرد. راننــده آمبوالنــس هــم شــده بــود تــا مجبور نشــود 
کســی را بــه قتــل برســاند. او خــود را بــه خطــر انداخــت، حتــی زخمــی شــد و تــا آخــر عمــر به خاطــر گلولــه ای 

کــه خــورده بــود، دردی را بــه همــراه داشــت.
خیلــی از نویســنده های دیگــر هســتند کــه در جنگ هــا شــرکت کردنــد ولــی طرفــدار هیچ طرفــی از جنــگ 
نبودنــد. او در جنــگ شــرکت کــرده تــا بتوانــد به عنــوان نویســنده فعالیــت کنــد. یــک ضرب المثــل چینــی 
وجــود دارد کــه می گویــد کســی کــه زندگــی یــک نفــر را نجــات می دهــد، تــا آخــر عمــر مســئول آن یــک نفــر 
باقــی می مانــد. شــاید وظیفــه ذاتــی نداشــته باشــید، اولیــن وظیفــه هرانســانی بــه حکــم عقــل ایــن اســت 
یــد کــه  کــه خــود، گلیــم خــود را از مــوج بــه در ببــرد. اگــر شــما واقعــًا ایــن شــجاعت اخاقــی و روحــی را دار
یــد، انســان بــزرگ  یــد؛ یعنــی بــه طــرف موجــی کــه از آن فــرار کرده ایــد، بازگردیــد و غریــق را بگیر غریــق را بگیر
و شــجاعی هســتید. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هیــچ فیلم ســازی را نبایــد به خاطــر این کــه فقــط گلیــم خــود 
را از مــوج درآورده، تحقیــر کننــد و بگوینــد تــو بی عرضــه بــودی و ترســیدی! همین کــه کســی مــردم را ســرگرم 

کنــد و آزاری بــه خلــق نرســاند، خــودش بســیار خــوب اســت.

گر تبییــن کردیــد، در فضای ســینمایی فعلی  	 خــردورزی: تعبیــری کــه شــما نســبت بــه ســینما و یــک ســینما
جهــان وجــود دارد؟

ســینمای مــا در قــرن بیســتم به وجــود آمــد و بــه نظــر مــن در دهــه نــود تمــام شــد. نکتــه این جاســت کــه آن ســینما 
رقبای حقیر و فقیری مانند تلویزیون و موبایل نداشت. شما می رفتید در یک فضایی مانند معبد، وضعیتی 
هماننــد ریاضت کشــیدن و نیمــه  هیپنوتیــزم در تاریکــی، میــان جمعــی کــه همــه ســاکت نشســته بودنــد و بــه 

گاه بســیار تأثیــر می گذاشــت. عالمــی در پــرده ای بــزرگ نــگاه می کردنــد کــه بزرگتــر از زندگــی بــود و در ناخــودآ
فیلم ســازانی در همــان دوران یــاد گرفتنــد بــا ایــن وســیله کار کننــد. آن ها تأثیرهــای بزرگی صرف نظــر از این که 
ایــن تأثیــرات ویران کننــده یــا خــوب بــود، برجــای گذاشــتند. فیلم هــای بزرگــی از آن زمــان وجــود دارد. حتــی 
اگــر شــما فیلــم بــزرگ بــا همــان مشــخصات و شــرایطی کــه پنجــاه ســال پیــش تولیــد می کردنــد، تولیــد کنیــد، 
به دلیــل این کــه می دانیــد ایــن فیلــم بــر روی موبایــل و تبلت هم دیده می شــود، اثر حقیر و مســخره ای خواهد 

یــادی از تماشــاچیان، آن را در ایــن شــرایط نامســاعد و نامطلــوب تماشــا می کنند. شــد؛ چــرا کــه تعــداد ز
در ســالن ســینما، شــما از عالــم بیــرون نوعــی ایزولــه پیــدا می کنیــد. عالمــی کــه بزرگ تــر از زندگــی اســت را 
گاه یــک حالــت خضــوع  تجربــه می کنیــد. شــما بــه حالــت ســرباال نــگاه می کنیــد؛ یعنــی به صــورت ناخــودآ

		  

فیلــم بایــد بــر اســاس فهــم یــک داســتان پرداز از یــک ماجــرا تولیــد شــود. وقتــی می خواهیــم 
فیلــم داســتانی تولیــد کنیــم، ابتــدا متعهــد هســتیم تــا داســتان، یــک داســتان ســرگرم کننده 
باشــد. شــاید بتــوان گفــت حتــی در مرحلــه پایانــِی اثــر نیــز مــا ایــن تعهــد را برعهــده داریــم. 
حتــی اگــر اغلــب منتقدیــن و کارشناســان، فیلــم مــا را به عنــوان فیلم تحسین شــدۀ فلســفی 
معرفــی کننــد، هــدف نهایــی ســرگرم کردن مخاطــب اســت. در این گونــه فیلم هــا اتفاقــی 

بیــش از ســرگرم کردن مخاطــب رقــم نمی خــورد. 
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پیــدا می کنیــد و فــرد در آن عالــم کــه ماننــد خــواب 
گاه اســت، غــرق می شــود. بــه همیــن  در ناخــودآ
جهــت فیلم هــای بزرگــی ماننــد پدرخوانــده بــه ایــن 
شــکل در قــرن بیســتم رقــم خــورد. شــما نمی توانیــد 
بگوییــد کــه همــه فیلم هــای بزرگــی کــه ســاخته 
شــد، خــوب بودنــد؛ بلکــه می توانیــد بگوییــد همــه 
فیلم هــای بزرگــی کــه تولید شــد، تأثیرگــذار و چیزی 

بیــش از ســرگرمی بودنــد.

خردورزی: آیا ســینما ظرفیت و توانایی بازگشــت  	
به جایگاه پیشــینی که ترســیم کردید را دارد؟ 

بــه هرحــال ســینما بســیار ضعیــف شــده، ســینما 
رســانه های  و  تکنولــوژی  پیشــرفت  جهــت  از 
تصویــری ضربــه خــورده و بــه نوعــی ابهــت ســینما 
را از بیــن برده انــد. البتــه نکتــه دیگــر ایــن اســت 
کــه ســینما انتقادپذیــر نبــود، فیلــم به قــدری گیــرا 
بــود کــه می گفتنــد آن قــدر ایــن صحنه هــا را بــاور 
و  تصویرهــا  تأثیــر  تحــت  کامــاً  مــردم  نکنیــد؛ 
کــه در فیلم هــا حضــور داشــتند،  قهرمان هایــی 
بودنــد. مخاطــب تــاش می کــرد مثــل آن هــا زندگی 
یــکا بــرای جاهــای دیگــر دنیــا اســطوره  کنــد. آمر
ســاخت و تصویرهایــی کــه مــردم دنیــا خــود را بــه  
یــاد تولیــد شــد. بــا  آن تشــبیه کننــد بــه صــورت ز
اطمینــان نمی توانــم بگویــم کــه ایــن اتفــاق خــوب 
بــود.  کــه بســیار مؤثــر  امــا می توانــم بگویــم  بــود؛ 
ســینما یــک دوران بســیار تأثیرگــذار داشــت کــه 

گذشــته اســت. اآلن آن دوران 
تئاتــر هنــوز ایــن ضربــه را نخــورده اســت. وقتــی 
یگــر زنــده روی  یــد، بــا نفــس باز شــما بــه تئاتــر می رو
صحنــه روبــه رو هســتید. در تئاتــر حال وهوایــی 
وجــود دارد کــه حیــات و زندگــی واقعــی بــر روی 
نمی توانــد  هیچ فیلمــی  و  دارد  یــان  جر صحنــه 
ایــن حالــت را به وجــود بیــاورد. تماشــاچی تئاتــر 
ــگاه کــردن  ــا ن ایــن حالــت را در صحنــه نمایــش ب
یگــر زنــده دارد، پیــدا می کند.  بــه صحنــه ای کــه باز
روبــه رو  فراوانــی  رشــد  بــا  دلیــل  ایــن  بــه  تئاترهــا 
و  کاغــذ  روی  داســتان پردازی  رمــان،  شــدند. 
انتشــار آن رشــد پیــدا کــرده و در کنــار آن تئاتــر نیــز 

شــاهد رشــد بــوده اســت.

خــردورزی: حــال و روز ســینمای ایــران را چگونــه می بینیــد؟ آیــا ســینمای آرمانــی را کــه بتوانیــم یک مفاهیم  	
و تجربیــات خوبــی را انتقــال دهیــم، در اختیــار داریــم؟ آیــا بــه یــک حــد مطلــوب رســیده اســت و اگــر نــه 

چگونــه می توانــد برســد؟ 
، ســینمای مــا روزبــه روز تحــت عنــوان فیلم هــای نقــد اجتماعــی، افســرده تر و ایرادگیرتــر  در ده ســال اخیــر
شــده اســت. گروه هــای مخالــف نیــز بــه ایــن قبیــل فیلم هــا، فیلم هــای ســیاه نما می گوینــد. اســم چنــدان 
، بی حوصلــه و عبــوس اســت کــه تأثیــر هــم  ، ســینمایی ابتــر اهمیــت نــدارد؛ امــا ســینمای حــال حاضــر

نمی گــذارد.
ایــن وضعیــت اغلــب فیلم هایــی اســت کــه در 15 الــی 20 ســال اخیــر تولیــد شــد. ســؤال اصلــی ایــن اســت 
کــه چــرا نتوانســتیم فیلم هــای خــوب کــه به معنــای واقعــی کلمــه ایرانــی باشــند را بــر اســاس ادبیــات غنــی 
تولیــد کنیــم؟ بعــد از یــک دوره کــه کف گیــر فیلم هــای نقــد اجتماعــی بــه تــِه دیــگ می خــورد، فیلم ســازانی 
پیــدا خواهنــد شــد کــه بــه ســمت داســتان پردازی واقعــی بازخواهندگشــت کــه و بــه خاطره پردازی هایی که 

از قــرن چهــارم و از زمــان ســامانیان بــه صــورت نثــر و شــعر وجــود دارد، می پردازنــد. 
بســیاری از شــعرها، رمان هــا و داســتان های بزرگــی هســتند کــه بــه نظــم نوشــته شــده اند. البتــه بســیاری از 
ایــن شــعرها قابلیــت تبدیــل شــدن بــه رمــان را ندارنــد. بــرای مثــال کســی نمی توانــد شــعر حافــظ را بــه رمــان یــا 
فیلــم تبدیــل کنــد؛ امــا بســیاری از داســتان های مولــوی و تقریبــًا تمــام شــاهنامه را می تــوان بــه فیلــم تبدیــل 
کــرد و می تــوان فیلم هــای خــوب و تأثیرگــذاری در مقابــل ایــن فیلم هــای ســوپرهیرویی کــه همه شــان هــم 

دارنــد بــه شــاهنامه ناخنــک می زننــد، می تــوان خــود شــاهنامه را هنــری کــرد.
یــم. مــن بــرای تولیــد فیلــم »فرزنــد  مــا یــک گنجینــه از داســتان و گنجینــه دیگــری از خاطره نویســی ها دار
ــود، پیرامــون 50 ســال قبــل و 50 ســال بعــد از دوران مشــروطیت تحقیــق  ــاره مشــروطیت ب صبــح« کــه درب
آقانجفــی قوچانــی و خاطــرات  بــه  می کــردم. نوعــی خاطره نویســی از جملــه ســیاحت شــرق متعلــق 
ســیدمهدی نــواب وکیــل کــه دســت کمــی از ســیاحت شــرق نــدارد، هــر کــدام نوعــی رمــان هســتند کــه ایــن 
افــراد زندگــی خودشــان را نوشــته اند. این هــا رمان هایــی هســتند کــه می تــوان آن هــا را بــه فیلــم تبدیــل کــرد. 
هــر دو نویســنده روحانــی و اهــل اخــاق بودنــد و بســیار شــیرین هســتند؛ یعنــی در توصیــف صحنه هــای 
جنــگ و درگیــری، نوعــی طنــز در خطیرتریــن مواقــع دارنــد کــه انســان حیــرت می کنــد کــه ایــن فــرد واقعــًا 
ســرباز شــجاعی بــوده کــه می توانــد صحنــه نبــرد را بــه ایــن شــکل تعریــف کنــد کــه تأثیرگــذار و به یادماندنــی 

اســت، بنابرایــن می تــوان آن  هــا بــه راحتــی بــه فیلــم تبدیــل کــرد.•

فرزند صبح  		



دکتر حسن عبایس:
سینما سرگرمی نیست
گر ما باید فیلسوف باشد سینما
وز هستند گران امر ، سینما وز فالسفه دیر
معلم آینده مدرسه و دانشگاه باید مستندساز باشد

گفت وگو با   دکتر حسن عباسی

استراتژیست و رئیس اندیشکده یقین

امتناع در حوزه،
ابتذال در دانشگاه
تبیین تاریخچه و چیستی
سینمای استراتژیک در شرق و غرب
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عملــی کــه از روی ایمــان و صالــح باشــد، موجــب 
رســتگاری فــرد و جامعــه می شــود. بنابرایــن همــه 
ابعاد تفکیک، تنظیم و تدقیق چنین ســازوکاری 
در دســت بشــر نیســت، بــرای همیــن کســانی بایــد 
ازســوی خداونــد برانگیختــه شــوند تــا ایــن مبانــی 
ــه مــا برســانند. از ســوی دیگــر بعضــی جوامــع  را ب
ایــن امــر را نوعــی قیومیــت قائــل شــدن برای انســان 
و حقیــر دانســتن او می پندارنــد و معتقدنــد کــه 
، تعقــل و تعمــق خویــش می توانــد  انســان بــا تفکــر
ــای او  ــد به ج ــی نبای ــد و کس ــم بزن ــود را رق ــل خ عم

ایــن کار را انجــام دهــد. 
فاســفه ای  تعــداد  بــا  مقایســه  در  انبیــاء  تعــداد 
یــخ بوده انــد، قابــل قیــاس نیســت. در  کــه در تار
یــخ بشــر صــد و بیســت و چهــار هــزار پیامبــر  تار
مبعــوث شــده اند؛ امــا به مراتــب تعــداد فیلســوفان 
کمتــر اســت. اگــر انســان به تنهایــی می توانســت 
بزنــد، بایــد درطــول  را رقــم  ســازوکار عمــل خــود 
می بــود،  فیلســوف  میلیــون  چندیــن  یــخ  تار

نیســت.  اینگونــه  درحالی کــه 
، تعمــق و تعقــل  بشــر نیــاز دارد تــا کســانی در تذکــر
ســرآمد دیگــران باشــند و راه و مســیر حرکــت را 

ــد.  ــخص کنن مش
فاســفه  و  وحــی  کام  بیــان  بــرای  انبیــاء  ابــزار 
یــات علمــی خــود، گفتــار زبانــی  بــرای بیــان نظر
بــوده اســت. بعدهــا راه انتقــال پیــام را در خــط و 
نوشــته یافتنــد کــه ابتــدا به صــورت نظــم و ســپس 
ادبیــات  به شــکل  هــم  بعدهــا  و  نثــر  به صــورت 
امــروزی در قالــب شــعر و داســتان مطــرح شــد. 
ــکل  ــته ها را به ش ــان ها نوش ــد انس ــای بع در دوره ه
نمایــش درآوردنــد. هنــر نمایــش، بازســازی اتفاقــی 
اســت کــه رخ داده اســت. تئاتــر 1در اصــل یــک واژه 
نظامــی اســت کــه در گذشــته بــه محــدوده مکانــی 
 بعــد از 

ً
رخــداد جنــگ گفتــه می شــد کــه معمــوال

جنــگ آن را بــرای مــردم بازســازی می کردنــد. 
ارســطو معتقــد بــه تصفیــه در هنــر بــود؛ مثــاً وقتی 
خیــر و شــر باهــم می جنگنــد، مثــل تقابــل ســپاه 
امــام حســین علیه الســام و عمــر ســعد، تصفیــه 
در هنــر اتفــاق می افتــد؛ یعنــی یــک تــراژدی رخ 
می دهــد و مخاطــب بعــد از تماشــای ایــن نمایش 

یف نامه |  معر
حســن عبــایس در هشــم تیــر مــاه 1345 هجــری مشــی در شــهر ازنــا )یــک از شــهرهای اســتان لرســتان( دیــده 
یســت اهــل ایــران اســت. یکــی از  یه پــرداز و استراتژ بــه جهــان گشــود، وی کارشــناس مســائل راهبــردی، نظر
یــن کارهــا و فعالیت هــای علمــی حســن عبــایس تشــکیل کریس هــای علمــی »کلبــه کرامــت« اســت،  مهم تر
کــم بــر خلقــت و طبیعــت  یح قواعــد ذایت حا ینولــوژی دانــش تبیــن و تشــر ایشــان معتقــد اســت: »دانــش دکتر
کــم بــر اعمــال موجــودات، به ویــژه بشــر اســت. تبیــن ایــن قواعــد بــرای جامعه ســازی الزامــی  و قواعــد ذایت حا
کــم  ینولــوژی، مطالعــه ی جامعــه از حیــث »بایــد«، مبتــی بــر قواعــد ذایت حا اســت. لــذا موضــوع دانــش دکتر
بــر خلقــت، طبیعــت و رفتــار موجــودات و انســان اســت.« حســن عبــایس کلبــه کرامــت را متــویل تولیــد و تبیــن 
ینولــوژی می دانــد و بــر مبنــای نقشــه ی ایــن دانــش، ســاختار حمتــوایی کلبــه کرامــت را به ســرفصل ها  دانــش دکتر

و رویکردهــای متعــدد تقســم می کنــد. 

مقدمه
دکتــر حســن عباســی نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه به صــورت تخصصــی در حــوزه ی مســائل اســتراتژیک 
فعالیــت می کنــد. از آنجــا کــه بــه بــاور او مقولــه ای به نــام ســینما نیــز جــزء مســائل اســتراتژیک محســوب 
می شــود، کمتــر فیلــم، ســریال یــا حتــی انیمیشــن معــروف و مطرحــی اســت کــه از نظــر وی مخفــی مانــده 
ــت  ــه ی حکم یچ ــد از در ــینما را بای ــت و س ــرگرمی اس ــر از س ــزی فرات ــینما چی ــت س ــد اس ــد. او معتق باش
و فلســفه نیــز نگریســت و در مراحــل رشــد انســان نیــز جایــگاه و نقــش مؤثــری دارد. مجلــه تخصصــی 
خــردورزی بــا هــدف بررســی و تبییــن »ســینمای اســتراتژیک« گفتگویــی را بــا اســتاد حســن عباســی انجام 

داده اســت، در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد. 

خــردورزی: ســینمای فلســفی و اســتراتژیک از کجــا آغــاز شــد؟ و آیــا می تــوان تمــام اجــزای یــک اثر هنــری را  	
از دوربیــن گرفتــه تــا فرمــان اکشــن کارگــردان از پنجــره ی علوم اســتراتژیک نــگاه کرد؟

ــرد؛ در  ــم ک ــرض خواه ــار ع ــه به اختص ــود دارد ک ــه وج ــد نکت ــرح فرمودیدچن ــه ط ــئله ای ک ــا مس ــه ب در رابط
یــزی نــگاه اســام و غــرب، بنیان هــا در غــرب براســاس فلســفه و در نــگاه ادیــان ابراهیمــی  تفکیــک طرح ر

یــژه در مســیحیت، اســام و یهودیــت مبنــا بــر کام وحــی اســت.  به و
فلســفه؛ یعنــی بشــر مجــزا از نــگاه آســمانی، خــود بــه تنهایــی تفکــر و تعّمــق می کنــد و نتیجــه ی آن مبنــای 
افعــال، تعمــق و تدبــر او در اداره زندگــی محســوب می شــود و تشــکیل جامعــه و حیــات هــر جامعــه و 

مردمــی، مبتنــی بــر همیــن اندیشــه رقــم می خــورد. 
ــرای اداره زندگــی و طی کــردن  ــان الهــی براســاس ایمــان اســت. انســان ب ــگاه ادی اســاس عمــل انســان در ن
حیــات دنیــوی تــوأم بــا محدودیــت، نیــاز بــه مبانــی نظــری بــرای عملکــرد خویــش دارد. مبانــی نظــری 
به تنهایــی بــرای انســان کافــی نیســت و اینکــه ایــن مبانــی از کجــا بــه انســان داده می شــود هــم مهــم اســت، 
البتــه ممکــن نیســت همــه انســان ها فیلســوف باشــند. در حــوزه ی ادیــان الهی هــم حکمت اعطــاء کردنی 
یــرا حکیــم شــدن ســازوکار خاصــی دارد، پــس اینگونــه نیســت  اســت و هرکســی نمی توانــد حکیــم باشــد؛ ز
کــه همــه بداننــد و عمــل کننــد، بلکه عــده ای از قبیل عالمان، حکیمان و فیلســوفان می دانند و براســاس 
علــم آن هــا دیگــران عمــل می کننــد. از طرفــی مبنــای علــم عــده ای دیگــر کام وحــی اســت. بنابرایــن اولیــن 

، کام وحــی و ســپس عقــل بشــری اســت.  زمینــه تعمــق، تفکــر و تذکــر
عــده ای براســاس دانســته های خــود و عــده ای براســاس ایمــان عمــل می کننــد، تمایــز بیــن ایــن دو مبنــا 
ک عمــل را ایمان  کیــد قــرآن بــر ایــن اســت کــه ایمــان داشــته باشــید و عمــل کنیــد، پس مــا بســیار اســت. تأ
ک عمــل را هــم صالــح بــودن آن می دانــد و عمــل فاســد را رد می کنــد، پــس  وگومی دانــد نــه علــم. از طرفــی مــا
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و  روحــش تصفیــه می شــود  بــازی،  و صحنــه ی 
و  کدامنــد  خیــر  نیروهــای  کــه  می شــود  متوجــه 
ایــن دو باهــم  کدامنــد و نســبت  نیروهــای شــر 

چگونــه اســت؟
بــه ایــن ترتیــب نوعــی از انتقــال پیــام رقــم خــورد کــه 
، تئاتــر  بــه آن تئاتــر گفتــه شــد. در صــد ســال اخیــر
در ترکیــب بــا هنرهــای ادبــی دیگر مثل رمــان، بعد 
بیــن عکاســی و فیلم برداری ســینما  از اختــراع دور
را رقــم زد و ســپس تلویزیــون بــه خانه هــای مــردم 
کــه از آن بــه ســینمای خانگــی هــم تعبیــر  آمــد 
می شــود. ابتــدا غــرب بــرای ایجــاد تغافــل، صنعت 
ــزار ســرگرمی معرفــی کــرد؛  فیلــم و فیلم ســازی را اب
ولــی درواقــع فیلــم و ســریال ابــزاری بــرای انتقــال 

مفاهیــم مهــم اســت. 

 ســینما به مثابــه یــک پدیــده ای  	
ً
خــردورزی: یقینــا

مــدرن کــه بــا روح و احســاس انســان ها قرابــت 
در  نیــز  مهمــی  جایــگاه  و  نقــش  دارد  زیــادی 
ــا ایــن نــگاه  ــم خواهــد داشــت، آی انتقــال مفاهی
در صنعــت فیلم ســازی داخلــی و به طــور کلــی 
ــز وجــود دارد؟ ، در کشــور مــا نی ــر ــه هن نســبت ب

متأســفانه ایــن مســأله در کشــور مــا جــدی گرفتــه 
نمی شــود. هنــوز مــا معتقدیــم شــعر و ادبیــات 
فضــای بیــان احساســات اســت و نمایــش و فیلــم 
بــرای ســرگرمی. از منظــر ســینماگران مــا مشــکل 
ســینمای امــروز نبــود فیلم نامــه و وجــود ممیــزی 
در سینماســت و ایــن درحالــی اســت کــه هــدف 
غــرب از ســینما و فیلم ســازی ایجــاد غفلــت بــا 
هــدف ســرگرمی و لــذت بــردن از فیلمــی اســت 
کــه محتــوای فکــری نــدارد و انیمیشــنی کــه فقــط 
بــرای ســرگرمی ســاخته شــده اســت، ماننــد هدف 
انســان ها  کــردن  غافــل  درصــدد  کــه  شــیطان 

و دورکــردن آن هــا از یــاد خداونــد اســت. ســینماگری کــه امــروزه به جــای یــک فیلســوف، عالــم، شــاعر 
و نویســنده و حتــی فقیــه بایــد پیامــی را منتقــل کنــد، بایــد ابتــدا یــک متفکــر یــا فیلســوف باشــد، ســپس 

ــد. ایــن مســأله مهمــی اســت کــه از آن غافــل هســتیم.  تکنیــک فیلــم بدان

خردورزی:  اگر مثالی در ذهن دارید بیان بفرمایید.  	
بلــه، شــاهد مثــال ایــن ادعــا ایــن اســت کــه بعــد از ســال 2011 میــادی در ایــاالت متحــده، تعــدادی از 
اســاتید شــاخص فلســفه و دانشــجویان دکتــری فلســفه را بــرای تشــخیص فلســفه ی درون فیلم هــا و 
انیمیشــن ها و میــزان فلســفه موجــود در آن هــا مأمــور کردنــد. در دانشــگاه های غــرب خبــری از فاســفه و 
فیلســوفان نیســت؛ چراکــه خــود آن هــا فیلسوفانشــان را در هالیــوود معرفــی می کننــد، برخــاف جمهــوری 
یــم، بلکــه اســاتید مــا در دانشــگاه ها فلســفه  می خواننــد و  اســامی ایــران کــه بنــده معتقــدم فیلســوف ندار

متفکــر نیســتند. 
، ســینماگران امــروز هســتند. در شــرایطی کــه فلســفه ی رســمی در  ســینما ســرگرمی نیســت. فاســفه دیــروز
تنگنــای ســطور کتاب هــا و پشــت دیوارهــای بلنــد دانشــگاه ها حصر شــده؛ در فضای عمومی، فلســفه ی 
ــروز داده اســت. همان طــور کــه حافــظ و ســعدی به عنــوان حکیــم  غیررســمی از طریــق ســینما خــود را ب
گر از هنــر ســینما  و عــارف از هنــر شــعر اســتفاده کردنــد تــا پیــام خــود را القــاء کننــد، امــروزه نیــز ســینما
، رســانه ای بهتــر از ســینما بــرای عمومی ســازی  چنیــن بهــره ای را می بــرد و فلســفه به عنــوان قلــه ی تفکــر

خــود نــدارد. 
قالــب  را در  آن هــا  و نتیجــه  کــرده  بررســی  از نظــر فلســفی  را  اکثــر فیلم هــای خــود  منتقــدان غربــی، 
کتاب هایــی بــه چــاپ رســانده اند. ایــن مســأله ثابــت می کنــد هــدف از فیلــم و فیلم ســازی تنهــا ســرگرمی 
نیســت، بلکــه تحمیــل و دیکتــه مباحــث فلســفی بــر تماشــاگر آن هاســت؛ امــا متأســفانه منتقــدان ایرانی، 
ــد.  ــه کیفیــت محتوایــی آن هــا نمی پردازن فیلم هــا را از نظــر کیفیــت ســاخت بررســی و نقــد می کننــد و ب
بــا مطالعــه آثــاری کــه در غــرب از فلســفه فیلم هــای هالیــوود نوشــته شــده اســت، می تــوان یــک دوره 

کارشناســی ارشــد فلســفه ســینما و ســینمای فلســفه راه انــدازی کــرد. 
نقد هالیوودیســم2 نقد ســینمای هالیوود نیســت، بلکه نقد یک ایدئولوژی است. هالیوودیسم ایدئولوژی 
ــد  ــواره می گوین ــت. هم ــرب اس ــفی غ ــر فلس ــاره تفک ــوژی عص ــن ایدئول ــت. ای ــی اس ــر آمریکای ــع تفک جام
یــکا در چنــد ســال اخیــر گردهــم  ســینما ســرگرمی اســت؛ امــا 413 اســتاد فلســفه در دانشــگاه های آمر
آمــده  و 120 کتــاب نوشــته اند کــه انتشــارات برخــی مؤسســات معتبــر بین المللــی از جملــه »بلــک ول«3 
آن هــا را منتشــر کــرده اســت. اســتادان فلســفه در ایــن کتاب هــا بــه عمــق مباحــث فلســفی در فیلم هــای 
ســینمایی، ســریال های تلویزیونــی، انیمیشــن ها و بازی هــای کامپیوتــری پرداخته انــد. مجموعــه ای از این 
کتاب هــا بــه ســینماگرانی اختصــاص دارد کــه صاحــب تفکــر فلســفی هســتند. »اســتیون اســپیلبرگ«4، 
»دیوید لینچ«5، »مارتین اسکورســیزی«6، »آلفرد هیچکاک«7و »اســتنلی کوبریک«8نمونه ی ســینماگرانی 
هســتند که برای هرکدام از آنان یک کتاب مســتقل فلســفی نوشــته شــده اســت و به زعم اســاتید فلســفه، 

آلفرد هیچکاک  		 مارتین اسکورسیزی  		 دیوید لینچ  		 ویلیام ایروین  		استنلی کوبریك  		استیون اسپیلبرگ  		
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نشــان دهنده عمــق مطالــب فلســفی آن اســت. 
پــارک«  ســاوت  انیمیشــن  »فلســفه  کتــاب  در 
قطعــات  شــد،  پیش پخــش  ســال ها  کــه 
حضــرت  و  خداونــد  بــه  نســبت  توهین آمیــزی 
مســیح علیه الســام بیــان شــده اســت و حتــی در 
قســمت های 180 بــه بعــد، توهیــن و تعرضاتــی بــه 
وجــود نازنیــن پیامبــر اســام صلی اهلل علیه  آلــه را 
یــه بــه آن اعتــراض کردنــد  می بینیــم کــه مــردم نیجر
و برخــی مســلمانان ایــاالت متحــده، ســازندگان 
یال را تهدیــد کردنــد. بــا وجــود اینکــه ایــن  ایــن ســر
یال از نظــر کیفیــت ســاخت بســیار ضعیــف  ســر
اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه نه تنهــا در 
فیلم هــای بســیار جــدی بــرای بزرگســاالن فلســفه 
وجــود دارد، بلکــه ســریال های انیمیشــن کــودکان 
صراحــت  بــه  آن  در  و  هســتند  فلســفی  هــم 
بنیان هــای دینــی از جملــه خداونــد، حضــرت 
)ص( را مــورد تعــرض  ع( و وجــود پیامبــر مســیح )

و توهیــن قــرار می دهنــد. 
سیمپســون ها«  »کارتــون  فلســفی  کتــاب  در 
موجــود  فلســفی  مطالــب  از  عظیمــی  حجــم 
اســت. لیســا27 کــه از شــخصیت های اصلــی این 
انیمیشــن اســت، فرهنــگ ضدآمریکایــی را بیــان 
انیمیشــن ها  و  ســریال  ایــن  در  یعنــی  می کنــد؛ 
و  می کننــد  مطــرح  را  تناقض هــا  و  تعارض هــا 

فلســفی می ســازند.  بیــان  آن هــا  بــرای 
برخــی  در  کــه  اســت  ایــن  توجــه  قابــل  نکتــه 
کتاب هــا صراحتــًا نــام نیچــه به عنــوان فیلســوف 
در بیــان فلســفه فیلــم آورده شــده اســت، بــا وجــود 
اینکــه بســیاری از آثــار ســینمایی ایــاالت متحــده 
بــا فلســفه ی نیچــه در تعــارض دیدگاهــی هســتند. 
در انتهای کتاب »فلســفه الســت«28 مشخصات 
اســتادان فلســفه و دانشــجویان دکتــری فلســفه 
کــه بــرای تنظیــم ایــن کتــاب همراهــی کرده انــد 
کــه  می دهــد  نشــان  موضــوع  ایــن  می بینیــم.  را 
اثبــات  تــا  هســتند  کار  پــای  فلســفه  معلمــان 
کننــد ایــن فیلــم و ســریال ها صرفــًا بــرای ســرگرمی 
نیســتند. اســاتیدی کــه هرکــدام بــا تحصیــات 
عالــی از دانشــگاه های معتبــر و متخصــص در 

گردهــم آمده انــد.  ابعــاد مختلــف فلســفی 

ســینماگران هالیــوود هرکــدام به نوبــه خــود فیلســوف هســتند. اکثــر ایــن کتاب هــا کــه فلســفه ی فیلــم و 
ســریال ها را بیــان می کنــد، بــا سرپرســتی ویلیــام ایرویــن9 و جمعــی دیگــر از اســاتید فلســفه بــه رشــته تحریــر 

درآمــده اســت. 

ــاِر فلســفی  	 ــدا متوجــه ب ــان داشــتید، ســینمای غــرب، از ابت ــق و غامضــی بی ــه دقی ــه، نکت خــردورزی: بل
یــادی بــه تشــریح فلســفه ســینما روی آوردنــد و بــه  تکنولــوژی دســت ســاخته خــود شــد و نظریه پــردازان ز
همیــن جهــت شــاید ســینما را بتــوان پــس از کتــاب، دومیــن ابــزار رســانه ای بــرای انتقــال مفاهیــم عمیــق 
فلســفی بــه حســاب آورد. بــه نظــر شــما چــه کتاب هــا و آثــاری توانســته اند در ایــن حــوزه موفــق باشــند 

وآثــار فاخــری را بــه نــگارش دربیاورنــد؟
«13 کتاب هــای مســتقل  «11، »اینِسپشــن«12 و »ترمیناتــور بــرای فیلم هایــی چــون »ماتریکــس«10، »هــری پاتــر
نگاشــته اند کــه حاکــی از وجــود عمــق مباحــث فلســفی در ایــن آثــار ســینمایی اســت. ســریال هایی 
ــواده سیمپســون ها«16  ــرای انیمیشــن »خان «14، »24« و »الســت«15 مملــو از فلســفه اســت. ب ماننــد »هیــروز
یــا انیمیشــن »ســاوت پــارک«17  نیــز کتاب هایــی نوشــته اند کــه عمــق تفکــر فلســفی موجــود در ایــن آثــار 

را نشــان می دهــد. 
« اشــاره کــرد. در فصــول مختلــف کتــاب فلســفه ی  از جملــه ی ایــن فیلم هــا می تــوان بــه ســریال »هیــروز
یــک20 و ذهــن هیــروز  هیــروز بــه مباحــث فلســفی عمیقــی از جملــه ســوپرمن18، ســامورایی19، متافیز
یال بــا هــدف ســرگرمی، انگاره هــای ذهنی و فلســفی  پرداختــه شــده و مخاطــب درعیــن تماشــای ایــن ســر

یافــت می کنــد.  عمیقــی را در
ــی  ــریال جنای ــک س ــورد ی ــه درم ــت ک ــن کتاب هاس ــری از ای ــه ی دیگ ــود«21 نمون ــرو بل ــفه ی ت ــاب »فلس کت
گرفتــه تــا نــگاه نیچــه22، نهیلیســم23، دیدگاه هــای فلســفی  اســت. در ایــن ســریال از مســائل ســکس 

کانــت24 و پوپــر25 را هــم مطــرح کرده انــد. 
در کتــاب »فلســفه ی ماتریکــس«26 نیــز حرف هــای عجیبــی از حــوزه تفکــر پســت مــدرن مطــرح شــده کــه 

هری پاتر  		 ترمیناتور  		 اینِسپشن  		

ماتریکس  		
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خــردورزی: بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه بیــان  	
داشــتید جایــگاه ســینمای داخلــی را در ایــن 
ســینمای  آیــا  می کنیــد،  تبییــن  چگونــه  حــوزه 
ایــران جهــت یــا جهشــی بــرای تبییــن مفاهیــم 
فلســفی بــا اهــداف اســتراتژیک داشــته اســت و 
 معتقــد بــه یــک ســینمای کاالیــی بــرای 

ً
یــا صرفــا

تفریــح و ســرگرمی می باشــد؟ 
« کــه میــزان کمــی از  ــاری مثــل فیلــم »گاو شــاید آث
مبانــی فلســفی در آن یافــت می شــود را بتــوان در 
ســینمای داخلــی نــام بــرد، امــا جهــت و جهشــی 
بــرای اشــراب مفاهیــم فلســفی در آثــار ســینمایی 
بــا  حــوزه  ایــن  در  اســتراتژیک  جهت گیــری  و 
ســینما  در  فلســفی  جهان بینــی  تبییــن  هــدف 
انجــام نشــده اســت. اگــر امــروزه غــرب فیلســوف 
شــاخصی بــرای معرفــی نــدارد، چــون ســینماگران 
در هالیــوود کار فلســفی انجــام می دهنــد، به جای 
بســرایند،  شــعر  و  کننــد  چــاپ  کتــاب  اینکــه 
فیلــم ســینمایی و ســریال بــا مضمــون فلســفی 
می ســازند، تــا جایی کــه بــرای هــر ســینماگر غربــی 
شــده  چــاپ  کتابــی  فیلســوف  یــک  به عنــوان 
اســت. ایــن همــان کاری اســت کــه در جامعــه مــا 
یم  ناشــناخته اســت و متأســفانه هنــوز بــر ایــن باور
یــا نهایتــًا  کــه فیلــم و ســریال عامــل ســرگرمی و 

تخدیــر اســت. 

خاصــی  	 راهبــرد  و  راهــکار  شــما  خــردورزی: 
بــرای رســیدن ســینمای ایــران بــه یــک جایــگاه 
داریــد؟ نظــر  مــد  فلســفی  جهان بینــی  و  اســتراتژیک 
در ســطح خــرد و تکنیکــی اگــر قــرار اســت جامعــه  
و تفکــر مــا نجــات پیــدا کنــد کــه بایــد جامعــه و 
ســینمای مــا نجــات یابــد، بایــد بدانیــم ســینماگر 
بایــد حافظــی وجــود  بایــد فیلســوف باشــد،  مــا 
 هــزار 

ّ
داشــته باشــد تــا دیــوان شــعری بســراید و اال

دیــوان  نفیــس  کیفیــت  بــا  انتشــاراتی  ســازمان 
حافــظ چــاپ کننــد، از دل آن چاپ هــای نفیــس 
حافــظ بیــرون نمی آیــد. بایــد فیلم نامه نویســی بــا 
تفکــر فلســفی باشــد، می تــوان تفکــر او را در قالــب 
فیلم و ســینمایی درآورد. کســی که ابزار تکنیک را 
در دســت دارد، بایــد تفکــر فلســفی داشــته باشــد. 

وقتــی یــک مضمــون عالــی مدنظر داشــته باشــید؛ ولــی تکنیک شــاعری ندانیــد، نمی توانیــد آن را در قالب 
. ســعدی، مولــوی، صائــب تبریــزی   حکیــم اســت و ثانیــًا شــاعر

ً
شــعر بیــان کنیــد. حافــظ دو هنــر دارد؛ اوال

. ســینماگر مــا اول بایــد متفکــر و حکیــم باشــد، ســپس آن را در   حکیــم و متفکرنــد، ســپس شــاعر
ً
... اوال و

قالــب هنــر ســینما بیــاورد. جمــع حکمــت و هنــر موجــب عمومیــت یافتــن تفکــر می شــود و می تــوان آن 
را بــه مــردم منتقــل کــرد. 

ــای  ، به ج ــطو ــا ارس ــون ی ــاً افاط ــد، مث ــی می کردن ــا زندگ ــر م ــته در عص ــفه گذش ــر فاس ــدم اگ ــده معتق بن
« یــا کتــاب »سیاســت« بــه ســاخت فیلــم و بیــان مفاهیــم فلســفی در قالــب فیلــم  تألیــف کتــاب  »جمهــور

و ســریال می پرداختنــد. 
یم  در ســطح کان اگــر قــرار اســت جامعه ســازی کنیــم کــه بایــد ایــن کار را انجام دهیــم، یک راه بیشــتر ندار
و آن ایــن اســت کــه انگاره هــای جامعه ســازی را بــه زبــان روز بــه نســل بعــد منتقــل کنیــم. نســل دیــروز در 
ســطحی بــود کــه بــرای فهمیــدن، بایــد می شــنید تــا در ذهــن تصویرســازی می کــرد؛ امــا نســل امــروز ایــن راه 
طوالنــی را طــی نمی کنــد و می خواهــد تصویــر آمــاده از مفهــوم را مســتقیمًا ببینــد. بایــد مفاهیــم فلســفی را 
، نــور و صــدا گذاشــت و بــه نســل بعــد منتقــل کــرد، ســند ایــن ادعــا کتاب هایــی اســت که  در قالــب تصویــر
نشــان می دهــد ایــن فیلــم و ســریال ها چــه حجــم عظیمــی از مطالــب فلســفی را منتقــل می کننــد و باورهــا 

را تغییــر می دهنــد. 
، تــا مادامــی کــه معلــم فلســفه و  در کشــور مــا نــه معلــم فلســفه متوجــه ایــن مســأله می شــود و نــه ســینماگر

گر آنقــدر از تحــوالت نســلی و حقیقــت دور هســتند، نمی تواننــد مفاهیــم را منتقــل کننــد.  ســینما
یــم کــه ســینما بــرای ســرگرمی اســت، دروغــی بیــش نیســت و تــا زمانی کــه مــا بــه اهمیــت   اینکــه مــا بپندار
یــم، بــه جامعــه ی آرمانــی نخواهیــم رســید. تحقق جامعــه آرمانی این اســت که مــا بتوانیم  ایــن مســأله پی نبر

بیــن راه هــای انتقــال پیــام تفکیــک قائــل شــویم و بــه دروغ غــرب مبنــی بــر ســرگرمی بــودن فیلــم برســیم. 
یــه در زندگــی شــخص مهــم اســت؛ اول اینکــه اگــر  فهــم فلســفۀ ســینما و ســینمای فلســفه از ســه زاو
دانشــجوی جامعه شناســی، علــوم سیاســی، الهیــات، فلســفه و حتــی فقــه و گرایش هــای دیگــر هســتید، 

بایــد بدانیــد زبــان امــروز چیســت؟
یــد، بایــد متوجــه  قــه دار دوم اینکــه اگــر حــوزه ی اصلــی شــما هنــر اســت و بــه ســینما و شــعر و ادبیــات عا
یــد، ابزارتان  تفکــر فلســفی در کنــار هنــر باشــید. اگــر تفکر فلســفی، جامعه شــناختی و حتی اقتصــادی دار
بــرای انتقــال مفاهیــم ایــن اســت کــه ســینما بدانیــد و اگــر هنرمنــد هســتید، بایــد محتــوای فلســفی در کنار 

هنر داشــته باشــید. 
اگــر طلبــه ای در پــی اجتهــاد اســت، بایــد بدانــد حتمــًا مرجــع تقلید آینده، باید ســینماگر هم باشــد؛ یعنی 
یــد را بتوانیــد در قالــب فیلــم و ســریال و انیمیشــن بزنیــد. بــه تعبیــر رهبــر فرزانــه  بایــد حــرف عمیقــی کــه دار

کیــد دارنــد: »آنچــه در قالــب هنــر نگنجــد، ماندنی نیســت.«  انقــاب کــه تأ
یــد و می خواهیــد جامعــه خــود  بخــش ســوم اینکــه جــدا از ایــن قضایــا اگــر شــما نــگاه مصلحانــه دار

ایمانوئل کانت  		 فریدریش نیچه  		 کارل پوپر  		
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دارد؛ اینکــه کســی بــه شــما بگویــد کــه چگونــه بایــد 
عمــل کــرد یــا اینکه شــما آن کســی هســتید کــه باید 

بــه دیگــران بگوییــد چگونــه عمــل کنند. 
عمــل یــا فاســد اســت یــا صالــح و تمــام تــاش بشــر 
ــوده اســت و در چنیــن  ــرای تشــخیص همیــن ب ب
یشــه در کام وحــی دارد و  فضایــی گفتــار برخــی ر
یشــه در خــرد بشــری. روزگاری  گفتــار برخــی دیگر ر
بشــر مســتقیمًا صحبــت می کــرد و روز دیگــر در 
قالــب شــعر و ســپس نقاشــی و تصویــر حــرف 
خــود را منتقــل می کــرد. بعدهــا داســتان ها جــای 
کتــاب مقیــد فلســفی را گرفتنــد. دوره ای آمــد که با 
ــرداری،  بیــن عکاســی و ســپس فیلم ب اختــراع دور
بشــر منظــور و حــرف خــود را در قالــب فیلــم و 
کــرد و امــروزه شــما آثــار ســینمای  عکــس بیــان 
فلســفی و فلســفه ی آثــار ســینمایی را مشــاهده 

می کنیــد.•

پی نوشت
1. Theater.

2. Hollywoodism.

3. Wiley Blackwell.

4. Spielberg Alan Steven.

5. Lynch Keith David.

6. Charles Scorsese Martin.

7.  Alfred Hitchcock.

8. Stanley Kubrick.    

9. Irven William.

10. Matrix.

11. Harry Potter.

12. Inception.

13. Terminator. 

14. Heroes.

15. Lost.

16. Simpsons.

17. South Park.       

18. Superman.

19. Samurai. 

20. Metaphysics.

21. The True Blood And Philosophy.

22. Friedrich Wilhelm Nietzsche.

23. Nihilism.

24. Immunuel Kunt.

25. Karl Raimund Popper.

26. Matrix And Philosophy.

27. Lisa Simpson.

28. Lost And Philosophy.

29. Nial Ferguson.

30. The Acsent Of Money.

یــد جــز اینکــه دو نــگاه فلســفی و هنــری را باهــم ترکیــب  و جامعــه بشــری را اصــاح کنیــد، چــاره ای ندار
یــد، بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری کــه می فرماینــد: »حــرف نــو  کنیــد. اگــر حــرف عمیقــی بــرای جامعــه دار
جمهــوری اســامی اســت«، پــس ایــن حــرف نــو بایــد ابــزاری بــرای گفتــن داشــته باشــد. معلــم آینده مدرســه 
ــی کــه کتــاب می نویســد،  ــد مستندســاز باشــد، همان طــور کــه می بینیــم هــر متفکــر غرب و دانشــگاه بای
براســاس آن مســتند هــم می ســازد، مثــل کتــاب آقــای فرگوســن29 که مســتند کتــاب ترقی پــول30 را ســاخت؛ 

یعنــی کتــاب به نوعــی فیلم نامــه فیلــم مســتند اســت. 
یــد، بــرای اینکــه بــرد داشــته باشــید، بایــد بــه زبــان روز حــرف بزنیــد، روش هــای  اگــر قائلیــد کــه حــرف نــو دار
ــدن  ــرای نســل بعــدی کــه اصــاً حوصلــه ی خوان ســنتی پیشــینه دیگــر جوابگــو نیســت، به خصــوص ب
نــدارد، اصــاً حوصلــه ی راه طوالنــی شــنیدن، خوانــدن و تصویرســازی در ذهــن را نــدارد، ســریع و تنــد بایــد 
روی پــرده ســینما، تلویزیــون و یــا مانتیــور مفاهیــم را نشــان داد و حــرف را بیــان کــرد؛ یعنــی بایــد پیــام را در 
ســریع ترین وجــه ممکــن بــه مخاطــب رســاند.  این هــا اقتضائاتــی اســت کــه در جامعه ســازی امــروز مطــرح 

هســتند و خــأ دارنــد. 

خــردورزی: تشــکر از بیــان جامــع و کامــل شــما، به عنــوان آخریــن ســؤال اگــر بحــث دیگــری مــد نظــر داریــد  	
مطــرح بفرمایید. 

ــر خــرد بشــری،  ــر کام وحــی و چــه مبتنــی ب ــم کــه گروهــی هســتند؛ چــه مبتنــی ب به طــور کلــی بیــان کردی
می خواهنــد بگوینــد چطــور زندگــی کنیــم و چگونــه جامعــه را اداره کنیــم؟ چطــور بایــد فکــر کــرد و چگونــه 
بایــد عمــل کــرد؟ براســاس علــم، عمــل کنیــم یا مبتنی بر ایمــان؟ در هــر دو صورت یک نکته مشــترک وجود 
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ســینما فیلســوف نبوده انــد و بحث هــای کامــاً 
یــات  فلســفی را مطــرح نمی کردنــد امــا متأثــر از نظر
آنــدره  مثــال  بــرای  بودنــد.  خــود  دوران  فلســفی 
بــازن متأثــر از رویکــرد فلســفی پدیدارشــناختی و 
اگزیستانسیالیســم بود و آیزنشــتاین از مارکسیســم 
ماهیــت  مــورد  در  افــراد  ایــن  می گرفــت؛  تاثیــر 
کــه  می کردنــد  مطــرح  یاتــی  نظر فیلــم  کارکــرد  و 
لزومــًا نظــرات فلســفی نبودنــد امــا قابلیــت طــرح 
مجلــه  داشــتند.  را  فلســفی  مســائل  حــوزه  در 
ــگاه  ــن جای ــدف تبیی ــا ه ــردورزی ب ــی خ تخصص
ارتبــاط »ســینما و فلســفه« گفتگویــی را بــا اســتاد 
_بورنشتاین1 استاد فلسفه، دانشگاه  »تورســتن بوتز
علــوم و فنــاوری خلیــج فارس« انجام داده اســت، 

در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: بیــن ســینما و اندیشــه های فلســفی  	
رابطــه  ایــن  دارد؟  وجــود  رابطــه ای  نــوع  چــه 

تعاملــی اســت یــا تقابلــی؟
پرداختــه  بــدان  اینجــا  در  کــه  مســئله ای  اولیــن 
می شــود ایــن اســت کــه آیــا فیلم هــا بــه گونــه ای 
کــه دیگــر هنرهــا - همچــون ادبیــات یــا نقاشــی- 
»فلســفی« هســتند، می تواننــد »فلســفی« باشــند؟ 
نمایــش  بــه  فیلــم  کــه  محتوایــی  بــر  عــاوه  آیــا 
می گــذارد، در شــیوه ای کــه ســینما به عنــوان یــک 

یف نامه |  معر
بن در رشــته  بوتــز - بورنشــتاین در ســال 1964 در آملــان زاده شــد و از ســال 1985 تــا 1990 در دانشــگاه ســور
کســفورد  فلســفه  مشــغول به حتصیل بوده اســت. بورنشــتاین مدرک دکتری خود را در ســال 1993 از دانشــگاه آ
اخــذ منــود. او بــه عنــوان حمقــق مقطــع پســا دکتــری در فنانــد، حتقیقــات گســترده ای را در مــورد فرمالیســم و 
نشاهنشــنایس در روســیه و کشــورهای حــوزه بالتیــک اجنــام داد. وی در ســال 2000، گواهــی صاحیــت مــدریس 
یافــت کــرد. بوتــز - بورنشــتاین بــرای ســال های متمــادی در ژاپــن و به ویــژه در مدرســه کیوتــو  یــس در خــود را در پار
مشــغول کارهــای علمــی - پژوهــی بــوده و بــه مــدت دو ســال نیــز در »مرکــز فعالیهتــای شــناخیت« دانشــگاه 
ژجیانــگ در هانگــژوی چــن بــه عنــوان مشــاور و حمقــق فعالیــت منــوده اســت. او از ســال 2007 تــا 2009 اســتادیار 
خیــی یــک دانشــگاه خمتــص ســیاه پوســتان در آالبامــا  ــه حلــاظ تار ــود کــه ب فلســفه در دانشــگاه توســکگی ب

کنــون اســتاد فلســفه دانشــگاه علــوم و فنــاوری خلیــج در کویــت اســت. حمســوب می شــود. بورنشــتاین هــم ا

مقدمه
در ســال های اخیــر آثــار بســیاری پیرامــون فلســفه ســینما منتشــر شــده اســت کــه همگــی ســعی داشــته اند 
بــه پرســش های بنیــادی در بــاب نســبت ســینما و اندیشــه پاســخ دهنــد. گرچــه بســیاری از نظریه پــردازان 

گفت وگو با   دکتر تورستن بوتز_بورنشتاین

استاد فلسفه، دانشگاه علوم و فناوری خلیج فارس

سینما، اندیشه هایی با صدای بلند
، مستقل از ذهن کارگردان است فرایند تولید اثر

وگو
ت 

گف

|  مترجم : سید حممد امنی علوی 
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رســانه از خــود نشــان داده و بــه ظهــور می رســاند، 
کــه  چیــزی فلســفی وجــود دارد؟ بدیهــی اســت 
یــر  بــا تصاو و  را دارد  زبــان خــاص خــود  ســینما 
متحــرک کار می کنــد. حــال ســؤال ایــن اســت کــه 
یــر متحــرک، مفهــوم خاصــی دارنــد؟  آیــا ایــن تصاو
، باعــث ایجــاد  یــر آیــا در کنــار هــم آمــدن ایــن تصاو
یــر را در طــول زمــان  فلســفه می شــود؟ فیلــم، تصاو
آن  کــه در نتیجــه  پــردازش می  کنــد  گونــه  ای  بــه 
ــاختگی و  ــاً س ــی کام ــا و زمان ــا فض ــان ب ــک جه ی
یــر  یــه تصاو تصنعــی ایجــاد می  گــردد. آیــا ایــن رو
یــا  می کننــد  »مفهومــی«  بیشــتر  را  ســینمایی 

یــر مثــاً یــک نقاشــی را؟ تصاو
گاهــم کــه بــه جــای پاســخ دادن بــه ســؤال  کامــاً آ
ــه  ــد ک ــد بدانی ــا بای ــم. ام ــؤال می پرس ــما، دارم س ش
مــن فقــط ســعی می کنــم نشــان دهــم کــه پاســخ ها 
ــد و  ممکــن  اســت در چندیــن جهــت پیــش برون
ســؤاالت مختلــف دیگــری را بــه وجــود آورنــد. مــن 
ایــن  از  بــه برخــی  کــه بتوانــم در ادامــه  امیــدوارم 

ســؤاالت پاســخ دهــم.
همچــون هــر هنــر دیگــری، ســینما هــم می توانــد 
در  فلســفی بودن  ایــن  اساســًا  و  باشــد  فلســفی 
ســینما بــه دو صــورت متفــاوت می توانــد رخ دهد. 
الزم بــه ذکــر اســت که می بایســت میان »ســینمای 
فلســفی« و »ســینمای فلســفه« تمایــز قائــل شــد. 
ایده هــای  فیلم هــا،  از  بســیاری  شــک  بــدون 
فلســفی خــود را عمدتــًا در حــوزه اخــاق بیــان 
می  کننــد. بــه ایــن ترتیــب، آنهــا مفاهیــم فلســفی را 
بــه طریــق دیگــری نشــان می دهنــد. امــا جذابیــت 
ایــن پدیــده بــرای مــن کمتــر اســت، فقــط بــه ایــن 
یــژه ادبیات نیــز این  ، بــه و دلیــل کــه هنرهــای دیگــر

کار را انجــام می دهنــد. آن چیــزی کــه بیشــتر مــرا بــه خــود جلــب می کنــد ایــن اســت کــه آیــا تصویربــرداری 
بــه خــودی خــود بــا تصاحــب و تکه تکــه کــردن واقعیــت، واقعیــت دیگــری را بــه گونــه ای که شــاید فلســفی تر 
یــد بــه شــیوه دیگــری کامــم را منعقــد کنم:  از آنچــه توســط ادبیــات انجــام می گیــرد، خلــق نمی کنــد؟ بگذار
بیــن فیلم بــرداری بــا حرکــت یــا رفتــار خــود و تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه نگــرش خاصــی دارد، می توانــد  آیــا دور

ــا تصاویــری را متمایــز از آنچــه در واقعیــت هســت، بیافرینــد؟  چهره هــا ی

خردورزی:  نقش سینما در بازنمایی مفاهیم فلسفی چه میزان است؟ 	
یــا  ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا فیلــم، نگــرش و منطــق خــاص خــود را دارد؟ دقیقــًا همان طــور کــه رؤ
یــا بــه دلیــل اینکــه بــا یــک شــیوه  نیــز نگــرش خــاص خــود را ایجــاد می کنــد. بدیهــی اســت کــه خــواب و رؤ
یــا وجــود دارد، عمــل می کنــد. ایــن مســئله بــه  خــاص بــه ماجــرا می نگــرد، متمایــز از آنچــه بــه عنــوان غیــر رؤ
یــا شــامل اشــیاء و نمادهــای خاصــی بــوده یــا بــه ایــن دلیــل کــه بــه روشــی خــاص  ایــن دلیــل کــه خــواب و رؤ
یــا را مــورد تصدیــق قــرار می دهیــم نــه بــه خاطــر آن که نشــان دهنده اشــیای  در آمــده، نیســت. مــا خــواب و رؤ
عجیبــی هســتند، بلکــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه رؤیاهــا نگرشــی متفــاوت دارنــد. همیــن امــر در مــورد پدیــده 
دیگــری نیــز صــدق می کنــد: بازی هــا. شــیوه مبــارزات و پیکارهــا در بازی هــا بــه گونــه ای غیــر قابــل انــکار بــا 
مبــارزات و پیکارهایــی کــه خــارج از بــازی رخ می دهــد، متفــاوت هســتند و این گونــه اســت کــه می گوییــم 

بازی هــا نیــز نگــرش خــاص خــود را دارنــد.
ســینما کمــی شــبیه طراحــی اســت. طراحــی، هنــری اســت کــه از نظــر مــن بــه هنــر ســینما نزدیکتــر اســت. 
ــا  ــرکات و رفتاره ــن ح ــه ای ــود دارد. هم ــا وج ــا و حذف ه ــازی ها، پیونده ــا، برجسته س ــی تضاده در طراح
می تواننــد طراحــی را بــه یــک فعالیــت فلســفی تبدیــل کننــد. هماننــد فیلــم، طراحــی نیــز شــبیه بــه تفکــر و 
اندیشــیدن اســت. شــخصی کــه طراحــی می کنــد، ابتــدا خطــی را تصــور نمی کنــد و ســپس آن را بکشــد. او 
ابتــدا چهــره ای را تصــور نمی کنــد و ســپس آن را ترســیم کنــد، بلکــه، خــود طراحــی و نقاشــی، در حالــی کــه 
کشــیده می شــود، بــه ایــن خطــوط فکــر می کنــد. نقاشــی و طراحــی بــه همــراه خطوطــی کــه بــه وجــود آورنــده 
آن هســت، می اندیشــد و فکــر می کنــد. بدیــن ترتیــب، طراحــی می توانــد واقعیتــی مســتقل را ایجــاد کند که 

مســتقل از ورودی هــا یــا خروجی هــای تخیلــی و روایــی عمــل می کنــد.
یــر موجــود در فیلــم نیــز صــادق اســت. می تــوان گفت کــه این تصاویر یــا خطوط،  همیــن امــر در مــورد تصاو
مجــازی هســتند، چــرا کــه بــه نوعــی بــا فکرکــردن و اندیشــیدن بــه خودشــان اســت کــه بــه وجــود می آینــد. 
«2، نقــاش و شــاعر فرانســوی، مجــذوب ایــن بــود کــه چگونــه رنگ هــای »ُپــل ِکلــی«3 از بــوم  »هانــری میشــو
، بــه نظــر نمی رســید کــه آنهــا توســط ِکلــی بــه منصــه ظهــور رســیده باشــند بلکــه  بیــرون می آینــد. از دیــدگاه او
ــو پونتــی«4 در کتــاب  ــود کــه آنهــا بــه خــودی خــود بــه منصــه ظهــور رســیده اند. »مرل ــاور ب ــر ایــن ب میشــو ب

»چشــم و ذهــن«5 خــود بــه ایــن اظهــار نظــر میشــو اشــاره می  نمایــد.

موریس مرلو پونتی  		 پاول کله  		 هانری میشو  		 گ  		 سوزان سانتا الکساندر آستروک  		
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همچــون هــر هنــر دیگــری، ســینما هم می تواند فلســفی باشــد و اساســًا این فلســفی بودن 
در ســینما بــه دو صــورت متفــاوت می توانــد رخ دهــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه می بایســت 
میــان »ســینمای فلســفی« و »ســینمای فلســفه« تمایــز قائــل شــد. بــدون شــک بســیاری 
ــًا در حــوزه اخــاق بیــان می  کننــد. بــه ایــن  از فیلم هــا، ایده هــای فلســفی خــود را عمدت

ترتیــب، آنهــا مفاهیــم فلســفی را بــه طریــق دیگــری نشــان می دهنــد. 

چنیــن انتظــاری از آن وجــود نداشــته اســت. در 
پــا، دانیــل فرامپتــون10 در »فیلموســوفی« خــود  ارو
پیشــنهاد کــرد کــه فیلــم نشــان نمی دهــد یــا روایــت 
ــه مــوازات تفکــر انســان تکامــل  نمی کنــد، بلکــه ب
چیــزی  همــان  واقــع  در  فیلــم«  »تفکــر  می یابــد. 
شــما  ســؤال  بــه  پاســخ  هنــگام  مــن  کــه  اســت 
مطــرح می کنــم. بــه گفتــه فرامپتــون، فیلــم بــه اشــیا، 
شــخصیت ها و اعمــال فکــر می کنــد و ایــن کار 
را بــه شــیوه ی خــودش انجــام می دهــد، مســتقل 
از آنچــه کارگــردان فکــر می کنــد. همان طــور کــه 
در ابتــدا گفتــم، در فیلــم یــک فراینــد تفکــر وجــود 
دارد، یــک فرآینــد تفکــر کــه از دیــدگاه ذهنــی یــک 
ممکــن  آن  نتیجــه  و  نمی شــود  انجــام  انســان 
، نمادهــا یــا حــاالت ذهنــی باشــد.  یــر اســت تصاو
امــا فرآینــد تولیــد، مســتقل از ذهنیــت کارگــردان، 
آشــکار  را  خــود  بــازی،  یــک  بــه  شــبیه  بیشــتر 
می کنــد و بــه دنبــال خــود اتفاقاتــی را نیــز بــه وجــود 

مــی آورد.
چــه کســی مشــتاق اســت ایــن موضــوع را در حــوزه 
مطالعــات فیلــم در نظــر بگیــرد؟ مــن بــه تمامــی 
فیلســوفانی فکــر می کنــم کــه بــه مقولــه فیلم هــای 
ــه  ــا آنچــه مــن ب ــه« ی ــا »ســینمای متفکران آهســته ی
عنــوان »ســینمای ارگانیک« نیز توصیف کــرده ام، 
یــس«11  قــه دارنــد. در ایــن فیلم هــا نوعــی »کنوز عا
یــا آنچــه بودیســم »ســونیاتا«12 می نامــد، وجــود دارد 
کــه آن عبــارت اســت از »تهی ســازی«13 ذهنیــت 
»فنــا«14  ایــن  بــه  اســامی  فلســفه  در  کارگــردان. 

ینــد.• می گو

پی نوشت
1. Thors ten Botz-Borns tein..

2. Henri Michaux.

3. Paul Klee.

4. Maurice Merleau-Ponty.

5. L'oeil et l'esprit.

6. Alexander As truc.

7. La Caméra-s tylo.

8. Susan Sontag.

9. On Style.

10. Daniel Frampton.

11. Kenosis.

12. Sunyata.

13. Emptying.

14. fanà.

خردورزی:  کدام مکتب فلسفی به مفاهیم زیبایی شناسی سینما نزدیک تر است؟ 	
بیــن- قلــم«7 منتشــر  یــه دور در ســال 1940 یــک مقالــه بســیار تأثیرگــذار از »الکســاندر آســتروک«6 بــا نــام »نظر
ــاد می کنــد. شــاید ادبیــات فلســفی  ــاره ســبک«9 از آن ی ــه خــود »درب شــد کــه »ســوزان ســانتاگ«8 در مقال
مرتبــط بــا آن مقالــه توســط آســتروک نشــان دهنــده جالب تریــن بخــش فلســفه فیلــم باشــد. آســتروک 
بیــن واقعیــت را  بیــن می نویســد. دور یــر را نشــان نمی دهــد، بلکــه بیشــتر بــا دور می گویــد کــه ســینما تصاو
بیــن در  ــا زمانــی کــه بــه یــک بیــان »زبانــی« تبدیــل شــود. هنگامــی کــه وی می گویــد، دور ترســیم می کنــد ت
یــر را کنــار هــم نمی گــذارد و ســپس آنهــا را بــه  حــال نوشــتن یــک زبــان اســت، منظــورش ایــن اســت کــه تصاو
یباتــر یــا متفاوت تــر می نمایانــد. در عــوض، ســینما در حــال نوشــتن  ســبک خاصــی در آورد، بلکــه آنهــا را ز
ــر  ــا، عنص ــد. در فیلم ه ــر می کن ــم نزدیک ت ــازنده مفاهی ــه س ــم را ب ــه فیل ــت ک ــی اس ــبک خاص ــه س ــی ب زبان
انتزاعــی فقــط جــزء زمــان نیســت، بلکــه نقطــه نظــر مونتــاژ نیــز از عناصــر انتزاعــی بــه شــمار مــی رود. بــرای 
آســتروک، نــه تنهــا بیــان ســینمایی بــه خــودی خــود انتزاعــی اســت کــه یــک مفهــوم و یــک ســبک اســت کــه 

بــه منصــه ظهــور رســیده و بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت.
ــان کنــد،  ــه ســادگی بی ــد مفاهیــم فلســفی را ب ــه، ســینما می توان ــه ســؤال شــما، بل ــرای پاســخ ب بنابرایــن، ب
یــرا زبــان انتزاعــی خاصــی دارد. ماننــد سوررئالیســم نمادیــن نیســت، تصویــری فرویــدی از مفاهیــم بــه مــا  ز
نمی دهــد. بــه هــر حــال بایــد اشــاره کنــم کــه آســتروک بســیار مخالــف سوررئالیســم بــود. ســینما بــه هنــگام 
»صحبــت کــردن« یــا »نوشــتن« مفاهیمــی را تولیــد می کنــد، تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه جــز ایــن کار دیگــری 
یابــی یــک حــال  یــدا اســت کــه ســعی در باز نمی توانــد انجــام دهــد. زبــان ســینمایی بیشــتر شــبیه نوشــته در
محســوس و ملمــوس نــدارد، بلکــه فقــط خــود را بــدون نشــان دادن »چیــزی« و بــدون نمادســازی »چیــزی« 
یــا نماد  نشــان می دهــد. فقــط نوشــتار وجــود دارد، فقــط ســینما وجــود دارد. مثــل یــک رؤیاســت. خــواب و رؤ
یــل نمادهــا  چیــزی نیســت، حداقــل در زمانــی کــه مــا آن را می بینیــم. شــما می توانیــد بعــدًا بــه تفســیر و تأو
یــا توجــه نمی کنیــد، بلکــه بــه زبانــی کــه خودتــان  یــد، امــا در ایــن صــورت، شــما بــه زبــان خــواب و رؤ بپرداز

یــا نیســت. یــد. ایــن یــک تعبیــر اســت و خــود خــواب و رؤ ســاخته اید توجــه دار
در ســینما همیشــه میــان ادراک و انتــزاع اثــر متقابــل وجــود دارد و ایــن نــوِع خاصــی از ســبک را تولیــد 
یــده شــده اســت. بنابرایــن، بلــه،  می کنــد. آن ســبک، »مفهومــی« اســت کــه بــه وســیله زبــان ســینمایی آفر
یبایی شناســی نیســت کــه بــه  فیلــم مفاهیــم فلســفی را خلــق می کنــد و ایــن مفاهیــم صرفــًا ناشــی از ز

واقعیــت، »سبک ســازی« می کنــد. آنهــا ســبک هســتند.

خــردورزی:  بــه نظــر شــما فلســفه های اومانیســتی و پراگماتیســتی بــه چــه میــزان در آثار برجســته ســینمایی  	
پررنگ اســت؟

هــر فلســفه ای می توانــد بینش هــای مفیــدی را بــه دســت دهــد. بســتگی دارد بــه ایــن کــه دنبــال چــه 
یرکانــه و هوشــمندانه عمــل کــرده، هرچنــد کــه ایــن  چیــزی باشــد. فلســفه تحلیلــی در ایــن حــوزه بســیار ز
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گفت وگوی سردبیر خردورزی با    دکتر مسعود معینی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم )ع( و مدیر شبکه چهارسیما 

سینما و مدیریت شناختی انسان 
جایگاه هنر هفتم در مدیریت افکار عمومی
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یف نامه |  معر
، عضــو هیئــت علمــی  دکتــر مســعود معیــی پــور
وه علــوم ســیایس دانشــگاه باقرالعلــوم )ع( و مدیــر  گــر
شــبکه چهــار ســیمای مجهــوری اســامی اســت و 
یات  از او ده هــا مقــاالت علمــی - پژوهــی در نشــر
پژوهــی و مهایش هــای علمــی معتبــر منتشــر شــده 
یــت شــبکه چهــار  اســت. معیی پــور پیــش از مدیر
کنــون، یــک مرکــز رصــد و  ســیما در ســال 1396 تا
مطالعــات راهبــردی را در دفتر تبلیغات حوزه علمیه 
وهــی  وهــی و آینــده پژ وندپژ قــم تأســیس کــرد کــه بــه ر
مســائل حــوزه دیــن، فرهنــگ و اجتماعیــات ایــران 
می پرداخــت. او مهچنــن از ســال 1383 فعالیــت 
جمــات  در  ســردبیر  به عنــوان  را  خــود  مطبوعــایت 
انســاین اســامی  اول، علــوم  پــگاه حــوزه، خشــت 
کــرد و در متــام ایــن دوره هــا  صــدرا و رســائل جتربــه 
تــاش کــرد مســئله های اجتماعــی را از زاویــه نــگاه 
و مبنــای دیــن و علــوم انســاین بــرریس کنــد و پاســخ 
وهــان را بــه مســئله های  حوزه هــای علمیــه و دیــن پژ
اجتماعــی ایــران اســتخراج کنــد. عضویــت شــورای 
کشــور  وزنامه هــای  ر برخــی  سیاســت گذاری 
اجــرای  حــیت  و  نویســندگی  ســردبیری،  مهچنــن 
یــوین ختصــی را در دو دهــه  برخــی برنامه هــای تلویز

کارنامــه خــود دارد.  گذشــته در 
                                                                                                               

مقدمه
رویکرد روانشناســی شــناختی یا رویکرد شناختی 
نســبت بــه ســینما در چنــد ســال گذشــته افزایــش 
یافتــه و در حــال گســترش اســت. ســینما، جامعــه 
واقــع  و در  بــه تصویــر می کشــد  را  اطــراف خــود 
گاه  گرایش هــای روحــی،  روانــی و ضمیــر ناخــودآ
ــا ترســیم  جمعــی را منعکــس می ســازد؛ فیلم هــا ب
شــاخصه های اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی 
ذهنــی،  انگاره هــای  کاشــت  بــه  جامعــه  یــك 
مفیــد  بســیار  گزینــه ای  و  اجتماعــی  هم افزایــی 
هســتند.  جامعه شــناختی  مطالعــات  بــرای 
پیونــد علــوم شــناختی و رســانه منجــر می شــود 
انجــام  مطالعاتــی  رســانه ای  چنــد  ابزارهــای  بــا 
شــود کــه در جهت دهــی و مدیریــت ذهــن عمــوم 
بــردی و مفیــد دارنــد، بــه عنــوان  مــردم جامعــه کار

نمونــه وقتــی فــردی  بــا شــما صحبــت می کنــد و شــما عصبانــی می شــوید، چــرا رنــگ صــورت شــما تغییــر 
می کنــد؟ فیلمــی را می بینیــد و احســاس تــرس پیــدا می کنیــد، وقتــی شــما می بینیــد کــه کســی فیلــم در 
... تغییــر می کنــد،  ژانــر وحشــت می بینــد و رطوبــت پوســت، مردمــک چشــم، فشــارخون، خشــکی دهــان و
« می گوینــد،  بــه دلیــل یــک ســری فعل وانفعــاالت شــیمیایی اســت کــه بــه آن در اصطــاح »نوروپتنســمیتر
موکول هــای شــیمایی در بــدن مــا دچــار نوســان می شــوند. ســینمای شــناختی بــرای ایجــاد اثرگــذاری 
شــناختی بایــد تــاش کنــد به وســیله کاشــت انگاره هــا و بــا اســتفاده از فناوری های نوین شــناختی همان 
ــدار شــدن ســینمای  ... را در انســان ایجــاد کنــد و به وســیله ی پدی ــرس و حالت هــای تعجــب، نشــاط، ت
شــناختی در ســاختار فنــی ســینما انگاره هــای مثبــت و کارآمــدی را در ذهــن مخاطــب کاشــت کنــد.

یچه نگاه یک اســتاد دانشــگاه  مجلــه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبیین رســالت ســینمای ایــران از در
و کنشــگر و فعــاِل مجــات تخصصــی و پژوهشــی و همچنیــن مدیــر یکــی از شــبکه های تخصصــی 
تلویزیــون کــه در دوران مدیریــت او تحــوالت جــدی در حــوزه رســانه های تخصصــی کشــور شــکل گرفــت، 
گفتگویــی را بــا دکتــر مســعود معینی پــور عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم )ع( و رئیــس شــبکه 

چهارســیما انجــام داده اســت؛ در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد.

خــردورزی:  بســیاری از کارگردان هــا معتقدنــد رســالت ســینما تنهــا ســرگرمی اســت و اگــر بیــش از ســرگرمی  	
فایــده ای حاصــل بشــود مطلــوب اســت امــا وظیفــه و رســالت نیســت، در مقابــل برخــی از اندیشــمندان 
ــم  ــد ســرگرمی  دانســتن ســینما سخیف ســازی آن اســت و رســالت ســینما انتقــال مفاهی ســینمایی قائلن
اصیــل فلســفی اســت؛ از ســوی دیگــر در جامعــه ی جهانــی امــروز تمــام عناصــر هنــری، فرهنگــی، 
اجتماعــی و... به دنبــال تســری علــوم شــناختی در تعامــات و مطالعــات خــود هســتند و اگــر بنــا باشــد 
مــا در ســینمای ایــران آثــاری را بســازیم کــه دارای مفاهیــم و بن مایه هــای شــناختی باشــند ابتــدا بایــد نــزاع 
و اختــاف نظــری را کــه بیــان شــد حــل کنیــم؛ راهــکار شــما بــرای حــل ایــن اختــاف نظــر و رســیدن بــه 

ســینمای شــناختی چیســت؟
هــر پدیــده ای یــک وجــود اصلــی دارد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. بــه تناســب ســاحت های اجتماعــی 
ــرای آن پیــدا می شــود. ســینما و تلویزیــون در وجــود  ــرداری از آن پدیــده، ماهیت هــای متکثــری ب و بهره ب
واحــد خودشــان، بــه ســرگرمی اصالــت می دهنــد. نمی تــوان بــرای ایــن مســأله نقضــی پیــدا کــرد یــا آن را بــه 
چالشــی جــدی کشــید؛ کارکــرد اصلــی آن ســرگرمی اســت و مــن هــم بــا ایــن گــروه از ایــن موضــع کــه نــگاه 

می کنــم موافقــم امــا نکاتــی در ایــن میــان هســت کــه عــرض می کنــم. 
بــا تأمــل در رونــد به وجــود آمــدن ســینما و تلویزیــون، مــا بایــد محــل آغــاز و پدیــد آمــدن خــود ســینما را مــورد 
یــم کــه مــورد تحلیــل و مصــادره بــه  یــم ســینما را بــدان واگذار بحــث قــرار دهیــم؛ نــه آن مبدئــی کــه عاقــه دار
مطلــوب قــرار گیــرد. ســینما یــک پدیــده ای بــرای ســرگرمی اســت. حــال آیــا ماهیت هــای دیگــری نــدارد؟ 

قطعــًا بــرای ســینما ماهیت هــای دیگــری نیــز وجــود دارد. 
طبیعــی اســت وقتــی ســینما ســرگرم کننده باشــد، مدیریــت افــکار عمومــی را نیــز انجــام می دهــد؛ یعنــی 
عــاوه بــر اینکــه می توانــد در حــوزه تفکــر انســان تأثیرگــذاری داشــته باشــد، در حــوزه سیاســی و اجتماعــی 
نیــز می توانــد تأثیــر داشــته باشــد. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه ایــن دعــوا کــه می گوینــد ســینما صرفــًا 
بــرای تفکــر و انتقــال معــارف فلســفی یــا بــرای خــردورزی یــا برای ســرگرمی ســاخته شــده، دعوای اشــتباهی 
اســت. ســینما مجموعــه ای از ایــن کارکردهــا را دارد منتهــا برخــی جــزء ذات سینماســت و برخــی از 
عــوارض ســینما. بــرای تولیــد کننــدگان ســینما برخی از ایــن کارکردها طریقیــت دارد و برخــی موضوعیت. 
حتــی ســازندگانی هســتند کــه ســرگرمی برایشــان طریقیــت دارد و انتقــال پیــام و مدیریــت ذهــن مخاطب و 

نفــوذ در عقائــد و باورهــای او موضوعیــت دارد.  14
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بهتــر اســت گفتــه شــود ســینما یــک پدیــده مــدرن اســت، یــک وجــود اصیــل بــرای ســرگرمی دارد و به دنبــال 
ــرای بهــره برداری هــای فکــری، انتقــال معــارف نظــری، دســتاوردهای تمدنــی، مدیریــت  ــزاری ب آن یــک اب
افــکار عمومــی و انتقــال و تولیــد فراروایت هایــی اســت کــه بــرای زندگــی بشــر فایــده دارد. مــا نمی توانیــم در 

ایــن دعــوا یــک طــرف بایســتیم؛ چــرا کــه واقعــًا آن را محــدود کرده ایــم. 

خردورزی:  آیا ما می توانیم از کارگردان و ساختار سینما این انتظار را داشته باشیم؟ 	
ایــن انتظــار از ســاختار ســینما وجــود دارد. نمی توانیــم بگوییــم کــه ســینما فقــط بــرای ســرگرمی اســت یــا 
فقــط ماهیــت فلســفی و شــناختی دارد. ســینما مدیریــت افکار عمومــی و اذهان مخاطب خــود را برعهده 
می گیــرد و در عرصه هــای مختلــف و ســطوح مختلــف زندگــی انســان حضــور دارد. در حــال حاضر پدیده 
رشــد یافتــه ای مشــاهده می شــود کــه می توانــد آینــده جهــان را بــه تصویــر بکشــد و هــم روایتــی از گذشــته 
آفرینــش جهــان و جامعــه انســانی ارائــه کنــد. ســینما ســعی دارد در ایــن فرآینــد مدیریــت شــناختی انســان را 

بــر عهــده بگیــرد تــا رونــد آینــده دنیــا بــه آن ســمت حرکــت کنــد. 
امــکان دارد برخــی بگوینــد شــما دربــاره صنعــت ســینما بزرگ نمایــی می کنیــد. مــن می گویــم کــه یکــی از 
ابزارهــای جــدی مدیریــت آینــده دنیــا توســط اندیشــمندان، اندیشــکده ها و ســردمداران مدیریــت افــکار 

، ســینما ارزش دو چنــدان و اهمیــت بســیاری پیــدا می کنــد.  عمومــی، ســینما اســت. از ایــن منظــر
آن  ثــروت در  و  قــدرت  کــه البی هــای مهــم  اســت  اقتصــادی  از صنایــع مهــم تجــاری،  یکــی  ســینما 
ســرمایه گذاری کرده انــد. در رونــد شــکل گیری ســریال ها و فیلم هــای ســینمایی در ایــن صنعــت بــزرگ، 
ــب  ــرای مخاط ــود ب ــده خ ــدرت خیره کنن ــرد و باق ــکل می گی ــده ش ــان در آین ــی انس ــای کان زندگ روایت ه
یــم، ســینما  بازنمایــی هنرمندانــه می شــود. اگــر مــا بــرای انســان و جامعــه، ســه الیــه وجــودی را در نظــر بگیر
نــی را  قــی و عقا نــی انســان، نظــام معرفتــی، اخا در بعــد معرفتــی، اخاقــی و ســپس در بعــد مدیریــت عقا

ــد.  ــا می کن ــی را ایف ــش خاص ــدام نق ــر ک ــد و در ه ــکل می ده ش
نــی انســان را مدیریت  ســینما ســعی می کنــد بــا تولیــد محصوالتــی در قالــب ســرگرمی، نظــم معرفتــی و عقا
نیــت، تفکرهــای مختلــف، مشــرب ها و نحله هــای مختلــف را  کنــد. ســینما مدل هــای مختلــف عقا
نیــت و معرفــت  معرفــی می کنــد و بــه دنبــال اقنــاع افــکار عمومــی مــی رود. ایــن مــدل حتــی می توانــد عقا
نــاب و اصیــل را بیــان کنــد. به همیــن جهــت گروه هــای مختلــف و نحله هــا در دنیــا دارای یــک صنعــت 

ســینمایی مهــم هســتند. 
یــت کنــد و مدل هــای  در ادامــه ســینما تــاش می کنــد نظــام گرایشــی، قلبــی و اخاقــی انســان را مدیر
قــی و گرایشــی انســان را مطــرح می کنــد. همچنیــن بایدهــا و نبایدهــا، هنجارهــا و ناهنجارهــا را ترســیم  اخا
یخــی بــزرگ کــه بــه یــک ســنت  می کنــد. ســینما ایــن قــدرت را دارد کــه یــک هنجــار جــاری در یــک بــازه تار
تبدیــل شــده را در یــک تطــور بــه ناهنجــاری تبدیــل کنــد. ســینما جــدال ســنت ها، آداب، رســوم، دیــن و 

فرهنگ هــا را دنبــال می کنــد تــا یــک پدیــده و جامعــه جدیــدی را بســازد. 
همچنیــن ســینما نظــم رفتــاری انســان ها را در ســطح خــرد عــوض می کند و ســبک زندگی جاری انســان را 
دســتخوش تغییــر قــرار می دهــد؛ آن چــه کــه فــرد بایــد ببینــد، بشــنود، نــوع مشــارکت های عمومی، حتــی نوع 
، تحصیــل و  مناســک جمعــی کــه بایــد در آن شــرکت داشــته باشــد را مشــخص می کنــد. حتــی بــر روی کار

اوقــات فراغــت تأثیــر گذار اســت. 
ســینما بــا پوشــش فرهنگــی خــود، بــه یــک صنعــت بــزرگ تبدیــل شــده اســت. نظــام ســرمایه داری از ســینما 
بــرای تغییــر و مدیریــت افــکار عمومــی و همچنیــن بــرای رســیدن آینــده جهانــی کــه پیــش روی خــود تصــور 
نــی، اخاقــی و رفتــاری  کــرده، اســتفاده می کنــد. در اینجــا ســینما مشــارکت جــدی در تغییــر نظــام عقا

انســان دارد. بــه ایــن جهــت گونه هــای مختلــف ســینمایی شــکل می گیــرد. 

اگــر منظــور شــما از ســینمای شــناختی مدیریــت 
بــرای  دهــی  شــکل  و  اذهــان  عمومــی،  افــکار 
تصویــری از آینــده و ســپس اقنــاع افــکار عمومــی 
و حرکــت بــه ســمت آن آینــده باشــد، بایــد بگویــم 
کــه ســینما ایــن کار را انجــام می دهــد. ســینما های 
مختلــف ماننــد ســینمای سیاســی، ســینمای 
ســینمای  حماســی،  ســینمای  اقتصــادی، 
وحشــت، ســینمای عاشــقانه، ســینمای کــودک و 
ــاحت  ــف از س ــای مختل ... وارد حوزه ه ــوان و نوج

می شــوند.  انســان 
ایــن درک مــن از ســینما و کاری کــه ســینما انجــام 
مصادیــق  بــه  بخواهیــم  اگــر  اســت.  می دهــد 
در  ســینما  کــه  می بینیــم  کنیــم،  نــگاه  نیــز  آن 
در  کــه  شــناختی  طبــق  مختلــف،  حوزه هــای 
آثــار متفکریــن یــا شــناخت ســنتی یــا دینــی ورود 
دارد، به عنــوان نمونــه نســبت زمــان و مــکان را در 
ــا  آینــده نوعــی، تعریــف می کنــد و ناگهــان شــما ب
کــه جایــزه  حجمــی از فیلــم مواجهــه می شــوید 
اســکار می گیــرد، جــزء فیلم هــای مهــم می شــود و 
یگــران مهمــی در آن حضــور می یابنــد و تــاش  باز
می کننــد یــک مفهــوم جدیــدی از زمــان و مــکان را 
در آینــده بــرای شــما بســازد. آیا این مفهــوم جدید از 
زمــان و مــکان، الزامــًا بــر اســاس مکاتبــی کــه میــان 
یفــی کــه در منظــر اندیشــمندان  انســان ها و تعار
آن جوامــع وجــود دارد؛ ماننــد ســنت ها، آیین هــا 
یــا  می شــود؟  یــف  تعر را  گذشته شــان  یــخ  تار و 
ســینما می گویــد مــن دارم تصویــری ارائــه می کنــم 

ــدان ســمت ســوق بدهــم؟ ــا مــردم را ب ت
نظــم  سیاســی،  نظــم  می کنــد  تــاش  ســینما 
اقتصــادی، نظــم فرهنگی مدنظر خــود را به تصویر 
بکشــد و مدیریــت دنیــا را نیــز به این ســمت ســوق 
ــدی  ــم »تنــت«، در واقــع تعریــف جدی بدهــد. فیل
از دنیــای آینــده و نظــام تعامــات میــان انســان ها 
را نشــان می دهــد. در فیلــم حاضــر زمــان تعریــف 
مواجهــه  نــوع  یــک  انســان ها  و  دارد  دیگــری 
جدیــدی بــا یکدیگــر دارنــد کــه بــه دنبــال آن یــک 

جامعــه جدیــدی شــکل می گیــرد. 
یــک  کــه  بزرگــی دارد  »فیلــم پلتفــرم« پروداکشــن 
کمپانــی بســیار معتبــر بــر روی آن کار می کنــد. 
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یــک تصویــری از یــک جامعــه جهانــی و طبقــات 
می دهنــد.  نشــان  فیلــم  ایــن  در  را  اجتماعــی 
گروه هــای اجتماعــی مختلــف در فیلــم حاضــر 
تعامــات  نــوع  می شــوند.  کشــیده  تصویــر  بــه 
تــی کــه هابــز در لویاتــان تعریــف  انســان را بــه تعاما
می کنــد را بــه تصویــر می کشــد و تــاش می کنــد 
ــر اســاس آن  قراردادهــای اجتماعــی جدیــدی را ب
ــر اســاس آن یــک موعــودی در  طراحــی کنــد کــه ب

جامعــه مطــرح می شــود. 
طریــق،  ایــن  از  می کنــد  ســعی  پلتفــرم  فیلــم 
باورهــای بــه موعــود را تغییــر دهــد. بــاور بــه موعــود 
مــورد  مختلــف  ادیــان  در  کــه  اســت  نکتــه ای 
آینــده جهــان  بــرای  و  گرفتــه شــده  قــرار  کیــد  تأ
فیلم هــا  این گونــه  دارد.  وجــود  ترســیمی  چنیــن 
ماننــد پلتفــرم در ســینمای جهــان ســابقه دارد. 
ایــن فیلم هــا بــا روایــت خــود از جامعــه موجــود 
جهانــی، یــک آینــده ای را بــرای آن تصویــر می کنــد 
یــد ایــن آینــده بــرای شــما مدنظــر قــرار  کــه می گو
را  آن  شــاخصه های  و  نیامــده  هنــوز  کــه  دارد 

می کنــد.  تبییــن 
چنیــن  نوجــوان  و  کــودک  ســینمای  در  حتــی 
کــه  مســأله ای وجــود دارد. یکــی از ایده آل هایــی 
در ذهــن ســینمایی ها وجــود دارد، مــدل دیزنــی در 
دیزنی لندهــا اســت. مــن یکــی از دیزنی لندهــای 
یــس دیــدم، مطالعــه ای هــم در کنــار  مهــم را در پار
آن انجــام دادم.  یــک راهنمــای خــوب پیرامــون 
ســرمایه گذاری کــه در تربیــت نســلی در ســینمای 
کمپانی هایــی ماننــد  رقــم می خــورد، در  جهــان 
قابــل  بســیار  فاکــس  کمپانــی  یــا  بیســتم  قــرن 
توجــه اســت. نکتــه اینجاســت کــه ایــن ســینما 
اثرگــذاری و ســرمایه گذاری جــدی به دنبــال دارد. 
آیــا ســینمایی بــه ایــن شــکل فقــط بــرای ســرگرمی 
کــه آدم هــای دنیــا  یــا فقــط دوســت دارد  اســت 
مشــغول باشــند و یــک خدمــات تفریــح و اوقــات 

ــد؟ ــه ده ــا ارائ ــه دنی ــه جامع ــی ب فراغت
یــک فلســفه جــدی در پشــت پــرده وجــود دارد. 
شــاید آن روزی کــه والــت دیزنــی »میکــی مــاوس« 
ــان  ــه فکــر ایــن نبــود کــه یــک جری را می ســاخت ب
صنعتــی و ســرمایه داری بزرگــی را در دنیــا تأســیس 

می کنــد. شــاید وقتــی کــه والــت دیزنــی »آقــای بوفــی« یــا »میــگ میــگ« را می ســاخت، بــه فکــر ایــن نبــود کــه 
قــرار اســت در آینــده بــه یــک الگــوی رفتــاری تبدیــل شــود. وقتــی تــام و جــری تولیــد می شــد، بــه فکــر ایــن 
نبودنــد کــه در حــال روایــت از طبقــات اجتماعــی هســتند کــه در طــول زمــان ایــن تضــاد بــه چــه چیزهایــی 
منجــر خواهــد شــد.  اینکــه همــه چیــز را در وهلــه اول پروژه و توهم توطئه ببینیم اشــتباه اســت. من می گویم 
راه حــل ایــن نــگاه اســت کــه چــون این هــا در هــر دوره ای بــه دنبــال یک هــدف، آرمــان و مســأله ای بودند، این 

یخــی دســت بــه دســت هــم داده تــا یــک پدیــده را تولیــد کنــد.  مســائل در ایــن دوی امــدادی تار
ــی را تربیــت  ــا و آینــده جوامــع جهان ــه جایــی رســیده اند کــه می تواننــد نســل های دنی برخــی کمپانی هــا ب
ئــق و حتــی علقه شــان بــه انتخــاب  کننــد. نــوع پوشــش، نــوع آرایــش، آرمان هــای آینــده آن هــا از زندگــی، عا
، نــوع تراشــیدن بــدن، خصوصی تریــن چیزهایــی کــه نیــاز دارنــد تــا خــوراک، پوشــاک، مصــرف  همســر
ئــق دینــی و  ئــق ســنتی، عا ــا شــغلی کــه می خواهنــد انتخــاب کننــد، عا ــوع تحصیــات ی رســانه ای، ن

ــد.  ــی می کنن ــه را طراح هم

خــردورزی:  ایــن مــدل مدیریتــی بــه ســینمای شــناختی دســت یافته و جهت دهــی و مدیریــت اذهــان را  	
کامــل انجــام داده اســت؟

کیــد می کنــم کــه همــه ایــن مســائل در بســتر ســرگرمی شــکل می گیــرد؛ چــون عنصــر ســرگرمی،  بلــه. بــاز تأ
عنصــر بــازی، پرکــردن اوقــات فراغــت انســان ها و تبدیــل اوقــات اصلــی آن هــا بــه اوقــات فراغــت یــا 
ــه زندگــی اصلــی مــردم  یــح را ب برعکــس وجــود دارد. البتــه می توانیــم بگوییــم آن هــا اوقــات فراغــت و تفر
، روایــت، داســتان،  تبدیــل کرده انــد.  شــناخت ســینماگران از ماهیــت انســان و اینکــه چگونــه بــا تصویــر
... می تــوان فراروایت هــای کان زندگــی را در ذهــن انســان ها جــاری کــرد و فراروایت هــای تشــکیل  قصــه و
ــرار داد. الزم نیســت هیــچ موقــع ســینما  ــد مــورد توجــه ق ــان بخشــد را بای ی نظــام اجتماعــی را برایشــان جر
یســتن، الزم اســت ایــن نــوع پوشــش و آرایــش را داشــته  یبــا و بهتــر ز بگویــد کــه بــرای توســعه، پیشــرفت، ز
باشــید؛ بلکــه ســینما در قالــب بــازی و ســرگرمی؛ امــا بــا یک فکــر پشــتیبان و فراروایت های جــدی خود که 
به صــورت مســتقیم مطــرح نمی کنــد، جامعــه آینــده را می ســازد. ســینما بــا ایــن کار بــازار مصــرف، ســرمایه  و 
رونــد تولیــد پــول را نیــز بــرای جایــی کــه ایــن کار را می ســازد کــه اآلن تمــدن رقیــب مــا اســت و در حــوزه نظــام 

اســتکبار مســتقر اســت را فراهــم می کنــد. 
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بــه همیــن جهــت ســینما می گویــد مــن هــر چیــزی کــه تولیــد کنــم، بــازار مصــرف ســرمایه  دارم. اساســًا چــرا 
ــرای آن چیــزی اســت کــه خــودش  ــه دنبــال تســخیر افــکار عمومــی جهــان و مدیریــت اذهــان ب ســینما ب
طراحــی می کنــد؟ چــون ســینما بــه دنبــال بیشــترین بــازار ســرمایه، بــازار اقتصــادی و ســود اقتصادی اســت. 
اگــر کــه دنیــا حاضــر شــود همــه زندگــی خــود را بــر اســاس مــدل غربــی بچینــد و از ســنت ها، آداب، رســوم و 

ادیــان خــود دســت بــردارد، آن هــا هــم بــا عقایــد انســان ها هیــچ کاری ندارنــد!
یعنــی همــان حــرف می شــود کــه ســفیر انگلیــس کــه وقتــی صــدای اذان می آمــد، گفــت آیــا ایــن صــدای 
یــد بگویــد. اتفاقــًا اصــرار بــر ایــن اســت کــه ما  ، گفــت پــس بگذار اذان بــرای منافــع مــا ضــرر دارد؟ گفتنــد خیــر
بدانیــم نظــام ســرگرمی، می توانــد چــه تأثیــری در مدیریــت افــکار عمومــی و مدیریــت اذهــان و تربیــت آینــده 

نظــام اجتماعــی مــا داشــته باشــد. 

خردورزی:  به نظر می رســد در ســینمای ما، ســینماگر متوجه نیســت که ســرگرمی قرار اســت یک پوشــش  	
و ظاهر باشــد. 

ــًا عنصــر فلســفی و  ــه همیــن شــکل باشــد. مــن اعتقــاد نــدارم ســینما ذات ــد ب ــه بعــد، بای از یــک نقطــه ای ب
ــه شــمار مــی رود. ــزار انتقــال معــارف ب فکــری اســت، بلکــه وجــود اصیــل ســینما، وجــود ســرگرمی اســت؛ امــا اب

 
خــردورزی:  بســیاری از کارگردان هــا بــه صــورت مســتقیم نمی گوینــد ســینما بــرای ســرگرمی اســت، بلکــه  	

آن هــا در توجیــه ایــن عقیــده می گوینــد کــه ایــن فــرم بــرای داســتان پــردازی اســت و مــن به عنــوان کارگــردان 
تجربیــات خــود و افــراد دیگــر را در آن بیــان می کنــم. 

ایــن دعــوای فــرم و محتــوا اســت. اآلن خیلی هــا می گوینــد کــه ســینما فقــط فــرم اســت. مــا می گوییــم کــه 
فــرم بــدون ارزش و بــدون گرایــش فکــری اساســًا ارزشــی نــدارد. فرمــی کــه یــک پشــتوانه نظــام ارزشــی و فکــری 
نداشــته باشــد، بــه چــه دردی می خــورد؟ فرم گرایــان در ســینما تــاش دارنــد کــه ســینما را یک موجــود مقدس 
نشــان دهنــد کــه نکنــد بــدان بی احترامــی شــود یــا دیگــران کــه از صنــف آنهــا نیســتند وارد حــوزه آنهــا شــوند. 
اکثــر ســینماگران خــود را محــق می داننــد در حوزه هــای مختلــف دینــی و اجتماعی و سیاســی حرف بزنند 
و کار بســازند امــا اگــر یــک متخصــص دیــن پژوهــی یــا علــوم اجتماعــی بخواهــد دربــاره کار آنهــا نظــر بدهــد 
یــد. آن هــا تــاش دارنــد  فــوری می گوینــد نبایــد بــه ســاحت فــرم ســینما وارد شــوید شــما کــه تخصــص ندار

جلــوی ایجــاد یــک گــروه و طبقــه فکــری در ســینما 
گرفتــه شــود و ســینما بــه دعواهــای سیاســی وارد 
ــای  ــه نظام ه ــت ک ــن اس ــان ای ــرس فرم گرای ــود. ت نش
حاکمیتــی نتواننــد سانســور را در ســینما حاکــم 
کننــد. هــرگاه انتقــادی بــه آن هــا کنیــد، می گوینــد 
کــه ســینما فقــط فــرم اســت و مــن روایت هــای 
ایــن فــرم بیــان می کنــم. فــرم  خــودم را در قالــب 
ســینما دســت شــما را بــاز می کنــد تــا روایتتــان 

گویاتــر گــردد و حرفتــان را بیــان کنیــد. 
یــم کــه فــرم جــدا از محتــوا نیســت.  مــا اعتقــاد دار
دارنــد.  را  ویژگــی  همیــن  نیــز  داســتان  و  رمــان 
یکــی از منشــأهای مهــم و علت هایــی کــه افــراد 
تــرس  دارنــد،  اصــرار  ســینما  بــودن  ســرگرمی  بــر 
سیاســی  و  حاکمیتــی  محدودیت هــای  از 
اســت. آن هــا بــه نوعــی فــرار رو بــه جلــو می کننــد. 
فرم گرایــان می خواهنــد یــک تقدس ســازی و یــک 
دیســیپلین و حســی بــرای خودشــان ایجــاد کننــد 
کــه اینجــا یــک عرصــه تخصصــی اســت و هــر 
کســی نمی توانــد بــه ایــن حــوزه ورود کنــد. کســی 
هــم کــه می خواهــد بــه ایــن عرصــه ورود کنــد بایــد 
فــرم را بشناســد. وقتــی می خواهیــد نقــد کنیــد، 
می گوینــد کــه آیــا شــما کل ســینمای هیچــکاک را 
ِذی 

َّ
دیده ایــد؟ آن هــا بــه ســرعت از بــاب »َفُبِهــَت ال

یــران کننــد.  « می آینــد طــرف مقابــل خــود را و َکَفــَر
تکنیک هــای  کاری  هــر  کــه  اســت  درســت 
خــودش را دارد و هــر حــوزه تخصصــی نیــز بــه 
دانــش خــود نیــاز دارد. شــاید یــک نفــر یــک فیلــم 
ــه  ــود ک ــل نمی ش ــا دلی ــد؛ ام ــاخته باش ــی نس خوب
حرف هــای منقــدان او در رابطــه بــا فیلــم از منظــر 
تخصصــی خــود شــنیده نشــود. این گونــه نیســت 
سیاســت دان،  یــک  جامعه شــناس،  یــک  کــه 
یــک اقتصــاد دان، یــک روانشــناس خــوب و یــک 
بــاره ســینما نتوانــد حــرف  آینــده پــژوه خــوب در
تکنیــک  کــه  کســی  فرم گرایــان می گوینــد  بزنــد. 
تولیــد اثــر ســینمایی ندارنــد، نمی تواننــد در دایــره 
نقــد وارد شــود و اجــازه اظهــار نظــر پیرامــون محتوا 
را نــدارد! فــرم و محتــوا از هــم جــدا نیســتند. نبایــد 
ــزار و دیگــری هــدف اســت.  بگوییــم کــه یکــی اب
فــرم بــرای دیــده شــدن و بــرای بــرون داد، بــه یــک 

تنت  		
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محتــوا نیــاز دارد. این هــا بــا همدیگــر هســتند. 
فــرم  ماننــد نســبت مــرغ و تخــم مــرغ می مانــد. 
بــدون محتــوا قابــل تصــور نیســت و محتــوا نیــز 
بــدون فــرم قابــل تصــور نیســت. فــرم و محتــوا برای 

ــد.  ــاز دارن ــه همدیگــر نی بازنمایــی ب
یــک زمــان فــرم بــا محتواهــای مختلــف ماننــد 
ــا  ــوده؛ ام ــفاهی ب ــال ش ــی، انتق ــاب، نقال ــان، کت رم
بعــد از صنعــت چــاپ، وارد حــوزه مکتــوب شــده 
دوره  در  و  پادکســت ها   ، رادیــو دیگــر  دوره  از  و 
دیگــر تصویــر بــه میــدان آمــده اســت؛ یعنــی ایــن 

یخــی بــرای آن وجــود دارد.  تطــور و تحــوالت تار
نکتــه ایــن اســت کــه فــرم و محتــوا باهــم هســتند؛ 
، کمی ســخت اســت. قطعًا  یعنــی تفکیــک ایــن دو
هرکســی تکنیک هــا را نــدارد؛ امــا مــا می توانیــم نظــر 
بدهیم. سؤالی که در اینجا اهمیت دارد این است 
گاهــی ویــژه ای  کــه آیــا امــروز در ســینمای ایــران، آ
بــرای  ســینما  ظرفیــت  از  بهره گیــری  بــه  نســبت 
مدیریــت افــکار عمومــی و ســاختن آینــده ایــران یــا 
نــگاه بــه آینــده جهانــی وجــود دارد؟ مــن می گویــم که 
بلــه وجــود دارد.  ســینمای مــا به شــدت پــر از محتــوا 
کــه تــاش  و نحله هــای مختلــف فکــری اســت 
، موجــود و آینــده ی  می کننــد در وضعیــت پیــش رو
ســینمای ایران تأثیر بگذارند، نحله های مختلف 
می تواننــد خــود را بــه ســینماگران و تولیدکننــدگان 
نزدیــک کننــد و تفکــر خــود را در قالــب ســرگرمی بــه 

مخاطــب منتقــل نماینــد. 

خردورزی:  ظرفیت اندیشه ای یا ظرفیت سینماگران ما چنین است؟ 	
در حال حاضر پشــتوانه نســل جدید ســینمای ایران در چند ســال گذشــته، متفکرین مختلفی هســتند 
کــه هیــچ قرابتــی بــا عرصــه ســینما ندارنــد. آیــا ایــن یــک ســنتی اســت کــه در ایــران گذاشــته شــده اســت؟ 
. در تمــام دنیــا و صنایــع ســینمای مهــم دنیــا، همیشــه متخصصــان، متفکــران، سیاســت مداران،  خیــر
اندیشــمندان، اندیشــکده ها و حکمرانــان آینــده حکمرانــی در دهه هــای اخیــر از ظرفیــت ســینما چنیــن 
ــوده اســت. در میــان فرم هــای  ــان سیاســت گذار ب ی ــد؛ یعنــی درام همیشــه در خدمــت جر بهــره ای برده ان
مختلفــی کــه بــرای انتقــال معــارف وجــود دارد، درام بهتریــن ظرفیــت روایــی را دارد کــه می توانــد بــا نــوع 

پــردازش قصــه کــه همزمــان همــه وجــود شــناختی انســان را بــه خــود جلــب کنــد. 

خردورزی:  چرا سینمای ایران از این مسأله فرار می کند؟ 	
چــون ســینمای ایــران، همیشــه یــک ســینمای معتــرض بــه وضــع موجــود بــوده اســت. ســینمای ایــران چــه 
در دوره پهلــوی و چــه در جمهــوری اســامی، نوعــًا ســینمای در اختیــار نظــام حکمرانــی نبــوده اســت. از 
یزه کننــده نظــم  همــان آغــاز یــک ســینمای معتــرض در ایــران شــکل گرفتــه اســت. هیــچ گاه ســینمای تئور

حاکمیــت موجــود نبــوده اســت. 
ــود  ــی موج ــت های کان حاکمیت ــرد سیاس ــرای پیش ب ــی ب ــکار عموم ــده اف ــران مدیریت کنن ــینمای ای س
نبــوده اســت و یــا کمتــر چنیــن اتفاقــی رقــم خــورده اســت. در حالــی که در دنیــا چنین نیســت. در دنیا نظم 
یــان جنبش هــای اجتماعــی را در کشــورهای اســامی بــه شــکلی  حاکــم تصمیــم می گیــرد کــه چگونــه جر
کــه خــودش دوســت دارد دامــن بزنــد. بنابرایــن فیلم هایــی ماننــد »مالکــوم ایکــس« و »ســلما« را می ســازد. یــا 

« می ســازد.  یــان اعتراضــی را در دنیــا مدیریــت کنــد، »جوکــر دوســت دارد یــک جر
فیلم ســازی  اصلــی  کمپانی هــای  مشــترک اند.  عالــم  عمومــی  افــکار  تســخیر  منطــق  در  فیلم ســازان 
در دنیــا کــه صنعــت ســینمای دنیــا را اداره می کنــد، دولتــی اســت. چیــزی بــه نــام کمپانــی خصوصــی 
یکــرد  وجــود نــدارد، امــا در ایــران دولتــی بــودن ســینما مســأله ای قبیــح شــمرده می شــود. البتــه ایــن رو
اشــتباهی اســت؛ چــرا کــه ســینما یــک فــرم بســیار مهمــی اســت؛ اگــر کســی بخواهــد خــارج از ایــن 
چارچــوب بــه اعتــراض سیاســی در مقابــل ســاختار حاکمیتــی موجــود و نظــم جهانــی موجود بپــردازد، آن 
سیاســت گذار به قــدری سیاســت های خــود را فراخ دامــن چیــده اســت کــه ایــن اعتــراض نیــز در قالــب 
گر خــود را محــدود نمی بینــد، بــاز هــم می آیــد در  نظــم او گنجانــده می شــود. بــه همیــن دلیــل ســینما

مالکوم ایکس  		 سلما  		 جوکر  		
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دایــره حاکمیــت اعتــراض سیاســی خــود را انجــام می دهــد، حتــی اگــر فیلــم علیــه حاکمیــت تولیــد شــده 
باشــد.  سیاســت گذاری فرهنگــی در غــرب به شــکلی صــورت گرفتــه اســت کــه از آن اعتــراض سیاســی 
بهــره خودشــان را می برنــد. آن هــا بــه دنیــا می فهماننــد کــه نــگاه کنیــد مــن آزادی بیــان دارم. ایــن نکتــه بــه 

ــردد.  ــاز می گ ــا ب ــی م ــت گذاری فرهنگ ــف سیاس ضع

خردورزی:   استثناهایی مثل فیلم مصائب مسیح را می توان بیان کرد.  	
قطعــًا اســتثنا دارد؛ امــا نظــم حاکــم چنیــن اســت. واقعــًا مــن ایــن سیاســت گذاری پردامنــه را در نهضــت 
فرهنگــی غــرب درک می کنــم؛ همیــن ضعــف را در جمهــوری اســامی نیــز درک می کنــم کــه متأســفانه 
سیاســت گذاری فرهنگــی مــا بســیار محــدود، بســیط، ســاده انگارانــه، غیــر پیچیــده و محــدود بــه مرزهــای 

جغرافیایــی نظــم سیاســی جــاری مــا اســت کــه توســط گــروه سیاســی خاصــی تعییــن می شــود. 
متأســفانه امــر سیاســت گذاری فرهنگــی در حــوزه ســینما، حتــی در حوزه هایی مانند کتــاب و مطبوعات، 
بــه شــکلی اســت کــه بســیار تقلیل گرایانــه بــه مقاصــد و منافــع گروه هــای سیاســی می نگرنــد کــه ایــن بســیار 
، فــرم، تکنیــک، موهبــت و معجــزه هــزاره مــا اســت کــه  بــد اســت. مــا در نظــر نمی گیریــم کــه ســینما یــک ابــزار
می تــوان از طریــق آن مدیریــت افــکار عمومــی جهانــی را برعهــده گرفــت. می تــوان از طریــق ســینما معــارف و 

مقاصــد انقــاب اســامی را در جهــان بــدون زدن برچســب ایرانیــت و شــیعی بــودن خــاص شــکل داد. 
امــکان دارد کســی در ایــن میــان اعتــراض کنــد، بایــد بــرای آن فــرد نیــز جایــی تعریــف کنیــم. در ایــن میــان 
ــرای آن  ــد ب ــد، بای ــرح کن ــا مط ــی م ــیعی و ایران ــادات ش ــر از اعتق ــی را غی ــک بحث ــی ی ــک کس ــکان دارد ی ام
یــم. سیاســت گذاری مــا بایــد بــه قــدری کان باشــد کــه وقتــی همــه این هــا  فــرد نیــز جایگاهــی در نظــر بگیر
تعریــف می گــردد و خروجی هایــش در نظــر گرفتــه می شــود در دایــره نظــم جهانــی انقــاب اســامی تعریــف 

گــردد. همانطــور کــه چنیــن چیــزی در جبهــه رقیــب وجــود دارد و در حــال تحقــق بیرونــی اســت. 

، چارچــوب ذهنــی و پارادایــم خــود را از  	 خــردورزی:  خــردورزی: نــوع مواجهــه بــا ســینماگری کــه تفکــر
گرفتــه اســت و بیــان مبانــی غربــی را کاس کاری می پنــدارد چگونــه بایــد باشــد؟ غربی هــا 

یــان  نمونه هــای محــدودی غیــر از ایــن داشــته ایم؛ امــا فضــای حاکــم بــر ســینما این گونــه نیســت. ظاهــرًا جر
عمومــی مــا را بــه اینجــا می رســاند. ســینماگرانی کــه غیــر از ایــن باشــند، محبوبیــت و مقبولیــت خوبــی را 
کســب نمی کننــد. یکــی از عناصــر سیاســت گذاری فرهنگــی در دنیــا، ایــن اســت کــه شــاخص هایی را 
تعریــف می کننــد کــه شــما در نظــم اجتماعــی داخلــی، مطابــق میــل نظــم اجتماعــی جهانــی عمــل کنیــد. 
وقتــی در اســکار برنــده می شــوند، شــاخصه هایی را بــرای فیلم هــا در نظــر دارنــد. بــرای مثــال آثــار افــرادی 

جایــزه  فرهــادی  اصغــر  یــا  کیارســتمی  ماننــد 
مــا  کشــور  در  را  نمونه هایــی  آن هــا  می گیرنــد. 
در  هــم  نمونه هــا،  ایــن  کــه  می کننــد  برجســته 
و  هســتند  قــوی  نســبتًا  افــراد  تکنیــک  حــوزه 
ایــن  بــا  آن هــا  هــم  و  بوده انــد  تأثیرگــذاری  افــراد 
جهانــی  نظــم  در  را  فیلم هایــی  چنیــن   ، کار
معتبرتــر می کننــد و یــک اعتبــار جهانــی بــه آن 
می دهنــد. مگــر فیلم هایــی قوی تــر از ایــن افــراد 
یــم؟  دار کــم  قوی تــر  گران  ســینما یــا  یــم  دار کــم 
یــم؛ امــا حاضــر نشــده اند کــه بــه هــر قیمتــی  دار
نظــم جهانــی را بپذیرنــد.  دانــش ســینما، دانــش 
بــرای  مــدرن  پدیده هــای  آن  و  تکنیــک ســینما 
مــا نیســت. این هــا پدیده هــای مدرنــی اســت کــه 
ینــی، مــا از طریــق فــرق حجــاب  بــه قــول شــهید آو
بایــد  یــم.  ببر بهــره  آن هــا  از  می توانیــم  تکنیــک 
فــرم  کنیــم،  آن هــا اســتفاده  از تکنیــک  بتوانیــم 
ــان را در آن  ــوای خودم ــا محت ــم ت ــا را در نوردی آن ه
قالــب ارائــه نماییــم. در اینجــا معتقــدم کــه گاهــی 
اوقــات مــا ابداعاتــی می توانیــم داشــته باشــیم کــه 
الزم نیســت حتمــًا در قالــب دانــش روز ســینمای 
جهــان بیایــد کــه این هــا بــه مــا قــدرت تحلیــل و 

می دهــد.  مانــور 

خــردورزی:  خــردورزی: یکــی از رســالت های  	
ســازمان صــدا و ســیما راهبــری و جهت دهــی 
اهــداف ســینما و ســینماگران اســت، بــه نظــر 
جمهــوری  ســیمای  و  صــدا  ســازمان  شــما 
اقداماتــی  چــه  زمینــه  ایــن  در  ایــران  اســامی 
بــه  چقــدر  تاکنــون  و  بدهــد  انجــام  می توانــد 

اســت؟ کــرده  رســالت خــود عمــل 
یــک  ســینما  بــا  وســیما  صــدا  در  مــا  مواجهــه 
مواجهــه منفعــل بــوده اســت. مــا هیچــگاه طراحی 
فعاالنــه ای بــرای تربیــت نســل ســینماگران یــا فهــم 
بــر  تأثیرگــذاری  یــا  جهــان  ســینمای  از  درســت 
سینماگران، سیاســت واحد، جامع و گسترده ای 
نداشــته ایم. در هــر مقطعــی مواجهه های مقطعی 

شــد کــه بســیار تابــع امــر سیاســی بــود. 
نــدارد.  وجــود  واحــدی  سیاســت  وقــت  هیــچ 
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ســینما یکــی از صنایــع مهــم تجــاری، اقتصــادی اســت کــه البی هــای مهــم قــدرت و ثروت 
در آن ســرمایه گذاری کرده انــد. در رونــد شــکل گیری ســریال ها و فیلم هــای ســینمایی در 
ایــن صنعــت بــزرگ، روایت هــای کان زندگــی انســان در آینــده شــکل می گیــرد و باقــدرت 
خیــره کننــده خــود بــرای مخاطــب بازنمایــی هنرمندانــه می شــود. اگــر مــا بــرای انســان و 
جامعــه، ســه الیــه وجــودی را در نظــر بگیریــم، ســینما در بعــد معرفتی، اخاقی و ســپس 
در بعــد مدیریــت عقانــی انســان، نظــام معرفتــی، اخاقــی و عقانــی را شــکل می دهــد 

و در هــر کــدام نقــش خاصــی را ایفــا می کنــد.
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وقتــی یــک پدیــده فرهنگــی رقــم می خــورد. منافــع 
ئــق سیاســی و ذائقــه  سیاســی دولت هــا یــا عا
اثــر  تولیــد  بــه  مــا چــه بخواهــد و چــه نخواهــد، 
ســینمایی می پــردازد. آن هــا تــاش می کننــد کــه 
افــکار عمومــی جامعــه را بــه یــک نحــوه فکــر کــردن 
ســبک های  حاکمیــت،  یــان  جر بــا  مواجهــه  و 
زندگــی مختلــف و درخواســت های مختلــف از 

حاکمیــت متمایــل کننــد. 
شــما بایــد هــم مواجهــه فرمــی و هــم محتوایی بــا این 
مســأله داشــته باشــید. از یــک ســو باید به خوبــی آن 
را بشناســید، آن را نقــد و بررســی کنیــد هــم در دایــره 
ــره محتوایــی، ارزشــی  تکنیکــی فرمــی و هــم در دای
یــد. از ســوی دیگــر شــما کــه  و فکــری بــه آن بپرداز
یــک رســانه مــادر و رســمی در جمهــوری اســامی 
هســتید، مســأله های مهــم جمهــوری اســامی و 
مســائل مهــم جامعــه ایــران را بــه شــکلی بشناســید 
ــه  ــد را ب ــریال ها، فرآین ــا و س ــه فیلم ه ــوزه تل ــه در ح ک
شــکلی دنبــال کنیــد که ســینماگر جز بــه پرداخت 

مســائل شــما چــاره ای نداشــته باشــد. 
ایــران فعالیــت  کــه در ســینمای  کســانی  همــه 
می کننــد، همــان کســانی هســتند کــه عمدتــًا از 
ــد.  ــرون آمده ان ســریال های جمهــوری اســامی بی
یگــران و نویســندگان نیــز چنیــن هســتند؛ امــا  باز

ــه خوبــی  وقتــی شــما یــک سیاســت واحــد، جامــع و خــوب نداشــته باشــید، مســأله های کشــورتان را ب
گر  طراحــی نکنیــد و نتوانیــد در قالــب ســریال، تئاتــر و تلــه فیلــم بــرای مخاطــب طراحــی کنیــد، ســینما
احســاس می کنــد کــه در محیــط غیررســمی جمهــوری اســامی می توانــد کنــش بهتــری داشــته باشــد، 
یکاتــور از معضــل سیاســی  بــه همیــن دلیــل ماننــد یــک فنــر از جــا در رفتــه چیزهایــی می گویــد و یــک کار
گر در ایــن فضــا یــک چالــش کوچــک را بــه شــکل یــک فاجعــه عظیــم جهانــی  درســت می کنــد. ســینما
نشــان می دهــد کــه بــه دلیــل نداشــتن سیاســت درســت رســانه ملــی در قبــال ســریال و فیلــم و تلــه فیلــم 
و تلــه تئاتــر اســت. جهت دهــی بــه ســینمای ایــران در گذشــته بــرای شــکل گرفتــن نســل ســینما، برعهــده 
ــر  یگــران خــوب و هــم کارگردان هــای خوبــی از تئات ــود. هــم نویســنده های خــوب، هــم باز ــر ب ــان تئات ی جر
ــران نبــود و جــزء مســائل  ــر یــک محصــول فرهنگــی ســنتی در جامعــه ای پیــدا می شــدند؛ امــا چــون تئات
فرهنگــی مــردم بــه حســاب نمی آیــد در قالــب تلــه تئاتــر بــرای مــردم نمایــش داده می شــد تــا مــردم بــا آثــار 

فاخــر هنــری آشــنا شــوند؛ چــون هنــر جذابــی اســت. 
ــی  ــه واقع ــه صحن ــر ب ــم تئات ــاوت دارد. ت ــیار تف ــد، بس ــا کات می دهن ــه ده ه ــینمایی ک ــا س ــر ب ــه تئات  صحن
ــار ســینمایی خــوب و تلــه فیلم هــای خــوب از چنیــن تئاترهایــی  نزدیــک اســت. ســریال های خــوب، آث

ــت.  ــده اس ــل ش ــون تعطی ــأله در تلویزی ــن مس ــرد. اآلن همی ــکل می گی ش

خــردورزی:  آیــا جریــان یــا نحلــه خاصــی اســت کــه نمی گــذارد برنامه هــا و فکرهای حتی بدنــه ی مدیریتی  	
در صدا و ســیما اجرا شــود؟ 

یــان فکــری واحــدی وجــود نــدارد، چنیــن اتفاق هایــی رقــم می خــورد. فهــم نکــردن ایــن  بــه ایــن دلیــل کــه جر
فــرم، تکنیــک و ابــزار و همچنیــن تقلیــل دادن آن بــه ســرگرمی موجــب چنیــن اتفاقاتــی می شــود. محــدود 
ــه یــک ســری مســائلی کــه مســائل اصلــی جامعــه نیســتند، در واقــع باعــث می شــود کــه  کــردن ســینما ب
ســینما نتوانــد نمایندگــی عمــوم جامعــه را بــر عهــده بگیــرد. ممکــن اســت فــان ســریال بــرای مــردم یــک 
مســکن مقطعــی باشــد کــه شــما در مــاه رمضــان یــا عیــد پخــش می کنیــد. یــک مســکن را می زنیــد کــه یــک 
مــاه مــردم دربــاره آن حــرف می زننــد؛ امــا چــون ایــن نظــم حاکــم در طــول ســال نیســت، دوبــاره مشــکات 
ســرباز می کنــد و بــه همیــن دلیــل یــک صنعــت شــکل نمی گیــرد. مشــکل صــدا و ســیما در ایــن بحــث 

نداشــتن رویکــرد فکــری و فهــم نکــردن کامــل جایــگاه هنــر هفتــم در مدیریــت افــکار عمومــی اســت. 
متأســفانه مشــکل اینجاســت کــه برخــی از کســانی کــه سیاســت گذاری حــوزه رســانه را در ایــران و در حــوزه 
رســمی انجــام می دهنــد، نــگاه از بــاال بــه پاییــن در جامعــه دارنــد. دوره مواجهــه رســمی، مســتقیم، تخاطب 
قــرار دادن مســتقیم و خطــاب قــرار دادن بایدهــا و نبایدهــای جامعــه گذشــته اســت. مــردم در یــک نظــم 

تربیتــی تعاملــی رشــد می کننــد. 
اگــر مــا بتوانیــم مســأله های مــردم را بــه درســتی درک کنیــم و خودمــان را جــزء آن هــا بدانیــم؛ نــه تافتــه 
جــدا بافتــه، طبقــات اجتماعــی را از هــم دیگــر جــدا نکنیــم و بــاور داشــته باشــیم کــه در تعامــل بــا مــردم، 
یــم کــه هــم  تأثیرگذاری هــای بیشــتری شــکل می گیــرد، می توانیــم قالــب تولیــدات هنــری را بــه ســمتی ببر
ــا مــردم شــکل بگیــرد.  در عرصــه اقتصــاد و هــم در عرصــه تفکــر و پشــتوانه های نظــری و مســائل آن تعامــل ب
ــن  ــه در مت ــی ک ــد و آن فراروایت های ــما را می پذیرن ــای ش ــردم روایت ه ــرد، م ــکل بگی ــل ش ــن تعام ــی ای  وقت
مشــاهده نمی شــود، به عنــوان نظــم تربیتــی مــردم جــاری می شــود. مادامــی کــه قالب اصلی رســانه بــه قالب 
گاهی بخشــی اشــباع شــده در جامعــه تبدیل  گفت وگــو یــا تکثــر خبــر یــا بمبــاران اطاع رســانی یــا اصــرار به آ
گاهــی بخشــی و  شــود و عنصــر و ابــزار ســرگرمی بــرای انتقــال معنــا بــه ســرگرمی تقلیــل پیــدا کنــد و بــرای آ
اطــاع رســانی شــما عناصــری را انتخــاب کنیــد کــه هیــچ ســرگرمی در آن وجــود نــدارد، مخاطــب از ســمت 

شــما گریــزان می شــود و بــه ســمت رقیــب مــی رود.•  14
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بــرای آنکــه بتوانیــم به شــکلی واضــح بــه مفهــوم 
ســینمای فلســفی نزدیــک شــویم، بایــد منظــور 
خــود را از فلســفه در ایــن عبــارت انضمامــی بیــان 
کنیــم. »کریســتوفر فالــزن« هنگامی کــه در تــاش 
اســت نســبت میــان فلســفه و ســینما و ردپــای 
یــات فلســفی در ســینما را بیــان کنــد بــرای  نظر
چنیــن  را  فلســفه  مخاطــب،  ذهــن  بــه  یــب  تقر
چارچوب  هــای  بــر  »تأمــل  می کنــد:  یــف  تعر
و  جهــان  بــاره  در آن  براســاس  مــا  کــه  بنیادینــی 
بــاره  ی خودمــان می  اندیشــیم.« حــال باتوجــه  در
یــف، دایــره  ی آثــار فلســفی در ســینما  بــه ایــن تعر
هــر  کــه  چــرا  شــود؛  گشــاده  بســیار  می  توانــد 
کــه درصــدد بیــان نوعــی  آینــه و هــر اثــر هنــری 
ــد  ــا نگرشــی خــاص باشــد می توان جهان بینــی، ی
از  بمانــد.  باقــی  فلســفی  ســینمای  حلقــه  در 
از  فلســفه  پنداشــت  از  یــادی  ز بخــش  ســویی 
ســینما بــه نــگاه مخاطــب و مفســر اثــر هنــری 

بازمی گــردد.
شــخصی  برداشــت  های  و  مخاطــب  کنــدوکاو 
از یــک فیلــم می  توانــد آن  را تبدیــل بــه یــک اثــر 
لــودوف«1  »میشــل  به قــول  کنــد؛ چــون  فلســفی 
یــر نه تنهــا توصیف کننــده یــک اندیشــه اند،  تصاو

بلکــه خــود اندیشــه را می ســازند.
بــا ایــن حــال آثــار ســینمایی ای وجــود دارنــد کــه بــه 
وضــوح محاکــی برخــی مبانــی اساســی فلســفه  ی 
غربــی هســتند، ایــن آثــار را در یــک جمع بنــدی 
بــه  جــدی  توجــه  تنهــا  و  اغمــاض  بــا  و  کلــی 
ــوان در  فیلم  هــای شــاخص ســینمای غــرب می  ت

ســه دســته   چنیــن بیــان کــرد:
ــا خــود و تأمــات وجــودی در انســان  1. مواجهــه ب

)رویکــرد اگزیستانســیالیتی(2؛ 
ابــژه  مثابــه  بــه  هســتی  جهــان  بــا  مواجهــه   .2
آن  تأمــل در چیســتی و چگونگــی  و  شــناخت 

معرفت شناســانه(؛ )رویکــرد 
3. مواجهــه بــا دیگــری و یــا جامعه )رویکــرد مربوط 

به فلســفه اخاق، فلســفه سیاسی و فلســفه  ی اجتماعی(.
پاســت. تــا پیــش از  به راحتــی می  تــوان گفــت بــروز تأمــات وجــودِی انســان در ســینما مختــص بــه ارو
پــا )دهــه بیســت و ســی میــادی(  ارو ابتدایــی ظهــور ســینما در  جنــگ جهانــی دوم در دهه  هــای 
درون مایــه  ی آثــار غالبــًا متأثــر از ســبک  های هنــری امپرسیونیســمی، اکسپرسیونیســمی3 و یــا رئالیســم4 
ــه  ــادی تقدیرگرایان ی ــا حــد ز ــر می  کشــید و ت ــه تصوی ــود کــه اشــتغاالت عاطفــی و ذهنــی را ب شــاعرانه  ای ب
بــود؛ جنبــش ســینمایی نئورئالیســم5 ایتالیــا پــس از جنــگ دوم ایــن فضــا را به ســمت ســینمای انتقــادی 
از فاشیســم6 و حمایــت از طبقــات کارگــر بــرد )فلســفه سیاســی(. مهم  تریــن فیلــم ایــن دوران »رم؛ شــهر 
ــا مضامیــن فلســفی   در ســینمای  پ بی دفــاع« روســلینی7 اســت. به دنبــال آن در مــوج نــوی ســینمای ارو
پــای بعــد از جنــگ جهانــی دوم، مغــروق پوچــی و نهیلیســت،8 آغــوِش  فرانســه و ســوئد پررنگ  تــر شــد. ارو
بــازی بــرای برآمــدن فلســفه  های اگزیستانسیالیســتی خداناباورانــه بــود کــه بیــان می   داشــت هیــچ دلیلــی 
بــرای نحــوه  ی بــودن جهــان و آنچــه در آن رخ می  دهــد، وجــود نــدارد. خصوصــًا توجیهــی بــرای وجــود 
ــک  ــدگاه ی ــن دی ــت. ای ــان اس ــار انس ــرگ در انتظ ــت م ــی و درنهای ــا بی  معنای ــت؛ تنه ــان نیس ــتن انس داش
وضعیــت امکانــی اســت کــه روی دیگــرش آزادی محــض انســان اســت، بــه ایــن معنــا کــه هــر غایــت و 
هدفــی را می  توانــد انتخــاب، تفســیر و آفرینــش کنــد و از آنجایــی کــه ارزش بیرونــی و یــا ذاتــی وجــود نــدارد 
کــه کیســتی انســان را رقــم بزنــد، او می  توانــد دســت بــه ســاخت معنــا بزنــد. ایــن آزادی هم زمانــی کــه قــدرت 

ــه انســان می  دهــد او را مضطــرب نیــز می ســازد. ــار ب اختی
از  از اگزیستانسیالیســم بودنــد.  رنــه11 و فلینــی12 متأثــر  ،9 برگمــان،10  گــدار کارگردانــان به نامــی همچــون 
برجســته ترین آثــار فلســفی اینــان می  تــوان بــه »مهــر هفتــم«، »توت فرنگی  هــای وحشــی«، »نــور زمســتانی« و 

یــن بــاِد« اثــر رنــه و »هشــت و نیــم« اثــر فلینــی اشــاره کــرد. »پرســونا« اثــر برگمــان، »ســال گذشــته در مار
ــیر  ــن، س ــب و دی ــتی مذه ــای آن، چیس ــتی و معن ــتی هس ، چیس ــار ــن آث ــد در ای ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط

انســان در دنیــا و البتــه مــرگ مــورد پرســش اســت.

رد پای خدای فریبکار
تاریخچه و چیستی سینمای فلسفی

ینب ابوذری |  ز
دانشجوی دکتری فلسفه علوم اجتماعی

ت
اش

ادد
ی



14
00 

من
  به

م  |
ده

 یاز
اره

شم
ی  |  

ورز
خرد

34

فدریکو فلینی  		 میشل هانکه  		 اورسن ولز  		 وس اندرسن  		ژان-لوک گدار  		

پــا ایــن نــوع از فلســفه ورزی در ســینما )به طــور مثــال هیچــکاک13 و اورســن  در هالیــوود برخــاف ارو
ولــز (،14 کمتــر مشــاهده می  شــود و آثــار بیشــتر جنبه  هــای روان شــناختی دارنــد تــا فلســفی. چــه ایــن کــه 
اکنــون و در دهه  هــای اخیــر نیــز ردپــای تأمــات وجــودی در آثــار کســانی ماننــد میشــل هانکــه15 و پائولــو 

ــوان گرفــت.  ــار در هالیــوود می  ت ــر ســراغی از ایــن آث ــده می  شــود و کمت ســورنتینو16 و وس اندرســن17 دی
حــال آنکــه در هالیــوود بیــش از هرچیــز ردپــای شــک دکارتــی،18 خــدای فریبــکار و سوبژکتیویســم19 کانتی و 

اصالــت فاعــل  شناســان را می  تــوان مشــاهده کــرد. آنچــه از آن بــه رویکــرد معرفــت شناســانه نــام بــرده شــد.
دکارت بــرای اولیــن بــار یقیــن و بــاور را ذیــل ذهنیــت بشــر تعریــف و تحلیــل نمــود. در دیــدگاه او ذهــن 
همه چیــز  و  گردیــد  تلقــی  شناســایی  مبــدأ  و  عینــی  وجودهــای  همــه  ی  بــر  مقــدم  آن  شناســایی  و 
حتــی جســمانیت بشــر در مقــام موضوعــات و ابژه  هــای ذهــن آدمــی اعتبــار و حقیقــت پیــدا کــرد. از 
مهم تریــن آثــاری کــه در هالیــوود مبتنــی بــر ایــن نگــرش هســتند، می  تــوان بــه ســه  گانه »ماتریکس«20اثــر 
« ســاخته جیمــز کامرون22)به طــور کلــی می  تــوان فیلم  هایــی کــه بــه جهــان مــوازی  واچوفســکی  ها،21»آواتار
« از نوالن23اشــاره کــرد. در این آثار ســؤاالت اساســی  می  پردازنــد را در ایــن دســته قــرار داد(، »تلقیــن« و »ممنتــو
مربــوط بــه عینیــت و ذهنیــت، نومــن و فنومــن، حضــور خــدای فریبــکار )تلقیــن و ماتریکــس( چگونگــی 
ــا می توانیــم بشناســیم،  ــاب آنچــه می شناســیم و ی شــناخت مشــاهده می  شــود. پایان ناپذیــری شــک درب

ــت. ــینمایی اس ــار س ــت از آث ــن دس ره آورد ای
حــال آنکــه قســم اعظــم تفکــر در ســینما مربــوط بــه فیلم  هایــی کــه مبتنــی بــر خــود فلســفه محــض و 
مســائل نیســت، بلکــه درگیــر بــا مــوارد انضمامــی در حیطــه اخــاق، سیاســت، فرهنــگ و اجتمــاع اســت. 
قــی، مســائل  ــا دیگــری بازمی گــردد. چیســتی اخــاق و دوراهی  هــای اخا ــه ارتبــاط ب ــار ب ایــن دســت از آث
پــا و هم هالیــوود پررنگ اســت.  مربــوط بــه فلســفه  های سیاســی و علــوم اجتماعــی کــه هــم در ســینمای ارو
»همشــهری کیــن«، »دوازده مــرد خشــمگین«، »دزد دوچرخــه«، »راننــده تاکســی«، »خداحافــظ لنیــن«، 
... همگــی نماینــده نوعــی نــگاه و تفکــر هســتند.  بنابرایــن ایــن آثــار را نمی  تــوان دقیقــًا متعلــق  »لویاتــان« و
بــه ســینمای فلســفی دانســت، اگرچــه کــه در نهــان خــود و بــا عقــب روی در مســائل انضمامــی آن هــا نیــز 

درنهایــت بــه یــک مکتــب فکــری خواهنــد رســید.
یــن کارگــردان  در ســینمای شــرق نیــز ردپــای تفکــر فلســفی به خوبــی نمایــان اســت. کوروســاوا24 برتر
یستانسیالیســتی در آثــارش مشــهود اســت )راشــمون،  شــرق آســیا، نه تنهــا مضامیــن وجــودی و اگز
..( بلکــه متعلــق بــه ناتورالیســم25 فلســفی نیــز هســت. طبیعــت و مظاهــرش و رابطــه انســان  یســتن و ز
کوروساواســت  یــن درون مایه هــای فیلم  هــای  کشــمکش بــا آن( از مهم تر بــا آن )وحــدت بــا آن و یــا 
زو ماننــد »اواخــر  ..( همچنیــن در دیگــر آثــار ایــن کارگــردان به نــام ژاپنــی او ، مادادیــوو یســتن در ســوازاال )ز

« یــا »بعدازظهــر پاییــزی« شــاهد ظهــور ایــن  بهــار
ناتورالیســم هســتیم. همان طــور کــه ایــن امتــداد 
)شــهر  میازاکــی26  انیمــه  ای  آثــار  در  را  فلســفی 

ــتیم.• ــاهد هس ــز ش ...( نی ــکا و ــباح، ناواس اش

پی نوشت
1. MicheleLe Doeuff.

2. Existentialism.

3. Expressionism.

4. realism.

5. neorealism. 

6. Fascism.

7. isabella Rossellini.

8. nihilism.

9. Jean-Luc Godard.

10. Ernst Ingmar Bergman. 

11. Rene Guenon.

12. Federico Fellini.

13. Sir Alfred Hitchcock.

14. Orson Welles.

15. Michael Haneke.

16. Paolo Sorrentino.

17. Wesley Wales Anderson.

18. Ren Descartes. 

19. Subjectivism.

20. The Matrix.

21. The Wachowskis.

22. James Francis Cameron.

23. Nolan.

کیر کوروساوا کارگردان، نویسنده و تهیه کننده   24. آ
ژاپنی بود.

25. Naturalisme.

26. Hayao Miyazaki.
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مقدمه
رســانه  ها در دنیــای امــروز نقــش مهمــی در شــکل  گیری نظام  هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
دارنــد و بــه یکــی از ابزارهــای مهــم بــرای جامعه  پذیــری تبدیــل شــده  اند و در بازآرایــی و بازنمایــی واقعیــات 
اجتماعــی نقــش بســزایی دارنــد. ســینمای ایــران نیــز همــواره به لحــاظ انعــکاس مســائل اجتماعــی از 
ــا فیلم  هــای  ــوده اســت. تأثیرگــذاری متقابــل ســینما و جامعــه ســبب شــده ت ــادی برخــوردار ب ی قابلیــت ز
ســینمای ایــران بازتاب  دهنــده برخــی مســائل و واقعیت  هــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی جامعــه 
باشــند. زنــگ خطــر مســائل و آســیب  های اجتماعــی سال  هاســت کــه در کشــور بــه صــدا درآمــده و جامعه 
ایــران درطــول ســالیان گذشــته بــا افزایــش انــواع مســائل و انحرافــات اجتماعــی و در برخــی مــوارد تــا ســطح 
بحرانــی شــدن پیــش رفتــه اســت. به لحــاظ تعامــل دیالکتیکــی ســینما و جامعــه، وضعیــت اجتماعــی 
یــادی را بــر ســینمای ایــران داشــته اســت و تغییــرات  کشــور در ســال  های متمــادی ظرفیــت تأثیرگــذاری ز
اجتماعــی بازآرایــی شــده در ســینما، از ســطوح مختلــف مســأله اجتماعــی تــا بحــران اجتماعــی را شــامل 

می  شــود. 
ــاره آن  ــی کــه درب ــران می  گــذرد و علی رغــم قضاوت  هــای متفاوت ــه یــک دهــه از عمــر ســینما در ای نزدیــک ب
صــورت گرفتــه، ســینما نیــز در ایــن ســال  ها تحت  تأثیــر تغییــرات مهمــی قــرار گرفتــه اســت کــه از آن جملــه 
می  تــوان بــه بحران  هایــی ماننــد انقــاب و جنــگ اشــاره کــرد کــه تأثیــرات محسوســی بــر آن گذاشــته  اند. 
ســینما جزئــی از یــک بافــت عینــی، روان  شــناختی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت و بحــث دربــاره آن اساســًا 
یــن روان  شــناختی  بــا طــرح مجموعــه  ای از مفروضــات دربــاره چنیــن بافتــی همــراه خواهــد بــود. بافــت امروز

و اجتماعــی و فرهنگــی، بافتــی متکثــر اســت و 
ســینما نیــز بــه تبــع آن تمایــل بــه کثرت  گرایــی دارد. 
بــه عبــارت دیگــر جامعــه کثرت  گــرا، واقعیت  هــای 
اگــر  آن  ســینمای  و  دارد  متکثــری  اجتماعــی 
بخواهــد واقع  گــرا باشــد، متکثــر خواهــد بــود؛ یعنــی 
اگــر سانســور ســخت یــا حمایــت فراوانــی بــه نفــع 
یــک یــا چنــد واقعیــت یــا فقــط نمــود و تفســیری 
جامعــه  یــا  نشــود  اعمــال  واقعیــت  از  خــاص 
در نقطــه بحرانــی یــا عطــف تغییــر یــا خمــودی 
نباشــد، در ســینمای آن فیلم  هایــی بــا موضوعات 
مــورد عاقــه قشــرهای متفــاوت و فیلم  هایــی بــا 
موضوعــات یکســان؛ ولــی بــا نــوع نــگاه و نمایــش و 
نتیجه  گیری  هــای متفــاوت ســاخته خواهــد شــد. 
اینجاســت کــه باید به ســینما نه به مثابــه مصداق 
اســمی عــام، بلکــه بــه مثابــه ســپهر اجتماعــی در 
بازآرایــی مســائل اجتماعــی نظــر بیفکنیــم. اساســًا 
کار خــود را بــا بحــث و بررســی  جامعه  شناســان 

جامعه ی کثرت گرا، سینمای متکثر
بازآرایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقالب اسالمی ایران

وانه بیایت  | پر

دکتری جامعه شنایس مسائل اجتماعی ایران
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ســایر دوره  هــا تفــاوت بســیاری داشــت. در ایــن 
ــرایط  ــر ش ــاب و تغیی ــوع انق ــان وق ی ــا جر ــا ب دوره م
اجتماعی_سیاســی و همچنیــن تغییــر ارزش  ها و 

جنــگ تحمیلــی مواجــه هســتیم.
آثــار هنری_رســانه  ای ایــن دهــه، محصــول اذهــان 
منفــرد مجــزا نیســتند بلکــه نگرش  هــا، عواطــف، 
آرمان  هــا،  یــک،  ایدئولوژ آموزه  هــای  و  عقایــد 
ســرخوردگی  های  و  عقده  هــا  حتــی  و  آرزوهــا 
اجتماعی_سیاســی را بازآرایــی می  کننــد. در دهــه 
60، ژانــر دفــاع مقــدس شــکل گرفــت و ســینمای 
ضــد طاغوتــی در کنــار ملودرام  هــای خانوادگــی بــه 
یســت بــوم اجتماعــی جدیــدی ملهــم از  بازآرایــی ز

گفتمــان انقــاب و جنــگ پرداخــت.
ســینمای جنــگ دهــه 60، ســینمایی عــاری از 
کــه در آن  مســأله اجتماعــی و مردانه  محــور بــود 
خانــواده، بــه محــاق رفتــه بــود. گفتمــان جنــگ بــا 
از  رویکــردی اســامی و ضد اســتکباری، ناشــی 
گفتمــان  بــود.  اســامی  آموزه  هــای  و  ایدئولــوژی 
اســام  گرای  گفتمــان  و  امت  محــور  اســام  گرای 
سیاســت  درحالی کــه  )ام  القــرا(،  مرکزمحــور 
جنــگ  دوران  اولیــه  بخــش  در  ایــران  خارجــی 
گفتمــان  مبنــای  بــر  عمدتــًا   1364 ســال  تــا 
آرمان  گــرای امت  محــور بــود، از اواســط دهــه 60 بــه 
یــج و تحــت تأثیــر مشــکات داخلــی و متأثــر  تدر
از فشــارهای بین  المللــی بــه گفتمــان مرکزمحــور 
ــاع از تمامیــت ارضــی و  ــر ضــرورت دف ــد ب کی ــا تأ ب
حفــظ ام  القــرای شــیعه تبدیــل شــد. بدین  ســان 
دفــاع  ســینمای  سیاســی  عملکــرد  مهم تریــن 
از  دعــوت  و  نبــرد  اولیــه،  ســال های  در  مقــدس 
میــدان  در  بــود.  جبهه  هــا  در  حضــور  بــه  مــردم 
یکپارچگــی  افــراد،  همــه  اشــتراک  نقطــه  نبــرد، 
واحــد  یــک دشــمن  بــا  مبــارزه  بــرای  و وحــدت 
بــود و پیــروزی در جنــگ، همبســتگی و اتحــاد 
ملــی، پیــروزی انقــاب خوانــده می  شــد. بــر ایــن 
منطبــق  اجتماعــی  مضامیــن  بازآرایــی  اســاس 
محــور  بــر  دهــه  ایــن  در  سیاســی  مضامیــن  بــا 
ســینمای مبــارزه و ســینمای پیــام  دار اســتوار بــود. 
مضامینــی ماننــد: خداونــد در مقابــل طاغــوت، 
جمهــوری اســامی در مقابــل دموکراســی غربــی، 

ــاره مســائل اجتماعــی آغــاز می  کننــد. اگــر واقعیت  هــای اجتماعــی را پدیده  هایــی متحــول و درحــال  درب
دگرگونــی بدانیــم، روشــن اســت کــه بررســی مســائل اجتماعــی نوعــی پویایــی مــداوم اســت. بدین  ســان 
می  تــوان اذعــان داشــت مــا بــا گســتره  ای فزآینــده، ترکیب  شــونده و تداخل  یابنده از مســائل اجتماعــی در گذر 
زمــان روبــه  رو هســتیم، امــری کــه ســبب می شــود کار بررســی و مطالعــه دربــاره مســائل اجتماعــی بــه فعالیتــی 
یخی  پیچیــده تبدیــل شــود. ایــن پیچیدگــی، حاصــل ایــن واقعیت اســت که مســائل اجتماعی به نحــوی تار
شــکل می  گیرنــد، تــداوم می  یابنــد، تغییــر وضعیــت می  دهنــد و بــا عوامــل اجتماعــی و مســائل اجتماعــی 
دیگــر وارد تعامــل می  شــوند. در دهه  هــای اخیــر و به طــور خــاص پــس از انقــاب اســامی، افزایش جمعیت، 
، نظــام  تحــرکات اجتماعــی، رشــد شهرنشــینی، ظهــور شــرایط مدرنیتــه همــراه بــا تغییــرات اساســی دیگــر
اجتماعــی ایــران را دگرگــون ســاخت، به نحــوی کــه بــه مــوازات شــرایط لحــاظ شــده، تحــوالت و مســائل 
اجتماعــی مختلــف و بعضــًا نوظهــوری در متــن جامعــه ایــران ایجــاد شــد. بدین  ســان جامعــه ایــران مملــو 
از مســائل اجتماعــی گوناگــون اســت. مســائل اجتماعــی،1 بــه پدیده  هــای منفــی در جامعــه کــه فاصله میان 

ــا وضعیــت ایــده  آل عمــوم مــردم را نشــان می  دهــد، اشــاره دارد. وضعیــت فعلــی ب
یــادی از اعضــای جامعــه، آن را  رومیــر2)2001( مســأله اجتماعــی را پدیــده  ای نامطلــوب می  دانــد کــه تعــداد ز
تحمل  ناپذیــر می  داننــد و کنــش جمعــی بــرای اصــاح آن ضــروری اســت. مســائل اجتماعــی پدیده  هایــی 
اعــم از شــرایط ســاختاری و الگوهــای کنشــی هســتند کــه در مســیر تحــوالت اجتماعــی بــر ســر راه توســعه؛ 
یعنــی بیــن وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب قــرار می  گیرنــد و مانــع تحقــق اهــداف و تهدیدکننــده 
کمــال مطلوب  هــا می  شــوند. مســائل اجتماعــی به عنــوان پدیده  هایــی نامطلــوب، اذهــان  ارزش  هــا و 
نخبــگان و افــکار عمومــی مــردم را بــه خــود مشــغول می  دارنــد، به گونــه  ای کــه نوعــی وفــاق و آمادگــی جمعــی 
بــرای مهــار آن هــا پدیــد می  آیــد و مقامــات رســمی کشــور را بــه چاره  جویــی و اقــدام عملــی بــرای اصــاح و 
، تبعیض، فســاد، بزهکاری، اعتیــاد، بیکاری،  رفــع و یــا پیشــگیری از آن هــا وامــی  دارد. مســائلی از قبیــل فقــر
فروپاشــی ســرمایه اجتماعــی، طــاق، ســرقت، خشــونت، خیانــت، جمعیــت و فرزنــدآوری، بی  اعتمــادی 

... را می  تــوان از اعــم ایــن مســائل دانســت.  و
حــال آنچــه در اینجــا اهمیــت دارد تــوان بازآرایــی ســینمای ایــران در بــه نمایــش کشــیدن تکثــر واقعیت  هــا 
و مســائل اجتماعــی اســت. امــروزه ســینما ابــزاری بــرای روایت  گــری و مهم تریــن و در دســترس  ترین واســطه 

بــرای کاوش جهــان، درگیــری و برانگیختــن عواطــف و احساســات انســانی، خاطــره و تخیــل اســت.
آثــار ســینمایی می  تواننــد بــه کاســتن ابهامــات روندشــناختی در حــوزه مســائل اجتماعــی کمــک شــایانی 
یــرا فیلم  هــای ســینمایی منبــع فرهنگــی مهمــی بــرای درک ماهیــت و علــل انحرافــات اجتماعــی  نماینــد؛ ز
یــه  ای فیلــم ابــزاری بــرای بیــان مشــکات، مســائل و درگیری  هــای اجتماعــی اســت  هســتند. از چنیــن زاو
کــه فیلم ســاز بــا بهره  گیــری از ابــزار ســینما، بــه مثابــه نوعــی متــن برآمــده از دل جامعــه، آن هــا را بــه نمایــش 
، ســینما واجــد نوعــی خصلــت بازآرایــی اســت که می  تــوان در آن مســائل اجتماعی  می  گــذارد. از ایــن منظــر
را مــورد بررســی جامعه    شــناختی قــرار داد و جامعــه  ای را کــه فیلم  هــا در آن تولیــد می  شــوند، از ســاحت 

دیگــری شــناخت. 

سینمای اجتماعی دهه ۶۰
بــا وقــوع انقــاب اســامی و همــگام بــا تغییــر گفتمــان سیاســی، صورت  بنــدی جدیــدی از ســینما تحــت   
عنــوان »ســینمای اســامی« ایجــاد شــد و بســاط ســینمای فیلــم فارســی برچیــده شــد. اولیــن تجربــه جدی 
یــف از  ســینما پــس از انقــاب، انتقــاد از فضــای ســینمای فارســی را دنبــال می  کــرد. در ایــن برهــه، تعر
واقعیــت و ارزش  هــای مطلــوب و در نتیجــه تعریــف از مســائل اجتماعــی متفــاوت شــد. تعریــف مســائل 
ــا  ــه ب ــت ک ــوده اس ــر دوره ب ــب ه ــای غال ــر بینش  ه ــه نمایانگ ــر بره ــا، در ه ــی از آن ه ــدن برخ ــته ش و برجس
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عدالت  طلبــی اســامی در مقابــل ســرمایه  داری 
مســتکبرین،  مقابــل  در  مســتضعفین  غربــی، 
کوخ  نشــینان در مقابل کاخ  نشــینان، زندگی ســاده 
تــی شــهری، زن با  انقابــی در مقابــل زندگــی تجما
حجــاب انقابــی در مقابــل زن بی  حجــاب غربی، 
حســینی  غرب  زدگــی،  مقابــل  در  اســام گرایی 
یــدی، شــهادت در مقابــل اســارت،  در مقابــل یز
آخرت  گرایــی در مقابــل دنیاگرایــی، اســام نــاب 
محمــدی در مقابــل اســام آمریکایــی، رزمنــدگان 
اســام در مقابــل ســپاه کفــر و اندیشــه دینــی در 

مقابــل اندیشــه شــیطانی. 
ســینمای نویــن ایــران در دهــه 60  بــا جــّو انقابــی 
حکومــت  جنــگ،  ســریع  تحــوالت  جامعــه، 
از  گــذر  اجتماعــی،  رفتارهــای  بــر  شــریعت 
تلقی  هــای تمرکزگرایانــه بــه دیدگاه هــای اقتصــاد 
دیدگاه هــای  شــدن  پررنــگ  و  اقتصــاد  در  بــازار 
ســنت  گرا در برابــر دیدگاه هــای نوگــرا یــا غرب  گــرا 
بــه بازآرایــی خــود پرداخــت. شــاید بتــوان ســینمای 
دهــه 60 را ســینمای اخــاق، معنویــت، عدالــت 
اجتماعــی و هویــت نامیــد. ســال  های ســینمایی 
و  هویت  گــرا  مضامیــن  عطــف  نقطــه   67 و   66
اخاق  گــرا بودنــد. در ســال  های ســینمایی 67و 
68، پــای مضامیــن زندگی  گــرا بــه ســینما گشــوده 
از  شــد.  پررنگ  تــر  جبهــه  پشــت  ســینمای  و 
ــق  ــر عش ــرح پررنگ  ت ــد، ط ــه بع ــال  های 1368 ب س
و زندگــی بــا تفاســیر ایرانــی و بعضًا عامه  پســند آن، 
به عنــوان عناصــر قابــل توجــه مســائل اجتماعــی، 
دگرگــون  اندکــی  را  ســینما  تولیــدات  مســیر 

می  نمایــد.   
خانــه  تصویــر   ،60 دهــه  جنــگ  ســینمای  در 
وضعیــت  از  و  رفتــه  حاشــیه  بــه  خانــواده  و 
اجتماعــی، خانوادگــی و شــرایط حاکــم بــر مســائل 
و آســیب  های موجــود در جامعــه خبــری نیســت. 
البته نباید از نظر دور داشــت که در کنار گفتمان 
ماننــد  دیگــری  فرعــی  مســائل  جنــگ،  غالــب 
، گروه هــای حزبــی،  مســأله قاچــاق مــواد مخــدر
گفتمان  هــای ضــد انقــاب و دیــن و خانواده  هــای 
و  )تم  هــا(  مضامیــن   ، نوظهــور متوســط  طبقــه 
بــود.  روایــت ســازندگان فیلم  هــا  مســائل اجتماعــی 

از مضامین مرتبط با مســائل اجتماعی در فیلم  های ســینمایی بعد از انقاب می  توان به نابســامانی  های 
اجتماعــی و تشــتت آرا در وضعیــت بعــد از انقــاب، ســختی  های مبــارزه بــا دشــمن و موانــع طبیعــی در 
، بیکاری، بی  ســوادی، مهاجرت، بهداشــت و تغذیه نامناســب،  جنــگ و همچنیــن مضامینــی ماننــد فقر
مسکن نامناسب، سودجویی و بهره  کشی کارفرمایان، مشکات مرتبط با قوانین کار و نابرابری )تبعیض 
علیــه کــودکان و زنــان(، مشــکات معیشــتی، همبســتگی درون گروهــی، عــدم امنیــت شــغلی، وابســتگی 
ــواده، مهاجــرت،  ــان در معــاش خان ــا محیــط و نقــش زن ــه طبیعــت، همیــاری ســنتی، انطبــاق ب انســان ب
ــار جنــگ، تقابــل خیــر و  طــاق، تأمیــن ســکونتگاه )کمبــود مســکن(، مشــکات بهداشــتی و رفاهــی، آث
، ازدیــاد جمعیت، احســاس اجحاف، شهرنشــینی، مشــکات  ، دل باختگــی، اجاره  نشــینی، مســتأجر شــر
، ســنت  گرایی، ازدواج  کان شــهرهای جوامع درحال توســعه، مشــکات اقتصادی کان، چهره کریه شــهر
، مشــکات تــرک  ــه مصــرف مــواد مخــدر نامناســب، ازدواج اجبــاری، علــل فــردی و ســاختاری گرایــش ب
، از  اعتیــاد، انحرافــات اجتماعــی، اشــاره کــرد. شــخصیت  های فیلم    هــای دهــه شــصت، افــرادی فــداکار
ــر در تمامــی فیلم  هــای دهــه شــصت، رخــدادی در  خودگذشــته و حق  طلــب هســتند و رخدادهــای مؤث
جهــت بهبــود اوضــاع اســت کــه بــا پشــت ســر گذاشــتن همــه ســختی  ها، آینــده  ای خــوب را نویــد می  دهــد. 
بــا مضامیــن  از جملــه فیلم  هــای  از شــخصیت  ها، کنــش تاشــگری اســت.  پایــدار بســیاری  کنــش 
اجتماعــی در ایــن دهــه می  تــوان بــه »گل  هــای داوودی« )رســول صدرعاملــی، 1363(؛ »بایکــوت« )محســن 
یــوش مهرجویــی، 1365(؛ »ســراب« )ســعید اســدی و حمیــد  مخملبــاف، 1364(؛ »اجاره  نشــین  ها« )دار

تمجیــدی، 1365( و »آپارتمــان شــماره 13« )یــدا... صمــدی، 1369( اشــاره کــرد.

سینمای اجتماعی دهه ۷۰
بــا رحلــت امــام خمینــی)ره( فضــای گفتمانــی ایــران تغییــر یافــت؛ نظام سیاســی به  لحاظ مشــروعیت  یابی 
یزمایــی پیشــین در نهــاد والیــت فقیــه نهادینــه شــد  کارکــرد دوگانــه  ای بــه خــود گرفــت. از ســویی اقتــدار کار
ــمت  ــتر به س ــه بیش ــود، هرچ ــیال خ ــر س ــزا و عناص ــازی اج ــا نهادینه  س ــی ب ــام سیاس ــر نظ ــوی دیگ و از س
تأســیس ســنت  های خویــش پیــش رفــت. ماحصــل ایــن امــر تفــوق بیشــتر روحانیــت بــر نهادهای سیاســی 
جمهــوری اســامی از جملــه مجلــس شــورای اســامی، شــورای نگهبــان، قــوه قضائیــه، مجلــس خبــرگان، 
ائمــه جمعــه، نمایندگی  هــای ولــی فقیــه در ســازمان  ها و مؤسســات گردیــد. اســتمرار ایــن وضعیــت همــراه 
یــان انتقاداتــی کــه در دانشــگاه  بــا اتمــام پــروژه جنــگ بیــش از پیــش ســاختارهای گفتمانــی جنــگ را در جر
و مطبوعــات می  شــد، بــه پرســش گرفــت و هــر روز زمینه  هــای مشــروعیت و مقبولیــت گفتمانــی پدیــدار 

نــی نمایــان می  کــرد. می  شــد کــه خــود را بــا عنــوان گفتمــان دنیامحــوری و عقا
ــژه ســینما در تقابــل  ی در دهــه هفتــاد، همــواره دو گفتمــان ســنتی و دموکراتیــک در حــوزه فرهنــگ و به و
بــا یکدیگــر قــرار گرفتــه و طرفــداران دو گفتمــان همــواره در توجیــه سیاســت  های خــود بــه مــردم متوســل 
ل کــه ســینما بــا ارزش هــا  شــده و آنــان را شــاهدی بــر درســتی سیاســت  های خــود گرفتــه و بــا ایــن اســتدال
و باورهــای مــردم هماهنــگ نشــده اســت، بــه سیاســت  های فرهنگــی و ســینمایی یکدیگــر تاخته  انــد؛ 

محسن مخملباف  		 یدا... صمدی  		داریوش مهرجویی  		رسول صدرعاملی  		
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درگیــر بــا آســیب  های اجتماعــی تصویــر می  کنــد.
مقابــل  در  امــا  می  خورنــد؛  پیونــد  جــرم  بــا  افــراد 
افــرادی محتــرم خلــق می  شــوند کــه حتــی در عمل 
غیــر انســانی خــود، صادقانــه عمــل می  کننــد، چــرا 
ــان  ــب و آرمان  هایش ــه قل ــا ب ــی آن ه ــه ارزش واقع ک
مضامیــن  بــا  فیلم  هــای  جملــه  از  اســت. 
بــار  »یــک  بــه  می  تــوان  دهــه  ایــن  در  اجتماعــی 
بــرای همیشــه« )ســیروس الونــد، 1370(، »دیگــه 
نــی، 1370(، »نرگــس«  « )تهمینــه میا چــه خبــر
آبــی«  »روســری   ،)1370 بنی اعتمــاد،  )رخشــان 
)رخشــان بنی اعتماد، 1373(، »آدم برفــی« )داوود 
میرباقــری، 1373(، »بــودن یــا نبــودن« )کیانــوش 
کفش  هــای  بــا  »دختــری   ،)1377 عیــاری، 
»دو   ،)1377 صدرعاملــی،  )رســول  کتانــی« 
مــاه  »متولــد   ،)1377 نــی،  میا )تهمینــه  زن« 
»عــروس   ،)1378 درویــش،  )احمدرضــا   » مهــر
آتــش« )خســرو ســینایی، 1378(، »زنــدان زنــان« 
)منیــژه حکمــت، 1378(، »سگ  کشــی« )بهــرام 
« )رخشــان  یــر پوســت شــهر بیضایــی، 1379(، »ز
بنی اعتمــاد، 1379( و »شــوکران« )بهــروز افخمــی، 

کــرد.  اشــاره   )1379

سینمای اجتماعی دهه ۸۰
هشــتاد  دهــه  سیاســی_فرهنگی  تحــوالت 
معطــوف بــه افــول قــدرت اصاح  طلبــان اســت. 
در ســال  های ابتدایــی دهــه 80، افــول شــعارها و 
اجتماعــی  و  سیاســی  جریان  هــای  برنامه  هــای 
جامعه جلوه خود را در ســینما نشــان می  دهد. در 
ایــن دهــه مســئوالن ســینمایی کشــور تغییــر کردند 
محتــوا  در  یــژه  به و ســینمایی  سیاســت  های  و 
ســخت گیرانه  و  التهاب  برانگیــز  مضامیــن،  و 
شــد. در چنیــن شــرایطی آثــار طنــز و کمــدی در 
گرفــت.  قــرار  پرفروش  ترین  هــای ســینمایی  زمــره 
دوران  از  )پــس    80 دهــه  میانــی  ســال  های  در 
موضوعــات  کــردن  مطــرح  روش  اصاحــات(، 
تابــو در فیلم  هــای ســینمایی شــکل دیگــری بــه 
خــود گرفــت. تابوشــکنی در حوزه  هــای اجتماعــی 
ــود  ــه خ ــبح  وارگی ب ــت ش ــا وضعی ــت؛ ام ــه یاف ادام
هنــری  نــه  ســینما  مقطعــی  چنیــن  در  گرفــت. 

امــا در عرصــه اجتمــاع، آنچــه مــردم و مخاطبــان ســینمای ایــران بــدان اقبــال نشــان داده  انــد، ترکیبــی از 
ارزش  هــای ســنتی و ارزش  هــای دموکراتیــک در تولیــدات ســینمایی بــوده اســت. در دهــه هفتــاد رابطــه 
دولــت و مــردم در حــوزه ســینمای ایــران از رابطــه  ای اقتدارگــرا مبتنــی بــر پاســداری از ارزش  هــای ســنتی 
بــه رابطــه  ای دموکراتیــک مبتنــی بــر حمایــت از ارزش  هــای سیاســی_اجتماعی مبــدل شــده اســت. از 
ــی، از  ــا گســترش گفتمــان ســازندگی، رشــد جمعیــت و رشــد آمــوزش عال ســویی در دهــه 70، همــگام ب
مخاطــب فیلم  هــا کاســته شــد؛ امــا فیلم  هــا همچنــان دغدغــه نمایــش مســائل و مشــکات اجتماعــی را 
داشــتند. بــا تغییــرات سیاســی در نیمــه دوم دهــه هفتــاد، نــگاه متفاوتــی بــه مضامینــی ماننــد مهاجــرت، 
نــوع روابــط دختــران و پســران، جناح بندی هــای سیاســی، مســائل اجتماعــی، کــم اعتنایــی بــه حجــاب 
اســامی، معضــات زنــان و مثلــث عشــقی در فیلم  هــای ســینمایی رایــج شــدند. عموم مســائل اجتماعی 
در ســینمای پرمخاطــب دهــه هفتــاد بــه زنــان و مســائل مرتبــط بــا آن هــا مثــل تابوشــکنی، موقعیــت و 
گاهــی و تحصیــات آنــان توجــه داشــت. عاوه بــر مســائل زنــان،  نقش  هــای اجتماعــی جدیــد، افزایــش آ
، مهاجــرت و تبعــات آن، خودکشــی و  ــه خرافــات و جــادو ، اعتقــاد ب مســائل دیگــری چــون قاچــاق دارو
اسیدپاشــی در ایــن دوره نمایــش داده می  شــود. در دهــه هفتــاد، عناصــر جامعه مبتنی بــر نمادهای مدرن 
درحــال شــکل  گیری بــود. درواقــع در ایــن دوران اجــازه طــرح بســیاری از مســائل اجتماعــی کــه تــا پیــش از 
آن تابــو و خــط قرمــز بودنــد، در فیلم  هــا داده شــد. از ســال 76 بــه بعــد مــا بــا یــک ســینمای سیاســی_

یکــرد خــود، جایــگاه خاصــی را بــه  اجتماعــی مواجــه هســتیم کــه ایــن ســینما باتوجــه بــه نــوع نگــرش و رو
فراخــور مقتضیــات جامعــه امــروز و نیــاز مخاطــب، به خصــوص نســل جــوان کــه خواســتار تنــوع و بیــان 
ــاز کــرده و به عنــوان منعکس  کننــده شــرایط  ، ب ــو مشــکات روزمــره زندگــی اســت، در قالــب فیلم  هــای ن
ــوده و  اجتماعــی زمــان خــود و بعضــًا گذشــته و آینــده همــواره مــورد توجــه زندگــی اجتماعــی انســان  ها ب
ــه ســال  های  ــی از شــرایط سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی نیســت. ســال  های ابتدایــی دهــه 70 ب خال
یگری  کشــف عشــق در ســینمای ایــران معــروف شــد. فیلــم   »عــروس« فیلمــی بــا حضور چهره  هــای تــازه باز

کــه روایت  گــر تبعــات اختافــات طبقاتــی و اجتماعــی آن ســال  ها بــود.
 » یــر پوســت شــهر نــی(، »شــوکران« )بهــروز افخمــی( و »ز « )فریــدون جیرانــی(، »دو زن« )تهمینــه میا »قرمــز
)رخشــان بنی  اعتمــاد( از جملــه فیلم  هایــی بودنــد کــه هــر یــک بــه نوبــه خــود موضوعــات اجتماعــی 
حساســی را مطــرح می  کردنــد کــه در ســینمای ایــران مغفــول مانــده بــود. کنــش مهــم پویــا در تمــام فیلم  هــای 
دهــه هفتــاد، کنشــی مجرمانــه بــود، درحالی کــه ایــن کنش  هــا، کنش  هایی قابل بخشــش و چشم  پوشــی  اند؛ 
فیلم  هــای »نرگــس«، »دســت  های آلــوده« و »ســلطان«؛ چــرا کــه منشــأ آن هــا نــه کســب پــول بــرای نفــس پــول 
، بلکــه کســب پــول بــرای اهدافــی ارزشــمند ماننــد خانــواده، عشــق، دوســت و تحصیــل بــود. به طــور  بیشــتر
کلــی فیلم  هــای دهــه هفتــاد روایــت دغدغه  هــای فکــری و اقتصــادی و شــکاف طبقاتــی اســت کــه افــراد را 

تهمینه میانی  		 رخشان بنی اعتماد  		
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بلکــه  انقــاب،  یــک  فرهنگــی  پارادایــم  و  فاخــر 
پاســخی بــه پــر کــردن اوقــات بــه حســاب می  آمــد. 
در حقیقــت ســینما مخاطــب شهرنشــین  اش را 
نــه بــا هــدف تأمــل و اندیشــیدن، بلکــه بــا هــدف 
لــذت  و  ســرگرمی  بــه  روزمــره  زندگــی  از  رهایــی 
به لحــاظ  تــا  بــه مکانــی دعــوت می    کنــد  بــردن، 
دنیــای  بــا  مواجهــه    مدتــی  بــرای  روان  شــناختی 
یــا  واقعــی را بــا پنــاه بــردن بــه دنیــای خیــال و رؤ
تخلیــه کنــد. در ایــن برهــه ســینما، نه تنهــا فرصت 
و  واقعیــت  بــه  تأمل  برانگیــز  و  عمیــق  نگاهــی 
آن  مبنــای  بلکــه  از دســت می  دهــد،  را  زندگــی 
نیــز به جــای حــوزه فرهنــگ بــه حــوزه اقتصــاد و 

می  دهــد.  جایــگاه  تغییــر  ســودآوری 
فیلم  هــای  تمامــی  هشــتاد،  دهــه  در  ســویی  از 
حــول  و  مــدرن  جامعــه  در  پرمخاطــب 
خانواده  هــای طبقــه متوســط بازنمایــی می شــوند 
و چالش  هــای خانواده  هــای ایــن طبقــه را نشــان 
می  دهنــد. در همــه ایــن فیلم  هــا، طــاق یــا اتفــاق 
افتــاده اســت و یــا تصمیــم بــه انجــام آن وجــود 
دارد؛ امــا بنــا بــه دالیلــی طــاق صــورت نمی  گیــرد. 
تقــدس  ماننــد  پیشــینی  ارزش  هــای  همچنیــن 
ــدگان و  ــدس رزمن ــگ، تق ــدس جن ــت، تق روحانی
ــود و از  ــیده می  ش ــش کش ــه چال ــامی ب ــن اس قوانی
خودگذشــتگی مــادران ایرانــی، جامعــه مردســاالر 
و تبعیــض جنســیتی، همگــی بــه گونــه  ای غیــر از 
آنچــه در گذشــته نمایــش داده می  شــده، بازآرایــی 
نگاهــی  بــا  و  صریح  تــر  به صــورت  و  می  شــوند 

می  نگرنــد.  جامعــه  مســائل  بــه  واقع  گرایانه  تــر 
فــرار  همسرکشــی،  خشــونت،  خیانــت،  طــاق، 
از خانــه، اعتیــاد، فحشــاء و بزهــکاری به عنــوان 
آســیب  های ســاختاری اجتماعــی؛ دروغگویــی، 
بی  هنجــاری، تخطــی از قانــون و مســائل اخاقــی 
، بیــکاری،  به عنــوان آســیب  های فرهنگــی؛ فقــر
مهاجــرت، ســرقت و دزدی، فســاد مالــی و اداری، 
مشــاغل کاذب، به  عنــوان آســیب  های اقتصــادی 
نیــز  اجتماعــی  انــزوای  خودکشــی،  افســردگی،  و 
جــزء آســیب  های فــردی در رابطــه بــا نهــاد خانــواده 

در ایــن دهــه بــوده اســت.
هشــتاد،  دهــه  فیلم  هــای  شــخصیت  های 

شــخصیت  های شکســت  خورده و بازنــده هســتند کــه هیــج نقطــه امیــدی در زندگــی ندارنــد و در دنیــای 
بی  رحــم اطــراف خــود غــرق شــده  اند. فقیــران فیلــم »بوتیــک«، فقیرانــی ســرخورده  اند کــه تحقیــر می  شــوند. 
یــب می  بیننــد و  فقیــران فیلــم »ســاالد فصــل«، اســیر دسیســه دیگــران شــده و در انتهــا همــه چیــز را فر
در فیلم  هــای »هیــچ« و زندگــی و خانــواده   در »اینجــا بــدون مــن« از هــم پاشــیده می  شــود. آن هــا درگیــر 
جامعــه  ای هســتند کــه نقطــه روشــن آن داشــتن پــول اســت در نتیجــه زندگــی، لــذت و آرامــش را از دســت 
می  دهنــد. آن هــا نــه در جســتجوی اجــرای عدالــت هســتند و نــه در جســتجوی رضایــت درونــی. اینجــا 

فقــط داشــتن پــول مطــرح اســت.
ــرکاری  ــه ه ــت ب ــود دس ــفناک خ ــت اس ــات از وضعی ــرای نج ــتاد ب ــه هش ــای ده ــخصیت  های فیلم  ه ش
می  زننــد. در پایــان، شــخصیت  ها، بــا رخدادهایــی بســیار تلــخ مواجه  انــد. دزدی، اغفــال، خودکشــی، 
... . فیلم  هــای دهــه هشــتاد بــا خلــق زندگی  هایــی پــر از مشــکات مــادی  تن فروشــی، قتــل، اخــراج از کار و
و حتــی ناتوانی هایــی جســمی )پاهــای لنــگ، لکنــت زبــان، عقــب افتادگــی ذهنــی و ... ( انســان  هایی را 
ــر زندگی  شــان،  بــه تصویــر می  کشــند کــه دســت بــه گریبــان رنجــی مــداوم هســتند و مناســبات حاکــم ب
هــر نیــروی نجات  بخشــی را نابــود می  کنــد. از جملــه فیلم  هــای بــا مضامیــن اجتماعــی در ایــن دهــه 
یــز شــهبازی،  می  تــوان بــه »مــن ترانــه 15 ســال دارم« )رســول صدرعاملــی، 1380(،» نفــس عمیــق« )پرو
1381(، »شــب  های روشــن« )فــرزاد مؤتمــن، 1381(، »گاو خونــی« )بهــروز افخمــی، 1381(، »واکنش پنجم« 
ــوران درخشــنده،  ــاد« )پ ــا« )اصغــر فرهــادی، 1382(، »شــمعی در ب یب ــی،1381(، »شــهر ز ن ــه میا )تهمین
1382(، »بوتیــک« )حمیــد نعمــت اهلل، 1382(، »مارمولــک« )کمــال تبریــزی، 1382(، »مهمــان مامــان« 
« )ابراهیــم حاتمی کیــا،  یــوش مهرجویــی، 1383(، »آفســاید« )جعفــر پناهــی، 1384(، »بــه نــام پــدر )دار
یــوش مهرجویــی، 1385(، »دایــره زنگی«  نــی، 1384(، »ســنتوری« )دار 1384(، »آتــش بــس« )تهمینــه میا
، 1386(، »بــه همیــن ســادگی« )رضــا میرکریمــی، 1386(، »دربــاره الــی« )اصغــر فرهادی،  )پریســا بخــت  آور
1387(، »اخراجی  هــا« )مســعود ده  نمکــی، در ســال  های 1385 تــا 1389(، »خانــه پــدری« )کیانــوش 

ــادر از ســیمین« )اصغــر فرهــادی، 1389( اشــاره کــرد. عیــاری، 1389( و »جدایــی ن

سینمای اجتماعی دهه ۹۰
دهــه 90 بــرای اهالــی و عاقه منــدان رســانه، از بســیاری جهــات بــا دیگــر دوره  هــای زمانــی متفــاوت اســت. 
دسترســی آســان بــه آثــار روز ســینمایی جهــان، پــر رنــگ شــدن فعالیــت شــبکه   نمایــش خانگــی و آغــاز 
ــرای نمایــش در ایــن شــبکه  ، هجــوم فنــاوری و امــکان ســاخت، آپلــود و  تولیــد ســریال  های درجــه یــک ب
...، ســینما را از جایــگاه قبلــی  اش  دانلــود فایل  هــای تصویــری از طریــق همه  گیــر شــدن اســمارت  فون  ها و
تنــزل داد. از ســویی شــرایط اقتصــادی و سیاســی جامعــه در دهــه نــود تــا حــدودی بــا دهه  هــای پیشــین 
متفــاوت اســت. رکــود اقتصــادی در ایــن دهــه و شــرایط نســبتًا پایــدار سیاســی کشــور بعــد از بحران  هــای 

		  

بازنــده  شــخصیت  های فیلم  هــای دهــه هشــتاد، شــخصیت  های شکســت  خورده و 
ــای بی  رحــم اطــراف خــود  ــد و در دنی هســتند کــه هیــج نقطــه امیــدی در زندگــی ندارن
ــر می  شــوند.  ــم »بوتیــک«، فقیرانــی ســرخورده  اند کــه تحقی ــران فیل غــرق شــده  اند. فقی
فقیــران فیلــم »ســاالد فصــل«، اســیر دسیســه دیگــران شــده و در انتهــا همــه چیــز را فریــب 
می  بیننــد و در فیلم  هــای »هیــچ« و زندگــی و خانــواده   در »اینجــا بــدون مــن« از هــم 

پاشــیده می  شــود. 
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اواخــر دهــه هشــتاد، ســینما را بــه ســاحت  های اجتماعــی بــا بحران  هــای ناشــی از مســائل اقتصــادی 
پیونــد زده اســت. در فیلم  هــای دهــه نــود، انباشــت مســائل اجتماعــی دیــده می  شــود؛ مســائلی کــه ســینما 
بــه آن هــا بــا جســارت بیشــتری نســبت بــه دهه  هــای پیشــین توجــه کــرد و مســائل بحرانــی جامعــه ماننــد 

اسیدپاشــی و تجــاوز مطــرح شــدند.
همچنیــن ســینمای ایــن دهــه نشــان داد ایــن مســائل در بســتر فضاهــای شــهری رخ می  دهنــد. تصویــر 
شــهر در ایــن دهــه، مســأله  مند اســت و مســائلی بــه تصویــر کشــیده می  شــوند کــه در خیابان  هــا، پارک  هــا 
و فضــای عمومــی اتفــاق می  افتنــد و کلیــت شــهر را پــر آســیب و درگیــر در مســأله نشــان می  دهنــد. طــرح 
مســائل خانوادگــی در ایــن دهــه بــه حداقــل می  رســد و بــه مســائل تمــام حوزه  هــای فرهنگــی، اجتماعــی 
و سیاســی توجــه می  شــود. در ایــن دهــه نقش  هــای اجتماعــی بازآرایــی شــده در فیلم  هــا بــه واقعیــت 

نزدیک ترنــد و مســائل حقیقــی جامعــه بــه تصویــر کشــیده می  شــوند.
تمامــی شــخصیت  های فیلم  هــای دهــه نــود در مقابــل اعضــای خانــواده خــود یــا در برابــر جامعــه دســت 
بــه کنشــی غیــر انســانی می  زننــد. در انجــام ایــن کنش  هــا )چــه بــا هــدف شــخصی، چــه بــا هــدف بــه ظاهــر 
غیرشــخصی( نــه ارزشــی وجــود دارد، نــه ضدارزشــی و نــه خطــوط قرمــزی کــه شــخصیت بخواهــد بــرای 
حفــظ آن خطــر کنــد. شــخصیت  های فیلم  هــای دهــه نــود، همگــی شــخصیت  های ضــد اجتماعــی و 
(  ، یــا افــرادی  مســبب ایجــاد تنــش و درگیــری هســتند. آن هــا یــا افــرادی معتــاد و منفعل انــد )ابــد و یــک روز
متجــاوز )فروشــنده( و قاتــل )کاشــینکف( یــا جانی  هایــی اســیدپاش و بیمــار روانــی کــه قابــل ترحــم 
هــم نیســتند )النتــوری( و برادرانــی کــه بــه خواهــر خــود رحــم نمی  کننــد )مغزهــای کوچــک زنــگ  زده(. 
گفتمان  هــای دهــه نــود در بیــان مســائل اجتماعــی، دنیایــی ســیاه و تلــخ را در فیلم  هــا روایت  گــری می  کنــد. 
دنیایــی کــه یــا یــک قاچاقچــی و یــا یــک آقــازاده صاحــب قدرت  انــد و یــا دنیایــی کــه عدالــت اجتماعــی 
در آن وجــود نــدارد. از جملــه فیلم  هــای بــا مضامیــن اجتماعــی در ایــن دهــه می  تــوان بــه »گشــت ارشــاد« 
)ســعید ســهیلی، 1390(، »زندگــی خصوصــی« )محمدحســین فرح  بخــش، 1390(، »بــرف روی کاج هــا« 
یــاد نمی زننــد« )پــوران درخشــنده، 1391(، »چنــد متــر مکعــب  )پیمــان معــادی،1390(، »هیــس دخترهــا فر
« )بهــروز شــعیبی و ســیدمحمود رضــوی، 1393(، »النتــوری«  عشــق« )بــرادران محمــودی، 1392(، »دهلیــز
یک« )روح اهلل حجازی،  )رضا درمیشــیان، 1394(، »دوران عاشــقی« )علیرضا رئیســیان، 1394(، »اتاق تار
1396(،»دارکــوب« )بهــروز شــعیبی، 1396(، »رگ خــواب« )حمیــد نعمــت  اهلل، 1396(، »متــری شــیش 
ــید«  ــد، 1397(، »خورش ــد جلیلون ــا« )وحی ــدون امض ــخ ب ی ــدون تار ــتایی، 1397(، »ب ــعید روس ــم« )س و نی

)مجیــد مجیــدی، 1398( و »شــنای پروانــه« )رســول صدرعاملــی، 1398( اشــاره کــرد.

نتیجه  گیری
ســینما هماننــد آینــه  ای بــرای انعــکاس واقعیــت عمــل نمی  کنــد، بلکــه بــر ســاخت اجتماعــی واقعیــت و 
بازآرایــی آن تأثیــر می گــذارد. بازآرایــی و بازنمایــی رســانه  ای از ایــن جهــت مهــم اســت کــه شــناخت و بــاور 
عمومــی را شــکل می  دهــد. اگــر چــه ارتبــاط بازنمایــی و بازآرایــی بــا زندگــی و تجربــه مــردم در جامعــه پیچیده 
اســت؛ امــا بــرای مــردم دارای پیامدهــای واقعــی می  باشــد و از ســویی ایــن بازآرایــی و بازنمایــی فرهنگــی، 
اجتماعــی و رســانه  ای نــه امــری خنثــی و بی  طــرف کــه آمیختــه بــه روابــط و مناســبات قــدرت، جهت تولید 
و اشــاعه معانــی در جامعــه در راســتای تــداوم و تقویــت مســائل اجتماعــی اســت؛ لــذا رســانه را باید ســازنده 
محیــط نمادینــی دانســت کــه تأثیــر عمده آن شــکل  گیری تصویر ذهنی مخاطبــان از دنیای اطراف اســت. 
یع و اشــاعه پدیده  هــا و مســائل اجتماعی در  بدین  ســان بدیهــی اســت تــا زمانی کــه رســانه مســئول تولیــد، توز
جامعــه اســت و تــا زمانی کــه افــکار و اعمــال را ایــن بازنمایــی و بازآرایی  هــا شــکل می  دهنــد، می  تــوان اذعــان 
داشــت کــه رســانه  ها حــاوی و اعمال  کننــده قــدرت گفتمانــی در جامعــه می  باشــند. بــه همیــن دلیل اســت 

هیس دخترها فریاد نمی زنند  		

متری شیش و نیم  		

خورشید  		

شنای پروانه  		



41

14
00 

من
  به

م  |
ده

 یاز
اره

شم
ی  |  

ورز
خرد

ســایر  بــه  نســبت  ســینما،  ماننــد  رســانه  ای  کــه 
رســانه  های نوشــتاری و ســمعی و بصــری ماننــد 
، تلویزیــون و مطبوعــات، می  توانــد به عنــوان  رادیــو
، بســتری اجتماعــی و فرهنگی  یــک رســانه متفکــر
ــی  ــه و حقیق ــن واقع  گرایان ــا و مضامی ــرای مقوله  ه ب

مــورد توجــه خــود فراهــم کنــد. 
انســان  بــرای  می  رســد  به نظــر  دیگــر  ســویی  از 
واقعیت  هــای  و  مســائل  بازآرایــی   ، معاصــر
به  طــور  ســینما  و  فیلــم  به وســیله  اجتماعــی 
ــل مقایســه  ای اهمیــت بیشــتری نســبت  ــر قاب غی
ایــن  بــه ســایر هنرهــای تجســمی دارد. ســینما 
ســایر  و  پژوهشــگران  و  محققــان  بــه  را  امــکان 
افــراد عاقه  منــد بــه مســائل اجتماعــی می  دهــد 
کــه بســیاری از پدیده  هــای و مســائل اجتماعــی 
را بتواننــد در زمینــه و بافــت خــود فیلــم بررســی 
کــه ایــن ابــزار فناورانــه و فرهنگــی  یــرا  نماینــد؛ ز
به صــورت بســیار دقیقــی در واقعیــت نفــوذ کــرده 
آشــکار  یــادی  ز حــد  تــا  را  آن  مختلــف  وجــوه  و 
می  ســازد، به گونــه  ای کــه هیــچ ابــزار دیگــری چنین 
ــدارد. مضامیــن فیلم  هــای ســینمایی  توانایــی را ن
در هــر دوره، بازتــاب شــرایط اجتماعــی حاکــم در 
آن دوره اســت و بــرای نفــوذ در الیه  هــای درونــی 
یــک جامعــه، هیچ چیــز به انــدازه بررســی و تحلیل 
بــه بازآرایــی مســائل و واقعیــات  کــه  فیلم  هایــی 
کــه در آن جامعــه پرداختــه، تولیــد و  اجتماعــی 
نمایش داده می  شــوند، ارزشــمند نیســت. در یک 
دســته  بندی می  تــوان مضامیــن مرتبــط بــا مســائل 
اجتماعــی بازآرایــی در فیلم  هــای ســینمایی پــس 

از انقابــرا بــه مــوارد ذیــل دســته  بندی کــرد:
1. مســائل خانوادگــی و عاطفــی منفــی: طــاق، 
ازدواج،  مشــکات  عشــق،  در  بی  وفایــی 
بــارداری  زناشــویی،  روابــط  در  اختافــات 
...؛ و خانــه  از  فــرار  خیانــت،  خشــونت،  ناخواســته، 
2. مســائل خانوادگــی و عاطفــی مثبــت: عشــق، 

...؛ و ازدواج  وفــاداری، 
اجتماعــی  ارزش  هــای  و  قــی  اخا مســائل   .3
پنهــان  کاری،  جامعــه،  در  ق  اخــا زوال  منفــی: 
تعصــب،  قضــاوت،   ، تظاهــر یــا،  ر دروغگویــی، 

...؛ و لجبــازی   ، غــرور

4. مسائل اخاقی و ارزش  های اجتماعی مثبت: رفاقت، معرفت، جوانمردی، عمل نیک، همدلی ؛
گروه هــای فرادســت و  یاده  خواهــی، طبقــات اجتماعــی، تقابــل  گفتمانــی: قناعــت و ز 5. تقابل  هــای 

...؛ فرودســت جامعــه، ســنت و مدرنیتــه، تقابــل دیــن و دنیــا، دوگانگــی نظــر و عمــل و
...؛ 6. مسائل سیاسی: آقازاده  ها، انتخابات، رانت، جاسوسی و

...؛ الت روانی، بحران میان سالی و 7. مسائل روحی و روانی: افسردگی، خودباوری، اختا
، شــرط  بندی، فســاد،  ــون، مافیــای موادمخــدر ــم: بزهــکاری، هنجارشــکنی و تخطــی از قان ــواع جرائ 8. ان

...؛ ، تعــرض، خشــونت  های خانگــی، قتــل و ســقط جنیــن، اعتیــاد، ســرقت، کاهبــرداری، تجــاوز
، بیــکاری، مشــاغل کاذب، نگاه  هــای ابــزاری بــه زنــان، قصــاص،  9. واقعیــات اجتماعــی پروبلماتیــک: فقــر

...؛ لــی، قشــربندی اجتماعــی، فاصله اجتماعــی و مســکن، دال
، بایــای طبیعــی، محیــط  : دفــاع مقــدس، مبــارزه بــا طاغــوت، جنــگ، مــرگ، زنــدان، رســتاخیز 10. ســایر

. ... یســت و ز
فیلم  هــای ســینمایی بازآرایــی شــده پــس از انقــاب، نوعــًا بازنمایی  کننــده مســائل اجتماعــی بوده  انــد کــه 
نشــان  دهنده وضعیتــی نامطلــوب بــرای بخشــی از جامعــه اســت؛ ولــی هنــوز بــه بحرانــی عمومــی تبدیــل 
نشــده  اند. ســینمای ایــران پــس از انقــاب مســأله  محور بــوده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر مســائل اجتماعــی، 
کــه ســینمای ایــران  بســتری بــرای ســاخت قصــه و نمایــش هســتند، بنابرایــن می تــوان ادعــا داشــت 
دغدغه  منــد بــوده و همیشــه متناظــر بــا شــرایط اجتماعــی جامعــه ایــران، مســائل اجتماعــی را بررســی کــرده 
اســت. بررســی چگونگــی بازآرایــی مســائل اجتماعــی در حــوزه ســینمایی ایــران می  توانــد فوایــد بســیاری 
به خصــوص بــرای سیاســت  گذاران عرصــه ســینما داشــته باشــد کــه از جملــه مهم تریــن آن هــا می  تــوان بــه 
جهــت بخشــیدن بــه طــرح این  گونــه ســوژه  ها در فیلــم، در راســتای اهــداف انقاب اســامی اشــاره داشــت. 
از ســویی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در اســام، یکــی از مهم تریــن و کارآمدتریــن ابزارهــای کنتــرل 
اجتماعــی بــه حســاب می  آیــد. فیلم  هــای ســینمایی از طریــق تأثیرگــذاری هم زمــان محتوای  شــان بــر روی 
بیننــدگان، می  تواننــد بــا ارائــه راه  حل  هــای مفیــد و تقویــت رفتارهــای اجتماعــی مثبــت، نقــش پیشــگیری 

وضعــی در وقــوع مســائل و آســیب  های اجتماعــی داشــته باشــند.
گــون فرهنگــی  گونا بــا تولیــد پیام  هــای  رســانه  های همگانــی و به طــور خــاص فیلم  هــای ســینمایی 
کــه اغلــب در انتظــار  و اجتماعــی، از طریــق انعــکاس ناهنجاری  هــای اجتماعــی و عواقــب شــومی 
منحرفــان و افــراد کــج رو قــرار دارد، ایــن امــکان را دارنــد تــا نقــش مهمی در ایجاد نظم اجتماعی، پیشــگیری 
از نژندهــای اجتماعــی و پذیــرش شــیوه  های زندگــی رایــج در جامعــه ایفــا کــرده و همچنیــن بــا کمــک بــه 
هم نوایــی و ســازگاری اجتماعــی، اعضــای جامعــه را در راســتای وفــاق بــا ارزش  هــای فرهنگــی حاکــم بــر 
ــا ســایر ابزارهــا و  جامعــه، درجهــت کاهــش هرچــه بیشــتر مســائل و آســیب  های اجتماعــی، در تعامــل ب

دســتگاه های نظــارت اجتماعــی )رســمی و غیررســمی( تشــویق و تقویــت کننــد.• 

		  

در فیلم  هــای دهــه نــود، انباشــت مســائل اجتماعــی دیــده می  شــود؛ مســائلی کــه ســینما 
بــه آن هــا بــا جســارت بیشــتری نســبت بــه دهه  هــای پیشــین توجــه کــرد و مســائل بحرانــی 
جامعــه ماننــد اسیدپاشــی و تجــاوز مطــرح شــدند. همچنیــن ســینمای ایــن دهه نشــان داد 
ایــن مســائل در بســتر فضاهــای شــهری رخ می  دهنــد. تصویــر شــهر در این دهه، مســأله  مند 
اســت و مســائلی بــه تصویــر کشــیده می  شــوند کــه در خیابان  هــا، پارک  ها و فضــای عمومی 

اتفــاق می  افتنــد و کلیــت شــهر را پــر آســیب و درگیــر در مســأله نشــان می  دهنــد.
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منابع
و  اجتماعــی  دگرگونــی   .)1383( پرویــز  لــی،  اجا  -
فیلم  هــای ســینمایی در ایــران؛ جامعه  شناســی فیلم  هــای 

فرهنــگ. نشــر  تهــران:  عامه  پســند، 
خارجــی  سیاســت   .)1381( علیرضــا  ازغنــدی،   -
قومــس.  انتشــارات  تهــران:  ایــران،  اســامی  جمهــوری 
مســائل  جامعه  شناســی   .)1390( جــواد  افشــارکهن،   -
جامعه  شناســان.  انتشــارات  تهــران:  اول،  چــاپ  اجتماعــی، 
ــران:  ــران، ته ــینمای ای ــخ س ی ــال )1377(. تار ــد، جم - امی

ــه.  ــارات روزن انتش
تحلیــل   .)1398( احســان  آقابابایــی،  ســاره؛  امیــری،   -
روایــت برســاخت طبقــه فرودســت در ســینمای پــس از 
ــی مطالعــات فرهنگــی و  انقــاب، فصل نامــه انجمــن ایران

ارتباطــات، ســال 15، شــماره 55، تابســتان 1398. 
و  ســینما  جامعه  شناســی   .)1391( اعظــم  راودراد،   -

تهــران. دانشــگاه  انتشــارات  تهــران:  ایــران،  ســینمای 
زهــرا  راســخی،  احســان؛  آقابابایــی،  ؛  یاســر  ، رســتگار  -
)1398(. بازنمایــی مســائل اجتماعــی در ســینمای پــس از 
انقــاب اســامی ایــران، فصل نامــه پژوهش  هــای راهبــردی 
مســائل اجتماعــی ایــران، ســال 8، شــماره پیاپــی )27(، 

شــماره 4، زمســتان 1398. 
- فرخــی، حســین؛ افتخــاری، ســید اســماعیل )1393(. 
گفتمان  هــای هنــری در ایــران پــس از انقــاب اســامی، دو 
فصل نامــه علمــی_ پژوهشــی پاســداری فرهنگــی انقــاب 
اســامی، دانشــکده علــوم انســانی اســامی و قــدرت نــرم 
دانشــگاه افســری و تربیــت پاســداری امــام حســین )ع(، 

ــتان 1393. ــز و زمس ــماره 10، پایی ــوم، ش ــال س س
- کــرم اللهــی، نعمــت  اهلل؛ شــرف الدیــن، سیدحســین؛ 
جریان  شناســی   .)1396( رفیع  الدیــن  اســماعیلی، 
فصل نامــه  ایــران،  اســامی  انقــاب  از  پــس  ســینمای 
معرفــت فرهنگــی اجتماعــی، ســال 8، شــماره 3 )پیاپــی 

  .1396 تابســتان   ،)31
- کشــانی، علی اصغــر )1388(. ســینمای دینــی پــس از 
ــناد  ــز اس ــارات مرک ــران: انتش ــامی، ته ــاب اس ــروزی انق پی

انقــاب اســامی. 
مســائل  شناســایی   .)1384( بیــوک  محمــدی،   -
اجتماعــی، تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

فرهنگــی. مطالعــات 
- محمــدی، مجیــد )1380(. ســینمای امروز ایــران، تهران: 

انتشــارات جامعه ایرانیان. 
 .)1392( عبــداهلل  بیچرانلــو،  غامرضــا؛   ، محمدی  مهــر  -
رویکــرد فیلم  هــای ایرانــی برگزیــده شــده در جشــنواره  های 
بین  المللــی به مســائل اجتماعی ایــران، فصل نامه مطالعات 

فرهنــگ ارتباطــات، ســال 14، شــماره 21، بهــار 1392. 
یــخ اجتماعــی ســینمای  - نفیســی، حمیــد )1394(. تار

ایــران، جلــد اول، تهــران: انتشــارات مینــوی خــرد. 
- یوســفی  نژاد، اصغــر )1394(. کتاب  شناســی ســینما در 

. ایــران )1306-1394(، تهــران: انتشــارات روزنــه کار

پی نوشت
1. Social Problem.             2. Rwomire.

ایــن نوشــتار1 بــه معرفــی مهم  تریــن دیدگاه  هــای فیلــم )مــووی( از منظــر فلســفه قــاره  ای2 می  پــردازد. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه »قــاره« در ایــن بافــت به عنــوان یــک اصطــاح جغرافیایی اســتفاده نمی  شــود، بلکــه به عنوان 
پــای قــرن نوزدهــم و بیســتم اشــاره دارد کــه نمونه  هایــی از  یــک مفهــوم انتزاعــی بــه ســنت  های فلســفی ارو
ایده  آلیســم آلمانــی، پدیدارشناســی، اگزیستانسیالیســم، هرمنوتیــک، ســاختارگرایی، پساســاختارگرایی، 

برمی  گیــرد.  فمینیســم فرانســوی و مکتــب فرانکفــورت را در
فلســفه قاره پســند فیلــم3 کــه از دهــه 1980 در کشــورهای انگلیســی زبــان ظهــور کرد نیــز در این نوشــتار مورد 

توجه قــرار گرفته اســت.
یــم، ممکــن اســت خروجــی فلســفی درمورد  اگــر بخواهیــم فقــط مشــارکت فیلســوفان مشــهور را درنظــر بگیر
فیلــم نســبتًا ناچیــز به نظــر برســد؛ همچنیــن، کتاب  هایــی کــه بــه فلســفه فیلــم می  پردازنــد بــه همــان 
یــژه در قالــب  انــدازه نــادر هســتند. بــا ایــن حــال، اگــر مشــارکت  های علمــی کل حــوزه علــوم انســانی، به و

نقد عقل محض
بازتاب سنت های فلسفی اروپای قرن بیستم در سینما

|  فرخنده سادات یزداین
وان شنایس شناخیت دانشجوی دکتری ر

ت
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یبایی شناســی فیلــم و تئــوری فیلــم را مدنظــر قــرار دهیــم، مجموعــه تأمــات و بازتاب  هایــی کــه درمــورد  ز
فیلــم، ملهــم از ایده هــای فلســفی )بــه کلی تریــن معنــای آن( اســت، چشــمگیرخواهد بــود. بیشــتر ایــن آثــار 
بــا ســنت فلســفی اروپایــی درخصــوص فلســفه فیلــم کــه از دهــه 1920 بــه بعــد توســعه یافــت، پیونــد دارنــد.
هنــری برگســون4 )1941-1859( اولیــن فیلســوفی بــود کــه بــه فیلــم عاقه نشــان داد، اگرچه تأثیر او بر فلســفه 
یــل دلــوز5 درمــورد ســینما )1985 و 1983( ناچیــز بــود )یــا  قــاره ای فیلــم تــا قبــل از انتشــار دو جلــد کتــاب ژ

حتــی می  تــوان گفــت وجــود نداشــت(.
یــل دلــوز تصمیــم گرفتنــد توجــه خــود را بــه  در دهــه 1980، دو فیلســوف فرانســوی، ژان لوئــی شــفر6 و ژ
مطالعــات فیلــم اختصــاص دهنــد. ایــن مطالعــات یــک خــط پیوســته از آثار فلســفی اروپایی درمــورد فیلم 
یــژک7 امتــداد یافــت. در دنیــای انگلیســی  را آغــاز کــرد کــه تــا نوشــته های امــروزی ژاک رانســیر و اســاوی ژ

زبــان، مفاهیــم فلســفی تقریبــًا در همــان زمــان وارد گفتمــان فیلــم شــد. 
تــی بــر هستی  شناســی فیلــم )1971( طلیعــه قابــل توجــه ایــن  »جهــان دیــده شــده« اثــر اســتنلی کاول8 تأما
یــه فیلــم معاصر )کتــاب فیلم  های رازآلود10( منتشــر  گرایــش بــود. در ســال 1988، نوئــل کارول،9 نقــدی بــر نظر
یــه بدیــن نحــو انتقــاد می  کنــد کــه بیــش از حــد توســط پارادایم  هــای نشانه  شناســی  کــرد، کارول از ایــن نظر

روان شناســانه مارکسیســتی،11 »معین شــده« اســت.
یــه فیلــم کاســیک را منتشــر کــرد کــه در ایــن اثــر بــه بررســی تحلیلــی  در همــان ســال، او مســائل فلســفی نظر
نظریه پــردازان پیــش   از نشانه شناســی12 ماننــد بــازن و آرنهایم13پرداخت.هــر دو نماینــده  ی ســنت تحلیلــی 
و قــاره  ای، متفکرانــی کــه قبــل از شــکاف تحلیلی_قــاره  ای فعــال بوده  انــد را )مثــاً مونســتربرگ، کراکائــر 14(، 
محــور مطالعــات ســینمایی خــود می  داننــد، بــا ایــن حــال، تفاســیر چنیــن متفکرانــی در هــر دو ســنت، 

به طــور قابــل ماحظــه  ای متفــاوت اســت.
حجــم قابــل توجهــی از فعالیــت فلســفه قــاره  ای پیرامــون مجلــه بریتانیایــی اسکرین15رشــد کــرد، ایــن مجله 
یزی  کانی و نئومارکسیســتی را پی  ر در دهه 1970 بســیار تأثیرگذار بود و بســیاری از پایه  های تئوری فیلم ال

یــادی برده اســت. یبایی  شناســی تحلیلی ســود ز کــرد. فلســفه تحلیلــی فیلــم از ســنت غنــی خــود در ز
بخــش قابــل توجهــی از ایــن فلســفه تــاش کــرده اســت مطالعــات خــود را درجهــت مدل  هــای علمــی 
 از حوزه هــای مایم تــر علــوم انســانی الهــام گرفتــه شــده 

ً
مبتنــی بــر شــواهد ســوق دهــد. تفکــر قــاره ای معمــوال

و میــزان قابــل توجهــی از مشــارکت سیاســی را بــه نمایــش گذاشــته اســت.
در اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق، گفتمــان پیچیــده  ای دربــاره نشانه  شناســی فیلــم - بــا الهــام از میــراث 

فرمالیســتی روســی  کــه قرابــت طبیعــی بــا فیلــم دارد - اظهــارات فلســفی متعــددی را بیــان کــرده اســت.

فلسفه فیلم چیست؟
بســیاری از مطالعــات فیلــم لزومــًا ادعــای میــراث فلســفی خاصــی ندارنــد؛ امــا نظربــه اینکــه رویکردهــای 
آن هــا از نظــر روش  شــناختی پیچیــده و موشــکافانه اســت و از تجربه  گرایــی فراتــر مــی  رود، می  تــوان آن هــا را 

فلســفی دانســت.

  اگرچــه تعییــن معیارهــای مثبــت بــرای آنچــه 
نیســت  فلســفی  کــه  آنچــه  و  اســت  »فلســفی« 
محــض  بــه  می تــوان  امــا  اســت؛  دشــوار  بســیار 
ارجــاع بــه فیلســوفان و اســتفاده از برخــی مفاهیــم 
»فلســفی«  نیســتند(،  فنــی  صرفــًا  )کــه  انتزاعــی 

کــرد. بــودن رویکــرد را تصدیــق 
ــی  ل و ادعای ــتدال ــه ای از اس ، درج ــر ــوی دیگ از س
کــه بــا دالیــل، نوعــی از شــواهد و تحلیــل یــا تفســیر 
نیســت،  فلســفه  مختــص  می شــود،  پشــتیبانی 
بلکــه نکاتــی اســت کــه همــه علــوم )انســانی( از آن 

پیــروی می کننــد.

نظریه فیلم
برچســب  به راحتــی  نیــز  پارافلســفی  مطالعــات 
بیــان  بــه  کرده  انــد.  یافــت  در فیلــم«16را  یــه  »نظر
ماننــد  مفاهیمــی  کــه  فیلــم  تئــوری  دقیــق، 
را  »تألیــف«  یــا   » »ژانــر »دیجســیس«،  »روایــت«، 
منحصربه فــرد  فلســفه  یــک  می  دهــد،  توســعه 
اســت.  آن  از  بخشــی  اغلــب  بلکــه  نیســت، 
فلســفه  و  فیلــم  تئــوری  از  بخش هایــی  اگرچــه 
فیلــم در هــر دو ســنت هم پوشــانی دارنــد )و از 
آنجایــی کــه مونســتربرگ و آرنهایــم و بســیاری از 
نظریه پــردازان فیلــم بــر ایــن باورنــد کــه آنچــه انجــام 
می دهنــد بــا فلســفه فیلــم نیــز مرتبــط اســت(، 
ترســیم و توصیــف هــر تأمــل و انعــکاس »نظــری« 
اشــتباه  فلســفی  عنــوان  تحــت  فیلــم،  درمــورد 
اســت، چــرا کــه تئــوری فیلــم را می تــوان بــه تحلیــل 
تکنیک هــای صــرف یــا تحلیــل متنــی محــدود 
ادبــی  یــه  نظر بــا  فیلــم  یــه  نظر اینجــا،  در  کــرد. 
تفاوتــی نــدارد، جایی کــه تأمــات و انعکاس  هــا 
ژانــر  و  روایــی  تحلیل هــای  یــا  تألیــف  درمــورد 
یافــت برچســب  به  طــور معمــول بــدون نیــاز بــه در
در  اینکــه  مگــر  می افتــد،  اتفــاق  »فلســفه« 
« گنجانــده شــوند. فلســفه  ماحظــات »فلســفی تر
آنگلوفــون معاصــر )انگلیســی  زبان(، ایــن  فیلــم 
ــرا تأمــات  ی ــدگاه را کمــی متفــاوت می بینــد؛ ز دی
کاول،  )توســط  موضوعــات  ایــن  دربــاره  ینــه  دیر
 
ً
معمــوال برانیــگان17(  و  گــوت  بــوردول،  کارول، 

می شــوند. طبقه بنــدی  فلســفه  به عنــوان 

استنلی کاول  		 اساوی ژیژک  		 نوئل کارول  		
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تفاســیر  در  »فلســفی«  درجــات  درحالی کــه 
می  تــوان  اســت،  متفــاوت  فیلم هــا  از  مختلــف 
دربــاره  تأملــی  مطالعــه  ی  هــر  کــه  کــرد  فــرض 

اســت. فلســفی  فیلــم،  ماهیــت 
هــر زمــان کــه محققــان در تاشــند تــا مشــخص 
کننــد فیلــم چیســت )آیــا فیلــم هنــر اســت؟ فیلــم 
چــه تفاوتــی بــا ســایر هنرهــا دارد؟( گفتمــان آن هــا 
لزومــًا فلســفی تعبیــر می  شــود. ایــن مطالعــه تأملــی 
ــته  ــر رش ــرای ه ــه ب ــت، بلک ــم نیس ــه فیل ــدود ب مح
دانشــگاهی صــادق اســت )البتــه کــه ایــن امــر در 

ــود(. ــکارتر می  ش ــم آش ــفه عل فلس

زیبایی  شناسی فیلم
یرشــاخه  فلســفه فیلــم را نمی  تــوان تنهــا به عنــوان ز
یبایی  شناســی یــا فلســفه هنــر درنظــر گرفــت. بــه  ز
یبایی  شناســی  فلســفه فیلــم نیز نباید برچســب »ز
فیلــم« زد. فلســفه فیلــم قــادر اســت بــه طیــف 
آن  پیونــد  کــه  کنــد  ورود  پرســش ها  از  وســیعی 
کامــاً  بــا دالیــل  گاهــی تنهــا  یبایی شناســی  بــا ز
صــوری و تشــریفاتی قابــل حفــظ اســت. فلســفه 
کــه در فلســفه معاصــر فیلــم بــه  فیلــم برگســون 
بــه هیچ وجــه  جایگاهــی مرکــزی دســت یافتــه، 
به وجــود  یبایی  شــناختی  ز عایــق  به دلیــل 
نیامــده اســت؛ امــا فیلــم صرفــًا به عنــوان نمونــه  ای 

، بــه ایده هــای فلســفی عمومــی برگســون خدمــت کــرده اســت. حتــی می  تــوان گفــت کــه فلســفه  روشــنگر
یبایی  شناســی را در مقابــل  فیلــم، صرفــًا به دلیــل آمادگــی  اش بــرای پذیــرش آمیختگی  هــای متناقــض کــه ز
یبایی  شناســی قــرار می  دهــد، گفتمانــی ایجــاد می  کنــد کــه در کل بدنــه فلســفه،  حوزه  هایــی غیــر از ز
یــا شــناختی به عنــوان پدیده هــای  روانکاوانــه  بــه مشــکات  بــرای مثــال، پرداختــن  خودنمایــی دارد. 
یرشــاخه های فلســفه بــه ایــن میــزان  یبایی شــناختی، پتانســیل انتقــادی عظیمــی دارد کــه در ســایر ز ز

موجــود نیســت.

فیلم و فلسفه
فیلوســوفیا، اصطــاح یونانــی باســتان بــرای »عشــق بــه خــرد«، می  توانــد به عنــوان تاشــی عظیــم برای تفســیر 
یــر ســؤال بــردن وجــود انســان و جهــان در کل آن درک شــود و از نظــر منطقــی، فیلــم می  توانــد یکــی از  یــا ز
 از برچســب تفســیر صــرف، فراتــر 

ً
ســوژه  های آن باشــد؛ در ایــن صــورت، رویکــرد )فلســفی( بــه فیلــم معمــوال

یبایــی  مــی  رود و فیلــم را در رابطــه بــا پرســش  های فلســفی کاســیک ماننــد ماهیــت )خــود(، حقیقــت یــا ز
قــرار می  دهــد. فیلوســوفیا می  توانــد فیلــم را به عنــوان یکــی از ســوژه  های خــود ببینــد؛ امــا فیلــم می  توانــد ابــژه 
یچــه آن، جهــان را  آن نیــز باشــد؛ یعنــی فیلــم می  توانــد فلســفه  ای باشــد کــه یــک متفکــر تــاش می  کنــد از در
یبایــی، ایجــاد کنــد. ، فیلــم می  توانــد موضــع خــود را درمــورد ماهیــت، حقیقــت یــا ز ببینــد، بــه عبــارت دیگــر

از نظــر تئــوری، ایــن امــر می  توانــد بــه هــر شــکل هنــری انجــام شــود، لــذا می  تــوان نقاشــی، ادبیــات یــا رقــص 
را به عنــوان فعالیت  هــای فلســفی دیــد.

بــا این  حــال، فیلــم بــرای چنیــن مدل هایــی بســیار مناســب تر اســت، چــرا کــه بــا داشــتن حالــت یکپارچــه 
زمــان، مــکان، تصویــر و حرکــت، آن را بــه تفکــر بســیار نزدیک تــر می کنــد )همان طــور کــه در ادامــه مفصل  تــر 
توضیــح  داده خواهــد شــد(. ایــده »فلســفه فیلــم« کمــی شــبیه »ســنجش خــرد نــاب یــا نقــد عقــل محــض« 
لــت دارد. عنــوان کانــت را می  تــوان به صــورت »عقــل محــض  ــر دو ایــده هم زمــان دال یــرا ب کانــت اســت؛ ز
مــورد انتقــاد« و »عقــل محــض منتقــد«18 فهمیــد. درمــورد اول، عقــل محــض یــک موضــوع منفعل پژوهشــی 
اســت کــه تحــت بررســی دقیــق اندیشــه انتقــادی قــرار می  گیــرد، درحالی کــه درمــورد دوم، عقــل نــاب به طــور 

فعــال معیارهــای خــود را بــر ایــن اندیشــه انتقــادی تحمیــل می  کنــد.
همیــن امــر درمــورد عبــارت »فلســفه فیلــم« نیــز صــادق اســت و می  توانــد بــه ایــن معنــا باشــد: )1( فیلــم بــه 
یــک ســنجش فلســفی تــن داده اســت و )2( خــود فیلــم بــه توســعه نــوع خاصــی از تفکــر فلســفی کمــک 
می  کنــد کــه متعاقبــًا بــر موضوعــات مختلــف پژوهشــی تحمیــل خواهــد شــد. بــه بیــان دقیــق، یــک طــرح 
کلــی از فلســفه فیلــم را بایــد بــه دو بخــش تقســیم کــرد: )1( فلســفه درمــورد فیلــم و )2( فیلــم بــه مثابــه یــک 
فلســفه. مــورد دوم، جایــگاه برجســته ای در بســیاری از گفتمان هــای اخیــر قــاره ای و انگلیســی_آمریکایی 
دارد و وارتنبــرگ )2006(، مولهــال )2002(، فرامپتــون )2006( و اســموتز )2009( از آن دفــاع و راســل )2000( 
ــن  ــا ای ــد. ب ــرار داده  ان ــاد ق ــورد انتق ــس )2009( آن را م ــتون )2009( و دیوی ــمیت )2006(، لیوینگس ــوری اس م

حــال، عمــاً در بســیاری از فلســفه فیلم  هــا، هــر دو رویکــرد ممــزوج می  شــوند.
فیلــم به عنــوان یــک تجربــه فلســفی یــا فلســفه به عنــوان یــک تجربــه ســینمایی)فیلمی( اغلــب به صــورت 
ــفی  ــنت فلس ــه س ــیاری از آنچ ــتند و بس ــال هس ــبیه خی ــا ش ــود. فیلم ه ــر می  ش ــکه ظاه ــک س دو روی ی
یابــی تردید آمیــز آن گفتــه اســت را می تــوان در فیلــم منعکــس کــرد؛  دربــاره »واقعیــت دنیــای بیرونــی« و ارز
یــه فیلــم، ارتبــاط قــوی خــود بــا فلســفه را حفــظ می  کنــد. تمایــز بیــن ظاهــر )یعنــی خیــال و  در اینجــا نظر
ــرار دارد. مســأله  پوئســیس( و واقعیــت، درحــدود هشــتاد ســال اســت کــه در دســتور کار تئــوری فیلــم ق
یکــرد سوبژکتیویســتی )ذهنیت  گرایانــه( نیســت کــه فیلــم را تجلــی  »واقعیــت و خیــال« محــدود بــه رو
به عنــوان  را  فیلــم  بــازن20  آنــدره  ماننــد  »رئالیســت هایی«  ایــن حــال  توهمات19می  داند.بــا  و  تخیــات 
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یــرا فیلــم قــادر اســت واقعیتــی اصیــل و مســتقل از ذهنیــت انســانی را بــه  واقعیــت طبقه بنــدی کرده انــد؛ ز
تصویــر بکشــد.

مقایســه فیلــم  و خیــال می توانــد مفاهیــم جدیــدی از مــکان و زمــان را آشــکار کنــد، چــرا کــه به نظــر می رســد 
،22 فیلــم یــک  تخیــات در یــک حــوزه میانجــی از انتــزاع و عینیــت21 اتفــاق می افتنــد. بــه گفتــه آمــدی آیفــر
تــز دربــاره جهــان نیســت، بلکــه جهــان را بــه تصویــر می  کشــد. هــر موضــع وجــودی انتزاعــی کــه در ایــن ارائــه 

دیــده می  شــود، فیلــم را بــه یــک پدیــده فلســفی تبدیــل می  کنــد.

الف. فلسفه قاره  ای در مقابل فلسفه تحلیلی
ــناختی،  ــر جامعه ش ــی از عناص ــه و برخ ــر روانکاوان ــایی عناص ــه شناس ــی ب ــم، تمایل ــی فیل ــفه تحلیل فلس
یــرا  ز ایدئولــوژی(، به عنــوان »فلســفی« نداشــته اســت؛  یــا نقــد  انتقــادی  تئــوری  یــژه رویکردهــای  )به و
یــه اســتانداردهای علمــی بیشــتری را بــرآورده نمی کنــد. درحالی کــه پژوهشــگر  معتقــد اســت ایــن نظر
فلســفه قــاره ای فیلــم ماننــد کریســتین متــز23 نتایــج مکتــب فیلم شناســی فرانســوی را بــه علمی تریــن 
 مدل هــای قــاره ای مبتنــی بــر 

ً
قالب  هــای روان شناســی تجربــی مرتبــط می دانــد، فلســفه تحلیلــی معمــوال

لــت سوسوری24مشــتق می شــوند و در شعرشناســی،   از مــدل دال
ً
زبــان را رد می کنــد، ایــن مدل هــا معمــوال

نشانه شناســی یــا روان شناســی لکانــی25 وجــود دارنــد. در عــوض، فلســفه تحلیلــی هــم از مدل هــای 
مبتنــی بــر شــناخت و هــم از پرســش های »کاســیک« مرتبط  تــر بــا مســائلی ماننــد هستی شناســی فیلــم، 
تحلیل هــای حرکــت، واقع گرایــی، ماهیــت بازنمایــی فیلمــی و تبییــن درگیرشــدن عاطفــی بیننــده بــا 

داســتان، حمایــت می کنــد.
عاوه بــر ایــن، در فلســفه تحلیلــی تمایــل شــدیدی بــرای محــدود کــردن کار بــر روی فلســفه فیلــم از تئــوری 
انتقــادی و مطالعــات فرهنگــی کــه در بخش هــای انگلیســی انجــام می شــود، وجــود دارد. ایــن مشــکل هرگز 
در حــوزه التقاطــی و طبیعتــًا در زمینــه  ی بازتــر فلســفه  ی قــار  ه  ای فیلــم رخ نــداد. بــا ایــن حال، در بســیاری از 
مــوارد، تمایــز بیــن قــاره  ای و تحلیلــی آســان نخواهــد بــود و همیشــه هــم بــه آرامــی درحــال حرکــت در امتــداد 

خطــوط ســنت اروپایــی و آمریکایی نیســت.
هرچنــد دیویــد بــوردول )فیلســوف شــناختی(، در ابتــدا از اصطاحــات فرمالیســتی روســی الهــام گرفــت و 
خــودش موضــوع مــورد توجــه نشانه  شناســان اروپایــی بــود. اگرچــه او یکــی از تندرو تریــن منتقــدان پارادایــم 

همــراه  بــه  )او  اســت  فیلــم  یــه  نظر در  قــاره ای 
اشــاره  بــرای  را   »SLAB یــه  کارول اصطــاح »نظر
کان،  ، ال ــور ــای سوس ــه از ایده ه ــی ک ــه نظریه های ب
کردنــد(.  ابــداع  می  برنــد،  بهــره  بارتــز  و  آلتوســر 
)بــوردول و کارول، 1996(، کار اولیــه او به لحــاظ 
یــا »فوکویــی«26 اســت؛  روحــی »ســاختارگرایانه« 
یــه فیلــم  یــرا قوانیــن حاکــم بــر عملکــرد نقد/نظر ز

بنیــادی را تحلیــل می کنــد.

ب. فلسفه فیلم فرانسه
توســعه  در  برجســته  ای  نقــش  فرانســه  فلســفه 
کــرده اســت. هنــری برگســون  فلســفه فیلــم ایفــا 
اولیــن فیلســوفی بــود کــه فیلــم را به عنــوان الگویــی 
مفهومــی بــرای تفکــر فلســفی پذیرفــت. ســینما بــه 
ــز بیــن زمــان و مــدت زمــان  ــا تمای او کمــک کــرد ت
فضاســازی   شــده را تصــور کنــد، ایــده  ای کــه بــرای 
اگرچــه  می  مانــد.  باقــی  ضــروری  او  فلســفه  کل 
ایده هــای برگســون هیــچ ارتباطــی بــا مدل هــای 
یــل دلوز  عقلــی مبتنــی بــر زبــان معاصر ندارنــد )و ژ
به عنــوان مفســر او هرگــز آن هــا را بدیــن نحــو بــه  کار 
نمی  بــرد(، اندیشــه برگســون بــه شــیوه ای اغلــب 
فرانســه  فلســفه  ی  حــوزه  بقایــای  بــا  متناقــض، 

ســینما در هــم آمیخــت.
عناصــر  از  فیلــم  فرانســوی  فلســفه  ی  اگرچــه 
متنوعــی تشــکیل شــده اســت، فلســفه فرانســوی 
فیلــم یــا حتــی فلســفه قــاره  ای می  توانــد بــه طــرز 
بــرای  برســد.  به نظــر  منســجم  شــگفت  انگیزی 
مثــال، مفهــوم برگســونی دلــوز از »تصویــر زمــان« 
بــا ایده هایــی کــه توســط کارگــردان روســی آنــدری 
تارکوفســکی27 توضیــح داده شــده، بســیار ســازگار 
اســت، ایــن کارگــردان، بینــش خــود را نــه از برگســون، 
یابــی انتقــادی نظریــه فیلــم فرمالیســتی  بلکــه از ارز
روســی گرفته اســت. در ســال 1946، گیلبرت کوهن 
ســیت28 اولیــن تک  نــگاری درمــورد فلســفه فیلــم را 
منتشــر کــرد. »هــوش یــک ماشــین« ژان اپشــتاین،29  
کتابــی به  حقیقــت فلســفی دربــاره فیلــم، در همــان 

ســال منتشــر شــد.
یســی  در ســال 1948، دانشــکده بین رشــته ای پار
École de Filmologie از زوایای جامعه شناختی، 

		  

فلســفه فیلــم را نمی  تــوان تنهــا به عنــوان زیرشــاخه زیبایی  شناســی یــا فلســفه هنــر درنظــر 
گرفــت. بــه فلســفه فیلــم نیــز نباید برچســب »زیبایی  شناســی فیلــم« زد. فلســفه فیلــم قادر 
اســت بــه طیــف وســیعی از پرســش ها ورود کنــد کــه پیونــد آن با زیبایی شناســی گاهی تنها 

بــا دالیــل کامــًا صــوری و تشــریفاتی قابــل حفــظ اســت. 

آندره بازن  		آندری تارکوفسکی  		
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توماس السائسر  		 والتر بنجامین  		 زیگفرید کراکائر   		 پیرپائولو پازولینی  		 اومبرتو اکو   		

روان شــناختی و فلســفی بــه فیلــم نزدیــک شــد. فیلم  شناســی را می  تــوان پیشــگام نشانه  شناســی ســینما 
یــه کارگــردان مولــف  دانســت. در دهه هــای 1960 و 1970، بســیاری از بحث هــای نظــری اصلــی )ماننــد نظر
یســی Les Cahiers du cinéma کــه در ســال 1951 بــا مشــارکت آنــدره بــازن30  ( در مجلــه پار یــه ژانــر و نظر

تأســیس شــد، شــکل گرفــت.
در همیــن مجلــه بــود کــه فلســفه فیلــم فرانســه شــروع بــه تولیــد ترکیبــات مشــخصه خــود از ســاختارگرایی، 
نشانه شناســی، روانکاوی و مارکسیســم کرد. به طرز متناقضی، وابســتگی فیلم شناســی به نشانه شناســی 
و روان شناســی _هرچنــد بحث  برانگیــز به نظــر می رســید_ فلســفه دسترســی فیلــم بــه محیط دانشــگاهی را 
پایــی کــه توســط دولــت تأمین مالی می شــوند، مطالعات  در دهــه 1960 فراهــم کــرد. بــرای دانشــگاه های ارو
فیلــم هرگــز نمی توانســت ماننــد ایــاالت متحــده یــک موهبــت اقتصــادی باشــد. دپارتمان هــای فلســفه 
یــس فلســفه فیلــم را فقــط در مؤسســاتی کــه  فرانســه در قــرن بیســت و یکــم مقاومــت نشــان می دهنــد و تدر
یبایی شناســی، مجــاز  یــان اصلــی قــرار دارنــد و یــا در رشــته تازه تأســیس )و نســبتًا کوچــک( ز خــارج از جر
می داننــد. به رغــم »اغواگــری و انگیــزش جامعه شــناختی«، به طــور کلــی، فلســفه فرانســوی فیلــم بســیار 

متمایــز از جامعه شناســی ســینما باقــی مانــده اســت.

کشورهای اروپایی ج. فلسفه فیلم در سایر 
فلســفه فیلــم فرانســه یــک پدیــده منحصربه فــرد اســت و هیــچ کشــور اروپایــی دیگــری محصــول فلســفی 
پائولــو پازولینــی31 در دهــه 1960  مشــابهی درمــورد فیلــم تولیــد نکــرده اســت. در ایتالیــا، اومبرتــو اکــو و پیر

نوشــته هایی دربــاره فیلــم منتشــر کردنــد کــه به ســرعت در گفتمــان فرانســوی ادغــام شــدند.
در آلمــان، مجلــه Filmkritik )کــه در ســال 1957 آغــاز بــه کار کرد(، معادل آلمانــی Cahiers du cinema بود، 
یــد کراکائــر و والتــر بنجامیــن،32 بیشــترین  یگفر اگرچــه نوشــته  های قبلــی اعضــای مکتــب فرانکفــورت، ز

ســازگاری را بــا فلســفه فرانســوی فیلــم داشــتند.
برخاف تحوالت فرانســه و آمریکا پس از جنگ، مطالعات فیلم در آلمان، هرگز متداول نشــد و پیوندی 
ثابــت بــا پراکســیس33 فیلــم ایجــاد نکــرد. Filmwissenschaft )یــا فیلم شناســی( آلمانی_کــه برجســته ترین 
آن توســط تومــاس السائســر34  نمایندگــی می شــود- در امتــداد خطــوط ادبیــات تطبیقــی، علــم تئاتــر و 
یــخ هنــر به جــای غوطــه  ور شــدن در یــک گفتمــان فکــری )نــه مبتنــی بر شــواهد( ماجراجویانه گســترش  تار

یافــت و از طریــق رشــته  های علــوم رســانه و ارتباطــات بــه محیــط دانشــگاهی جــذب شــد.
عنــوان  تحــت  می  تــوان  را  آن  غالــب  گرایــش  گرچــه  اســت،  متنــوع   Filmwissenschaft فعالیت  هــای 

اســت. تجربــی  بســیار  فیلــم  ســازمان  یافته  تحلیــل  درحالی کــه  کــرد؛  توصیــف  جامعه  شــناختی 
یبایی شناســانی کــه در دپارتمان هــای فلســفه آلمــان مشــغول فعالیــت هســتند )جایی کــه گرایش اصلی  ز
آن تحلیلــی اســت( ماحظــات فلســفی فیلــم را دنبــال می  کننــد، اگرچــه تحلیــل فیلــم هرمنوتیکــی نیــز تــا 

حــدی مؤثــر بــوده اســت.•

پی نوشت
1. ایــن نوشــتار ترجمــه و تلخیــص مقالــه  ای اســت با عنــوان: 
»Philosophy of Film: Continental Perspectives« 
که توســط تورســتن بوتز بورنشــتاین، اســتاد فلســفه، دانشگاه 

علــوم و فنــاوری خلیــج فــارس، نــگارش شــده اســت.
2. continental philosophical perspective.

3. The continental-friendly philosophy.

4. Henri Bergson.

5. Gilles Deleuze.

6. Jean-Louis Schefer.

7. Jacques Rancière، SlavojŽižek.

8. Stanley Cavell’s work The World Viewed.

9. Noel Carroll.

10. Mystifying Movies.

11. determined by Psycho-Semiotic Marxist 

paradigms.

12. pre-semiotic theorists.

13. Bazin،Arnheim.

14. Münsterberg, Kracauer.

15. British journal Screen.

16. film theory.

17. Bordwell, Gaut, and Branigan.

18. “pure reason being criticized” (2) “pure reason 

doing the criticizing”.

19. fantasies and hallucinations.

20. André Bazin.

21. abstractness and concreteness.

22. AmédéeAyfre.

23. Christian Metz.

24. Saussurean model of signification.

25. Lacanian psychology.

26. Foucaultian.

27. Andrei Tarkovsky.

28. Gilbert Cohen Séat.

29. Jean Epstein’s L’Intelligenced’une machine.

30. André Bazin.

31. Umberto Eco ،Pier Paolo Pasolini.

32. Siegfried Kracauer،Walter Benjamin.

33. Praxis.

پراکســیس فرآینــدی اســت کــه در آن یــک نظریــه، درس یــا 
ــد.  ــق می  یاب ــا تحق ــم و ی ــد، تجس ــی آی ــرا درم ــه اج ــارت ب مه

)مترجــم(
34. Thomas Elsaesser.
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مارتیــن هایدگــر در رســالۀ »پرســش از تکنولــوژی« 
صنعــت،  ابــزاری  جنبــه  پذیرفتــن  ضمــن 
یــک پرســِش  تــا ســطح  را  از تکنولــوژی  پرســش 
را  تکنولــوژی  ذاِت  وی  می دهــد.  ارتقــا  فلســفی 
ِگشــتل)چارچوب بندی( می دانــد. چــرا که گشــتل 
اجــازه نمی دهــد اشــیا، خودشــان را نشــان دهنــد. 
خوبــِی طــرِح چنیــن پرسشــی و پرداختــن بــه ابعــاِد 
آن از لحــاظ فلســفی، خارج کــردن امــر روزمــره از 
روزمرگــی انســان اســت. ســینما نیــز به عنــوان یــک 
امــر روزمــره کــه بــا هســتِی توده هــا گــره خــورده، نیــاز 
دارد تــا در ســطح یــک پرســش فلســفی ارتقــا یافتــه و 

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــان، م ــا انس ــبت آن ب نس
امــروزه ســینما صنعتــی اســت کــه چالش هایــی 
کــرده،  بــرای ارتبــاط انســان بــا راز هســتی ایجــاد 
صنعتــی کــه بی امــان رشــد یافتــه و تمامــی مرزهــا 
را درنوردیــده اســت. یکــی از جنبش هــای فلســفی 
قرن بیســتم، به نام »اگزیستانسیالیســم« بیشــترین 
توجــه را بــه هنرهــای نمایشــی بــه طــور عــام داشــته 
اســت و بدیــن جهــت، امــکان پرســِش فلســفی در 
بــاب ســینما را فراهــم می کنــد. اگرچــه فیلســوفان 
و  جــّدی  مســتقل،  به طــور  اگزیستانسیالیســت 
مفّصــل در بــاب ســینما فلســفه ورزی نکرده انــد 
ــا  امــا رویکردشــان بــه جهــان، انســان و رابطــه اش ب
، مســیر را بــرای فیلم ســازان همــوار کــرده اســت  هنــر

و ابعــاد مــورد بحــِث ایــن نــوع فیلســوفان نظیــر رنج هــای وجــودی، مــرگ، آزادی، معنــای زندگــی و پوچــی، 
ــا فیلســوفان  ــگاه فیلم ســازان ب ــره وارد ســینما شــد. حــال پرســش ایــن یادداشــت از نســبت ن ــار و غی اختی
اگزیستانسیالیســِت فرانســوی اســت. آیــا یــک فیلم ســاز می توانــد بــا تکیــه بــر اگزیستانسیالیســم فــارغ از 
ســرگرمی و تجربــۀ روزمــره نیــل بــه معنایافتــِن زندگــی بــه ســینما نظــر کنــد؟ قبــل از اینکــه بــه ماهیت ســینما و 
یخــی آن در اندیشــه غــرب و معرفــی  یــم، بــد نیســت بــه زمینه هــای تار ارتبــاط آن بــا ایــن نحلــۀ فلســفی بپرداز

ایــن فیلســوفان، نظــری بیفکنیــم.
یــخ بشــری شــد؛ انســانی کــه به ســوبژه اصالــت داد  در زمســتان 1619 دکارت، زمینه ســاز تحولــی عظیــم در تار
و جهــان را بــر پــرده ذهــن خــود طراحــی کــرد. بــا ظهــور انســان مــدرن، فلســفه ی غــرب در ســیر تحــول خــود، 
بســِط سوبژکتیویســم را تجربــه کــرد و بــا غلبــه ذهــن بــر عیــن، علــوم جدیــد گســترش یافــت. در ادامــه همیــن 
فرآینــد نگــرش علمــی- تکنیکــی قــدرت یافــت و در پــی رازُزدایــی از جهــان، نیســت انگاری خودنمایــی 
کــرد و پرســش از معنــای زندگــی، هرچــه بیشــتر خــود را بــروز داد. حــال، انســانی خودآییــن بــا شــناخت قواعــد 
ــه  ــت یافت ــز دس ــینما نی ــت س ــام صنع ــه ن ــزاری ب ــه اب ــد و ب ــود کن ــت را راِم اراده خ ــد طبیع ــی می خواه علم
، ادبیــات، تئاتــر و موســیقی، ســینما بــه ســرعت به خاطر  اســت. امــا برخــاف هنرهایــی ماننــد نقاشــی، شــعر
ویژگی هــای خــاص خــودش مــورد عاقــه عمــوم قــرار گرفــت و همیــن مســئله ســبب شــد کــه بســیاری از 
ــی نقــد فیلــم و ســپس تئوری هــای فیلــم  ــد؛ البتــه پــس از مدت ــه آن را جــدی نگیرن فیلســوفان، پرداخــت ب

جــدی شــد و نهایتــًا در دهــه هشــتاد میــادی از منظــر فلســفی نیــز بــه ســینما پرداختــه شــد.
میــزان تأثیرگــذاری ایــن قالــب از هنرهــای نمایشــی بــر انســان بــه حــّدی بــود کــه فیلســوفان بــه ُطــرق مختلــف 
بــه آن پرداختنــد. همان طــور کــه گفتیــم، یکــی از نحله هــای مهم فلســفی قرن بیســتم که در فرانســه بــار یافته 
« اســت  و توجه ویژه به هنرهای نمایشــی داشــته، اگزیستانسیالیســم اســت. چهره مطرح آن، »ژان پل ســارتر
کــه در ســخنرانی خــود بــا نــام اگزیستانسیالیســم کــه همــان »اومانیســم« اســت بــه جزئیــات اندیشــۀ خــود 
می پــردازد. البتــه ایــن نــوع فیلســوفان، به طــور جــّدی و فلســفی به ســینما نپرداخته انــد و حتی ســارتر با اینکه 
هشــت فیلم نامــه بــرای یــک شــرکت تولیــِد فیلــم نگاشــت امــا جایگاه تئاتــر را بــه دلیل اینکــه آزادِی بیشــتری 
ــه ســینما  «، ُرمــان را نســبت ب ــووار ــر از ســینما می دانســت و همچنیــن »ســیمون دوب را خلــق می کنــد واالت
یــف، فیلســوفان  بــه خاطــر توانایــی مجســم کردِن انســان بــرای انســان باالتــر می نشــاند. امــا بــا تمــام ایــن تعار

سینما، روایتی از تصاویر انضمامیسینما، روایتی از تصاویر انضمامی
گزیستانسیالیست در سینما نگاهی به فلسفه ورزی فیلسوفان ا
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او غلبــه دارد کــه حتــی در برقــراری رابطــه جنســی 
نیــز ناتــوان شــده اســت. اواســط داســتان، ایــب و 
جیــل در رســتورانی هنــگام صــرف ناهــار متوجــه 
می شــوند کــه زنــی بناســت حضانــت فرزندانــش 
را بــه خاطــر شــّیادبودِن قاضــی از دســت بدهــد. 
شــاگردش،  اطــاع  بــدون  ِایــب  کــه  اینجاســت 
تصمیــم بــه قتــِل قاضــی می گیــرد و همین داســتان 
ــردد.  ــی اش بازگ ــه زندگ ــا ب ــه معن ــود ک ــث می ش باع
برگشــته،  زندگــی اش  بــه  شــوق  و  شــور  حــال، 
رنگ هــا برایــش پدیــدار شــده اند و تــوان جســمی و 
جنســی اش بازگشــته اســت. پــس از پخش شــدن 
خبــر قتــل قاضــی، جیــل از طریــق ســرنخ هایی 
کــه ِایــب همــان قاتــل اســت و  متوجــه می شــود 
ِایــب هــم کــه تــازه می خواهــد از زندگــی اش لــذت 
امــا  می کنــد  طراحــی  را  جیــل  قتــِل  نقشــه  ببــرد 
خــودش هنــگام اجــرای نقشــه برحســب حادثه ای 

کشــته می شــود. 
از همیــن مقولــۀ اتفــاق بگویــم کــه ایــن فیلــم کامــاً 
یــک فیلــِم ســارتری- کامویــی اســت. در واقــع خــوِد 
زندگــی  ایــن  جــّدی  بخــش  را  بی معنایــی  آلــن، 
می پنــدارد و یافتــن معنــا را امــری بیهــوده می دانــد. 
همــه چیــز براســاس اتفــاق شــکل می گیــرد حتــی 
خاطــر  بــه  صرفــًا  کــه  ِایــب  زندگــی  معنــاداری 
ــور  ــی ش ــی وقت ــا حت ــتوران و ی ــک رس ــتن در ی نشس
کشــته  اســت.  کــرده  پیــدا  یــادی  ز اشــتیاق  و 
شــدنش هــم کامــاً بی منطــق صــورت می گیــرد. 
اینجاســت کــه ســارتر و کامــو می گوینــد: انســان، 
شــور و شــوقی بیهــوده اســت. یکــی از مفاهیــم 
اگزیستانسیالیســتی کــه در آثــار آلــن به عنــوان یک 
فیلم ســاز متبلــور می شــود، مســئله رنــج انســانی 
فینیکــس«  »واکیــن  کــه  فلســفه  اســتاد  اســت. 
نقــش آن را بــازی می کنــد در نیمــه ابتدایــی فیلــم، 
عشــِق  بــرای  او  نمی بــرد،  لــذت  هیچ چیــز  از 
جیــل پاســخی نــدارد و امــکان ارتباط گرفتــن بــا 
همــکارش را نــدارد؛ اساســًا نمی دانــد بــرای چــه 
نفــس می کشــد. ایــب در کاس درس، فلســفه را 
حاصــل مزخرفــات ذهنــی فیلســوفانی می دانــد که 
ــای  ــا دنی ــد ام ــی می کنن ــص زندگ ــای بی نق در دنی
ــره اســت. آلــن  ــر از طمــع، درد، دروغ و غی واقعــی پ

اگزیستانسیالیســت به دلیــل پرداختــن بــه امــر انضمامــی، مســیری تــازه بــرای تأثیرپذیــری فیلم ســازان از ایــن 
نحلــه فلســفی ایجــاد کردنــد، چــرا کــه فیلــم روایتی اســت از تصاویر انضمامــِی شــخصیت ها و رخدادها که 
بــا فرضّیــات فلســفی اگزیستانسیالیســم نســبِت جــّدی دارد و امــکان فلســفه ورزی را بــرای مخاطــب فیلــم 
فراهــم می کنــد. یکــی از تأثیرگذارتریــن متفکریــن در ایــن حــوزه کــه نامــش بــرده شــد ژان پــل ســارتر اســت. 
ســارتر بــا انــکار وجــوِد معیــاری بــرای رفتــار آدمــی و نیــز انــکار وجــوِد قانــون معّینــی بــرای اخــاق، بــه دنبــال 
آن اســت کــه هــر کــس بایــد ارزش هــای خــود را برگزینــد و بــا آن هــا زندگــی کنــد. بــه نظــرگاه او بــرای انســان 
معاصــری کــه تمــام پشــتوانه های متافیزیکــی اش را از دســت داده، چــاره ای جــز ایــن باقــی نمی مانــد تــا روی 
 ، پــای خــود بایســتد. شــخصیت هایی کــه ســارتر خلــق می کنــد مجبورنــد کــه انتخــاب کننــد و ایــن اجبــار
یســتن بســازند. ســارتر  یابــی کننــد و نظــام تــازه ای بــرای ز آن هــا را وا مــی دارد تــا عقایــد پیشــین خــود را دوبــاره ارز
یســتن در ســایه وجــوِد دیگــری اســت اشــاره می کنــد. براین اســاس رابطــه با  بــه حقیقــِت دردناکــی کــه همــان ز
، کشمکشــی کــه در نمایشــنامۀ »درِ بســته« نیــز بــا  دیگــران بــر پایــۀ طــرد و انــکار آنــان اســت یــا به طــور دقیق تــر

جهنــم بــودِن دیگــری متجلــی می شــود. 
یشــه در  «، فیلســوف و نمایشــنامه نویس فرانســوی بــا »ابسوردیســم« گره خــورده اســت، ابســورد ر نــام »آلبرکامــو
، ماننــد ســارتر از اهمیــت  الیه هــای مختلــف نیســت انگاری دارد و از دل آن آشــکار می شــود. آثــار کامــو
بســزایی برخــوردار هســتند. او مایــل نبــود کــه او را اگزیستانسیالیســت بنامنــد امــا نتیجه گیری هــای او 
بی شــباهت بــه ســارتر نبودنــد. کامــو بــا انتشــار رســاله »افســانه ســیزیف« بــر هنــرِ دوران خــود اثــر گذاشــت و 
واژۀ ابســورد را معرفــی کــرد. او نیــز ماننــد ســارتر راه نهایــی انســان امــروز را در ایــن می دانــد کــه بــرای خــود الگــو 
طراحــی کنــد تــا بتوانــد بــر آشــوب درون خــود فائــق آیــد. کامــو غلبــه بــر اضطراب هــای وجــودی و بی معنایــی 
را در تئاتــر جســتجو می کــرد. تــا اینجــا بــه فیلســوفانی نظیــرِ کامــو و ســارتر اشــاره کردیــم کــه هرکــدام از آن ها به 
طــرق مختلــف از منظــر فلســفی بــه هنــر پرداخته انــد کــه در برخــی از آن ها نوعــی ندانم انــگاری و در مــواردی 
 ، بــه طــور مشــخص پوچ انــگاری وجــود داشــت. علــِت آن هــم ایــن اســت کــه فیلســوفانی نظیــر کامو یا ســارتر
افــق معنــا را بــه طــور افقــی دنبــال می کننــد و در همیــن دنیــای مــادی بــه دنبــال معنــای زندگی می گردنــد و یا 
اینکــه بــه هنرمنــد توصیــه می کننــد کــه بــا خلــق اثــری هنــری معنــا را تجربــه کنــد و بــه مخاطــب انتقــال بدهــد. 
و  فیلم ســاز  آلــن«،  »وودی  از  بایــد  بدهیــم  ادامــه  را  بحــث  مصداقــی  طــور  بــه  بخواهیــم  اگــر  حــال 
نمایشــنامه نویس آمریکایــی نــام ببریــم کــه در آثــارش مایه هــای اگزیستانسیالیســتی فراوانــی وجــود دارد. اگــر 
ایــن جنبــش فلســفی را بــه الحــادی و الهــی تقســیم کنیــم، آلــن متعلــق بــه ســویه الحــادی آن اســت. از فیلــم 
»مــرد بی منطــق«1 محصــول ســال 2015 آغــاز می کنــم. ایــن فیلــم روایــِت اســتاد فلســفه ای بــه نــام ِایــب اســت 
کــه بــه شــدت از بحــراِن وجــودی و بی معنایــی در زندگــی رنــج می بــرد. در همــان اوایــل فیلــم، او در کاســش 
اخــاق وظیفه گــرای کانــت را نقــد می کنــد و آن را بی مبنــا می دانــد. او در میــان دانشــجویان، اســلحه ای را 
روی ســرش می گیــرد و نیســت انگاری را به صــورت عملــی بزرگ تریــن درس زندگــی بیــان می کنــد. یکــی 
از دانشــجویانش)جیل( بــه او عاقه منــد شــده و در بهبــودی حــال او تــاش می کنــد. پوچــی بــه حــدی بــر 
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ــد و در  ــودش می نویس ــارش را خ ــام آث ــۀ تم فیلم نام
اینجــا دقیقــًا نقدهــای فیلســوفانی نظیــر کامــو و 
ســارتر بــه فلســفه های ایدئالیســتی را بیــان می کنــد.
فلســفه های  مهــم  پــازل   ، دیگــر طرفــی  از 
اگزیستانسیالیســم، ســویه الهــی آن اســت کــه بــا 
کســانی نظیــر »گابریــل مارســل« و »کارل یاســپرس« 
روی  فیلســوفان،  نــوع  ایــن  می شــود.  شــناخته 
ــد. در ایــن میــان  کیــد بســیار دارن مســئله ایمــان تأ
و  نمایشــنامه نویس  یــک  به عنــوان  مارســل، 
موســیقی دان، بیشــترین توجه را به هنر و رابطه اش 
با دین دارد. او برچســب اگزیستانسیالیست الهی 
را نمی پذیــرد و خــود را نوســقراط مســیحی می داند. 
وی بــه مضامینــی چــون تشــویش و دلهــره، پوچــی 
و بدبینــی، هــراس از مــرگ و احســاس گنــاِه ناشــی 
تفکــر  اصلــی  محــور  اســت.  پرداختــه  آزادی  از 
، رازِ وجــود اســت. او ضمــن پذیــرش دردهــای  او
وجــودی انســان کنونــی در تــاش اســت تــا بــه نحــو 
انضمامــی بــا اســتمداد از ایمــان دینــی بــرای آن 

کنــد. چاره جویــی 
بیــن فلســفۀ مارســل و نمایشــنامه  هایش جدایــی 
مصاحبــه  اش  در  او  خــود  چنان کــه  نیســت، 
قاره  هــا،  ماننــد  را  فلســفه  اش   » یکــور ر »ُپــل  بــا 
نمایشــنامه هایش را ماننــد جزایــر و موســیقی  اش 
را چــون آب اقیانــوس می دانــد کــه آن هــا را به هــم 
متصــل می  کنــد.  به عنــوان مثــال در نمایشــنامۀ 
انســانی  او وضعیــِت  »جهــان درهــم شکســته«2 
سرگشــته را در دنیــای مــدرن توصیــف می  کنــد 
ایــن بحــران  از  بــرای عبــور  راهــی  بــه دنبــال  کــه 
می گــردد. از نظــر مارســل، جهــان کنونــی با فنــاوری 
نیت تکنیکی،  و علــم جدیــد راززدایی شــد و عقا
شــرایط نیســت  انگاری و ســردرگمِی انســان جدیــد 
را فراهــم ســاخت و به ســرعت او را بــه موجــودی 
کارکــردزده و ُتهــی از معنــا تبدیــل کــرد. در اینجــا اگــر 
بخواهیــم بــه فیلم ســازی اشــاره کنیــم کــه نگاهــش 
دارد  هم خوانــی  حــدی  تــا  مارســل  اندیشــۀ  بــا 
ــهیر  ــاز ش ــان« فیلم س ــار برگم ــه »اینگم ــم ب می توانی
ســوئدی اشــاره کنیم. برگمان در خانواده مســیحی 
از همــان  کــرد.  پــدری ســخت گیر رشــد پیــدا  و 
ــرد  ــگاه می ک ــا ن ــای کلیس ــه دیواره ــی ب ــی وقت کودک

پرســش از وجــود خداونــد را در ذهــن داشــت. در اثــر معروفــش یعنــی »ُمهرهفتــم«3 محصــول 1957، شــوالیۀ 
سرگشــته در دوران قــرون وســطی را می بینیــم کــه بــا فرشــتۀ مــرگ شــطرنج بــازی می کنــد. او در ســرزمین 
طاعــون زده از وجــود خداونــد پرســش می کنــد و خواهــان ایــن اســت کــه خداونــد پــرده را کنــار بزنــد و خــود را 
نمایــان کنــد. ایــن نــوع سرگشــتگی و رازآلودبــودن تصویــر و اتمســفر در فیلــم ذیــل فلســفه مارســل قابــل تبیین 
اســت. راز هستی شــناختی مارســل، ذیــل پرســش های برگمــان در آثــار مختلفــش ازجملــه »ســکوت«، 
»توت فرهنگی هــای وحشــی« و »نــور زمســتانی« قابــل رهگیــری اســت. در توت فرنگی هــای وحشــی، اســتاد 
یاضــی،  یاضــی از رؤیــای خــود می گویــد و مــا به طــور هم زمــان رؤیــای او را بــر روی پــرده می بینیــم. اســتاد ر ر
خیابان هــای خالــی و خانه هــای خراب شــده ای را وصــف می کنــد کــه آن هــا را در گذشــته دیــده اســت و 
مــا او را در حــال توجــه بــه یــک ســاعت خیابانــی کــه عقربــه نــدارد می بینیــم. در ایــن لحظــه مــا تنهــا صــدای 
ضربــان قلــب را می شــنویم. او متوجــه ســاعت جیبــی اش می شــود کــه آن هــم عقربــه نــدارد. کنــار یــک دیــوار 
می ایســتد و بــه ســاعت خیابــان خیــره می شــود درحالی کــه صــدای ضربــان قلــب بــر صحنــه حاکــم اســت.
از منظــر فلســفۀ مارســل، تأّمــل و اندیشــیدن بــه دو نــوِع اولیــه و ثانویــه تقســیم می شــود کــه تأمل اولیــه به علوم 
دقیقــه و تجربــی اختصــاص دارد امــا تأمــل ثانویــه بــا راز هســتی نســبت دارد و دســترس ناپذیر اســت مگــر 
یاضــی در  ــه فهــم جدیــدی از هســتی برســد. اســتاد ر اینکــه انســان از قلمــروی تأمــل اولیــه عبــور کــرده و ب
صحنــه ای کــه توصیــف شــد، به نحــوی از عقربه هــا و محدودیــت زمــاِن تقویمــی رهــا شــده و بــه لحظــه ای 
ــد در شــخصیت خــوِد  یاضــی را بای ــد. پرسشــگری شــوالیه و سرگشــتگی اســتاد ر متفــاوت دســت می یاب
یاضــی،  برگمــان جســتجو کــرد. مواجهــۀ شــوالیه بــا خداونــد در درون پرســش های برگمــان اســت و اســتاد ر
پــدر برگمــان اســت کــه این گونــه در شــخصیت فیلــم نمــود پیــدا کرده اســت. اینجاســت که نســبت اندیشــۀ 
« معتقد اســت که  او با فلســفه مارســل مشــخص می شــود. گابریل مارســل در مقالۀ »شــرایط نوآوری در هنر
نــوآوری بــرای نــوآوری در دوران کنونــی متعلــق بــه دنیایــی اســت کــه فقــدان ایمــان و اعتقــاد ضایعــش کــرده 
اســت و ایــن برخــاف آن نوخواهــی خالــص و غیــرارادی و آزادی اســت کــه بــه خــودِی خــود قیــدی برایــش 

محســوب نمی شــود و برعکــس بــه دیــد مقدســی از دنیــا وابســته اســت.
یلکــه را نــام می بــرد کــه بــا نوخواهــِی مدنظــر او نســبت دارنــد.  ، کلــودل و ر مارســل میــان هنرمنــدان معاصــر
برگمــان هــم ازجملــه هنرمندانــی بــود کــه جســتجوگر معنــای ایمــان بــود و براســاس کتــاب »انســان ســالِک« 
مارســل، برگمــان ســالکی مــدرن بــود کــه ســلوک معنــوی را بــا ســینما تجربــه کــرد. ســالک بــه معنــای َرونــده، 
در مســیر اســت؛ اهمیــِت در مســیر بــودن، افق داشــتِن آن اســت. نــگاه فیلم ســازانی نظیــر اینگمــار برگمــان، 
ــه  ــد بلک ــال نمی کنن ــادی دنب ــای م ــن دنی ــًا در همی ــا را صرف ــه معن ــت ک ــودی اس ــه های وج ــاب اندیش بازت
براســاس فلســفه مارســل درتاش انــد کــه در جهــان کنونــی ســالکی باشــند بــرای رهایــی از نســبی انگاری و 

پوچــی زمانــه کــه بــه تعبیــر مارســل بــه امیــِد مطلــق کــه همــان خداونــد اســت دسترســی پیــدا کننــد.•

پی نوشت
1. Irrational Man.                                         2. The Broken world.                                         3. The Seventh Seal. 

		  

برخــاف هنرهایــی ماننــد نقاشــی، شــعر، ادبیــات، تئاتــر و موســیقی، ســینما بــه ســرعت 
ــئله  ــن مس ــت و همی ــرار گرف ــوم ق ــه عم ــورد عاق ــودش م ــاص خ ــای خ ــر ویژگی ه به خاط
ســبب شــد کــه بســیاری از فیلســوفان، پرداخــت بــه آن را جــدی نگیرنــد؛ البتــه پــس از مدتــی 
نقــد فیلــم و ســپس تئوری هــای فیلــم جــدی شــد و نهایتــًا در دهــه هشــتاد میــادی از منظــر 

فلســفی نیــز بــه ســینما پرداختــه شــد.
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سینما و اجتماع

ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطر
مسعود ده نمکی، دکتر رفیع الدین اسماعیلی، دکتر سیدمحمد حسینی و سجاد نوروزی

	 : ثاری از آ همراه با 
علی خلفیان، حفیظه مهدیان، مسعود ویژه، لیال مجدانی، سید علی سجادی و مائده محمودی
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دهــه  در  او  اهــر متولــد شــد.  در  ده منکــی  مســعود 
1370 از اعضــای فعــال انصــار حــزب اهلل بــوده  اســت 
ــارات و  یه یالث وزنامه نــگاری در نشــر ــا ر و هم زمــان ب
، مدت هــا به عنــوان ســردبیر و  یه دیگــر چنــد نشــر
یه های شــلمچه و جهبــه مشــغول  مدیرمســئول نشــر
ــوم  ــه ی رشــته عل ــود. وی دانش آموخت ــه فعالیــت ب ب
ســیایس از دانشــگاه آزاد می باشــد. مســعود ده منکــی 
و  فیلم نامه نویــس  ســیایس،  فعــال   ، وزنامه نــگار ر
کارگــردان اهــل ایــران اســت کــه بــا ســاخنت ســینمایی 

ســه گانه اخراجی هــا بــه شــهرت رســید. 

مقدمه
ــران، ظرفیــت آن  را دارد کــه  ســینمای راهبــردی در ای
تبدیــل بــه ســینمای راهبــردی منطقــه مقاومــت و 
یــا حتــی بســیاری از ملــل آزاده جهــان شــود؛ مجلــه 
تخصصــی خــردورزی بــا هــدف بیــان موفقیت هــا و 
تبیین راهبردها در عرصه سینما جمهوری اسامی 
ــا مســعود ده نمکــی، فیلمنامــه  ــران گفتگویــی را ب ای
نویــس و کارگــردان ســینمای ایران انجــام داده اســت، 

در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد.

خردورزی:  ســینمای انقاب اســامی را می توان در  	
فهرست موفقیت های انقاب اسامی  قرار داد؟

و  فــراز  انقــاب،  خــود  ماننــد  ســینما،  ایــن 
نشــیب هایی فراوانــی را داشــته اســت. شــاید بتــوان 
گفــت ســال های اول انقــاب، ســینمای انقــاب 
بــه مفهــوم پرداختــن بــه وقایــع انقــاب، فعال تــر بود؛ 
ولــی بعــد از انقــاب بــا شــکل گرفتن دفــاع مقدس، 
ســینما به ســمت دفــاع مقــدس حرکــت کــرد. در 

دورانــی هــم ایــن فضــا به ســمت انفعــال و ســینمای عامه پســند و مبتــذل تبدیــل شــد. به مــرور در دهــه نــود، 
ایــن رونــد به نوعــی باالنــس و تنظیــم شــد؛ چــرا کــه در ایــن دهــه فیلم هایــی کــه بــا مضمــون انقــاب ارتبــاط 

داشــتند، تولیــد شــد.

خردورزی: به طور کلی چه راهکار و راهبردی برای موفق شدن سینمای ایران پیشنهاد می کنید؟ 	
یخــی،  ســینما می توانــد در اقنــاع افــکار عمومــی و توجیــه نســل جدیــد مؤثرتــر باشــد. بســیاری از وقایــع تار
اهــداف، مطالبــات و آرمان هــای انقــاب بایــد توســط ســینما بــرای نســل جدیــد تبییــن شــود. دولــت 
نقــش مهمــی در ایــن زمینــه دارد. دولــت بایــد در ســبد تولیــد، اکــران و حمایــت از ســینمای انقــاب و 
دفــاع مقــدس دیــده شــود. نمی تــوان بــه امیــد اراده فــردی، حرکــت جهــادی و کار خودجــوش نشســت. در 
سیاســت گذاری کان و مهندســی فرهنگــی، بایــد نــوع ســینما کــه می توانــد گفتمــان انقــاب را تبییــن و 

ترویــج کنــد، لحــاظ شــود.

خــردورزی: اگــر حمایت هــای دولتــی و حاکمیتــی شــکل بگیــرد، ایــن ظرفیــت در تولیدکننده هــا، بازیگــران  	
و کارگردان هــا وجــود دارد یــا نیازمنــد بــه آمــوزش هــم هســتیم؟

آمــوزش و پژوهــش در بخــش حــوزه فیلم نامــه اســت. ســینمای ایــران ایــن ظرفیــت را دارد کــه در ژانرهــای 
مختلــف فعالیــت کنــد. مهــم ایــن اســت کــه سیاســت گذاری متولیــان امــر فرهنــگ و ســینما بایــد بــه ایــن 

ســمت باشــد کــه ایــن نــوع ســینمایی هــم در ســبد تولیــد به صــورت ســاالنه دیــده شــود.

خــردورزی: به نظــر شــما اگــر بخواهیــد محورهــای راهبــردی و اساســی را در رابطــه بــا تولیــد آثــار ســینمایی  	
در اندیشــه و فلســفه انقــاب اســامی شــرح بدهیــد، چــه محورهایــی مدنظــر شماســت؟

یــخ انقــاب و وقایــع مهــم و مرتبط بــا آن باز می گــردد؛ به خصوص  یــک بخشــی از آن بــه روایــت درســتی از تار
یــخ پهلــوی و دالیــل  دهــه شــصت و دهــه پنجــاه. بســتر های شــکل گیری انقــاب، نــوع نــگاه نقادانــه بــه تار
ــد  ... بای ــد. آرمان هــای انقــاب، دشــمن شناســی و ــرار بگیرن رقــم خــوردن انقــاب می تواننــد مــورد توجــه ق
شــکل بگیــرد. یــک بخشــی از ســینمای انقــاب، ســینمای مقاومــت اســت؛ نــه فقط دفــاع مقــدس. در این 

ســال ها جبهــه مقاومــت، چنــد شــاخه شــده و بایــد بــدان پرداختــه شــود.

خردورزی: الزمه ورود و پرداختن به چنین مسائلی را چه چیزهایی می دانید؟ 	
مهم تریــن مســأله، مدیریــت ایــن حــوزه اســت. مدیریــت ســینماها بایــد مطالبــه و حمایــت از چنیــن آثــاری 
را دســتور کارهــای خــود قــرار بدهــد. وقتــی در سیاســت گذاری و ســبد حمایــت چنیــن چیــزی تعریــف 

وگوشد، چنین آثاری تنها نیاز به پژوهش و نگارش فیلم نامه دارند.•  
ت 

گف

گفت وگو با   مسعود ده نمکی

نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون

مهندسی فرهنگی،
درمان سینمای ایران
تبیین موفقیت های انقالب اسالمی در عرصه سینما
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در ســینمای جهــان، خانــواده از چــه  جایگاهــی 
برخــوردار اســت؛ ارکان خانــواده و عناصــر اصلــی 
کشــیده  تشــکیل دهنــدۀ آن، چگونــه به تصویــر 
کشــور  بــا  مقایســه  در  موضــوع  ایــن  و  می شــوند 

ــه اســت؟ ایــران چگون
نــگاه  هالیــوود  ســینمای  بــه  اگــر  مثــال  به طــور 
کنیــد، شــاید اســتثناهایی پیــدا شــود؛ امــا وجــود 
اســتثناء دلیــل بــر رد کلیت و قاعده رایج نیســت. 
کــه  اســت  ایــن  هالیــوود  ســینمای  در  قاعــده 
برخــی از پدیده هــا به عنــوان خطــوط قرمــز مطــرح 
ــدر آمریکایــی.  ــه شــخصیت پ می شــوند؛ از جمل
همیشــه ایــن شــخصیت در ســینمای هالیــوود 
اگــر  اســت؛ حتــی  تحــت هــر شــرایطی محتــرم 
یــا  و  اخاقــی  مشــکات  یــا  باشــد  دائم الخمــر 
مشــکات دیگــری داشــته باشــد، از جایگاهــی 

متعالــی برخــوردار اســت. 
به عنــوان   

ً
معمــوال پــدر  هالیــوود،  ســینمای  در 

محــور و راهنمــای اصلــی اســت. شــما می توانیــد 
خانوادگــی،  داســتان های  در  را  موضــوع  ایــن 
ملــودرام، عشــقی و حتــی داســتان های جنگــی 
ســینمای هالیــوود مشــاهده کنیــد. حتــی اگــر بــه 
« نــگاه کنیــد، کل  فیلــم آمریکایــی »تک تیرانــداز

یف نامه |  معر
ســید حممــد حســیی نویســنده، فیلمنامه نویــس، منتقــد و کارشــناس ســینما اســت. وی فعالیت هــای خمتلــی در 
یــون و رادیــو  حوزه هــای هنــری و رســانه ای داشــته و مهــواره نقدهــای مؤثــری در حــوزه برنامه هــای ســینما، تلوز
یــت برنامــه و ســردبیری چندیــن اثــر را برعهــده داشــته اســت. ســید حممــد  اجنــام داده اســت. وی مهچنــن مدیر

کنــون  رئیــس اجنمــن ســینمای دفــاع مقــدس می باشــد.  حســیی هم ا

مقدمه
امــروزه رســانه های جمعــی عرصــه ای را فراهــم آورده انــد کــه بیشــتر مســائل زندگــی عمومــی در ســطح ملــی 
و بین المللــی قابلیــت ظهــور در آن را دارد. صنعــت ســینما به عنــوان یکــی از بســترهای بــروز ایــن عوامــل 
زمینــه ای را فراهــم ســاخته تــا فیلمســازانی کــه دغدغــه ی حفــظ ارزش های اساســی یک جامعه چــون نهاد 
خانــواده را داشــته اند اقــدام بــه تهیــه و تولیــد آثــاری فاخــر در ایــن حیطــه نماینــد، امــا صرف داشــتن دغدغه 
لزومــًا ســینمای مــا را بــه آثــار فاخــر و مؤثــر نمی رســاند؛ داشــتن راهبــرد صحیــح، دانش کافــی و راهــکار دقیق 
جــزء مؤلفه هــای اساســی تولیــد یــک اثــر مؤثــر اســت؛ مجله تخصصی خــردورزی بــا هــدف بازنمایی نقش 
ــا دکترســیدمحمد حســینی انجــام داده اســت، در  ــران گفتگویــی را ب ــواده در ســینمای ای ــگاه خان و جای

ادامــه متــن ایــن گفت وگــو تقدیــم می گــردد. 

خــردورزی:  باتوجــه بــه اینکــه چهــل ســال از عمــر انقــاب اســامی می گــذرد، ســینما چقــدر در حــوزه  	
خانــواده به عنــوان یــک نهــاد مهــم انقابــی تأثیرگــذار بــوده اســت؟

ــر  ــتید اگ ــان داش ــه بی ــؤالی ک ــا س ــه ب ــردورزی، در رابط ــه خ ــه ی مجل ــما و مجموع ــکر از ش ــدا، تش ــام خ به ن
بخواهیــم دربــاره آمــار صحبــت کنیــم، مســئوالن ذی ربــط در ادوار مختلــف بایــد صحبــت کننــد کــه 
طبیعتــًا یکــی از اساســی ترین مؤلفه هــا و موضوعــات مطــرح در ســینمای کشــور مــا، همیشــه خانــواده بوده 
و هســت؛ امــا به نظــرم مســأله اینجاســت کــه می تــوان از یــک منظــر دیگــر بــه ماجــرا نــگاه کــرد. بایــد ببینیــم 

گفت وگو با   دکترسیدمحمد حسینی 

رئیس انجمن سینمای دفاع مقدس 

تحقیر پدر
در سینمای ایران

با زنما یی نقش و جا یگا ه خا نو ا د ه در ســینما ی ایر ا ن

وگو
ت 

گف
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کــه پــدر  داســتان از میــز شــامی شــکل می گیــرد 
و محــور قصــه،  رکــن اصلــی  به عنــوان  خانــواده 
همــه ماجــرا را روایــت می کنــد. او می گویــد در دنیــا 
چنــد نــوع انســان بیشــتر وجــود ندارنــد و همیــن 
دیالــوگ، رکــن اصلــی شــکل گیری داســتان اســت. 
به صــورت کامــاً ملموســی می تــوان ایــن موضــوع 
از  یکــی  کــرد.  مشــاهده  یــکا  آمر ســینمای  در  را 
مؤلفه هــای مــورد احتــرام در ســینمای هالیــوود، 
شــخصیت پــدر خانــواده اســت کــه همیشــه در 

جایگاهــی واال قــرار دارد. 
همیــن نــوع نــگاه به شــخصیت پــدر در ســینمای 
هنــد هــم وجــود دارد. شــاید بتوان گفت که ســطح 
احتــرام پــدر در ســینمای هنــد باالتــر نیــز مــی رود. 
پــدر در ســینمای هنــد حالــت راهنمــا و پیرِدیــر 
فیلم هــای  و  ارکان  از  یکــی  می گیــرد.  خــود  بــه 
ــود. در  ــون« ب ــم »قان تأثیرگــذار ســینمای هنــد، فیل
ایــن فیلــم حتــی اگــر پــدر قاتــل باشــد، وقتــی پــدر 
راوی قصــه می شــود، شــما بــا او همــراه هســتید. 
بنابرایــن موضعــی که داســتان در آن قــرار می گیرد، 
همــان موضــع احتــرام بــه پــدر اســت. شــما همیــن 
موضــوع را می توانیــد در ســینمای چیــن دنبــال 
کنیــد. در ســینمای چیــن، پــدر قــدری قداســت 
نیــز پیــدا می کنــد. او بــه اســتادی تبدیــل می شــود 
ــرد.  ــام ب ــواده ن ــوان از آن به عنــوان رکــن خان کــه می ت
ایــران  کشــور  در  خانــواده  مســأله  متأســفانه 
به شــکل دیگــری رقــم خــورده اســت. در ســینما 
پیشــرفت  موانــع  از  یکــی  ایــران  تلویزیــون  و 
داســتان ها را پــدر خانــواده معرفــی می کننــد. پــدر 
موجــودی مرکــب از تعلــق بــه گذشــته، دووجهــی، 
دارای زندگــی پنهــان، دارای یــک راز در گذشــته یــا 
در بهتریــن حالــت ضــد عشــق اســت. فیلم هایــی 
ماننــد »خانــواده محتــرم« یــا »خانــۀ پــدری« از ایــن 

ــتند.  ــل هس قبی
کــه اتفاقــًا جــزء  پــدر به دلیــل داشــتن عناصــری 
در  مذمــت  مــورد  اســت،  پــدر  خصوصیــات 
ســینمای ایــران قــرار می گیــرد و ســینمای ایــران 
درمقابــل آن می ایســتد. در فیلــم »خانــۀ پــدری«، 
پــدر قاتــل بی رحــم یــک فــرد داعشــی اســت کــه 
بهــم  مخاطــب  اعصــاب  فیلــم،  ایــن  دیــدن  بــا 

« ســاخته ی رضــا میرکریمــی دیــده  یــزد. بــرای مثــال، تلطیــف شــدۀ شــکل دیگــر پــدر در فیلــم »امــروز می ر
می شــود. نوعــی دیوانگــی در وجــود پــدر وجــود دارد؛ امــا در حقیقــت پــدر غیــرت دارد و دل نگــران دختــر 
اســت کــه بــه گودبای پارتــی آمــده، بــرای همیــن از خوزســتان به دنبــال دختــر خــود می آیــد. در تمــام فیلــم، 
ایــن پــدر منکــوب و تقبیــح می شــود. مثــال دیگــری کــه در تلویزیــون وجــود دارد ایــن اســت کــه پــدر مانــع 
داســتان به حســاب می آیــد؛ حتــی در ســریال های مــاه مبــارک رمضــان ایــن موضــوع دیــده می شــود. ایــن 

ــم.  ــرور کنی ــینما ت ــرده س ــاً روی پ ــود عم ــتان خ ــا دس ــواده را ب ــن خان ــا رک ــه م ــت ک ــن اس ــد ای ــدام مانن اق
به طــور کلــی حتــی در ســینمای کــودک و نوجــوان در جهــان و حتــی در انیمیشــن ها، بــا موضــوع خانــواده 
مواجــه هســتیم. شــخصیت پــدر در بیشــتر انیمیشــن های دهــه 60 اصالــت دارد؛ ولــی در انیمیشــن 
»خانــواده دکتــر ارنســت«، خانــواده از اصالــت بیشــتری برخــودار اســت. شــخصیت دکتر ارنســت به عنوان 
ــواده دور افتــاده از یــک  پــدر باصابــت، همه چیــزدان و قهرمــان اصلــی قصــه، همــه مشــکات یــک خان

جامعــه بشــری را حــل می کنــد. 
شــما آن انیمیشــن را بــا اثــری ماننــد »شکرســتان« مقایســه کنیــد. در یکــی از قســمت های ایــن انیمیشــن، 
شــخصیت پیــر داســتان، می خواهــد امــوال خــود را میــان پســران تقســیم کنــد، بــه شــرطی که ایــن پــدر هــر 
روز در منــزل یکــی از پســران بمانــد. ایــن پــدر ُبقچــه ای دارد و توســط یکــی از بچه هــا بــه منزل دیگری شــوت 

می شــود و هیچ کــدام به قولــی کــه داده انــد، عمــل نمی کننــد و پــدر مــی رود و در خرابــه ای می خوابــد. 
پــدر در آن خرابــه، صندوقچــه ای پیــدا می کنــد، پســرانش می آینــد و می پرســند ایــن چیســت؟ پــدر پاســخ 
می دهــد کــه ایــن گنــج مــن اســت. وقتی کــه حــس آزمنــدی در بچه هــا شــکل می گیــرد، بــه پــدر التمــاس 
می کننــد تــا بــه خانــه آن هــا بــرود. در حقیقــت، پــدر ارزش نــازل و َپســتی از نظــر نویســنده و ســازنده دارد و تــا 
وقتــی پــدر ســرمایه دارد، پســر از او مراقبــت می کنــد. ایــن تفکــر در ایــن انیمیشــن بــه کــودک القــاء می شــود 
یــف نادرســتی از خانــواده بــه او ارائــه می دهــد. بــا ایــن قبیــل کارهــا طغیــان علیــه خانــواده شــکل  و تعر

خانه پدری  		

یک خانواده محترم  		 امروز  		
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یــکا، هنــد، چیــن و روســیه ایــن کار را کرده انــد.  آمر
آن هــا محکــم در ایــن موضــوع ایســتاده اند. شــما 
در آثــار کــره ای، ایــن ســطح احتــرام را می بینیــد. 
فیلم هــای  جــزء  جومونــگ«  »افســانه  ســریال 
کــه حتــی بــا وجــود مســأله ی  شــاخصی اســت 
قــدرت، احتــرام پــدر به خوبــی حفــظ می شــود و 

ــت.  ــی اس ــل تأمل ــه قاب ــن نکت ای
تلویزیــون مهم تریــن جایگاهــی اســت می توانــد 
یــان را شــکل دهــد. وقتی آثــار موفقی مانند  ایــن جر
ســریال »نــون . خ« و »پایتخــت«، بــا حمایت جدی 
 ، تصمیم گیــر به عنــوان  کــه  افــرادی  و  پیش بــرود 
مســئول ایــن آثــار هســتند، خطــوط و حــدودی 
را بــرای خانــواده و حفــظ آن تعییــن کننــد، ایــن 
در  کــه  خانــواده ای  می گیــرد.  شــکل  یــان  جر
ــی  ــوند، مثال ــان داده می ش ــی نش ــریال های ایران س
نمی توانــد  هرکســی  و  اســت  ایرانــی  خانــوادۀ  از 
بگیــرد  تصمیــم  خانــواده  ایــن  سرنوشــت  بــرای 
کــه این طــور داســتان  کنــد  و پیش خــود خیــال 

می شــود.  شــیرین تر 
در  خانــواده  ارزش هــای  از  صیانــت  بــرای  اگــر 
قبــال آثــار ایــن چنینــی ســخت گیری شــود، مــا 
بتوانیــم هــر ســال،  تــا  توفیــق می رســیم  ایــن  بــه 
5_6 اثــر جــدی در شــبکه های مختلــف تولیــد 
کنیــم. ســریال ها می تواننــد بــرای اهالــی ســینما 
متوجــه  آن هــا  کــه  چــرا  کننــد؛  ذائقه ســازی 
آثــار  ایــن  بــه  نســبت  چقــدر  مــردم  می شــوند 
نیــز  ســینما  در  یــان  جر ایــن  و  دارنــد  اســتقبال 

می شــود.  جــاری 

می گیــرد. مثــل اینکــه قانــون نانوشــته ای در ســینما و تلویزیــون ایــران علیــه پــدر نوشــته اند. 
در مقــام مقایســه، ایــن خــط قرمــز به خوبــی در ســینمای دنیــا رعایــت می شــود، ولــی مطلقــًا در ســینمای مــا 
بــدان توجهــی نمی شــود. حتــی شــما گنگســتر های بی رحــم، آدم کــش و قاتــل را در ســینمای دنیــا می بینیــد 
کــه بــه پدرخوانــده تبدیــل می شــوند. در ایــن مجموعه هــا به دلیــل جایــگاه پدرخواندگــی از احتــرام برخــوردار 
می شــوند. حتــی بــا ایــن وجــود کــه گنگســتر و خیلــی بی رحــم اســت، شــما بــا آن هــا همزادپنــداری می کنیــد. 
وقتــی از خانــواده در ســینما صحبــت می کنیــد، اصلی تریــن رکــن پــدر اســت. وقتــی پــدر بــه ایــن شــکل 
در ســینمای ایــران، رونمایــی می شــود، مابقــی عناصــر نیــز در پرتــوی همیــن نــوع نــگاه قــرار می گیرنــد. در 
ــه زن، نگاهــی اروتیــک اســت؛ امــا حــدود تصویرگــری در آن رعایــت می شــود و تنهــا  ســینمای مــا نــگاه ب
در کام و بیــان می آیــد. به نظرمــن آنچــه کــه در ســال های اخیــر ســینمای اجتماعــی کشــور مــا رخ داده، 

جایــگاه تبیینــی و ترویجــی درســتی نــدارد و از واقعیــت خانواده هــای مــا دور اســت. 
یــان  فیلــم »شــیفت شــب« اثــر خانــم نیکــی کریمــی، جــزء آثــار نــادری اســت کــه در مخالفــت بــا ایــن جر
در ســینمای ایــران شــکل گرفتــه اســت. در ایــن فیلــم، یــک بانــوی ایرانــی به دلیــل خطاهایــی کــه شــوهر 
داشــته، بــا تمــام وجــود ســعی می کنــد تــا خانــواده تکه پــاره شــده را در کنــار هــم نگــه دارد و بــرای ایــن هــدف، 
یــۀ ســینمای ایــران هســتند و به همیــن دلیــل ســینما ایــن نــوع  مبــارزه می کنــد. ایــن نــوع فیلم هــا خــاف رو
نــگاه را برنمی تابــد و ایــن اثــر دیــده نمی شــود. وقتــی تلویزیــون به ســمت اصالــت خانــواده حرکــت می کنــد، 
ــون  ــی همچ ــال فیلم های ــرای مث ــیند. ب ــب می نش ــه مخاط ــه ذائق ــواده ب ــی خان ــرم دورهم ــیرین وگ ــم ش طع
»پایتخــت« و »نــون. خ« از ایــن امتیــاز برخوردارنــد. مســأله در آنجــا طنــز نیســت، بلکــه مخاطــب در ایــن 
فیلم هــا، خــودش را می بینــد و به شــدت خــود را شــبیه کاراکترهــا تصــور می کنــد. وقتــی در شــمارۀ ششــم 
مجموعــۀ پایتخــت، پنجعلــی کشــته می شــود، رکــن خانــواده بیــرون کشــیده می شــود، خــود داســتان هــم 

ــر فاصلــه می گیــرد.  یــزش می کنــد و از اث ــاره می شــود و می بینیــد کــه مخاطــب چقــدر ر تکه پ
مــن کاری بــا بقیــه ماجــرا نــدارم، ولــی ایــن شــکل مــراودات گــرم خانوادگــی کــه شــبیه همــه خانواده هاســت، 
موجــب توفیــق ســریال می شــود. علی رغــم ایــن مســائل دربــاره ذائقــه مخاطبین، بــاز کارهایی پدیــد می آیند 
کــه خانواده هایــی تکــه پــاره و از هــم پاشــیده را روایــت می کننــد. خانــواده ای کــه هرکــدام از اعضــای آن تنهــا 

خواســته های خودشــان را دنبــال می کننــد؛ نــه نــگاه جمعــی و خانوادگــی. 

خــردورزی: چــه راهــکاری وجــود دارد کــه جایگاهــی درســت از نقــش و اهمیــت خانــواده نمایــش داده  	
شــود، و یــا حداقــل وضعیــت فعلــی حفــظ شــود؟ 

به نظرمــن قانون گــذاری در ایــن عرصــه، بســیار ســهل و ســاده اســت. همان طــور کــه کشــورهایی ماننــد 

نون خ  		 پایتخت  		
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ــینما  ــم در س ــه می توانی ــت ک ــن اس ــر ای ــۀ دیگ نکت
به صــورت حاکمیتــی برخــورد کنیــم. ایــن همــه 
بایــد و نبایــد در حــوزه مباحــث سیاســی وجــود 
دارد. اآلن اگــر کســی بخواهــد چیــزی را بگویــد کــه 
ــر به ســرعت  ــه یــک جنــاح سیاســی بربخــورد، اث ب
اســت  درحالــی  ایــن  می شــود.  ممیــزی  دچــار 
کــه بایــد در ســینما چــپ و راســت را بــه طــاق 
کنیــد.  کوبیــد. بایــد آن را ِلــه و از روی آن عبــور 
دربــاره موضــوع خانــواده، بایــد جلــوی هرکســی کــه 
می خواهــد بــه ایــن مقولــه تعــرض کنــد، قاطعانــه 
ــران  ــینمای ای ــواده در س ــه خان ــی که ب ــتاد. کس ایس
تعــرض می کنــد، بــه خانــوادۀ ایرانــی توهیــن کــرده 
اســت. البتــه مــن بــا فضــا کاری نــدارم، ممکــن 
اســت خانــواده فقیــر نشــان داده شــود؛ امــا نبایــد به 

جایــگاه خانــواده توهیــن شــود. 
فــردی مثــل رضــا میرکریمــی بــا اثــری ماننــد »خیلــی 
، خیلــی نزدیــک« وقتــی می خواهــد خــود را بــه  دور
دایــره ســینما نزدیــک کنــد، از جایــگاه پــدر تمجید 
می کنــد. عمــوم اثرهــای او کجــا و تمجیــدی کــه 
، خیلــی نزدیــک می کنــد  از پــدر در اثــر خیلــی دور
 ،» « و »دختر کجــا؟ میرکریمــی در فیلم هــای »امــروز

«، پــدر یــک متجــاوز اســت و دختــر خــود را رهــا کــرده و در  پــدر را به شــدت تقبیــح می کنــد. در فیلــم »امــروز
«، پــدر به دنبــال فرزنــد خــود مــی رود و بــا دیــدن ایــن فیلــم، حالتــان بهــم می خــورد. ایــن همــان  فیلــم »دختــر
ــه او بــه چنیــن  رضــا میرکریمــی اســت کــه فیلــم گــرم و شــیرین »یــک حبــه قنــد« را ســاخته اســت. چگون
فضایــی می رســد؟ نبــودن رویکــرد مناســب، چنیــن اتفاقاتــی را رقــم می زنــد؛ او هــم بــه پــدر می تــازد و هــم 

ــواده را نــوازش می کنــد.  خان
لــذا ایــن موضــوع در فضــای حاکمیتــی، قابــل پیگیــری اســت و هیــچ مشــکلی نــدارد. اگــر مــن مســئولیت 
مســتقیمی در ســازمان ســینمایی داشــتم، بــا ایــن آثــار کامــاً رادیــکال برخــورد می کــردم و مطلقــًا بــه چنیــن 
آثــاری اجــازه تولیــد و اکــران نمــی دادم. ایــن موضــوع را به صراحــت در رســانه ها بیــان می کــردم کــه هــر 
فیلمــی، به هــر نحــوی و در هــر شــرایطی بــه پــدر ایرانــی توهیــن کنــد، کات می شــود و اجــازه ی اکــران و 
یــد؛ حــاال پــدر ایرانــی می توانــد معتــاد  تولیــد بــه چنیــن فیلمــی را نمی دهیــم. حــق توهیــن بــه پــدر ایرانــی ندار
یــد؛ چــون  باشــد، معلــول باشــد، مشــکل داشــته باشــد، هرچــه می توانــد باشــد؛ امــا حــق توهیــن بــه آن را ندار
یــران می کنیــد.  ایــن موضوعــی شــفاف اســت و هیچ کس در ســینمای ایــران جرأت  بــا ایــن کار خانــواده را و
یــان را پیــدا نمی کنــد؛ چــون آن وقــت بــه ضدیــت بــا انســانیت متهــم می شــود.  ایســتادن درمقابــل ایــن جر

 این مسیر را طی می کند؟ 	
ً
خردورزی: به نظر شما سینمای جهان هم دقیقا

ســینمای جهــان به صــورت بدیهــی همیــن کار را می کنــد. شــما در ســینمای جهــان به نــدرت می توانیــد 
آثــار ایــن چنینــی پیــدا کنیــد. توهیــن بــه پــدر حتــی در ســینمای نوجــوان مــا هــم دیــده می شــود. یــک قاعده 
کلــی در ســینما و رمــان نوجــوان جهــان وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه همیشــه، ایــن آثــار اجــازه دارنــد بــه 
لحــاظ دراماتیــک بــا تــراژدی و نیســتی شــروع شــوند؛ امــا مطلقــًا در حــوزه کــودک و نوجــوان اجــازه ندارنــد بــا 
تــراژدی بــه پایــان برســند. بایــد بــه امیــد ختــم شــوند. عنصــر امیــد، عنصــر ارگانیــک اصلــی ســینمای کودک 

و نوجــوان در کــره زمیــن اســت. 
یم کــه پایــان آن تــراژدی و بن بســت بــرای کــودک  ایــن درحالــی اســت کــه مــا در کشــورمان فیلم هایــی می ســاز
یــا« و »بیســت و یــک روز بعــد« از جملــه ایــن فیلم هــا هســتند. بچــه بایــد بــرود هــزار  و نوجــوان اســت. »ماالر
ــد  ــد بای ــه 21 روز بع ــود ک ــه می ش ــد، متوج ــه می کن ــادرش را تهی ــی داروی م ــر وقت ــد و در آخ ــام ده کار انج
دوبــاره همیــن دارو را تهیــه کنــد. یــک پایــان یــأس آور را نشــان می دهــد. درحالی کــه وقتــی شــما بــه فیلم هــا 
و آثــار ســینمایی آقــای مجیــد مجیــدی نــگاه می کنیــد، ایــن قاعــده رعایــت شــده اســت. در هیچ کــدام از 
پــا  یر آثــار ســینمایی آقــای مجیــدی کــه در حــوزۀ ســینمای نوجوانــان مــا شــاهکار اســت، هرگــز ایــن اصــل ز

گذاشــته نشــده اســت. 
فیلم هــا بــا مشــکل شــروع می شــود؛ امــا در ســلوکی کــه داســتان طــی می کنــد، دســت آخــر یــک امیــد وجــود 
دارد؛ امــا متأســفانه در قالــب ســینمای ایــران، ایــن اصــل رعایــت نشــده و نمی شــود. اصلــی بســیار بدیهــی 

پــا گذاشــته می شــود!• یر کــه فقــط در ســینما و تلویزیــون ایــران ز

رضا میرکریمی  		

		  

در ســینما و تلویزیــون ایــران یکــی از موانــع پیشــرفت داســتان ها را پــدر خانــواده معرفــی 
می کننــد. پــدر موجــودی مرکــب از تعلق بــه گذشــته، دووجهــی، دارای زندگی پنهــان، دارای 
یــک راز در گذشــته یــا در بهتریــن حالــت ضــد عشــق اســت.  پدر به دلیل داشــتن عناصری که 
اتفاقًا جزء خصوصیات پدر اســت، مورد مذمت در ســینمای ایران قرار می گیرد و ســینمای 

ایــران درمقابــل آن می ایســتد. 
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گفت وگو با   دکتر رفیع الدین اسماعیلی 

مدیر موسسه فرهنگی هنری شناخت و عضو هیئت علمی دانشگاه

دفاع مقدس،
ناب ترین ژانر سینمای انقالب اسالمی
تبیین چالش ها و رویش های سینمای ایران
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یف نامه |  معر
 1365 آبــان  هفدهــم  امساعیــی  رفیع الدیــن  دکتــر 
به دنیــا آمــد و بعــد از گذرانــدن دوره ابتدایی و راهنمایی 
ســال 1380 وارد حــوزه علمیــه قــم شــد و هم زمــان بــا 
گذرانــدن دروس مقدمــات حــوزه علیمــه دیپلــم خــود 
را در رشــته علــوم انســاین اخــذ کــرد. امساعیــی پــس از 
پایــان مقطــع ســطح ســه حــوزه علمیــه و اخــذ مــدرک 
جامعه شــنایس از مؤسســه امــام مخیــی)ره( در رشــته 
ارشــد  مقطــع  در  باقرالعلــوم  دانشــگاه  ارتباطــات 
مشــغول بــه حتصیــل شــد و در ســال 1395 موفــق بــه 
اخــذ مــدرک دکتــری در رشــته ی علــوم و ارتباطــات 
اجتماعــی از دانشــگاه باقرالعلــوم شــد. ایشــان حــدود 
ــات و  ــته ارتباط ــس در رش ی ــه تدر ــغول ب ــال مش ده س
رســانه در دانشــگاه های خمتلــف کشــور می باشــند. 
دکتــر امساعیــی دارای آثــار متعــدد و مقــاالت فــراواین 
در موضــوع رســانه و ســینما می باشــد. پایــان نامــه 
ارشــد و رســاله دکتــری ایشــان نیــز در موضــوع حتلیــل 
یان هــای ســینمای ایــران اســت. کتــاب بازمنــایی  جر
ایــران،  الگــوی شــخصیت مــرد و زن در ســینمای 
کتاب »دین، ســینما و سیاســت« و »نفوذ کابالیســم 
در ســینما« از مجلــه آثــار مهــم این اســتاد دانشــگاه در 

موضوعــات ســینما اســت.

مقدمه
به دلیــل اهمیــت، گســتردگی و تأثیــر اجتماعــی 
توجــه  آن  بــه  مختلفــی  زاویه هــای  از  ســینما، 
می شــود و مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد. ســینما 
عنــواِن یــک هنــر دموکراتیــک را بــه یــدک می کشــد 
وجــود  ســیرک ها  و  ســیاه چادرها  در  ابتــدا  از  و 
در  ســینماهایی  آن  از  بعــد  اســت.  داشــته 
ســالن های  در  ســپس  و  فقیرنشــین  محل هــای 
مجلــل به وجــود آمــد. بــرای انقــاب اســامی ایــران 
گویــا بــرای  نیــز ایــن صنعــت به مثابــه رســانه ای 
نشــر اهــداف و مبانــی و یکــی از عوامل مهم ایجاد 
هم بســتگی اجتماعــی همــواره مــورد اهمیــت و 
توجــه بــوده اســت؛ مجلــه تخصصــی خــردورزی با 
ــت  ــای صنع ــا و رویش ه ــن چالش ه ــدف تبیی ه
ســینمای ایــران گفتگویــی را بــا دکتــر رفیع الدیــن 
فرهنگی-هنــری  موسســه  مدیــر  اســماعیلی 

شــناخت و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه انجــام داده اســت؛ در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد. 

خــردورزی:  بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه انقــاب اســامی نیازمنــد یــک رســانه گویــا جهــت تبییــن اهــداف،  	
مبانــی، پیشــرفت ها و حــل چالش هــا می باشــد، ســینما به مثابــه یکــی از پرمخاطب تریــن رســانه های 
موجــود چقــدر توانســته اســت طــی ســال های گذشــته انقــاب اســامی را در رســاندن بــه ایــن اهــداف 

کمــک نمایــد؟
یخچــه ســینمای ایــران را مطالعــه کنیــم تــا بدانیــم بســیاری از  بــرای پاســخ بــه ســؤال شــما در ابتــدا بایــد تار
یشــه های ســینمای امــروز از کجــا شــکل گرفتــه اســت. مــا نمی توانیــم بــدون توجــه بــه گذشــته، ســینمای  ر
اآلن و ســینمای انقــاب اســامی را تحلیــل کنیــم. چنــد دوره مختلــف در ســینمای ایــران داشــته ایم. یــک 
ــینمای  ــا س ــران ب ــینما در ای ــروع س ــه و ش یش ــت. ر ــدی داش ــم هن ــتر ِت ــود و بیش ــینما ب ــروع س دوره، دوره ش

هنــدی بــود و تــم آن، بــا فضــای فرهنگــی ایــران نزدیکــی داشــت.
ســینما بعــد از وقــوع جنــگ جهانــی، حــدود ده ســال بــه ســکوت فرو مــی رود. پــس از آن فیلم فارســی می آید. 
فیلم فارســی یکــی از مهم تریــن دوره هــای ســینمای ایــران پیــش از انقــاب اســت کــه ویژگی هایــی خــاص 
داشــت. کارگردان هایــی در فیلم فارســی به طــور جــدی کار کردنــد و تــاش شــد تــا فیلم فارســی در ســینمای 

ایــران جــا بیفتــد. مــا در ســینما حــدود 25 ســال مشــغول ایــن نــوع از ژانــر فیلم فارســی بودیــم.
فیلم فارســی مؤلفه هــای خاصــی داشــت؛ بــرای مثــال روایــت آن، روایتــی بــدون منطق و تصادفــی بود؛ یعنی 
همــه چیــز در فیلم فارســی بــر مبنــای تصــادف رخ مــی داد. رقــص و آواز نیــز از مؤلفه هــای اساســی و جــدی 
در فیلم فارســی بــه شــمار می رفــت. در فیلم فارســی تــاش می کردنــد تــا داســتان فیلــم در یــک مــکان بدنــام 

مپن هــا و کســانی کــه الت جوانمــرد بودنــد، در فیلم فارســی قابــل توجــه اســت.
ُ
رقــم بخــورد. اســتفاده از ل

ــا 1344 کــه  ــا ســال 1343 ی ــران به صــورت جــدی و پررنــگ ت ــا ایــن ویژگی هــا در ســینمای ای فیلم فارســی ب
جریان موج نو و ســینمای روشــنفکرِی برگرفته از ســینمای موج نو اروپا و همچنین جریانات روشــنفکری 

در جریانــات کشــور خودمــان تحــت تأثیــر برخــی از روشــنفکرها به وجــود می آیــد کــه چنــد علــت دارد.
یکــی از علت هــا ایــن اســت کــه مــردم بحــث فیلم فارســی را بــر اســاس انتظــاری کــه داشــته اند، پــس 
ــور  ــی سانس ــورهای خارج ــی از کش ــه در برخ ــود ک ــده ب ــدری زنن ــران به ق ــای ای ــان فیلم ه ــد. در آن زم می زنن
یــان روشــنفکری بیشــتر بــا نــگاه مفهومــی بــه ایــن موضــوع می پرداخــت و باعــث تغییــر در  می شــد. جر
فضــای فیلم فارســی شــد. اگرچــه شــروع ایــن مســئله در کانــون پــرورش کــودک و نوجــوان توســط فــرح پهلــوی 
یــوش مهرجویــی آن را دنبــال  اتفــاق افتــاد و برخــی از کارگردان هــا ماننــد بهــرام بیضایــی، ناصــر تقوایــی و دار
کردنــد. البتــه مهرجویــی بیشــتر در وزارت ارشــاد بــود؛ امــا در این جــا نیــز نقــش جــدی داشــت. فیلم هــای 

مهمــی ماننــد گاو و ســفر ســنگ در دوران روشــنفکری تولیــد شــد.
یــان  یــان روشــنفکری در ســال 1354 و 1355 فیلم هایــش را تولیــد می کنــد. برخــی از فیلم هــای ایــن جر جر
نیــز طرفــدار بســیاری دارد؛ ماننــد فیلــم گاو کــه پرطرفدارتریــن فیلــم آن زمــان می شــود ولــی ســال 1355 بــا 
شــکل گیری فضــای انقــاب، ســینما فــارغ از بحــث انقــاب بــه سمت وســویی مــی رود کــه طرفــدار و تــم 
جدیــدی نــدارد. ســینمای ایــران در آن فضــا بــه حالــت ورشکســتگی می رســد. برخــی از روزنامه هــا در آن 

ســال ها تیتــر مــرگ ســینمای ایــران را می زننــد.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه بــا وقــوع انقــاب همــه می خواهنــد ببیننــد انقاب اســامی چه موضعی نســبت 
بــه ســینما می گیــرد. بعضــی از مذهبی هــا فکــر می کردنــد کــه چــون ســینما مرکــز فحشــای ایــراِن پیــش از 
انقــاب بــود و بســیاری از اتفاقــات در ســینما رقــم می خــورد، بایــد تعطیــل شــود. روزی کــه امــام خمینــی 
در ســال 1357 وارد ایــران می شــوند، در بهشــت زهــرا از ســینما هــم صحبــت می کننــد. امــام می فرماینــد 
وگوکــه مــا بــا مرکــز فحشــا مخالفیــم، بــا ســینما مخالــف نیســتیم. مــا بــا تجــدد مخالــف نیســتیم، بلکــه مــا بــا 
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ســینمایی مخالــف هســتیم کــه آن را مرکــز فحشــا 
کرده انــد؛ همان طــور کــه تلویزیــون و رادیــو را مرکــز 
ــه   مرکــزی کــه امــام نســبت ب

ّ
ــد. دال فحشــا کرده ان

ایــن مســئله فهــم می کنــد، آن مرکــز فحشــا اســت؛ 
نه ذات تکنولوژی و ســینما. این نگاه روشــنگرانه 
یــک  می کنــد؛  کمــک  بســیار  قشــر  دو  بــه  امــام 
کــه  مذهبــی  افــراد  دیگــری  و  ســینماگر  قشــر 
ــزار اســتفاده کننــد. ــه از ایــن اب نمی دانســتند چگون

خــردورزی: چه کســانی پــس از انقــاب جریــان  	
مدیریــت  و  جهت دهــی  را  کشــور  ســینمایی 

کردنــد؟
به صــورت  کــه  مذهبی هایــی  انقــاب  از  بعــد 
ــم  ــد ابراهی ــد مانن ــده بودن ــینما نخوان ــک س کادمی آ
، محسن مخملباف  حاتمی کیا، رسول ماقلی پور
و افــراد دیگــر پــای کار آمدنــد. ایــن افــراد در حــوزه 
داشــت،  دیگــری  اســم  زمــان  آن  در  کــه  هنــری 
مشــغول بــه کار شــدند و بــه صــورت تجربــی، شــروع 
ابتــدا  همــان  در  مســئولین  کردنــد.  فعالیــت  بــه 
یــک تصمیــم گرفتنــد کــه بــه چیــزی کــه مخالــف 
بــا مبنــای انقــاب اســت نپردازنــد. ایــن اشــتباه 
مســئولین در آن زمــان بــود کــه فیلم فارســی بــه دلیــل 
داشــتن مؤلفه هایــی ماننــد رقــص و آواز تعطیــل 
می شــود ولــی بخــش مهم تــر در انقــاب اســامی 
کــه پرداختــن بــه تفکــر و فرهنــگ انقــاب اســامی 
اســت را دســت کــم گرفتند. آن هــا اجــازه دادند تمام 
ــه ایــن فیلم ســازی ورود  ســینماگران روشــنفکری ب
کنند و روشنفکران چون رقص و آواز و بی حجابی 
را نداشــتند اجــازۀ ســاخت آثــار خــود را گرفتنــد. 
ســینمای  مفهــوم  می توانســتیم  مــا  درحالی کــه 

ــم. ــر رقــم بزنیــم امــا رقــم نزدی انقــاب را خیلــی بهت
ســینمای  کــه  بــود  عطفــی  نقطــه  این جــا 
یــان پــس از انقــاب ورود کــرد.  روشــنفکری بــه جر
ــد  ــه ســینما ورود کردن ــز ب عــده ای از انقابی هــا نی
و در تولیــد فضــای انقــاب اســامی موفــق بودنــد. 
را  ســینما  دوران  موفق تریــن  شــصت  دهــه  در 
داشــتیم، چــرا کــه فیلم هــای بســیار خوبــی تولیــد 
شــد. در آن زمــان ژانــر دفــاع مقــدس بــه ســینما 
اضافــه شــد. به نظــر مــن ناب تریــن و بومی تریــن 

ژانــر ســینمای ایــران، ژانــر دفــاع مقــدس اســت کــه ِتــم جدیــدی را مجــزای از ســینمای جنــگ ســاخت. 
در ســینمای جنگــی رابطــه میــان فرمانــده و ســرباز و دســتور بــاال از پاییــن اهمیــت دارد کــه در ســینمای 
مــا اهمیــت نداشــت؛ چــرا کــه در جنــگ مــا نیــز ایــن اتفــاق رقــم نخــورده بــود و یــک ژانــر بســیار خــاص و 

جــدی را ســاخت.
کار  ، بــر روی ســینمای دفــاع مقــدس  پــا و کشــورهای دیگــر در برخــی از کشــورها و دانشــگاه های ارو
یــم کــه در هیچ جــای جهــان وجــود نــدارد.  می کننــد ولــی مــا بــه قــدر کافــی قــدر ندانســتیم. مــا ســینمایی دار
بعــد از دهــه شــصت، در دهــه هفتــاد بــا تضعیــف ســینمای دفــاع مقــدس و صحبت هــای ضــد جنگــی 

کــه مطــرح شــد متأســفانه ســینمای دفــاع مقــدس بــه حاشــیه و انحــراف رفــت. 
از طرفــی ســینمای روشــنفکری در دهــه هفتــاد به شــدت اوج می گیــرد. در ایــن زمــان، ِتــم جدیــدی بــه 
ســینمای ایــران اضافــه می شــود کــه برخــی از مؤلفه هــای آن به شــدت از ســینمای فیلم فارســی و ســینمای 
روشــنفکری برگرفتــه شــده اســت. ایــن اتفــاق از ســال 1375 بــه بعــد و در دوران اصاحــات رقــم می خــورد 
ــای  ــه فیلم ه ــدی دارد، ن ــب ج ــه مخاط ــه ن ــینمایی ک ــد. س ــه را می زن ــترین ضرب ــا بیش ــینمای م ــه س ــه ب ک

جــدی تولیــد می شــود و حــرف جــدی نــدارد.
یــان روشــنفکری، ســینمای ایــران را بــه ســمت مســائلی می بــرد کــه مســائل اصلــی جامعــه  در این جــا جر
کوچــک اســت را پررنــگ، برجســته و حتــی ســیاه نمایی  کــه بســیار  نیســتند؛ یعنــی یــک مســئله ای 
می کننــد. شــما می بینیــد کــه در ایــن زمــان بســیاری از روشــنفکرانی کــه از کشــور رفتــه بودنــد ماننــد بهمــن 
فرمــان آرا بــه کشــور بــاز می گردنــد. چنیــن شــخصی در ایــن هشــت ســال دولــت اصاحــات ســه فیلــم تولید 
می کنــد کــه دو تــا از ایــن فیلم هــا در جشــنواره فیلــم فجــر جایــزه می گیــرد. فیلــم خانــه روی آب کــه یکــی از 
ضدانقاب تریــن فیلم هــای بعــد از انقــاب اســت توســط ایــن فــرد ســاخته می شــود کــه جایــزه جشــنواره 
فیلــم فجــر انقــاب اســامی را هــم بــه ایــن فیلــم می دهنــد. فرمــان آرا بعــد از ایــن دوران نیــز از کشــور مــی رود. 

یــاد دیگــری از ایــن قبیــل اتفاقــات در آن دوران رقــم می خــورد. مصداق هــای ز
ــی در  ــد انقاب ــل جدی ــور نس ــان، ظه ــان زم ــه در هم ــه دارد. البت ــدت ادام ــه 80 به ش ــنفکری در ده ــم روش ِت
ســینمای ایــران، نویــد خوبــی را مجــدد بــه ســینمای ایــران داد؛ چــرا کــه ســینماگران توانســتند فیلم هــای 
خوبــی را بســازند و اتفاقــات خوبــی را رقــم بزننــد. در دهــه 80 تقریبــًا ژانــر دفــاع مقــدس بــه انحــراف رفتــه 
بــود، ولــی بــا ســاخت فیلــم اخراجی هــا توســط مســعود ده نمکــی، ژانــر دفــاع مقــدس زنــده شــد. فیلــم 
اخراجی هــای یــک، بــا تــم طنــز و فــرم خــوب، بســیاری از افــراد ناامیــد شــده را امیــدوار می کنــد، حتــی 
ــه ســینما می کشــاند. اخراجی هــا فــروش بســیار باالیــی را کســب  ــرای فیلــم دفــاع مقــدس ب مخاطــب را ب
ــرا از جان گرفتــن  ی ــًا باعــث ناراحتــی بســیاری از ســینماگران روشــنفکر هــم می شــود؛ ز می کنــد کــه اتفاق

اصغر فرهادی   		 بهمن فرمان آرا   		 رسول ماقلی پور  		
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عمــر  	 از  ســال  چهــل  گذشــت  بــا  خــردورزی: 
بــه نظــر شــما علــت عــدم  انقــاب اســامی 
و  بیــن حاکمیــت  و مفاهمــه صحیــح  تعامــل 
ســینماگران چیســت؟ چــرا بدنــه هنــری جامعــه 
نتوانســته اســت بــا حاکمیــت و مبانــی انقــاب 

اســامی ارتبــاط برقــرار نمایــد؟
بــا  ســینماگران  ارتبــاط  دربــاره  اساســی  اشــکال 
اســت؛  ســینما  مدیــران  بــه  نســبت  حاکمیــت 
سیاســت گذاران  ســینماگران.  و  حاکمیــت  نــه 
و  ســینمایی  آدم هــای  ســینمایی،  مدیــران  و 
و  دینــی  مبانــی  همچنیــن  نبوده انــد؛  فرهنگــی 
انقابــی را به خوبــی فهــم نکــرده بودنــد؛ بنابرایــن 
بخش هــای  در  ســینما  ســرمایه گذاری های 
ــرای ایجــاد  درســت نبــود و آموزش هــای درســت ب
یــک نســل جدیــد در ســینما انجــام نشــد. مســائل 
انقــاب اســامی بــرای ســینماگران دغدغــه ایجــاد 
کــه  نکردنــد و همــه این هــا چالش هایــی اســت 
بــا  نتوانســتند  و  زدنــد  رقــم  مــا  سیاســت گذاران 
ــه ارتبــاط خوبــی بگیرنــد. سیاســت گذاران مــا  بدن
ــی  ــد. جریان در جاهایــی هــم برعکــس عمــل کردن
دارد فیلــم می ســازد و بــه آن کمــک می کنیــد امــا 
بــه جریان هــای دیگــر کمــک نکردنــد. اعتقــاد مــن 
یــان  ایــن اســت کــه مــا نبایــد بــه حــذف یــک جر
ســینمایی فکــر کنیــم. مــا بایــد بــه تقویــت همــه 
جریان هــای ســینمایی فکــر کنیــم. مــن اعتقــاد 
نــدارم کــه آن بخــش روشــنفکری ســینما را تعطیــل 
ــان  ــر ایــن اســت کــه اگــر جری کنیــم. اعتقــاد مــن ب
روشــنفکری فیلــم می ســازد، کاری بــا آن نداشــته 
، نظــر و اندیشــه در  باشــیم. اتفاقــًا تبــادل گفت وگــو

ســینمای مــا کمــک بســیاری می کنــد. 

هنــر  	 حــوزه  در  اســتعداد  کشــف  خــردورزی:  
رســالت های  مهم تریــن  از  یکــی  ســینما  و 
یکــی  و  اســت  اســامی  انقــاب  ســینمای 
اســتعداد  کشــف  جهــت  راه هــا  بهتریــن   از 
جشــنواره های ســینمایی هســتند، ناظــر بــه ایــن 
موضــوع  راهکارهــای شکســت انحصارگرایــی 
چیســت؟ ایــران  فجــر  جشــنواره  در  روشــنفکری 
ــن  ــن چنی ــوان ای ــما را می ت ــؤال ش ــر س ــان دیگ ــه بی ب

ــدس  ــاع مق ــر دف ــه ژان ــی ب ــینماگران انقاب ــتن س ــب بازگش ــی موج ــای ده نمک ــوند. آق ــران می ش ــم نگ ــن ِت ای
یــم.  و برگشــتن مخاطــب بــا فیلم هــای دفــاع مقــدس بــه ســینما اســت کــه ایــن را بایــد بــه فــال نیــک بگیر
یــان فمینیســتی که بــا آثاری  ُخرده جریان هــای مختلفــی ذیــل روشــنفکری وجــود دارد، بــرای مثــال خرده جر
، عامه پســند روشــنفکری اســت که  یــان دیگر نــی در ســینمای ایــران اوج می گیــرد. خــرده جر از تهمینــه میا
یــان نــگاه فکــری  یژگی هــای خــودش جــدی می شــود چــرا کــه مخاطــب بیشــتری دارد. ایــن خــرده جر بــا و
و اندیشــه ای را بــه شــکلی عامه پســند ارائــه مــی دهــد کــه مــردم و نخبــگان چنیــن آثــاری را دوســت داشــته 
 ، یــان دیگر باشــند ماننــد فیلم هــای اصغــر فرهــادی کــه بــا هنرمنــدی خــوب آن را انجام می دهــد. خرده جر
یــان التقاطــی اســت ماننــد فیلم هــای بهمــن فرمــان آرا و بهــرام بیضایــی کــه ایــن فیلم هــا بــه نوعــی  خرده جر
ضددینــی هســتند و بــرای فضــای انقــاب اســامی فیلم هــای مناســبی نیســتند. بایــد به صــورت جــدی، 

یــان التقاطــی کــرد چــرا کــه خیلــی از فضــای فرهنگــی ایــران دور اســت. فکــری بــرای ســینمای خرده جر
یــان روشــنفکری در جاهایــی اوج گرفــت، ولــی اتفاقاتــی در ســینمای مــا رقــم خــورد و  درســت اســت کــه جر
بــه انقــاب اســامی کمــک شــایانی کــرد. بچه هــای انقابــی در دهــه شــصت و هفتاد توانســتند حرف های 
بســیاری را بزننــد کــه در دهــه نــود شــاهد اوج گیــری ایــن مســئله هســتیم. ما مســائلی را در ســینما ُمد کردیم 

کــه شــاید در برخــی جاهــای دیگــر تعجــب آور اســت ماننــد نشــان دادن حجاب زن در ســینما.
شــاید مــا از بی حجابــی در ســینما می نالیــم امــا اگــر شــما نســبت بــه کل ســینمای جهــان نــگاه کنیــد، مــا 
حجــاب را بــرای زن در ســینما نهادینــه کرده ایــم. جهــان، فیلــم مــا را می بینــد حتــی فیلــم اصغــر فرهــادی 
را می بینــد؛ امــا ایــن حجــاب در ذهــن او می نشــیند و موضعــی نمی گیــرد کــه چــرا ایــن حجــاب داشــت و 
آن هــا فرهنــگ مــا را در بعضــی از ایــن اتفاقــات قبــول کرده انــد. به نظــر مــن نــکات مثبــت جــدی وجــود دارد، 
مخصوصــًا در فیلم هــای دفــاع مقــدس نــکات مثبــت جــدی وجــود دارد؛ ولــی متأســفانه عــدم توجــه بــه 

مضامیــن و مفاهیــم اصلــی مــردم در ســینما شــد، جــای ســؤال دارد.

خــردورزی: بســیاری از آثــار ســینمایی کــه در ســال های اخیــر تولیــد شــدند به جــای حــل مســائل و تثبیت  	
انگاره هــای مثبــت ذهنــی در جامعــه، چالش آفرینــی می کننــد و مسئله ســاز می شــوند، بــه نظــر شــما علــت 

ایــن موضوع چیســت؟
یکــی از ویژگی هــای ســینمای روشــنفکری کــه در گذشــته دیده ایــم ایــن اســت کــه بــه مســائل جــدی مــردم 
توجــه نشــده اســت. ایــن مســئله برگرفتــه از همــان دوران قبــل از انقــاب و جریان روشــنفکری در ســینمای 
یــان نمی تواننــد مســئله اصلــی جامعــه را در ســینما  مــوج نــو اســت. مهم تریــن دلیلــی کــه اهالــی ایــن جر
بگوینــد ایــن اســت کــه بســیاری از ســینماگران خودشــان از کــف ذهــن مــردم و جامعــه بیــرون نیامده انــد. 

خیلــی از این هــا قشــر باالنشــین و مرفــه جامعــه هســتند.
دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه اعتقــاد دارنــد هنــر بــرای هنــر اســت و نبایــد ایدئولــوژی در هنــر دخالــت کنــد. 
یــان روشــنفکری بــر ایــن اســاس ســینما را یادگرفته انــد کــه بــرای ســینما مشکل ســاز شــده  اهالــی جر
اســت. این هــا کاســه داغ تــر از آش هســتند؛ چــرا کــه در خــود ســینمای هالیــوود و ســینمای غــرب تمامــی 

ــد. ــم می کنن ــینما حاک ــر س ــان را ب ایدئولوژی هایش
جالــب ایــن اســت کــه نظریه پردازهــای غربــی هــم یکــی از مهم تریــن بخش هایــی کــه ســینما را تحلیــل 
هــم  مــا،  متأســفانه  ولــی  فیلم هاســت؛  یــک  ایدئولوژ رمــزگان  و  یــک  ایدئولوژ بحث هــای  می کننــد، 
ــرای  یــم و هــم در خــود ســینماگران مــا، یــک خــط قرمــزی ب برنامه هایــی کــه در فضــای نقــد و تحلیــل دار
خودشــان ترســیم کرده انــد کــه ایدئولــوژی حاکــم نشــود و بــرای همیــن وقتــی می خواهنــد ایــن کار را کننــد، 
مســائل دینــی و انقابــی مــردم ایــران را کــه از مســائل اصلــی کشــور بــود را کنــار گذاشــتند و نتوانســتند بــدان 

به صــورت جــدی بپردازنــد.
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مطــرح کرد: چرا جریان ســینمای انقــاب نمی تواند 
در  و  اســامی  جمهــوری  در  چــرا  بســازد؟  فیلــم 
جایــی کــه انقــاب اســامی رقم خــورده، ایــن جریان 
نمی توانــد بــه صورت هدفمنــد و با مبانی گفتمانی 
خــود، فیلم هــای جــدی و پررنــگ داشــته باشــد؟ 
البتــه نمی گوییم نداشــته، بلکه ســینمایی نبــود که 
به عنــوان یــک اتفــاق بزرگ، همه مســائل اجتماعی، 
فرهنگــی و دینــی مــردم را بیــان کنــد؛ بــرای مثــال 
خــود ژانــر دفــاع مقــدس در کشــور مــا یــک ژانــر بومــی 
ــر بزرگــی تولیــد نشــده  ــوز اث به شــمار مــی رود کــه هن
اســت. مــن مشــکل اصلــی را در سیاســت گذاری و 
مدیران ســینمایی و مشــکل دوم را نداشــتن تئوری 

و نظریــه در حــوزه ســینمای دینــی می دانــم.
انقــاب  ســینمای  دینــی،  ســینمای  دربــاره 
کــه  اســمی  هــر  و  متعهــد  ســینمای  اســامی، 
ضعــف  مهم تریــن  متأســفانه  یــم  بگذار آن  روی 
و چالــش، نداشــتن تئــوری مشــخص، منظــم و 
چارچوب منــد در ایــن حــوزه اســت کــه مــا آن را 
اســت. شــده  چالش آفرینــی  موجــب  و  نداشــته ایم 
جشــنواره های  در  می بینیــم  مــا  دلیــل  به همیــن 
فیلــم فجــر افــرادی ماننــد بهمــن فرمــان آرا جایــزه 
می آورنــد. شــما چگونــه فیلمــی را کــه در جریــان 
کرده ایــد؟  تقدیــر  نیســت،  اســامی  جمهــوری 
ــم  ــنفکری ه ــوب روش ــای خ ــن فیلم ه ــر م ــه اگ البت
جایــزه بگیرنــد، اســتقبال می کنــم. رقابــت بایــد رقــم 
بخــورد؛ امــا فیلمــی که باید تقدیر  شــود مفهــوم و فرم 
درســتی داشــته باشــد. مــا بایــد در کنــار این مســئله، 
کســانی کــه توانســته اند مســائل اجتماعــی مــردم را 
دنبــال کننــد را مــورد توجــه قــرار دهیــم. دقیقــًا همــان 
اشــکالی کــه در ســینمای مــا وجــود دارد ایــن اســت 
کــه هنــر بــرای هنــر اســت و بایــد حــل شــود. شــاید 
کســی محتــوای قــوی تولیــد کــرده و مخاطــب را 
کشــانده ولــی بــه این خاطر که بخشــی از محتــوا را بر 
فــرم غلبــه داده، جایــزه نمی گیــرد، تشــویق نمی شــود 
گذاشــته می شــود. ایــن از آن اشــتباهاتی  کنــار  و 
یــم. بایــد  اســت کــه مــا مشــکل مبنایــی بــا آن دار
حــوزه سیاســت گذاری و مدیــران، فکــری بــه حــال 
ایــن مســئله کننــد. داوران نبایــد اصالــت را بــه فــرم، 

غرب زدگــی و مباحــث ایــن چنینــی بدهنــد.

خــردورزی:  بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه ســینمای کــودک و نوجــوان بــرای رشــد مبانــی تربیتــی انقــاب  	
اســامی علــت فقــدان ســینمای کــودک و نوجــوان در ایــران چیســت؟

، حــوزه مظلومــی اســت کــه بــدان توجــه چندانــی نشــده اســت.  حــوزه ســینمای کــودک و نوجــوان در کشــور
مــا تــا پیــش از ســال 1340 و قبــل از انقــاب، ردپایــی از ســینمای کــودک در ایــران نمی بینیــم. یــک واحــد 
انیمیشــن در وزارت فرهنــگ و هنــر در اوایــل دهــه چهــل بــرای ســاخت آثــار کارتــون پیــش از انقــاب شــکل 
 ، می گیــرد. وقتــی کانــون پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان مشــغول بــه کار می شــود، فعالیــت خــود را در تئاتــر
موســیقی، فیلــم و ســینما شــروع می کنــد. ســال 1345 اولیــن جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان بــه 

هّمــت ایــن کانــون آغــاز بــه کار می کنــد کــه در ادامــه آن، جشــنوارۀ فیلــم رشــد رقــم می خــورد.
ــد  ــر تولی ــر رهب ــط صاب ــوان توس ــودک و نوج ــرای ک ــه« ب ل ــراد و ال ــوان »م ــت عن ــم تح ــن فیل ــال 1344 اولی س
کــودک و نوجــوان بــا ایــن فیلــم آغــاز شــد. ســال های بعــد نیــز  کار ســینمای  می شــود. تقریبــًا شــروع 
فیلم هایــی ســاخته شــد ولــی به طــور کلــی فیلمــی کــه کــودک و نوجــوان بتواننــد حــس و ارتبــاط خوبــی بــا 
ســینما بگیرنــد، رقــم نخــورد. حتــی یکــی از ســینما ها در تهــران بــرای پخــش آثــار فیلم هــای کــودکان درنظــر 

ــر پرداختــه می شــد. ــه فیلم هــای ایرانــی کمت ــود کــه بیشــتر فیلم هــای خارجــی اکــران و ب گرفتــه شــده ب
« بــه کارگردانی عباس کیارســتمی، »ســه ماهه تعطیلی«  ســه اثــر در طــول ایــن مــدت تحــت عنــوان »مســافر
بــه کارگردانــی شــاپور قریــب و »ســازدهنی« امیــر نــادری تولیــد شــدند. بــا این کــه ســوژۀ ایــن فیلم هــا کــودک 
بــود، ولــی عمــاً مخاطــب کــودک و نوجــوان نداشــت. معضــل درنظــر نگرفتــن مخاطــب کــودک و نوجــوان 
نصرالدیــن و مــوش و گربــه  منجــر بــه ایــن شــد کــه ســینمای ایــران به جــای ســاخت موضوعاتــی ماننــد ما
کــه بهتــر بودنــد، بــه ســراغ ســوژه های روشــنفکرانه حرکــت کنــد کــه جذابیــت کمتــری بــه نســبت داشــتند.

طبیعتــًا پــس از انقــاب یــک ســردرگمی ماننــد مابقــی بخش هــای ســینمایی وجــود داشــت. ســال 1358 
یــکا مــرگ بــه  یــکا آمر آرام آرام فیلم هایــی در حــوزه کــودک و نوجــوان ماننــد فیلــم »آزادی آمریکایــی« و »آمر
« از جملــه فیلم هــای نســبتًا مناســبی بودنــد کــه ســاخته شــدند. البتــه فیلم هایــی کــه سوژه شــان  نیرنــگ تــو
« ســاخته شــدند. می تــوان گفــت در  کــودک بــود ماننــد فیلــم »رســول پســر ابوالقاســم« و »کــودک و اســتثمار

ایــن زمــان، فضــا بــه ســمت ســینمای کــودک و نوجــوان پیــش می رفــت. 
نوجــوان  و  کــودک  ســینمای  بــود،  حاکــم  سیاســی  فضــای  و  انقــاب  فضــای  کــه  انقــاب  اوایــل  در 
یــادی  نمی توانســت به صــورت جــدی شــکل بگیــرد. در دوره بعــدی کــه دوران جنــگ بــود، بــاز جدیــت ز
در ایــن دوران مشــاهده نمی شــود. تنهــا فیلم هایــی کــه فضــای جنــگ موضــوع آن اســت و بچه هــا در آن 

ــدند.  ــد ش ... تولی ــوا و ــن، نین ــش در خرم ــی، آت ــان کودک ــد پای ــی مانن ــد، فیلم های ــت دارن موضوعی
از ســال 1362 که ســینما از رکود خارج شــد، مرضیه برومند و محمدعلی طالبی فیلم »مدرســه موش ها« 
را ســاختند کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت. در آن زمــان بحث هــای جــدی شــکل گرفــت کــه فیلــم مدرســه 
موش هــا متأثــر از جنــگ اســت کــه لــزوم حفــظ اتحــاد و اتفــاق میــان مــردم را رقــم می زنــد. بنیــاد ســینمای 
« را ســاختند کــه آن می توانســت مناســب تر و  فارابــی یــک گام جــدی برداشــت و فیلــم »علــی کوچولــو

جدی تــر رقــم بخــورد.
یــک گــروه ســینمایی کــودک و نوجــوان در ســال 1367 به وجــود آمــد کــه در ســینمای کــودک و نوجــوان یــک 
نقطــه عطــف به شــمار می رفــت. فیلــم »ماهــی« در آن زمــان بــه نمایــش در آمــد کــه می توانســت جدی تــر 
« در آن زمــان بســیار مطــرح شــد و جدی تــر از قبــل برنامــه کــودکان ســاخته شــد. تقریبــًا  باشــد. فیلــم »گلنــار
ســینمای کــودک و نوجــوان، فعال تــر شــد. فیلم هایــی ماننــد »شــنگول و منگــول«، »کاکلــی« و فیلم هــای 
... ســاخته شــد. ایــن فیلم هــا  دیگــری ماننــد »دزد عروســک ها«، »ســفر جادویــی«، »علــی و غــول جنــگل« و

می توانســت یــک کمــک جــدی بــه فضــای ســینمای ایــران کنــد.
مــا می توانیــم بگوییــم کــه از ســال 1362 تــا 1369 ســال ُپررونقــی بــرای ســینمای کــودک و نوجوان بــود. ولی از 
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و آمــوزش در ایــن زمینــه بــه درســتی انجــام نشــده 
اســت. خــود جنــس فیلم ســاختن بــرای کــودکان، 
ایــن  مــا  کــه  را می خواهــد  جنــس خــاص خــود 
اهمیــت  بــدان  و  نگرفته ایــم  جــدی  را  مســئله 
نداده ایــم. مســئله کلــی ایــن اســت کــه مــا بایــد در 
در  یــک جــای جــّدی  سیاســت گذاری ســینما 
حــوزه کــودک و نوجــوان بــاز کنیــم کــه شــیوه ها و 
و  کــودک  فیلــم  بــرای ســاخت  یــژه ای  و مــدارس 

نوجــوان داشــته باشــیم.
یــم کــه حــاال  در پایــان بــرای جمــع بنــدی مــی گو
انقــاب  یــان ســینمای  آیــا جر کــه  بایــد پرســید 
؟ اینجــا دو نظــر  موفــق عمــل کــرده اســت یــا خیــر
کــه  وجــود دارد. برخــی بــر ایــن اعتقــاد هســتند 
یــان ســینمای انقــاب اســامی بــه صــورت  جر
یــرا  ســازمان یافتــه، نتوانســته موفــق عمــل کنــد ز
ــان  ی ــن جر ــار ای ــاب، آث ــس از انق ــان پ ــول زم در ط
براســاس  و  ســالیانه  و  منســجم  صــورت  بــه 
یــزی نبــوده اســت و بیشــتر دغدغه هــای  برنامــه ر
را  یــان  جر ایــن  کارگردان هــا،  برخــی  شــخصی 
حفــظ کــرده اســت. برخــی دیگــر نظــر مخالفــی 
انصــاف  بــی  نبایــد  مــا  دارنــد  اعتقــاد  و  دارنــد 
یــان ســینمای انقــاب یــک تحــول  باشــیم و جر

کــرده اســت. ایجــاد 
یــم و بعــد  را در نظــر بگیر ایــن مــوارد  اگــر همــه 
ــیار  ــاق بس ــنجیم، اتف ــز بس ــه رخ داده نی ــه را ک آنچ
ــه نظــر مــن شــبیه معجــزه  بزرگــي افتــاده اســت؛ ب
اســت. بــراي خارجي هــا کــه بســیار حیرت انگیــز 
بــود کــه یــك انقــاب دینــي، اســامي و مذهبــي 
ــا ســینما رابطــه خوبــي نداشــته، بعــد  کــه اصــاً ب
از انقــاب چنیــن ســینماي پربــار و شــکوفایي 
داشــته باشــد. مثــال نغــزش ایــن اســت کــه تصــور 
نبــود، چگونــه  کنیــد فیلم هــاي دفــاع مقدســي 
و  بعــد  نســل  جامعــه،  مــردم،  بــه  مي توانســتیم 
ایشــان  بــرای  و  دهیــم  توضیــح  فرزندان مــان  بــه 
ــي  ــم. یعن ــن کنی ــیجي را تببی ــل بس ــی مث مفاهیم
اساســًا امــروزه درك بخــش عمــده اي از جوانــان از 
مفهــوم بســیجي، مدیــون ســینماي دفــاع مقــدس 
اســت. امیــدوارم سیاســتگذاران ســینما، بتواننــد 

یــل خوبــی را در کشــور ایجــاد کننــد.• خــط ر

ســال 1369 تــا 1378 تقریبــًا یــک ُرکــودی بــه ســینما بازگشــت و مضامین اجتماعــی درباره کــودکان جدی 
ــی  ــن چنین ــای ای ــروزش و فیلم ه ــم ف ــد ابراهی ــره« تولی ــژاد، »خم ــاخته داوود ن « س ــاز ــم »نی ــد فیل ــد؛ مانن ش
ســاخته شــد. مــا دیگــر پــس از آن، آن فضــای پرتــب و تــاب جــدی را در فیلم هــای ســینمایی نمی بینیــم.

ــد. دو ســه  ــه وجــود می آی ــًا یــک ســینمای تخیلــی در حــوزه کــودکان ب ــا 1369 تقریب در ســال های 1370 ی
فیلــم جــدی ماننــد »کاه قرمــزی و پســرخاله«، »الــو الــو مــن جوجــو َام« و »حســنک« در ایــن زمــان تولیــد 
ــت  ــروش داش ــون ف ــان 200 میلی ــن زم ــه در ای ــت ک ــن دوره اس ــم ای ــن فیل ــزی مطرح تری ــه کاه قرم ــد. البت ش
یــخ ســینمایی آن زمــان را بــه خــود اختصــاص داد. فیلــم الــو الــو مــن جوجــو ام  کــه پرفروش تریــن فیلــم تار
ــت  ــوان بازگش ــودک و نوج ــای ک ــه فض ــز ب ــان نی ــه در آن زم ــد. البت ــا بیفت ــی ج ــان به خوب ــت در آن زم توانس

داشــتیم، ولــی بــه فضــای دهــه شــصت نرســید.
یکــی از فیلم هایــی کــه در آن زمــان بســیار مطــرح شــد که کــودک و نوجــوان در آن موضوعیت داشــتند، فیلم 
»بچه هــای آســمان« بــود کــه مجیــدی آن را ســاخت کــه توانســت بــه دلیــل موضوعــی کــه انتخــاب کــرده 
یــم، وجــود نــدارد. بــود، جایزه هــای جــّدی در جهــان بگیــرد. درعین حــال می بینیــم آن چیــزی کــه انتظــار دار
از ســال 1380 بــه بعــد، تقریبــًا از نظــر کمــی، فیلم هــای بیشــتری تولیــد می شــود. ســال 1388 بــه هفــت فیلم 
در حــوزه ســینمایی کــودک می رســیم. به طــور کلــی مــا ضعــف بســیار جــدی در ســینمای کــودک و نوجــوان 
یــم کــه نتوانســته ایم در ایــن زمینــه موفــق باشــیم. تعــداد انگشت شــماری فیلــم در ایــن زمــان تولیــد شــده  دار
اســت. بعضــی از ســال ها یــک یــا دو اثــر و در بعضــی از ســال ها هیــچ فیلمــی در ایــن حــوزه تولیــد نشــد. بــا 
، پررونق تریــن دوران مــا، دوران دهــه شــصت اســت کــه مــا ســال 1367، دوازده فیلــم و ســال  بررســی بیشــتر
1364، یــازده فیلــم در حــوزه کــودک و نوجــوان داشــته ایم. البتــه این آمار نســبت به کل چهل فیلم ســینمایی 
اســت کــه ســینمای ایــران تولیــد کــرده بــود. مــا ســال 1386، 75 فیلم ســینمایی در کشــور داشــته ایم که تنها 
یکــی از آن، فیلــم کــودک و نوجــوان بــود. ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه وضعیــت مــا در ایــن ماجــرا بســیار 

خــراب اســت. مــا بایــد جدی تریــن قصــه ســینمای خودمــان را ضعیف تریــن بخــش معرفــی کنیــم.
نکتــه بعــد، از نظــر مفهومــی مــا نتوانســته ایم ســینمای کــودک و نوجــوان را بــا مفاهیــم دینــی و انقــاب 
پیونــد بزنیــم. مــا نتوانســته ایم ارتبــاط جــدی بــرای کــودک و نوجــوان بــا ایــن مفاهیــم برقــرار کنیــم کــه یکــی از 
خأهــای جــدی بعــد از انقــاب اســامی به شــمار مــی رود. البتــه در بعضــی از فیلم هــای خــاص و کمــی 
ــا مفاهیــم  کــه داشــته ایم، ایــن کار را کرده ایــم ولــی انتظــار مــی رود مــا تمامــی مفاهیــم، از مفاهیــم شــهدا ت
ــا روابطــی  انقــاب و فــارغ از آن، مفاهیــم دینــی و اســامی مان را از رعایــت بحث هــای اخاقــی و دینــی ت
کــه یــک بچــه می خواهــد بــا خانــواده، همســایگان، دوســتان و جامعــه اش داشــته باشــد را مطــرح کنیــم.

توســط  کــه  گــذاری غلطــی اســت  بــه دلیــل ســرمایه  نوجــوان  و  کــودک  علــت ضعــف در ســینمای 
سیاســتگذاران فرهنگــی انجــام شــد. بــه عبــارت دیگــر مدیــران مــا ایــن قصــه را جــدی نگرفته انــد. پــرورش 

		  

اشــکال اساســی دربــاره ارتبــاط ســینماگران بــا حاکمیــت نســبت بــه مدیــران ســینما اســت؛ 
ــینمایی و  ــای س ــینمایی، آدم ه ــران س ــت گذاران و مدی ــینماگران. سیاس ــت و س ــه حاکمی ن
فرهنگــی نبوده انــد؛ همچنیــن مبانــی دینــی و انقابــی را به خوبــی فهــم نکــرده بودنــد؛ 
بنابرایــن ســرمایه گذاری های ســینما در بخش هــای درســت نبــود و آموزش های درســت برای 
ایجــاد یــک نســل جدیــد در ســینما انجــام نشــد. مســائل انقــاب اســامی بــرای ســینماگران 
دغدغــه ایجــاد نکردنــد و همــه این هــا چالش هایــی اســت کــه سیاســت گذاران مــا رقــم زدند 

و نتوانســتند بــا بدنــه ارتبــاط خوبــی بگیرنــد.
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یف نامه |  معر
ســجاد نــوروزی ســال 1362 در شــهرکرد متولــد شــد، 
وی پــس از پایــان دوره کارشــنایس، کارشــنایس ارشــد 
را در رشــته ی اندیشــه ســیایس اســام در دانشــکده 
یپ گرفــت.  حتقیقــات  و  علــوم  معــارف  و  فلســفه 
نــوروزی مدیــر اســبق فرهنگ ســرای اندیشــه بــود 
یــت ســایت فــردا را بــر عهــده  و از ســال 1390 مدیر
داشــت. از دیگــر ســوابق وی می تــوان بــه عضویــت 
صــادق،  صبــح  هفته نامــه  یــه  یر حتر شــورای  در 
ســردبیری   ، وز ر سیاســت  وزنامــه  ر در  فعالیــت 
اندیشــه  ســرویس  دبیــر  ری،  مهشــهری  وزنامــه  ر
یــه خردنامــه  هفته نامــه پنجــره، دبیــر ســرویس نظر
داور  نیــز  دوره  دو  وی  کــرد.  اشــاره   ... و مهشــهری 
جشــنواره مطبوعــات بــوده و به مهــراه دکتــر عمــاد 
وغ کتــاب »دیالکتیــک خرد و جامعــه« را تألیف  افــر
یــت  کنــون مدیر نــوروزی هم ا کــرده  اســت. ســجاد 

برعهــده دارد. را  آزادی  پردیــس ســینمایی 

مقدمه
هنــر ســینما باشــک یــک هنــر برتــر اســت؛ یــک 
روایتگــری  هیــچ  کــه   - مســلط  کامــاً  روایتگــر 
ایــن شــیوه های هنــرِى روایــت  تاکنــون در بیــن 
ــه ایــن  ــا امــروز ب یــک واقعیــت و یــک حقیقــت، ت
و  پیچیــده  هنــر  یــک  و   - نیامــده  کارآمــدی 
پیشــرفته و متعالــی اســت.1 ســینمای ایــران بعــد 
از انقــاب اســامی رســالت ایــن روایت گــری را بــر 
عهــده داشــته اســت. پــس از گذشــت چهــار دهــه 
از عمــر ســینما نمی تــوان ادعــا کــرد کــه ســینمای 
در مؤلفه هــای هنــری  بازتــاب درخشــانی  ایــران 
خــود بــه مخاطبــان عرضــه کــرده اســت، وجــود 
اســت؛  متعــددی  علــل  بــه  ناظــر  مســئله  ایــن 
بــا هــدف تبییــن  مجلــه تخصصــی خــردروزی 
 » ــار فاخــر ــع تولیــد آث »راهبردهــا، چالش هــا و موان
ــینمای  ــر س ــوروزی مدی ــجاد ن ــا س ــی را ب گفتگوی
ایــن  متــن  ادامــه  در  اســت،  داده  انجــام  آزادی 

می گــردد.  تقدیــم  گفتگــو 

خــردورزی: بــه نظــر شــما در حــوزه ســینمای  	
انقــاب اســامی، چــه راهبردهــا، چالش هــا و 

وزی   گفت وگو با  سجاد نور

مدیر پردیس سینمایی آزادی  

تنبلی و تقدم پول بر هنر در سینمای ایران
سینمای دینی با روکش های مذهبی وگو

ت 
گف
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موانعــی بــرای تولیــد آثــار فاخــر وجــود دارد؟
از  برخــورداری  بــه  نیــاز  مســائل،  ایــن  بــه  ورود 
پیش فرض هــای معرفتــی دارد. البتــه بایــد توجــه 
داشــت کــه جنــس ایــن پیش فرض هــا، از جنــس 
جزمیــت نیســت کــه مــا انعطافــی از آن نبینیــم. 
ایــن پیش فرض هــا یــک نــوع نقشــه راه بــرای شــکل 
فاخــر  هنــری  ماهیــت  و  موجودیــت  بــه  دادن 
محســوب می شــوند. کلمــه فاخــر بایــد به درســتی 
ــه ایــن معناســت کــه یــک  ــا فاخــر ب معنــا شــود. آی
پروداکشــن وســیع در اثــر وجــود داشــته باشــد یــا 
را  مفهــوم  و  معنــا  انتقــال  کارکــرد  بتوانــد  اینکــه 

انجــام دهــد؟ به درســتی 
، از جملــه کلماتــی اســت کــه درطــول  کلمــه فاخــر
40 ســال گذشــته و مخصوصــًا در حــوزه ســینما 
امــروز یــک  آورده شــده و  آن  بــر ســر  هــر بایــی 
کلمــه بی معنــا اســت. مــا کلمــه فاخــر را به گونــه ای 
نمی توانــد  الزامــًا  فاخــر  امــر  کــه  داده ایــم  جلــوه 
جلــوه،  ایــن  کنــد.  برقــرار  ارتبــاط  مخاطــب  بــا 
لطمه هــای جبــران ناپذیــری را بــه موجودیــت هنــر 

دینــی وارد ســاخته اســت. 
مــن، ورای هنــر انقابــی از هنــر دینــی نــام می بــرم 
کــه هنــر انقابــی ذیــل آن، معنــا پیــدا می کنــد. 
ــی  ــر دین ــوان هن ــزی تحت عن ــت چی ــر موجودی اگ
و ماهیــت آن در کشــور تثبیــت نشــود، طبیعتــًا 
نخواهــد  معنــا  انقابــی  هنــر  به عنــوان  چیــزی 
مــا  پیش فرض هــای  بایــد  بنابرایــن  داشــت. 
تصحیــح شــود تــا از حیــث انضمامــی بــه مفاهیــم 
یــف انتزاعــی و  بهــا دهیــم. تنهــا بــا یک ســری تعار
ــه  ــیک و وج ــه کاس ــارج از وج ــی، خ ــک کل ی تئور
و  زد  خواهیــم  درجــا  عمــل  میــدان  در  عملــی، 
ــا  ــار شــدن معن همیــن درجــا زدن باعــث بی اعتب
می شــود کــه درطــول چهــل ســال اخیــر ایــن روش 

کرده ایــم.  دنبــال  را 
آقــای فخرالدیــن انــوار و کســانی که امــروز شــاید 
به عنــوان اصاح طلــب شــناخته شــوند، ایــن کار را 
در ســینمای کشــور از دهــه 60 شــروع کردنــد. آن هــا 
معتقدند که ســینما برای مخاطب اســت و امری 
بــرای ســرگرمی نیســت، بلکــه ســینما دانشــگاه 
اســت و اســم آن را ســینمای معناگرا گذاشتند که 

یکــی نــدارد. نتیجه آن  یــک عنوانــی مغشــوش اســت؛ چرا کــه هیچ معنــای دقیق تئور ایــن عنــوان از نظــر تئور
یــت افــرادی خــاص شــد کــه از آن هــا آثــاری همچــون مخملبــاف  نظریــه، ســاخت یک ســری فیلــم  بــا محور

بیــرون آمــد و اگــر بخواهیــم دقیق تــر بگوییــم، ســینمای آن هــا بــه ســکس و فلســفه تبدیــل شــد. 
یــک،  ، معنــای هنــر انقابــی و ســایر کلمــات، بایــد از لحــاظ تئور معانــی کلماتــی همچــون کلمــه فاخــر

ــه ای را بیــان کنیــم.  ی ــح شــود. مــا نمی توانیــم به راحتــی نظر ــًا منّق کاســیک و فیلمــی، ذات

خردورزی: تا به حال کسی این مفهوم شناسی را انجام داده است؟ 	
یــادی نــدارم  مــن به قــدری وارد مســائل اجرایــی شــده ام کــه درحــال حاضــر در مجامــع فکــری رفت وآمــد ز
! قطعــًا یــادم هســت کــه اقداماتــی انجــام شــده بــود.  و نمی دانــم کــه آیــا کســی ایــن کار را انجــام داده یــا خیــر
یســت خودمــان درطــول ســی الــی چهــل ســال گذشــته را  هیچ چیــزی مهم تــر از ایــن نیســت کــه مــا تجربــه ز

مدنظــر قــرار دهیــم تــا بایــای گذشــته، تکــرار نشــود. 
، کار تبلیغــی   مــا کار فاخــر و انقابــی را بــا کار تبلیغــی اشــتباه گرفته ایــم. کار انقابــی و هنــری فاخــر
یــک انجــام دهیــم و یــک روکــش مذهــب و انقــاب روی  نیســتند. نمی توانیــم یــک بســته بندی ایدئولوژ
 
ً
آن بکشــیم و در نهایــت به ســمت مخاطــب پرتــاب کنیــم. مســیر نیــل بــه مخاطــب در کار هنــر دینــی، اوال
و بالــذات انتقــال معناســت. ایــن انتقــال معنــا از کانــال و فــرم ســرگرمی شــکل می گیــرد. ســینما بالــذات، 
امــری مرتبــط بــا اوقــات فراغــت و ســرگرمی اســت. ســینما دانشــگاه نیســت و ماهیتــی غیــر از فراغــت و 

ســرگرمی نــدارد؛ امــا از ایــن ابــزار و کانــال ارتباطــی ســرگرمی، بایــد بــرای انتقــال معنــا اســتفاده کــرد. 
ــا و  ــال معن ــم انتق ــا می توانی ــت. آی ــرده اس ــخص ک ــا مش ــرای م ــا را ب ــال معن ــوب انتق ــی چارچ ــت دین معرف
معرفــت دینــی را بــا کارکــرد غیرســینمایی انجــام دهیــم؟ پاســخ یــک نــه بــزرگ اســت. شــما در ســاحت فرم، 
بایــد اســتانداردهای ســینما را رعایــت کنیــد و در ســاحت محتــوا نیــز بایــد اســتانداردهای معرفــت دینــی 

را مدنظــر داشــته باشــید. 
اگــر اســتانداردهای ســینما را لحــاظ نکنیــد، نمی توانیــد پیــام خــود را برســانید و ابــزار ارتباطــی خــود را تخریــب 
کرده ایــد. بنابرایــن، ایــن حرف هــای بعضــًا مفتــی کــه دربــاره تقــدم ماهیــت و فــرم بیــان می شــود، بایــد در ســطل 
ــی الزم و ملزوم 

ّ
زبالــه ریختــه شــوند. اصــاً بحــث تقــدم و تأخــر فــرم و ماهیت وجود نــدارد؛ چرا که یــک رابطه ِعل

بیــن این هــا وجــود دارد. همیــن رویکردهــای مغشــوش درطــول چهل ســال گذشــته، مخلباف ها را تولیــد کرده 
و نتیجــه آن را پیــِش روی خودمــان نیــز می بینیــم. در برخــی مواقــع یا با پول شــبهه ناک بیت المــال یا پول نفت 
و یــا بــا تبلیغــات پرطمطــراق می خواهیــم ضعف هــای معرفتی مــان را جبــران کنیــم. هنــوز بعــد از چهــل ســال 

کــه از عمــر نظــام دینــی- شــیعی می گــذرد، نمی توانیــم بگوییم که ســینمای دینــی داریم. 

فخرالدین انوار  		 سینمایی مارمولک  		
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ــه اســت و منابــع  	 خــردورزی: تاکنــون بحث هــای نظــری متعــددی در حــوزه ســینمای دینــی شــکل گرفت
متعــددی هــم وجــود دارد بــرای ســاخت آثــار دینــی، مشــکل و مانــع اصلــی کــه نگذاشــته اســت ســینمای 

دینــی مثمــر ثمــر باشــد چیســت؟
یــم؛ چــرا کــه نتوانســتیم تعریــف آن را به خوبــی  مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه مــا ژانــر ســینمای دینــی ندار
انجــام دهیــم و ارتبــاط آن را بــا مخاطــب برقــرار کنیــم. اگــر مــا اثر دینــی پرمخاطب ســاختیم، انگار مرتکب 
یم. مــا  ــوار فیلــم نمی ســاز ــرای دی ــر هنــری را قبیــح شــمرده ایم. مــا کــه ب خبــط شــده و اســتقبال عــام از اث
یم. اگــر مــردم مســلمانی کــه ذاتــًا از لحــاظ فطــری خداجــو و دین خــواه  بــرای مــردم مســلمان فیلــم می ســاز

هســتند، اثــر مــا را پــس زدنــد، ایــراد از ماســت؛ نــه مــردم. 
کــه هرچنــد اشــکاالت جــدی در برخــی  پــس از انقــاب، فیلمــی تحت عنــوان مارمولــک تولیــد شــد 
دیالوگ هــا وجــود داشــت؛ امــا نهایتــًا حــرف فیلــم ایــن بــود کــه آن لبــاس از آدم پلیــد، انســانی مفیــد 
می ســازد. چــه بایــی بــر ســر ایــن اثــر آوردیــم؟ چــه بایــی بــر ســر فیلــم آدم برفــی آوردیــم؟ رهبــری بعــدًا دربــاره 
ایــن دو اثــر چــه فرمودنــد؟ بــاز می خواهیــم همــان رفتــار را ادامــه دهیــم؟ بــا بودجــه نفتــی بگوییــم مــا یــک 

ــم.  ــا ارزشــی تولیــد کرده ای فیلــم دفــاع مقدســی ی
یــم؟ اگــر بخواهیــم از اول انقــاب شــروع  درحــال حاضــر چنــد کاراکتــر و ســوژه جــدی در دفــاع مقــدس دار
یــم. بــرای چنــد نفــر   ... را دار ین الدیــن و کنیــم، شــهید چمــران، شــهید بروجــردی، شــاهرخ ضرغــام، همــت، ز
یــت دفــاع  یــادی بــا ســوژه های تخیلــی بــا محور از ایــن شــهدا اثــر تولیــد کرده ایــم؟ ولــی درحــال حاضــر آثــار ز
یــم. حداقــل ده اثــر را می توانیــم نــام ببریــم کــه بــه این شــکل ســاخته شــده اند. برای شــهید چمران  مقــدس دار
تنهــا یــک اثــر آن هــم از حضــور او در پــاوه ســاخته ایم کــه اگــر ابراهیــم حاتمی کیــا نبــود، همــان یــک اثــر هــم 

ســاخته نمی شــد!
ــم. آیــا در  آیــا ســوژه ســینمایی جذاب تــر از شــاهرخ ضرغــام و شــهید بروجــردی وجــود دارد؟ کار نکرده ای
... کار ســاخته ایم؟ جذاب تــر از این هــا ســوژه ای  حــوزه انقــاب بــرای رســول تــرک، مصطفــی پــادگان و
یــم؟ اسکورســیزی3 در 89 ســالگی، یــک ســوژه واقعــی از یــک قاتــل زنجیــره ای را پیــدا کــرده کــه در ســال  دار
1921 در یــک منطقــه سرخ پوســت نشــین، چندیــن قتــل زنجیــره ای مرتکــب شــده اســت. بخــش عظیــم 

تولیــدات اسکورســیزی یــا اقتباســی از واقعیــت یــا از یــک رمــان هســتند. درمقابــل، مــا چــه کرده ایــم؟ 
یــم جــز اینکــه به میــراث خودمان  اگــر بخواهیــم چیــزی را تحت عنــوان فاخــر معنــا ببخشــیم، چــاره ای ندار
رجــوع کنیــم. در ایــن عرصــه نــوآوری مطلقــًا محلــی از اعــراب نــدارد و یــک فریــب بــزرگ اســت. اگــر کســی 

مارتین اسکورسیزی  		 ابراهیم حاتمی کیا  		

گفــت مــن آمــده ام نــوآوری کنــم، بایــد بگوییــم کــه 
یــم. مــا در اینجــا  مــا بــه نــوآوری احتیاجــی ندار
ســنت گرایی  یــم.  دار احتیــاج  ســنت گرایی  بــه 
ــده و  ــه میــراث مکتــوب، زن ــد ب ــه آن معنــا کــه بای ب
یــک خودمــان رجــوع کنیــم و از  عقیدتــی و ایدئولوژ

دل آن، ســوژه ســینمایی اســتخراج کنیــم. 
مــا انبــوه و اقســام رمان هــای خــوب از دهــه 40 
اعظــم  بخــش  درحالی کــه  یــم،  دار  90 دهــه  تــا 
اقتبــاس  بــه  رو  جهــان  ســینمایی  تولیــدات 
ــد  ــا را گاز می گیرن ــران، م ــگار در ای ــی ان ــی رود؛ ول م
یــم اقتبــاس کنیــم. مــا زن آقــا را ســاخته ایم؟  کــه برو

! خیــر ســاخته ایم؟  را  شــینا  دختــر   ! خیــر

خــردورزی: چــه جریانــی جلــوی ایــن مســائل را  	
می گیــرد؟

یانــی وجــود نــدارد. مــن در ســینما کار  اصــاً جر
می کنــم و مطلــع هســتم. خســتگی، بی عملــی، 
ــر هنــر وجــود دارد کــه  پــول پرســتی و تقــدم پــول ب
ــرد.  ــی را می گی جلــوی رقــم خــوردن چنیــن اتفاقات
ــد. کســی  ــودن دارن برخی هــا هــم ادعــای ارزشــی ب
بایــی  یــک  بســازد،  درســت  اثــر  یــک  کــه  هــم 
را  خــود  دســت  پشــت  کــه  یــم  می آور او  ســر  بــر 
کــرده ام  بی جــا  مــن  می گویــد  و  می گــذارد  داغ 
کــه وارد ایــن عرصــه شــده ام. خــود مــن درحــال 
حاضــر نزدیــک یــک ســال و نیــم اســت کــه دنبــال 
ســاخت اثــری دربــاره رســول تــرک هســتم. بــرای 
همــه چیــز در مملکــت مــا پــول وجــود دارد؛ به جــز 
ایــن اثــر و ســوژه. مــا ســوژه ای جذاب تــر از رســول 
یــم؟ مــا ســوژه ای جذاب تــر از شــاهرخ  تــرک دار
یــم؟ مــن تــازه چنــد  ضرغــام و مصطفــی پــادگان دار
کاراکتــر بــرای دهــه 40 شمســی را مثــال می زنــم. 
و  بیشــتر  ســوژه های  شــویم،   50 دهــه  وارد  اگــر 

یــم.• بهتــری دار

پی نوشت
1. بیانــات در دیــدار جمعــی از کارگردانان ســینما و تلویزیون  

 .1385/3/23
2. Scorsese martin. 
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زنــان«  جنســیتی  »نقش هــای  و  »زن«  مســأله 
ســینماگران  عاقــه  مــورد  پدیده هــای  ازجملــه 
متعــددی  فیلم هــای  در  ســاله  هــر  کــه  اســت 
جامعــه  ای  در  مســأله  ایــن  می شــود.  بازنمایــی 
ماننــد ایــران کــه براســاس فرهنــگ اســامی_ایرانی 
تعریــف خاصــی از زنانگی و نقش های جنســیتی 
یــرا بخــش قابــل  ز دارد، چالــش  برانگیــز اســت، 
توجهــی از ایــن فضــا، بازتعریفــی غربــی از هویــت 
زن ارائــه می کنــد و بازاندیشــی دربــاره مفهــوم »زن« و 
»هویــت و نقش هــای جنســیتی زنانــه« را ســرعت 
بخشــیده اســت. زن ایرانــی در ایــن فضــا به واســطه 
در  جنســیتی،  فرامــرزی  گفتمان هــای  توســعه 
پیــچ ســکوت قــرار گرفتــه و بــرای پذیرش  نوعــی مار
هویت مدرن فمینیســتی و کنار گذاشــتن هویت 
قــرار می گیــرد.  اصیــل فرهنگــی خــود در تنگنــا 
ــی  ــان ایران فراینــد بازاندیشــی هویــت کــه امــروزه زن
فیلم هــای  هم صدایــی  اســت،  برگرفتــه  در را 
مختلــف ســینمایی در تثبیت هویت جنســیتی 
قضــاوت  ایرانــی  زن  نمی دهــد  اجــازه  غربــی، 
منصفانــه ای نســبت به َاشــکال مختلــف هویتــی 
داشــته باشــد و در ایــن مــورد آزادنــه انتخــاب کنــد. 
قنــد«  »یــه حبــه  فیلم هایــی چــون  بیــن  ایــن  در 
بازنمایــی هنرمندانــه »زن اصیــل  بــا  توانســته اند 
ایرانــی«، جایــگاه قدرتمنــد زن در فرهنــگ ایرانــی را 
بــه تصویــر کشــیده و در ایــن همــاورد یک ســویه ی 
زن  از  درســتی  تصویــر  غربــی،  زن  و  ایرانــی  زن 
ایرانــی ارائــه کننــد تــا مخاطــب بتوانــد در فضــای 
آزاداندیشــانه تری دســت بــه انتخــاب بزنــد. »یــه 
حبــه قنــد« جــزء فیلم هــای پرفــروش ســال 1390 
اســت که تحســین منتقدیــن داخلــی و خارجی را 
به دنبــال آورد. برخــی ســینماگران همچــون مجید 
مجیــدی، ابراهیــم حاتمی کیــا و مانــی حقیقــی 
خارجــی  منتقــدان  برخــی  و  ســتوده اند  را  فیلــم 
نظیــر کالــرا ســانتوس باتوجــه بــه جهانــی بــودن، 
کیــد  بینشــی و دلپذیــری فیلــم، بــر ایــن نکتــه تأ

کرده انــد کــه میرکریمــی بــا بهره گرفتــن از تمــام عناصــر ســینما و پرهیــز از مســتقیم گویی بــا نشــانه ها، جهــان 
، بــه نقــل از صفــاران، ملک شــاهیان، 1397: 64(. 1 فیلــم را خلــق نمــوده اســت )کافــه خبــر

زنانگی و مردانگی
یــخ دربــاره جایــگاه زن و مــرد و نســبت میــان ایــن دو جنــس بیــان  دیدگاه هــا و نظــرات مختلفــی درطــول تار
ــع محــض مــردان می باشــند و جنــس طفیلــی  ــد کــه زن هــا تاب ــر ایــن اعتقــاد بوده ان شــده اســت. برخــی ب
مــردان بــه حســاب می آینــد. فمینســت ها بــا رد ایــن دیــدگاه، قائــل بــه برابــری میــان زن و مــرد و انــکار 
تفاوت هــا هســتند و برخــی دیگــر بــا قبــول ایــن تفاوت هــا به خصــوص تفاوت هــای طبیعــی میــان ایــن دو 
ــاح  ــت اص ــی جه ــای مختلف ــال راه حل ه ــد و به دنب ــان کنن ــری را بی ــت نابراب ــد عل ــاش کرده ان ــس، ت جن
ایــن وضعیــت و دفــاع از حقــوق زنــان بــوده و هســتند. به عنــوان مثــال نا برابــری بیــن زن و مــرد در فمینیســم 
، 1387: 489(. در ایــن دیــدگاه، بنیادی تریــن  یتــزر رادیــکال، در قالــب ســتمگری بیــان شــده اســت )ر
نــوع ســتم، ســتم بــر زنــان )تانــگ، 1391: 119( و بنیادی تریــن ســاختار ســتمگری، نظــام پدرســاالری 
اســت کــه مربــوط بــه ایدئولوژی هایــی اســت کــه زن را از اجتمــاع دور کــرده و موظــف بــه کارهــای خانگــی 

|  حفیظه مهدیان
دکتری فرهنگ و ارتباطات
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در  بنابرایــن   .)296  :1380 واالس،  )آبــوت،  کنــد 
ــمنی دو  ــل و دش ــاهد تقاب ــکال، ش ــم رادی فمینیس
جنــس  تحــت  عنــوان طبقــۀ ســتمگر )مــردان( و 
 .)85 :1388 ، ســتم دیده )زنــان( هســتیم )رودگــر
کــه  هســتند  فمینیســت ها  لیبــرال   دیگــر  گــروه 
ــای  ــان  از نابرابری ه ــر زن ــردان  ب ــلط م ــد تس معتقدن
از  را  زنــان   قانــون  و  می گیــرد  سرچشــمه  قانونــی 
حوزه هــای مهــم حیــات  اجتماعــی  کنــار گذاشــته 
بــه  ورود  بــا  بنابرایــن  ســعی دارنــد  شــده   اســت ، 
و  قانون گــذاری  طریــق  از  قانونــی  حیطه هــای 
ســایر ابزارهــای دموکراتیــک، فرصت هــای برابــر بــا 
 :1386 ، مــردان را بــرای زنــان ایجــاد کننــد )گیدنــز
167(. بنابرایــن راهبردهــای سیاســی فمینیســم 
لیبــرال، بــا پذیــرش پیش فــرض همســانی مــردان 
و زنــان، برداشــتی از طبیعــت بشــری کــه به لحــاظ 
جنســی تمایــز نیافتــه اســت را مطــرح می کنــد کــه 
در آن زنــان بایــد بتواننــد هرآنچــه را کــه مــردان قــادر 
بــه انجــام آن هســتند بــه انجــام رســانند )بیســلی، 

 .)86  :1385
 ،» اســام بــا طــرح مفهــوم »مــودت بیــن زن و شــوهر
بــا قبــول تفاوت هــای طبیعــی مــرد و زن، هــر دو 
جنــس را در انســانیت مســاوی می دانــد کــه معیــار 
ارزش گــذاری آن هــا تقواســت نه جنســیت. اســام 
باتوجــه بــه تفاوت هــای طبیعــی و ذاتــی کــه میــان 
و  نقش هــا  یــک  هــر  بــرای  دارد  وجــود  زن  و  مــرد 
فطــری  ویژگی هــای  براســاس  متفاوتــی  حقــوق 
آن هــا قائــل اســت. آنچــه از نــگاه اســام مســلم 
اســت، تســاوی زن و مــرد از جهــت نــوع انســانیت 
یــه اســام را می تــوان مکمــل  اســت. در نتیجــه، نظر
دانســتن هویــت مــرد و زن دانســت. از آنجــا کــه 

بســیاری صفــات روحــی و شــخصیتی زنــان و مــردان، در تضــاد بــا هــم اســت، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
جنــس زن و مــرد مکمــل یکدیگرنــد و بــا پیونــد خــود می تواننــد، نقایــص وجــودی یکدیگــر را تکمیــل کننــد 
)اســماعیلی، 1393: 32(. در ایــن دیــدگاه اعمــال قــدرت بیــن زن و مــرد امــری ســیال اســت کــه هــر یــک از 

ــار دارد.  ــی و فطــری خــود نوعــی از قــدرت را در اختی ــه ویژگی هــای ذات دو جنــس باتوجــه ب

اقتدار زنانه
بــر2 در تحلیــل مفهــوم قــدرت، ســه نــوع اعمــال قــدرت را از هــم تفکیــک می کنــد. نــوع اول ســلطه اســت  و
نــی یــا همــان قانونــی اســت کــه مبنــای  ، قــدرت عقا کــه منجــر بــه اجبــار و تهدیــد می شــود. قــدرت دیگــر
یزماتیــک3 اســت کــه منبــع قــدرت، برخــوردار  تعامــات بروکراتیــک اســت. نــوع دیگــر قــدرت، اقتــدار کار
ــی  ــدرت مبتن ــوع ق ــن ن ــت )Weber، 1968: 215(. ای ــی اس ــه اله ــی عطی ــا نوع ــتثنایی ی ــای اس از اقتداره
بــر صفــات شــخصی اســتثنایی اســت کــه باعــث می شــود وی به عنــوان یــک رهبــر پذیرفتــه شــود. ایــن 
ــد  صفــات ممکــن اســت فضیلتــی قدســی باشــد کــه بــه صاحبــش اقتــدار مذهبــی می بخشــد می توان
یانــی از فــداکاری صادقانــه را در میدان هــا پدیــد مــی آورد  عقــل و یــا فــداکاری برجســته ای باشــد کــه جر

)رافائــل، 1378: 124(. 
قشــربندی قــدرت وبــر را در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی و خانوادگــی نیــز می تــوان تســری داد. می تــوان 
یزماتیــک اســت کــه منجــر بــه تبعیــت  گفــت تعامــل زنــان بــا مــردان در »یــه حبــه قنــد«، نوعــی تعامــل کار
خودخواســته ی مــردان شــده اســت. ایــن اقتــدار زنانــه نــه بــا اعمــال ســلطه، خشــونت یــا اکــراه، بلکــه 
به واســطه احترامــی کــه در خانــواده دارنــد، اعمــال می شــود. جنــس ایــن قــدرت بــه تعبیــر جــوزف نــای،4 
ــت  ــردن« اس ــذب ک ــق »ج ــدف از طری ــه ه ــتیابی ب ــی دس ــای به معن ــر ن ــرم، از منظ ــدرت ن ــت. ق ــرم« اس »ن
)نــای، 2006: 5(. ایــن قــدرت، وجهــه دوم قــدرت اســت کــه بــدون اســتفاده از تهدیــد یــا پاداشــی محســوس 
ئــق دیگــران، اولویت هــای ذهنــی آن هــا را تعییــن می کنــد )نــای،  و بــا تکیــه بــر قابلیــت شــکل  دادن بــه عا
1387: 43-44(. اقتــدار زنانــه در فیلــم »یــه حبــه قنــد« مبتنــی بــر دو عنصــر »خانــه« و »خانــواده« اســت، 
، به صــورت هم افــزا بســتری را بــرای اعمــال قــدرت زنانــه فراهــم کرده انــد،  کــه هــر یــک از ایــن دو عنصــر

قدرتــی کــه خــارج از مرزهــای خانــه نیــز رســمیت دارد. 

»یه حبه قند«، تابلویی مینیاتوری از سنت های ایرانی
»یــه حبــه قنــد« به واقــع َحبــی شــیرین از زندگــی اصیــل ایرانــی اســت کــه توانســته کام مخاطــب را شــیرین 
کنــد و حتــی بــرای مخاطــب جهانــی نیــز جــذاب باشــد. خاصــه داســتان ایــن اســت کــه تمــام خواهرهــا 
بــرای مراســم عروســی »پســند«، آخریــن دختــر خانــواده در خانه بــاغ مــادر جمــع شــده اند. پســند قــرار اســت 
یــری( کــه مقیــم آمریکاســت ازدواج کنــد و بــه آنجــا بــرود. دایــی بــزرگ کــه  بــا پســر همسایه شــان )خانــواده وز
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تعامــات  می گیــرد.  شــکل  بچه هــا  و  دامادهــا 
خواهرانــه،  صمیمانــه  شــوخی های  مهربانانــه، 
حرف هــای درگوشــی زنانــه و مردانــه، بگومگوهــای 
شــیطنت های  و  بازی هــا  بی غــرض،  و  کوتــاه 
شــفقت های  دخترخاله هــا،  و  پســرخاله ها 
نمونــه ای  رودربایســتی ها  و  تعارفــات  نــوه داری، 
ــم اســت  ــی در فیل ــواده ایران از تعامــات یــک خان
حــس  مخاطــب،  بــا  مواجهــه  محــض  بــه  کــه 

برمی انگیزانــد.  را  او  همذات پنــداری 
ــواده  ــه خان ــه حبــه قنــد« شــبیه ب ــواده فیلــم »ی خان
»گســترده«  خانــواده ای  یعنــی  ســنتی؛  اصیــل 
یــک ســقف  یــر  ز نســل  آن چنــد  کــه در  اســت 
کــه  همســرش  و  بــزرگ  دایــی  می کننــد.  زندگــی 
خانــواده  کنــار  در  اســت  گرفتــه  آلزایمــر  حــال 
رأس  درواقــع  و  می کننــد  زندگــی  خانه باغــی  در 
هــرم خانــواده را شــکل می دهنــد. ایــن خانــواده 
گســترده، جمعیــت باالیــی نیــز دارد. خانــواده ای 
ــا احتســاب دامادهــا و نوه هــا  ــا پنــج دختــر کــه ب ب
جامعــه کوچکــی را در دل خــود جــای داده اســت. 
دامادهــا هــر یــک از طبقــات مختلــف بــا شــغل ها 
کنارهــم  امــا وقتــی در  گویش هــای متفاوتنــد؛  و 
قــرار می گیرنــد حتــی بــا وجــود اختافــات ظاهری، 
کــه  حوادثــی  در  و  دارنــد  دوســت  را  همدیگــر 
بــرای خانــواده روی می دهــد؛ همچــون بــرادر در 

قــرار می گیرنــد.  خدمــت احیــای خانــواده 
کیــد فیلــم بــر »خانــه« اســت،  نکتــه قابــل توجــه، تأ
به نحــوی کــه خانــواده بــر مــدار خانــه شــکل گرفتــه 
اســت. انتخــاب مــکان نقــش بســیار مهمــی در 
یــرا مــکان »مؤیــد  بازنمایــی معنــای فیلــم دارد؛ ز
شــخصیت اصلــی یــک جــا، کــه موجب تمایــز آن 

بــا آن هــا زندگــی می کنــد چنــدان از ایــن ازدواج راضــی نیســت و دوســت دارد پســند، بــا قاســم کــه او را بــه 
فرزنــدی پذیرفتــه ازدواج کنــد. در آخــر قنــدی در گلــوی دایــی گیــر می کنــد و مــرگ دایــی، عروســی را بــه عــزا 
یــری اصــرار بــه برگــزاری عقــدی مختصــر می کننــد؛ امــا پســند پاســخ را بــه بعــد  تبدیــل می کنــد. خانــواده وز

از چهلــم دایــی موکــول می کنــد. 
فیلــم، داســتانی کاســیک بــا ســیر خطــی مشــخص نــدارد، بلکــه کارگــردان ســعی کــرده بــا کنــار هــم قــرار 
یبایی هــای فرهنــگ ایرانــی تصویــر کنــد. ایــن تصویرســازی به حــدی  دادن داســتانک ها، تابلویــی از ز
ــر ایرانیــت اســت کــه نویســندگانی چــون رضــا امیرخانــی، فیلــم را بــه یــک فــرش ایرانــی تشــبیه  منطبــق ب
کرده انــد کــه در آن کوچک تریــن نقش هــا، کوچک تریــن فضاهــای خالــی را پــر می کننــد. تصویرســازی 
جــذاب از زندگــی روزمــره ایرانــی، باعــث شــده برخــی ایــن فیلــم را اثــری امپرسیونیســتی5 بداننــد. یــه حبــه 
قنــد بــا یــک داســتان خطــی و روایــت مشــخص پیش نمــی رود، بلکــه بــا کنارهــم قــرار دادن داســتانک ها 
تــاش کــرده تــا یــک فضــای ایرانــی ســاخته و حــس خوشــایندی را در ذهــن مخاطــب ایجــاد کنــد. ایــن نــوع 
نــگاه خــاص در داســتان پردازی درصورتی کــه کارگــردان بتوانــد به خوبــی فضــا را ایجــاد کنــد و مخاطــب را 
در متــن فیلــم غــرق ســازد، جذابیــت باالیــی دارد، کــه میرکریمــی به خوبــی از عهــده ایــن کار برآمــده اســت. 
یم، وقتی  میرکریمــی دربــاره نــوع روایــت فیلــم می گویــد: »نظــر مــن ایــن بــود کــه اگر یــه حبه قنــد را خوب بســاز
گر از ســینما بیــرون می آیــد می گویــد حــس خیلــی خوبــی دارم و هرچــه می خواهــد تــاش کنــد قصه  تماشــا
ــد ایــن کار را انجــام دهــد... مــا از یــک داالن وارد نمی شــویم کــه مدخلــی داشــته  را تعریــف کنــد نمی توان
یــم و او را در  باشــیم و بعــد یــک پیــچ کــه عطــف اول باشــد و بعــد ســایر مســائل. مــا تماشــاگر را می گیر
یــم و از همــان لحظــه اول داخــل فضاســت. نــگاه مــن بــه ایــن کار مثــل نــگاه بــه فــرش  یــک اســتخر می انداز
یــز اســت  اســت. فــرش ورود و خــروج دارد؟ وقتــی فــرش را می بینیــم چــه اتفاقــی می افتــد؟ پــر از نقش هــای ر
یبایــی خــاص خــود را دارد. در هیــچ  کجــای آن نمی گویــد کــه از اینجــا شــروع  کــه هــر کــدام جزئیــات و ز
کنیــد یــا اینجــا تمــام کنیــد؛ یــک کلیــت و فضــا را می ســازد؛ ولــی اگــر دوســت داشــته باشــید بــه هــر کــدام از 
اجــزا نــگاه کنیــد بــاز آن دقــت و ظرافــت را خواهیــد دیــد. ممکــن اســت هرکــس بــه یــک جــزء نــگاه کنــد؛ امــا 

در آرامشــی کــه بــه طــرف مقابــل می دهــد، حــس همــه مشــترک اســت«. )میرکریمــی، 1390(

»خانواده« با محوریت »خانه«
یــت را بــه خانــواده داده و آن را بــه مثابــه هســته معنایــی  میرکریمــی در بازنمایــی فرهنــگ ایرانــی، محور
ــدارد و »شــاید بتــوان  ــرار داده اســت. فیلــم شــخصیت اصلــی ن ــی در مرکــز داســتان خــود ق فرهنــگ ایران
گفــت شــخصیت اصلــی فیلــم، خانــواده اســت« )کســرایی، 1396: 179(. یــه حبــه قنــد فضایــی از چنــد 
شــبانه روز یــک خانــواده را کــه مملــو از حــوادث شــیرین و تلخ اســت به نمایش گذاشــته اســت. فیلم روی 
هیــچ یــک از شــخصیت ها متوقــف نیســت و داســتان در رفــت و برگشــت بیــن بــزرگان خانــواده، خواهران، 
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از ســایر جاهــا می شــود اســت. بدیــن ترتیــب در 
مــکان ابعــاد مختلفــی گردهــم می آینــد تا محیطی 
متمایــز را پدیــد آورده و حــس خــاص محلیــت را 
ایجــاد کننــد« )seamon، 1982: 130، 130، بــه نقــل 
از بهزادفــر و شــکیبامنش، 1391: 7-8(. در فیلــم 
»یــه حبــه قنــد« کارگــردان به خوبی از رمــزگان مکان 
بــرای معناســازی اســتفاده کــرده اســت. شــهر یــزد 
دو  خــاص  طــور  بــه  خانه بــاغ  و  عــام  به صــورت 
مــکان انتخابــی کارگــردان اســت کــه بــا هم افزایــی 
معنــاداری، مفهــوم مــورد نظــر را بازنمایــی کرده انــد. 
و دومیــن شــهر  اولیــن شــهر خشــتی  یــزد  شــهر 
کــه »کــه در بیــن اهالــی  یخــی جهــان اســت  تار
دیگــر  از  بیــش  ایرانیــان  قدیمــی  اخــاق  آن، 
ــده اســت« )دهخــدا، 1377،  جاهــا محفــوظ مان
ج15: 23767(. ایــن شــهر کــه بــه »دارالعبــاده«، 
»دارالعلــم و دارالعمــل«، »حســینیه ایــران«، »شــهر 
ــی از  ــت یک ــهره اس ــت« ش ــوت و قناع ــات و قن قن
ــرای نمایــش »اصالــت ملــی- بهتریــن مکان هــا ب
مذهبــِی ایرانــی« اســت. »خانــه مهم تریــن مرکزیــت 
ذهنــی مــکان و تعلــق بــه آن اســت« )بهزادفــر و 
شــکیبامنش، 1391: 9( کــه نقــش مهمــی در ایــن 
فیلــم ایفــا کــرده اســت. خانــه در فیلــم یــه حبــه 
به درســتی  کــه  اســت  قدیمــی  خانه باغــی  قنــد، 
و  بنشــاند  خــود  در  را  ایرانــی  فرهنــگ  می توانــد 
زندگــِی  یــان  جر بــرای  اســت  کوچکــی  بهشــت 
و  چوبــی  درب  ایرانــی.  اصیــل  خانــواده  یــک 
، تابستان نشــین، حیــاط  ــار آن، ســردر ســکوی کن
ــا  ــزرگ، درختــان میــوه، حــوض آب، ایوان هــای ب ب
ــی و  ــای اورس ــا پنجره ه ــی ب ــی و بیرون ــا، اندرون صف
شیشــه های رنگــی، پشــت بامی رو بــه بادگیرهــای 
... همگــی در کنــار  یرزمیــن رمزآلــود و قدیمــی یــزد، ز
هــم آغــوش گرمــی را بــرای روایــت داســتان یــه حبــه 
قنــد بــاز کرده انــد. معمــاری نوســتالژیک خانــه، 
خاطــرات  یــادآور  مخاطبــان  از  بســیاری  بــرای 
خــوش گذشــته اســت و طعــم شــیرین آرامــش در 
دورهمی هــای صمیمــی را یــادآور می شــود. ایــن 
جــاری  زندگــِی«  »روح  همــان  درواقــع  خانه بــاغ 
در ایــن خانــواده اســت کــه تجســم ظاهــری یافتــه 
اســت. همان قــدر شــلوغ، همان قــدر صمیمــی و 

شــاد و همان قــدر پــر از حادثه هــای تلــخ و شــیرین. ایــن تجســم به قــدری عمیــق اســت کــه می تــوان گفــت 
فیلــم، خانــواده را بــر مــدار خانــه بازنمایــی کــرده اســت. کارگــردان باتوجــه بــه مضمــون اصلــی فیلــم خــود 
ــاغ، معانــی آن داســتانک  ــاغ و چیدمــان داســتانک ها در بخش هــای مختلــف خانه  ب ــر خانه  ب کیــد ب و تأ
را عمــق بیشــتری بخشــیده اســت. مثــاً زنــان در اندرونــی، حرف هــای زنانــه می زننــد کــه نشــان دهنده 
نــوع تعامــات زن و مــرد در ایــن خانــواده اســت و یــا مــردان در حیــاط ســیگار می کشــند کــه به معنــی 

حرمــت داری بــرای خانــواده اســت. 

اقتدار زنانه در مدار خانواده
بــه شــیوه ای بومــی و قابــل لمــس در  زنــان  از جذابیت هــای قابــل توجــه فیلــم، ترســیم قــدرت  یکــی 
ــا مــردان، بلکــه در کنــار مــردان و  ــه در تقابــل ب ــواده کــه ن ــه در مــدار خان فرهنــگ ایرانــی اســت. قدرتــی زنان
در راســتای محکــم شــدن روابــط خانوادگــی بــروز و ظهــور دارد. قدرتــی نامرئــی کــه باعــث می شــود مــردان 
هــر چنــد گاهــی در ظاهــر قلدرمآبــی می کننــد؛ امــا درنهایــت ســر تســلیم بــر امــر زنانــه فــرود آرنــد. به عنــوان 
مثــال می تــوان بــه دعــوای مهنــاز و همســرش اشــاره کــرد. مهنــاز بــا همســرش قهــر کــرده و بــه خانــه مــادر 
می آیــد و ســعی می کنــد در آشــپزخانه، پنهــان از دیــد مــادر بــا خواهرهــا درددل کنــد. نمی خواهــد مــادر 
یــرا می دانــد مــادر بــدون جانــب داری یک ســویه، از دعــوای زن و شــوهر بیــزار اســت.  چیــزی بفهمــد؛ ز
یــکا مــی رود ابــراز  مهنــاز کــه مفتــون قوانیــن فمینیســتی غــرب اســت، از ایــن کــه خواهــرش »پســند« بــه آمر
خوشــحالی کــرده و می گویــد: »خیلــی هــم خوبــه. دســت مادرشــوهر و خواهرشــوهر کــه بهــش نمی رســه. 
اون شــوهرش هــم حــرف مفــت بزنــه، زنــگ می زنــه پلیــس، َجلــدی میــان می گیرنــش«. خواهــر بــزرگ نگاهی 
تمســخرآمیز می کنــد و ماقــه را بــه شــکل گوشــی تلفــن گرفتــه و بــرای ترســیم ناکارآمــدی قوانیــن غربــی بــا 
نتــری؟ ایــن آقامــون خیلــی اذیــت می کنــه، می خواســتم ازش شــکایت  خنــده می گویــد: »الــو ببخشــید کا
یــد  کنــم. االن بگــم چــی کار می کنــه؟ ببخشــید آقــا بــه شــما کــه روم نمیــاد بگــم. شــما همــکار خانــم ندار
کــه گوشــی رو بدیــد دستشــون«. ایــن نــوع تمســخر حقــوق زنــان در غــرب، بــه دســت اعظــم، خواهــر بزرگ تــر 
گــون اعمــال قــدرت می کنــد، نشــان از آن دارد کــه حقــوق  کــه بــه واقــع جانشــین مــادر اســت و درمواقــع گونا
زنــان در غــرب، محــدود و متکــی بــر قوانینــی اســت کــه ایــن قوانیــن نمی تواننــد تضمین کننــده روح زندگــی 
و گرمابخــش روابــط زوجیــن باشــند. در مقابــل، فرهنــگ ایرانــی جایگاهــی بــرای زن قائــل اســت کــه اگــر زن 
ایــن جایــگاه را درســت بشناســد، می توانــد چنــان اعمــال قــدرت کنــد کــه هیــچ یــک از قوانیــن بروکراتیــک، 
توانایــی ایجــاد چنیــن بســتر اعمــال قدرتــی را ندارنــد. به عنــوان مثــال می تــوان بــه صحنه هایــی اشــاره کــرد 
، بــا اشــاره چشــم اعظــم کســب تکلیــف می کنــد. یــا صحنــه ای کــه همســر مهنــاز کــه در ظاهــر  کــه جعفــر
بــا تــوپ پــر بــه خانــه آمــده، بــه محــض دیــدن مادرخانــم، دســت و پــا گــم کــرده و به قــول مهنــاز بــا گــردن کــج 
حرف هــای او را شــنیده و می پذیــرد. همیــن مــرِد در ظاهــر کج خلــق در صحنــه ای کــه مهنــاز در اثــر فــوت 

		  

فیلــم روی هیــچ یــک از شــخصیت ها متوقــف نیســت و داســتان در رفــت و برگشــت بیــن 
بــزرگان خانــواده، خواهــران، دامادهــا و بچه هــا شــکل می گیــرد. تعامــات مهربانانــه، 
شــوخی های صمیمانــه خواهرانــه، حرف های درگوشــی زنانه و مردانــه، بگومگوهای کوتاه 
و بی غــرض، بازی هــا و شــیطنت های پســرخاله ها و دخترخاله هــا، شــفقت های نــوه داری، 
تعارفات و رودربایســتی ها نمونه ای از تعامات یک خانواده ایرانی در فیلم اســت که به 

محــض مواجهــه بــا مخاطــب، حــس همذات پنــداری او را برمی انگیزانــد. 
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یابــد و از آن لــذت ببــرد.  را در
بقیــه،  بــه  نســبت  بزرگتــر  هــر  فیلــم،  در شــاکله 
ل بیشــتری دارد. به عنــوان مثــال دایــی غالبــًا  اجــا
و  اســت  نشســته  خانــه  شاه نشــین  قســمت  در 
دیگــر اعضــای خانــواده بــا احتیــاط خاصــی بــا 
وی ســخن می گوینــد. مــادر در مرتبــه بعــد قــرار 
ــر اســت؛ امــا  ــا وی راحت ت دارد کــه ارتباط گیــری ب
دارد.  بــا وی وجــود  کام  احتیــاط در  همچنــان 
ــه در  ــت چنان ک ــاب اس ، فصل الخط ــادر ــرف م ح
چنــد جــای فیلــم بــر تأثیــر مــادر در تصمیم هــای 
اعظــم  زمانی کــه  اســت.  شــده  کیــد  تأ »پســند« 
می خواهــد بــرای مخــارج مراســم بــه مــادر کمــک 
را  پولــی  حــوض،  تعمیــر  بهانــه  بــه  کنــد،  مالــی 
بــرای  مــادر  وقتــی  و  می گــذارد  مــادر  دســت 
نپذیرفتــن بهانــه مــی آورد، اعظــم بــدون نــگاه کــردن 
بــه چشــم های مــادر چنــد جملــه ای می گویــد و به 
ــرک می کنــد. پــس از  ــج آوردن، مــکان را ت ــه برن بهان
، در مرتبــه بعــد اعظــم قــرار دارد کــه بزرگتریــن  مــادر
ــا مــادر دارد.  خواهــر اســت و بیشــترین تعامــل را ب
مثــاً هنــگام چیدمــان اتــاق بــرای مراســم »ســینی 
 ، َبــرون« مــادر بــا او مشــورت می کنــد. در نبــود مــادر
ــه  ــه اوســت، به عنــوان نمون نــگاه دیگــر خواهرهــا ب
کــه شمســی  کــرد  می تــوان بــه صحنــه ای اشــاره 
خواهــر وســطی می بینــد »پســند« لبــاس مشــکی 
کنــد.  برداشــته و می خواهــد لبــاس عــزا بــه تــن 
شمســی مســتقیمًا ورود پیــدا نمی کنــد و بــه اعظم 
اقــوام اســت  از  بــه یکــی  کــه درحــال تلفــن زدن 
اشــاره می کنــد و او پســنِد تــازه عــروس را از ایــن 
کار بازمــی دارد و یــا هنگامــی کــه پســند می خواهــد 
قاســم  بــرای  و  بگیــرد  جعفــر  از  را  غــذا  ســینی 
ببــرد، جعفــر بــه اعظــم نــگاه می کنــد و از حرکــت 
چشــم اعظــم، کســب اجــازه می کنــد. پســند کــه 
کوچکتریــن عضــو خانــواده اســت، در برابــر همــه 
اعضــای خانــواده حرف شــنوی دارد، رفتــار مأخوذ 
ــه کلــی تســلیم  ــر اســت و ب ــری دارد، آرام ت ــه حیات ب
خانــواده اســت. میرکریمــی دربــاره این شــخصیت 
می گویــد: »پســند بــه درجــه ای از تســلیم و رضــا 
رســیده کــه برخــاف اینکــه به نظــر می رســد عضــو 
بزرگــی دارد.  ولــی روح  کوچــک خانــواده اســت؛ 

ــان صدقــه دور او می چرخــد و حتــی در  ــا قرب دایــی، بی حــال می شــود سراســیمه به ســمت او مــی دود و ب
مراســم ختــم شــرکت نکــرده و نــزد او می مانــد. 

ــه حبــه قنــد« به حــدی اســت کــه همــه چشــم و گــوش آن هــا در ِاعمــال قــدرت  ــه در فیلــم »ی اقتــدار زنان
کــه مــردان بی اجــازه حــق ورود ندارنــد، دربــاره  هســتند. آن هــا به راحتــی می تواننــد در قلمــرو زنانــه ای 
شوهرانشــان ســخن بگوینــد؛ امــا همیــن مــردان بــرای غیبــت پشــت ســر زنــان امنیــت الزم را ندارنــد. فیلــم 
طنازانــه ایــن مفهــوم را در صحنــه ای بازنمایــی کــرده کــه مــردان حیــن تماشــای فوتبــال مشــغول گپ و گفت 
مردانــه هســتند. همســر مهنــاز رو بــه باجناق هــا می گویــد کــدام یــک از شــما از زنانتــان راضــی هســتید؟ در 
همیــن لحظــه، یکــی از بچه هــا وارد اتــاق می شــود و باجناق هــا بــا ایمــا و اشــاره، ورود مهمــان ناخوانــده را 
اطــاع می دهنــد و همســر مهنــاز به ســرعت بحــث را عــوض می کنــد کــه مبــادا ایــن شــوخی جدی های 
مردانــه از کانــال کــودکان بــه گــوش زنــان نرســد. درواقــع زنــان و فرزنــدان در کنــار هــم ســاختاری از قــدرت نــرم 
چیده انــد کــه مــردان در ظاهــر احســاس قــدرت می کننــد؛ ولــی درواقــع خواســت زنــان اســت کــه جــاری و 
ســاری اســت. زنــان در فیلــم بــه گفتــه گرامشــی یــک بلــوک هژمونیــک6 تشــکیل داده انــد کــه به واســطه آن، 

باورهــا، خواســته ها و رفتــار مــردان را ظریفانــه هدایــت می کننــد. 

بچه ها؛ پویایی زندگی
کــودکان سرچشــمه نشــاط و ســرزندگی در  کــه  آن دارد  از  روان شــناختی متعــدد نشــان  پژوهش هــای 
خانــواده هســتند. عاقــه بزرگترهــای خانــواده بــه ایــن وجودهــای دوست داشــتنی کــه در روایــات به عنــوان 
»برکت هــای خانــه«7 از آن هــا یــاد شــده، عاقــه ای فطــری اســت کــه در ذات انســان نهــاده شــده و همیــن 
قــه اســت کــه فــرد را داوطلبانــه آمــاده خدمت رســانِی همــه جانبــه بــه فرزنــد می کنــد. فیلــم به خوبــی از  عا
یــان دادن فانتزی های کــودکان در متن زندگی بزرگســاالن  ایــن حــس درونــی مخاطــب کمــک گرفتــه و بــا جر
ــور عــروس روی  ــزرگ، ت ــزوده اســت. سرخوشــی کودکــی کــه در مراســم ختــم دایــی ب ــر جذابیــت خــود اف ب
ــزرگان، دســت در  ــارغ از هیاهــوی ب ــان خرامــان قــدم برمــی دارد، کودکــی کــه ف ســر گذاشــته و بیــن میهمان
بــزرگ بــرای خــود خانــه می ســازند، پســرکانی کــه  ظــرف حلــوا می بــرد، دخترکانــی کــه بــا رختخواب هــای مادر
به خاطــر قــد کشــیدن و غــرق نشــدن در آب حــوض یــا شــکار قورباغــه بــه قــدرت خــود تفاخــر می کننــد، 
... همگــی تصاویــری جــذاب و  خردســالی کــه در بــازی قایــم باشــک، در چــادر بــزرگ مخفــی می شــود و

دوســت داشــتنی ســاخته اند کــه مخاطــب را بــه وجــد مــی آورد. 

تعامالت حیامندانه
یکــی از مؤلفه هــای مهــم روابــط خانوادگــی در خانــواده اصیــل ایرانــی »تعامــات حیامندانــه« اســت کــه 
فیلــم بــدون کلیشــه گویی، ایــن مؤلفــه را همچــون روح در کل فیلــم دمیــده اســت. ایــن نــوع بازنمایــی 
باعــث شــده نه تنهــا مخاطــب از صراحت گویــی منزجــر نشــود، بلکــه آرامــش پیچیــده در ایــن حیامنــدی 

		  

فیلــم، داســتانی کاســیک بــا ســیر خطی مشــخص نــدارد، بلکــه کارگردان ســعی کــرده با کنار 
هــم قــرار دادن داســتانک ها، تابلویــی از زیبایی هــای فرهنــگ ایرانــی تصویــر کنــد. ایــن 
تصویرســازی به حــدی منطبــق بــر ایرانیــت اســت کــه نویســندگانی چــون رضــا امیرخانــی، 
فیلــم را بــه یــک فــرش ایرانــی تشــبیه کرده انــد کــه در آن کوچک ترین نقش هــا، کوچک ترین 

فضاهــای خالــی را پــر می کننــد. 
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کــه نقــاب  روح بــزرگ او بــه ایــن شــکل نیســت 
دارد و تظاهــر می کنــد، بلکــه بــه ایــن موقعیــت 
ــا  رســیده کــه مــن تســلیم ایــن »آن« هســتم. پــس ت
جایــی کــه از او ســؤال نمی شــود نظــر تــو چیســت، 
ابــراز وجــود نمی کنــد. او موضــع انفعالــی نــدارد، 
بلکــه خــودش را در اختیــار فضــا و موقعیــت قــرار 
می دهــد«. در پایــان نیــز می بینیــم کــه ایــن تعامــل 
حیامندانــه باعــث نمی شــود به خاطــر رضایــت 
خانــواده تصمیــم اشــتباه بگیــرد. پســند در همــان 
نشــانه ها  از  اســتفاده  بــا  حیامندانــه  چارچــوب 
بــه خانــواده می زنــد. درحالی کــه  را  حــرف خــود 
یــری  وز بــه خانــواده  پاســخ گویی  بــرای  خانــواده 
پایــی یــک عقــد بی ســروصدا مــردد هســتند،  و بر
لبــاس مشــکی بــه تــن می کنــد و در جمــع حاضــر 
یری هــا را بــه بعــد از چهلــم دایــی  شــده و پاســخ وز

موکــول می کنــد. 
 ، کوچک تــر غیــر از حیــا در تعامــات بزرگ تــر و 
روابــط زن و مــرد نیــز حیامندانــه اســت. زنانــه و 
مردانــه بــودن مراســم، جــدا بــودن جــای خــواب 
خانم هــا و آقایــان، ممنــوع بــودن ورود مــردان بــه 
اندورنــی زنانــه، 8  چــادری بــودن خانم هــا و حتــی 
اســت.  نمونــه  ایــن  از  کــودکان  روابــط  بــه  توجــه 
هــم  بــا  بچه هــا  کــه  صحنــه ای  در  نمونــه  بــرای 
معصومــه  دختــر  می کننــد،  قایم موشــکبازی 
کــه معصومــه  یــر میــز مــی رود  بــا پســرخاله اش ز
بــدون هیــچ رک گویــی، ســریع دختــرش را بیــرون 
مــی آورد و درحالی کــه روســری کوچکــش را مرتــب 
می کنــد، می گویــد: »دوتاتــون کــه یــه  جــا باشــید، 
ــره یــه جــا  زود پیداتــون می کنــه، مامــان می خــواد ب
زود برمی گــرده، بــرو یــه جــا دیگــه قایــم شــو مامــان« 
و یــا در جایــی دیگــر در حیــن قربــان صدقــه رفتــن 
موهــاش  »چقــد  می گویــد:  خواهــرزاده اش  بــرای 
قشــنگه. دیگــه کم کــم مامانــش بایــد واســه ش یــه 

روســری خوشــگل بخــره«. 

فرهنگ اسالمی_ایرانی؛ جامعه بالنده
یچــه ای  در گشــودن  درجهــت  تاشــی  ؛  هنــر
به ســوی دنیــای مطلــوب )آنچــه بایــد باشــد( از 
بســتر واقعیــات موجــود اســت. »یــه حبــه قنــد« 

فرهنــگ اســامی_ایرانی را مبنــای جامعــه بالنــده می دانــد و معتقــد اســت آرامــش، صمیمیــت، احتــرام و 
، »اقتــدار زنانــه«، مرهــون گرامیداشــت ایــن فرهنــگ اســت. بنابرایــن اوج و فــرود  ســرزندگی و از همــه مهم تــر
و فــراز و نشــیب یــک خانــواده پرجمعیــت را نشــان می دهــد؛ امــا خانــواده را در ایــن بازنمایــی بــه بن بســت 
ســیاهی و ناامیــدی نمی کشــاند و اتفاقــًا بــه مخاطــب نحــوه صحیــح مواجهــه بــا مســائل را می آمــوزد. اینکه 
در اوج شــادی می تــوان بــه یک بــاره بــه اوج غــم رســید؛ امــا در ایــن حــال نیــز نبایــد زندگــی را باخــت و چــه 
، مهم تریــن تصمیــات زندگــی خــود را بگیــرد، چنانچــه »پســند«  بســا فــرد بتوانــد در ایــن فرودهــای غم انگیــز
یــکا مــردد اســت، تحت تأثیــر مــرگ دایــی، به خــود می آید  یــری و رفتــن بــه آمر کــه بــرای وصلــت بــا خانــواده وز

و بــرای زندگــی اش تصمیــم درســتی می گیــرد.•
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مقدمه
از ســینما به عنــوان یکــی از دســتاوردهای کنونــی عصــر تجــدد و عاملــی مهــم در تعییــن نگرش هــای 
بــه همــان  زنــان در ســینمای جهــان  بــرد. حضــور  نــام  راهبــرد مســائل اجتماعــی می تــوان  و  جامعــه 
ــد کــه  ــی بودن ــز انــدک زنان ــخ نی ی یــن شــروع صنعــت ســینما بازمی گــردد؛ در آن برهــه از تار ســال های آغاز
ــا ســینما حضــور داشــته و فعالیــت  یگــری در جایگاه هــای مختلفــی از حرفه هــای مرتبــط ب ــر باز عاوه ب
می کردنــد. بــه کارگیــری زن در ســینما یکــی از مســائل حیاتــی درجهــت حفــظ حقــوق زنــان و نســبت آنــان 
ــران و جهــان در  ــان در ســینمای ای ــا تبییــن موضــوع زن ــه ســعی شــده ب در ســینما می باشــد. در ایــن مقال
، ســینما به عنــوان  راســتای تحقــق جایــگاه واقعــی آنــان در ســینما پرداختــه شــود. از آغــاز دوران معاصــر
ــر  بــردی در دســت صاحبــان قــدرت پدیــد آمــد. شــکی نیســت کــه ســینما می توانــد مســتقیمًا ب ــزار کار اب
جریان هــای فکــری اثــر بگــذارد و مفاهیــم تــازه پدیــد آورد. ســینما درواقــع وســیله ای اســت بــرای به کارگیری 

می توانــد  دیــدن  به وســیله  فــرد  کــه  تخیــل  قــوه 
اســت،  ســینما  متــن  در  آنچــه  بــا  راحت تــر 
کنــد. در دهه هــای اخیــر تکامــل  ارتبــاط برقــرار 
رشــته  ارتبــاط  افزایــش  و  فیلــم  نظریه هــای 
انســانی،  علــوم  دیگــر  و  ســینمایی  مطالعــات 
خــود نشــان از ایــن امــر اســت. ضمــن اینکــه در 
رشــته های  محققــان  از  بســیاری  ســال ها  ایــن 
گــون علــوم انســانی همچــون روان شناســی،  گونا
جامعه شناســی و زبان شناســی دربــاره ســینما بــه 
ــوان گفــت  ــه جــرأت می ت ــد ب گفت وگــو پرداخته ان
کــه فکــری در پشــت  کــه هیــچ فیلمــی نیســت 
نداشــته باشــد؛ از فیلم هــای آنارشیســتی و ضــّد 
حتــی  و  خانوادگــی  فیلم هــای  تــا  گرفتــه  قصــه 
فیلم هــای هرزه نگارانــه، همــه دســت کم از یــک 
ایــدۀ اولیــه نشــأت گرفته انــد. طبیعتــًا حضــور زنان 
در ســینما خالــی از هــدف و غــرض نمی باشــد و 
همــواره یکــی از پدیدهایــی اســت کــه می توانــد در 
حــوزه داخلــی و خارجــی مــورد بحــث قــرار بگیــرد. 
ــش  ــه نق ــپس ب ــران و س ــان در ای ــش زن ــدا نق ــا ابت م

یــم.  آنــان در جهــان می پرداز

کار؟ پری روِی دل فریب یا مادر فدا
بازنمایی نقش و جایگاه زن در سینمای ایران و جهان

|  سید عیل سجادی  
کارشنایس ارشد حقوق و پژوهشگر

 مائده حممودی  |
یه تالطم یه نشر یر عضو هیئت حتر
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رویکردهــای خــود داشــته اســت. هــدف غــرب، 
ــات  ی تشــکیل »کل واحــدی« از میــان تمامــی نظر
در  می تــوان  را  همگرایــی  ایــن  و  بــوده  متفــاوت 
ــینما  ــود. س ــاهده نم ــرب مش ــرات غ ــروزات و ثم ب
فرهنــگ  جــدی  نمایان گــران  از  یکــی  به عنــوان 
غربــی، کامــاً در ایــن کل واحــد قــرار گرفتــه اســت. 
از ایــن رو ســینما را می تــوان آیینــه ای تمام نمــا از 
ســبک زندگــی غربــی دانســت. آیینــه ای شکســته 
از »کل  یــه ای  زاو نمایانگــر  آن،  از  هــر قطعــه  کــه 
ــه  واحــد« فرهنــگ غربــی اســت. از ایــن رو نــگاه ب
زن از دروازه ســینما، نــگاه بــه زن در فرهنــگ غربــی 
اســت. ســؤال مهمــی کــه بــه ذهــن می رســد ایــن 
آیــا ســینما صرفــًا نمایانگــر فرهنــگ  کــه  اســت 
جــاری غــرب اســت یــا خــود نیــز تأثیرگــذار اســت؟ 
تأثیــرات  توانایــی  ســینما  آیــا   ، دیگــر بیــان  بــه 

فرهنگــی بــزرگ را داراســت یــا نــه؟
ســینمایی،  فیلم هــای  آیــا   ، شــیواتر بیــان  بــه 
ســبک  یــا  هســتند  مــردم  زندگــی  از  برخاســته 
در  و  اســت؟  فیلم هــا  از  متأثــر  مــردم  زندگــی 
موضــوع بحــث مــا آیــا نــگاه بــه زن در ســینمای 
مــردم  زندگــی  نــوع  از  برخاســته  دنیــا،  موجــود 

نقش زن در سینمای ایران
یــادی در ابعــاد و جوانب  پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و حاکــم شــدن نظــام اســامی بر ایــران تغییرات ز
مختلــف پدیــد آمــد، مثــل فرهنــگ کــه یکــی از مهم تریــن عوامــل اجتماعــی به نظــر می رســد. امــام خمینــی 
رحمۀ اهلل علیــه موضــع نظــام را دربــاره ســینما این چنیــن بیــان فرمودنــد: »مــا بــا ســینما مخالــف نیســتیم، 
بلکــه بــا فحشــاء مخالفیــم... مــا در زمــان طاغــوت تلویزیــون و ]ســینما[ را به ســبب رواج فســاد و فحشــاء 
نفــی می کردیــم؛ امــا در جمهــوری اســامی ایــران نفــی نمی کنیــم.«1 و همچنیــن بــرای مثــال شــهید بهشــتی 
در مصاحبــه ای پیرامــون عــودت هزینه هــای پرداختــی در مراکــز فســاد چنیــن می گویــد: »کســانی هســتند 
کــه از راه رباخــواری ثروت هایــی به دســت آوردنــد؛ رباخــواران کوچــک و بــزرگ در شــهرها فــراوان هســتند. 
همــه ی پول هایــی کــه این هــا از رباخــواری به دســت آورده انــد، بایــد از آن هــا گرفتــه شــود و بــه آن بیچارگانــی 
کــه ربــا داده انــد، داده شــود و اگــر آن هــا قابــل شناســایی نیســتند و نمی دانیــم مــال کیســت، بایــد ایــن 
ــانی که  ــت؛ کس ــاد اس ی ــا ز ــن نمونه ه ــد. از ای ــال باش ــزو بیت الم ــود و ج ــت ش ــال ام ــاه ح ــرف رف ــا ص پول ه
و  ســینماها  کاباره هــا،  دانســینگ ها،  ینوهــا،  کاز و  عشــرت کده ها  تأســیس  قمارخانــه،  تأســیس  راه  از 
یــاک  تئاترهایــی کــه فیلم هــا و نمایش نامه هــای سکســی و مبتــذل نشــان می دادنــد، مشــروب فروشــی، تر
فروشــی و فــروش مــواد مخــدر و ده هــا نــوع از ایــن قبیــل، ثروت هایــی به دســت آورده انــد، این هــا بایــد بداننــد 

ثروت هایشــان را از راه حــرام به دســت آورده انــد و بایــد بــه جامعــه برگــردد.«2 
یکــی از تفاوت هــای فرهنــگ ســینمایی قبــل و بعــد انقــاب، تفاوت هــای فاحــش حضــور زنــان در قبــل 
از انقــاب اســت کــه بــه کلــی هــدف و نقــش زن در نازل تریــن زمــان خــود به ســر می بــرد؛ امــا پــس از انقــاب 
، حضــور زنــان در ســینما نمــاد مقاومــت و نقــش مــادران مربــی در خانــواده و  تــا پیش ازســال های اخیــر
همســری دلســوز اســت کــه بیشــتر در قالــب فیلم هــای دفــاع مقــدس نمایــان  می شــود. توجــه بــه اهمیــت 
ســینما درخصــوص تبلیغــات اســامی و صــدور انقــاب بــه دیگــر کشــورهای جهــان و همچنیــن اولویــت  
داشــتن ســینمای مقــدس و معنــوی به منظــور رشــد فــردی و اجتماعــی از اهــداف اولیــه ایــن پدیده بــود. در 
دوران کنونــی به خصــوص در دهــه گذشــته شــاهد عقب گــرد در ســینمای ایــران هســتیم. پدیده هایــی از 
قبیــل تجمل گرایــی و از همــه مهمتــر نمایــان شــدن ّبعــد جنســی زن در ســینما، فلســفه ســینمایی ایــران را 
در مســیر غربــی شــدن بــه حرکــت درآورده و زنــگ خطــر ایــن فاجعــه بــه صــدا درآمــده اســت. نــگاه کلــی از 
یــه دور نســبت بــه نقــش زن در ســینمای ایــران نشــان می دهــد آنچــه دربــارۀ زنــان حائــز اهمیــت اســت،  زاو
نــوع پوشــش و شــاخص جنســیتی آنــان اســت نــه ُبعــد انســانی و معنــوی. البتــه وجــود پررنــگ نقــش زن 
هیــچ گاه به طــور مطلــق از جانــب مســئوالن باالرتبــه نفــی نشــده اســت. بــرای مثــال رهبــر انقــاب در دیــدار 
 به نظــر مــن، 

ً
بــا اعضــای صداوســیما پیرامــون نقــش زن در ســیمای جمهــوری اســامی بیــان می دارنــد: »اوال

ــه زن حرف هــای  ــر اســت. زن هــای مــا مظلومنــد. مــن راجع ب نقــش زن هرچــه برجســته شــود، خیلــی بهت
یــاد و بحث هــای فراوانــی دارم. مســأله ی زن واقعــًا مســأله ی مهمــی اســت. یــک عــده توجــه نمی کننــد و  ز
به عنــوان یــک مســأله ی نمایشــی کــه حــاال ُمــد روز اســت، حــرف می زننــد. خــوب؛ گرایش های فمینیســتی 
و گرایــش خــاص غربــِی درمــورد زن هــم کــه به جــای خــود محفــوظ اســت؛ امــا اصــل نقــش زن در خانــواده، 
ــه آن هــا کــم  ــًا ب در اجتمــاع، ارزش و اهمیــت زن و امــوری از ایــن قبیــل، چیزهایــی اســت کــه مــا حقیقت

پرداخته ایــم و از ایــن کــم پرداختــن خســارت هــم می بینیــم. خــوِد ایــن یــک مســأله اســت.«3 
باایــن وجــود، جهــت پیداکــردن جایــگاه واقعــی زن در ســینمای ایــران می بایســت هــدف از تولیــد فیلــم و 

بینــی کــرد تــا دچــار انحرفــات در مســیر نشــویم.  ســاخت آن را باز

نقش زن در سینمای جهان
و  مبانــی  در  انسجام بخشــی  و  وحدت دهــی  در  تــاش  گســترده،  و  پردامنــه  تاشــی  در  غــرب  تمــدن 

امام خمینی )ره(  		

آیت اهلل سید محمد بهشتی  		



73

14
00 

من
  به

م  |
ده

 یاز
اره

شم
ی  |  

ورز
خرد

اســت یــا خــود ســینما ایــن شــیوه از نــگاه بــه زن را 
ــاور  ــرض اول را ب ــردم، ف ــه م ــت؟ عام ــب زده اس قال
دارنــد. بدیــن صــورت کــه ســینما را تصویــری از 
می داننــد  فعلــی  انســان های  زندگانــی  و  آرزوهــا 
و در نتیجــه، نــگاه بــه زن در ســینما را برداشــتی 
ــم در  ــه زن می داننــد. ســینما و فیل ــگاه مــردم ب از ن
از امید هــا و  نــگاه ایشــان، داســتان هایی اســت 
ناامیــدی مــردم کــه بــا مقــداری اغــراق و اضافاتــی 
جزئــی همــراه شــده. همچنیــن در نظــر ایشــان، 
هــر نســل، ســینمای خــود را براســاس شــرایط و 
زندگانــی و آرزوهــای خــود می ســازد؛ امــا بــا نگاهــی 
دقیق تــر متوجــه می شــویم کــه برخــاف نظــر عامــه 

می کنــد. فرهنگ ســازی  نیــز  ســینما 
تبلیــغ  قالــب  در  نمایشــی  دیگــر  بیانــی  بــه 
یق  تشــو امــا  اســت؛  حکایــت  هرچنــد  اســت. 
تکیــه  موجــود  رفتارهــای  بــر  هرچنــد  و  اســت 
بتوانــد  آنچــه  هــر  اســت.  آینده ســاز  ولــی  دارد؛ 
چنــد ســاعت، چشــم و گــوش و فکــر و خیــال 
مخاطــب خــود را بــدون هیــچ مقابلــه ای تحــت 
ِگل وجــودی  ســلطه خــود قــرار دهــد، قطعــًا در 
بــر  آغــازی  کــه  می کنــد  ایجــاد  طرح هایــی  او 
داد  نشــان  ســینما  دنیاســت.  ز  امــرو داســتان 
می توانــد به راحتــی در مرزهــای فرهنگــی جامعــه 
مــردم  عامــه  فرهنــگ  در  و  کنــد  ایجــاد  تغییــر 
کــه نقش هــای  گــذارد. منصفانــه نیســت  تأثیــر 
مکمــل در ایــن انحطــاط فرهنگــی درنظــر گرفتــه 
نشــوند؛ امــا به هیچ وجــه نقــش پررنــگ ســینما 
یــی  یدیو فراموش شــدنی نیســت، ســینما و آثــار و
به راحتــی امــکان تأثیرگــذاری و فرهنگ ســازی 
دارنــد و تقلیــل نقــش ایشــان بــه آینــه، اشــتباهی 
ــوان  ــه به عن ــه آنچ ــت. در نتیج ــاده انگارانه اس س
جایــگاه زن در ســینما درحــال نمایــش اســت، 
اســت،  بــی  غر فرهنــگ  از  برخاســته  فقــط  نــه 
یــت شــده توســط ســینما نیــز هســت.  بلکــه تقو
مؤثــر  مبلــغ،  آینــه ای  ســینما   ، دیگــر بیــان  بــه 
ســعی  و  اســت  خیــال  جنــس  از  همچنیــن  و 
خیــال  گــوش،  و  چشــم  جــادوی  بــا  می کنــد 
تأثیــر  تحــت  را  خــود  مخاطــب  احساســات  و 
زنــان  وجــودی  ســاختار  باتوجه بــه  دهــد.  قــرار 

پذیــری آن هــا از ســینما  نیــز  کــه احســاس محور هســتند و همراهــی بیشــتری بــا خیــال دارنــد، تأثیر
پذیــری کمتــری  بیشــتر اســت. برخــاف ایشــان، مــردان هرچنــد بــا داســتان پیونــد می خورنــد؛ امــا تأثیر
کــه بــا روحیــه ی حســی،  را متحمــل می شــوند. البتــه ایــن نســبت، کلــی اســت و هســتند مردانــی 
، بــاب  پذیــری باالیــی از خــود نشــان می دهنــد. درمقابــل هســتند زنانــی کــه درحیــن مشــاهده آثــار تأثیر
ــی  ــای اصل ــوی نقش ه ــد زن را به س ــینما بخواه ــر س گ ، ا ــر ــند. در آخ ــته باش ــود بس ــر خ ــذاری را ب تأثیرگ
گــر به عنــوان ابــزاری  ، ا خــود ســوق دهــد، به راحتــی می توانــد ایــن کار انجــام دهــد. و از ســوی دیگــر
یــن زمان هــا  یــن نتایــج را در کوتاه تر ک تر بــرای انحــراف زن از نقــش اصلــی خــود بــه کار گرفتــه شــود، هولنا

رد، لــذا تأثیــر ســینما در جایــگاه و نقــش زن، تأثیــری معنــادار و مهــم اســت.  به دســت مــی آو
یــان نیــاز داشــته؛ امــا به نــدرت تصویــری واقعــی از زنــان را ارائــه داده اســت. تنهــا در  ســینما همــواره بــه پری رو
دهه هــای اخیــر اســت کــه ســینما می کوشــد ســیمای واقعــی زنــان را نشــان دهــد. ســینما از روز اول بــه زنــان 
نقــش داده اســت. به نــدرت می تــوان فیلمــی را بــدون هنرپیشــه ی زن تصــور کــرد؛ امــا ســینما کــه بیــش از 
هــر هنــر دیگــری بــه عکس بــرداری از واقعیــت نزدیــک اســت، ســالیان دراز تصویــری مخــدوش و وارونــه از 

زنــان ارائــه داده اســت. 
پژوهشــی از »مرکــز تحقیقــات زنــان در دانشــگاه پنســیلوانیا« ایــن کاســتی ها را بــا آمــار نشــان می دهــد کــه 
نتیــج آن بدیــن شــرح اســت: از میــان 855 فیلــم ســینمایی کــه بیــن ســال های1950 تــا 2006 میــادی تولید 
ــد کــه فیلم هــا  ــان اغلــب در صحنه هــای سکســی ظاهــر می شــوند. همیــن تحقیــق می گوی شــده اند، زن
ــادی  ی ــوان از منظرهــای ز یــخ هالیــوود را می ت مــردان را در کلیشــه های خشــونت آمیز نشــان می دهنــد. تار
یــادی  یــادی گرفــت کــه همــه ی آن هــا خوشــایند نیســت. هالیــوود کلیشــه های ز نگریســت و درس هــای ز
درمــورد زنــان رواج داده کــه مهم تریــن آن هــا »زن جــوان و دل فریــب«            اســت. گویــا زنــی کــه بــا ایــن کلیشــه 
همخــوان نباشــد، لیاقــت و شایســتگی نــدارد کــه روی پــرده ســینما بیایــد و اگــر بیایــد حداکثــر در نقــش 

، آشــپز یــا کلفــت خانــه اســت.4 پرســتار
از همــان روزهــای نخســت پاگرفتــن صنعــت ســینما در اواخــر قــرن نوزدهــم، زنــان از فهرســت عوامــل مؤثــر 
یــم یــا دســتیاری  فیلم ســازی حــذف شــدند. البتــه کار بخش هــای غیــر فنــی، چــون طراحــی صحنــه و گر
ــان در  ــد نشــان می دهنــد کــه نقــش زن ــا ایــن حــال، پژوهش هــای جدی ــود. ب ــان ب ــه زن تهیه کننــده متعلــق ب
ســینمای آن دوران، آن قدرهــا هــم بی اهمیــت نبــوده اســت و برخــی از آنــان بــه کارگردانــی، تهیه کنندگــی، 

تدویــن و فیلم نامه نویســی پرداختــه و مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر رونــد تولیــد فیلــم اثرگــذار بوده انــد. 

نتیجه گیری
ــان فعالیت هایــی در عرصه هــای  ــروز و ظهــور ســینما، زن ــد گفــت از همــان ابتــدای ب ــا ایــن اوصــاف بای ب
مختلــف شــکل گیری یــک فیلــم و یــا هــر آنچــه کــه مربــوط بــه ســینما می شــود، داشــته اند و این گونــه 
نبــوده اســت کــه زن نقشــی در ســینما نداشــته باشــد؛ امــا میــزان ایــن فعالیــت و یــا اثرگــذاری درطــول زمــان و 
دهه هــای مختلــف، متفــاوت بــوده اســت.  جایــگاه و نقــش زن در ســینمای جهــان، از فرهنــگ و اهــداف 
ــی  ــی گاه ــن جهت ده ــت. ای ــده اس ــو ران ــه جل ــرب را ب ــای غ ــی برنامه ه ــه و به نوع ــادی گرفت ی ــر ز ــرب تأثی غ
باعــث شــده تــا دیــد خوبــی از زن در جهــان بازتــاب کنــد و گاهــی هــم فقط به ابعاد جســمانی زن توجه شــده 
اســت کــه همیــن توجــه غلــط، باعــث شــده تــا واقعیــت و ذات زن از جایــگاه واالی خود نزول و ســقوط کند. 
پــس بــا ایــن تفاســیر مــا بایــد بــا نگاهــی نقادانــه نســبت به جایــگاه زن در ســینما، متوجــه ایــن مســأله شــده 
باشــیم کــه نقــش زن در ســینما، دارای فــراز و نشــیب های فراوانــی بــوده اســت؛ بــه ایــن دلیــل که این ســؤال در 
ذهــن انســان ها و به ویــژه زنــان و منتقــدان ایــن مســأله مطــرح شــده اســت کــه آیــا ســینما از بــدو ورود و پــا بــه 
عرصــه گذاشــتن، باعــث پیشــرفت و نــگاه درســت و واقعــی بــه زنــان شــده اســت و یــا نگاهــی مادی گرایانــه و 
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گونــه بــه زن داشــته و زن را ابــزاری بــرای رســیدن  کاال
بــه تجارتــی پرســود دیده و به شــخصیت و جایگاه 
واقعــی زن توجــه چندانــی نداشــته اســت؟! اگــر 
ایــن، نــگاه غالــب ســینما بــه زن باشــد؛ ایــن تفکــر 
را بایــد در مــا برانگیــزد کــه آیــا واقعــًا زن محــدود بــه 
یــک ُبعــد جســمانی اســت و صرفــًا بــرای پرفروش تــر 
شــدن فیلم هــا و به خاطــر جذابیت هــای ظاهــری 
از زنــان اســتفاده شــده اســت و یــا به دنبــال تحقــق 
زن  وجــودی  فلســفه ی  و  معنــا  بــه  بخشــیدن 
به عنــوان یــک انســان بــوده اســت؟! آنچــه کــه بایــد 
دانســت ایــن اســت که جایگاه و نقــش واقعی زنان 
در ســینمای ایــران و یــا جهــان گــم شــده اســت. 
باتوجه بــه ایــن نکتــه کــه شــاید ســینما خدمــات 
ارزنــده و یــا کمــک شــایانی بــرای نشــان دادن زن 
داشــته اســت؛ امــا بایــد بــه ایــن مســأله هــم فکــر 
کنیــم کــه زاویــه دیــد و نــوع نــگاه مــردم و مخاطبــان 
ســینما بــه جایــگاه و شــأن و منزلــت زنــان از زمــان 
تــا  ســینما  بــه  زنــان  ورود  و  ســینما  شــکل گیری 
به حــال چیســت؟ آیــا نگاهــی مثبــت بــه جایــگاه 
زن دارنــد؟ آیــا قائــل بــه ایــن هســتند کــه ســینما 
داده  نشــان  را  زن  وجــودی  واقعیــت  به درســتی 
اســت و یــا معتقدنــد مــا تــا بــه رســیدن بــه جایــگاه 

یــم؟• واقعــی و نقــش زنــان فاصلــه دار
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گــون در عرصــه فنــاوری اطاعــات موجــب بــروز پدیده هــا  در چهــار دهــه گذشــته، پیشــرفت های گونا
و تحــوالت جدیــدی در فضــای رســانه و ارتباطــات رســانه ای شــده اســت. ابزارهــای رســانه  ای نویــن، 
گاهی بخشــی،  ، اطاعــات و پیــام، بــا هــدف آ به ســبب داشــتن تــوان پاســخگویی بــه نیازهــای تولیــد خبــر
گــون به وســیله ای ضــروری و حتــی حیاتــی  ایجــاد ســرگرمی و گــذران فراغــت، از راه تولیــد برنامه هــای گونا
بــرای زندگــی تبدیــل شــده اند؛ طوری کــه بــدون دسترســی بــه آن هــا تقریبــًا زندگــی غیرقابــل تصــور اســت. 
بــه مــوازات تحوالتی کــه در زمینه هــای ســخت افزاری ارتباطــات جمعــی به وجــود آمــده، در جنبه هــای 
نرم افــزاری و محتــوای ارائــه شــده در رســانه ها نیــز تغییراتــی چشــمگیر و بســیار منظــم رخ داده اســت کــه 
همیــن امــر باعــث شــده تاحــدی از اهــداف اولیــه خــود فاصله بگیــرد. دیپلماســی رســانه  ای و فرهنگی که 
به شــدت در خدمــت اســتراتژی های سیاســی و حتــی در برخــی دوره  هــا به عنــوان راهبردهــای نظامــی قــرار 

گرفتــه اســت، مصــداق بــارز آن می باشــد. 

سینما، نبرد تسخیر اذهان
هالیوود، ابزار رسانه ای امپریالیسم فرهنگی
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گســترده ای در اقصــی نقــاط جهــان رواج می دهــد. 
شــرکت های چنــد ملیتــی رســانه ای و غول هــای 
اطاعاتــی یکــی از دالیــل جهانی شــدن رســانه ها 
به شــمار می رونــد؛ ایــن شــرکت های بــزرگ و غــول 

ــوند. 7 ــر می ش ــزرگ و بزرگ ت ــر روز ب ، ه ــر پیک
شــامل:  متحــده  ایــاالت  رســانه ای  غــول  شــش 
یشــن«10،  پور «8، »وایــاکام«9، »نیــوز کور »تایــم وارنــر
»والــت  و  یــک«12  الکتر »جنــرال  »برتلزمــان«11، 
دیزنــی«13 هســتند کــه بــا در اختیــار داشــتن ده هــا 
ماهــواره  ای،  شــبکه های  رســانه ای،  ســازمان 
تولیــدات بــازی و ســرگرمی، کمپانی هــای تولیــد 
فیلــم ســینمایی و صدهــا فعالیــت اقتصــادی 
راســتای  در  مهمــی  نقــش   ، دیگــر فرهنگــی  و 
اهــداف امپریالیســم فرهنگــی ایــاالت متحــده ایفا 

 . می کننــد

نظم نوین جهانی در راستای همگرایی 
فرهنگی

بررســی وقایــع و اتفاقــات پــس از جنــگ جهانــی 
ــه پژوهشــگران  دوم می توانــد درس هــای بزرگــی را ب
عرصــه مطالعــات سیاســی و راهبــردی بدهــد. 
درس هایــی کــه  هــر یــک می توانــد نشــان دهنده 
بدمنشــی حکومت هــای بــزرگ غربــی در کشــتار 
کســب  به ســبب  جهــان  سراســر  بی  گنــاه  مــردم 
علیــه  متفقیــن  حملــه  باشــد.  بیشــتر  منفعــت 
 1945 اوت  در  متفقیــن  پیــروزی  و  متحدیــن 
یــکا در  بــا اســتفاده از دو بمــب اتمــی توســط آمر
هیروشــیما و ناکازاکــی و نیــز پیروزی هــای میدانی 
ــر از  ــون نف ــا میلی ــا، ده ه ــه نازی ه ــرخ علی ــش س ارت
افــراد بی  گنــاه را حیــن جنــگ بــه کام مــرگ کشــاند 
و بیــش از صدهــا میلیــون نفــر در سراســر جهــان، 
بی خانمــان شــدند و یــا پــس از جنــگ به دلیــل 
قحطی هــای فــراوان بــه وضــع فجیعــی درگذشــتند. 
ــان  ی این هــا بخشــی از نتایــج قدرت طلبــی دو جر
باطــل علیــه هــم بــود. درواقــع پیــروزی یکــی از ایــن 
دســت  کاخ هــای  فتــح  و  جنــگ  در  یانــات  جر
نیافتنــی برلیــن، انشــقاق اساســی را در فاتحــان 
نبــرد به وجــود آورد. تــا جایی کــه تقســیم بندی های 
و  گرفــت  شــکل  جهــان  سراســر  در  دوگانــه ای 

امــروزه کشــورهای اســتعمارگر کــه ایــاالت متحــده را می تــوان ســرآمد آن هــا نــام بــرد، در تاش انــد کمتــر از 
جنــگ ســخت و نظامــی بهــره ببرنــد و یــا درصــورت اقدامــات نظامــی، بــه مــوازات آن، اقدامــات گســترده 

، بــرای بــه زانــو درآوردن حریــف انجــام دهنــد.  رســانه ای_فرهنگی نیــز
یــکا در هفدهــم دســامبر 1955، ُمهــر تأییــد  «1 رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمر ایــن جملــه از »آیزنهــاور
یــم، جنگــی  دکتریــن ایــن کشــور در حــوزه فــوق می باشــد کــه اعــام کــرد: »بزرگتریــن جنگــی کــه در پیش دار
اســت بــرای تســخیر اذهــان انســان ها« و ایــن آغــاز نــوع جدیــدی از اســتعمار بــود که در شــکل »امپریالیســم 
ــاالی تکثیــر  ــاال و نیــز قابلیــت ب فرهنگــی«2 نمــود پیــدا کــرد. جذابیــت فــراوان، قــدرت و ســرعت انتقــال ب
محصــوالت صنعــت ســینما؛ یعنــی طیــف وســیع فیلم هــا، ســبب شــده اســت کــه دنیــای غــرب به عنــوان 
مختــرع و صاحــب اولیــه ایــن صنعــت، در کنــار ســایر ابزارهــای رســانه  ای نوین، بیشــترین اســتفاده را از آن 
یــژه را در ایــن  درجهــت تبلیــغ و ترویــج فرهنــگ و ارزش هــای خــود در جوامــع دیگــر بــه کار ببــرد و ســهمی و
تی چــون هالیــوود، از بزرگتریــن گام هــا در ایــن  راســتا بــه ایــن صنعــت اختصــاص دهــد. تأســیس تشــکیا

راســتا بــود کــه در ایــن نوشــتار بــه آن پرداختــه می شــود. 

امپریالیسم فرهنگی
بــرای درک بهتــر مفهــوم امپریالیســم فرهنگــی، ابتــدا بایــد اشــاره کنیــم بــه مفهــوم ســلطه فرهنگــی. ســلطه 
فرهنگــی، عبــارت اســت از مبادلــه یــک جانبــه ی عناصــر و پدیده هــاى فرهنگــی. گــروه ســلطه گر ســعی 
می کنــد بــا تکیــه بــر اهــرم قــدرت اقتصــادى، نظامــی، سیاســی، تبلیغــی و رســانه ای خویــش، باورهــا، 
ارزش هــا، و رفتارهــاى خــود را بــر قــوم دیگــر حاکــم نمایــد و هویــت فرهنگــی گــروه مقابــل را تضعیــف، 

ــود ســازد. 3 تخریــب و ناب
یــف فــوق، امپریالیســم فرهنگــی نشــان دهنده نوعــی نفــوذ فرهنگــی اســت کــه کشــوری  براســاس تعر
از طریــق آن می توانــد اســاس تصــورات، ارزش هــا، معلومــات و هنجارهــای رفتــاری و نیــز روش هــای 
، امپریالیســم فرهنگــی »به کارگیــری قــدرت  زندگــی خــود را بــه کشــورهای دیگــر منتقــل  کنــد. بــه بیــان دیگــر
سیاســی و اقتصــادی بــرای پراکنــدن ارزش هــا و عادت هــای فرهنــگ متعلــق بــه آن در میــان فرهنگ هــای 

غیرمتجانــس اســت«. 4
صحنــه   ، حاضــر درحــال  متحــد،  ملــل  ســازمان  و  یونســکو  همچــون  مجامعــی  اینکــه،  مهــم  نکتــه 
مباحثه هــای شــدید و انتقــادی در زمینه  هــای حاکمیــت و امپریالیســم فرهنگــی هســتند؛ 5 چــرا کــه 
یــکا،  بــه وظایــف اصلــی خــود به معنــای واقعــی عمــل نمی کننــد. امپریالیســم غــرب بــه ســرکردگی آمر
درحالی کــه بــرای اعمــال قــدرت نظامــی از طریــق نیروهــای بازدارنــده و مقابلــه بــا معارضه جویی  هــای 
ــرای حفــظ مواضــع جهانــی بی ثبــات و  روزافــزون در بســیاری از مناطــق ســابقًا پذیــرا، محدودیــت دارد؛ ب
ــاوب_  ــر نگوییــم متن ــد خویــش، اســتراتژی ها و اســباب  چینی  های مکمــل _اگ بیــش از پیش مــورد تهدی
یــک، همچنــان توجــه فزاینــده  ای کســب می کنــد.  را گســترش داده اســت. در ایــن میــان، حــوزه ایدئولوژ
از تکنولــوژی پیچیــده  کمک گرفتــن  بــا  اقنــاع، دســت کاری فکــری و رســوخ فرهنگــی  تکنیک هــای 
برد  ارتباطــات کــه در قالــب برنامه  هــای فضایــی دارای گرایــش نظامــی، توســعه یافتــه اســت، پیوســته در کار

یــکا، اهمیــت بیشــتر و تعمدی  تــری پیــدا کرده  انــد. 6 قــدرت آمر
 ، بهتــر بــه تعبیــر  یــا  و  و یکپارچه ســازی فرهنگــی  امپریالیســم فرهنگــی، همگونــی  روایــت خاص تــر 
کیــد  ــر ایــن نکتــه تأ آمریکایی کــردن فرهنــگ جهانــی اســت؛ نظریه پــردازاِن پایبنــد بــه چنیــن دیدگاهــی ب
ــه سیســتم های ماهــواره ای،  ــع فرهنــگ از جمل ی ــع اصلــی تولیــد و توز ــر مناب می کننــد کــه آمریکایی هــا ب
یــع برنامه هــای تلویزیونــی  ســاخت فنــاوری اطاعــات، بنگاه هــای خبــری، صنعــت تبلیــغ، تولیــد و توز
و صنعــت فیلم ســازی، ســلطه ای بامنــازع دارنــد؛ بنابرایــن ایــاالت متحــده، فرهنــگ خــود را به صــورت 
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بــاور  بــه  کــه  جهانــی  تجــارت  ســازمان  و  پــول 
بازنگــری  نیازمنــد  هســتند،  نامقــدس  تثلیــث 

 31 اساســی اند«. 
ســبک زندگــی آمریکایــی بــرای تحقــق نظــم نویــن 
از طریــق غول هــای رســانه ای، عاوه  بــر  جهانــی 
مــردم ایــاالت متحــده، بســیاری از مــردم جهــان را 
ــر از خــود کــرده اســت و همیــن فرهنــگ  نیــز متأث
غالــب منتشــر شــده، کم کــم ســبب از بیــن رفتــن 
کــه  خرده فرهنگ هــای بومــی و محلــی می شــود 
ایجــاد  فرهنگــی«32  »همگرایــی  یــک  درنهایــت 
حاصــل  فرهنگــی  همگرایــی  ایــن  می کنــد. 
از طریــق رســانه ها،  کــه  فرهنــگ غالبــی اســت 
مــورد  را  خرده فرهنگ هــا  و  فرهنگ هــا  ســایر 
تهاجــم قــرار داده اســت. حاصــل چنیــن فرآیندی، 
آمریکایــی  فرهنــگ  و  زندگــی  ســبک  یــج  ترو
و  نظــم  نوعــی  کــه  اســت  جهــان  سراســر  در 
یکسان ســازی نســبی را بــرای حکمرانــی بهتــر و 
یــکا ایجــاد نمــوده اســت. مهم تریــن  راحت تــر آمر
ابــزار ترویــج فرهنــگ آمریکایــی، پدیــده »هالیــوود« 
ــا هالیــوود  و ســینمای هالیــوود اســت. در ادامــه ب

آشــنا می شــویم.  بیشــتر 

هالیوود از شکل  گیری تا فرمانروایی فرهنگی
غربــی  شــمال  در  منطقــه  ای  هالیــوود 
ســینمای  صنعــت  قلــب  کــه  »لس آنجلــس«   
 متــرادف 

ً
یــکا اســت و به همیــن دلیــل معمــوال آمر

یــکا شــمرده می شــود. هالیــوود  آمر بــا ســینمای 
گســترده  ای  دامنــه ی  مفهــوم،  یــک  به عنــوان 
از  خاصــی  شــکل  برمی گیــرد.  در را  معانــی  از 
فیلم  ســازی، تولیــد صنعتــی فیلــم، کارتلــی بــزرگ 
رویکــردی  یــا  و  رســانه ای  بــزرگ  شــرکت های  از 
بــرای  فزاینــده جهانــی(  آمریکایــی )و به شــکلی 
دیــدن چیزهاســت. هالیــوود یــک پدیــده پیچیــده 
اجتماعــی، فرهنگــی و صنعتــی اســت و مســلمًا 
بزرگ تریــن و تأثیرگذارتریــن مرکــز تولیــد فرهنگــی 
اســت.33  بــوده  گذشــته  قــرن  یــک  در  جهــان 
پیــش از تأســیس هالیــوود، صنعــت فیلم ســازی 
 ،1895 درســال  داشــت،  وجــود  یــکا  آمر در 
تحــت عنــوان  فیلم ســازی  کمپانی هــای  اولیــن 

جهــان، زاده دو ابرقــدرت جدیــد به نــام کمونیســم14 و لیبرالیســم شــد. کمونیســت بــه سرپرســتی شــوروی، 
پا آن را اســاس جهان می دانســت  ایدئولوژی ای را پســندید که مارکس پس از وقایع انقاب صنعتی در ارو
و ماحصــل آن را ســنتزی می پنداشــت کــه از درون فاصلــه طبقاتــی و شــکاف های اجتماعــی به وجــود 
می آمــد. درواقــع تفکــر مارکسیســم15 و به تبــع آن کمونیســم، برگرفتــه از اندیشــه هایی بــود کــه در درونــش بــا 
یریــن بــر طبقــه حاکــم، قــدرت را بــرای همــگان بــه ارمغــان مــی آورد و  یختگــی طبقــات و فتــح طبقــه ز به هم ر
دیگــر انســانیت و شــعارهای بــه ظاهــر همگانــی،  جــای خدامحــوری و یگانه پرســتی را می گرفــت؛ امــا ایــن 
تفکــر نیــز نتوانســت بلــوک شــرق را متحــد کنــد، انشــقاق تفکرهای مختلــف همچــون لنیســم، مائوئیســم، 
... بحــران هویتــی   را به وجــود آورد کــه در دهــه 1990 و براســاس  اندیشــه های آزادی خواهانــه فیــدل کاســترو16 و
پیش بینــی امــام خمینــی)ره( بــه فروپاشــی منجــر شــد و کشــورهای به هــم ســنجاق زده بلــوک شــرق را 
همچــون ســلول چرکیــن بــه دامــان جهــان پــس زد. برهمیــن اســاس تنهــا تفکــر جهــان؛ یعنــی غرب بــه ظاهر 

باقــی مانــد کــه خــود را داعیــه دار مدیریــت و حاکمیــت مطلــق در جهــان می پنداشــت. 17
فهــم و اندیشــه های تفکــر لیبرالیســتی را بایــد بــه بعــد از دوران رنســانس و عصر افــرادی همچــون »دانته«18، 
«21و دیگــران دانســت. تــا جایی کــه ایــن  «20 و اومانیســت هایی همچــون »بیونــدو »پتــراک«19، »بوکاچیــو
ــار زد  ــا را کن ــه ی پاپ ه ــه دیکتاتورمآبان ــدرت مطلق ــد و ق ــی گردی ــرم مذهب ــه دوران رف ــا منجرب ــر بعده تفک
یــش«24 و »کالــون«25 و دیگــران را بــه جهــان غــرب معرفــی نمــود.  «22، »وایکلیــف«23، »آلر و امثــال »لوتــر
تفکــری کــه بعدهــا به جــای آن کــه دیکتاتــوری بیــش از 10 قرنــِی کلیســاهای قــرون وســطا را بزدایــد، مفهــوم 
»انســان محوری« را جایگزیــن آن کــرد. مفهومــی کــه هیــچ ارزشــی در آن به عنــوان مهم تریــن ارزش انســانی 
قلمــداد نمی گشــت و مفاهیــم منکــر بــه عکــس و اصالــت خــود، تبدیــل بــه مفهومــی ارزشــی و افتخارآمیــز 
... بخشــی از ایــن بی ارزشــی و پســتی انســانی در ایــن تفکــر  گردیــد. کشــتار بی  گناهــان و غیرنظامی هــا و
برابــر حــس غرورآفریــن بلــوک شــرق،  یــان گــه گاه توانســت در یبــای ایــن جر اســت. هرچنــد شــعارهای ز
عــوام فریبــی خاصــه خــود را داشــته باشــد؛ ولــی ســرانجام او را نیــز همچــون دیگــر رقیــب خــود از درون 
یــک و سیاســی ایــاالت متحــده، یکه تــازی ایــن  نابــود خواهــد ســاخت. 26 بــا از میــان رفتــن رقیــب ایدئولوژ
ــور و  ــه در آرای الگ ــی ک ــم نوین ــورد. نظ ــم خ ــی« رق ــن جهان ــم نوی ــه »نظ پای ــدی بر ــن جدی ــا دکتری ــدرت ب ابرق
کلینتــون27 ردپــای آن را می تــوان یافــت. بیــل کلینتــون، رئیــس جمهــور وقــت ایــاالت متحده طی ســخنرانی 
یــکا را  یــکا جهــت ایســتادگی بایــد تغییــر یابــد. تغییــری کــه آرمان هــای آمر در ســال 1993 بیــان کــرد: »آمر
ــا تپــش زمــان خــود حرکــت  حیــات، آزادی و خوشــبختی بخشــد و از آن هــا محافظــت کنــد. گرچــه مــا ب

یــت مــا بی انتهاســت«. 28 می کنیــم؛ ولــی مأمور
در عصــر رســانه های نویــن جهانــی، کســب قــدرت نــرم بــه مراتــب راحت تــر از به دســت  آوردن و نگــه داری 
قــدرت ســخت اســت؛ درصورتی کــه دولت هــا بتواننــد مفاهیــم جدیــد امنیتــی را بــرای خــود بــاز تعریــف 
کننــد، دیگــر مجبــور نیســتند لشــکرهای عظیــم نظامــی خــود را تقویــت کننــد. هــدف قــدرت نــرم، 
 ، تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی خارج و ســپس داخل کشــور اســت؛ وســایل ارتبــاط جمعی در جهــان امروز

جهان هــای ذهنــی و غیرواقعــی را بــه دنیــا مخابــره می کننــد. 29
»نظــم نویــن جهانــی« در حقیقــت، جنــگ نرمــی اســت کــه ایــاالت متحــده بــا در اختیــار داشــتن ابزارهــای 
نویــن ارتباطــی و از طریــق ترویــج فرهنــگ و ســبک زندگــی آمریکایــی بــه اقصــی نقاط جهــان درحــال انجام 
آن اســت و این گونــه القــاء می کنــد کــه همــه بایــد از ایــن ســبک زندگــی پیــروی کننــد. نظــم نوینــی کــه بــر 
یــکا تحقــق می یابــد و نهادهــای بین المللــی همچــون  مبنــای قوانیــن و مقــررات القــاء شــده توســط آمر
ســازمان ملــل و اقمــارش، تحــت نفــوذ ایــاالت متحــده، جــاده صاف کــن آن اهــداف به حســاب می آینــد. 
«30 ضمــن انتقــاد بــه نهادهــای بین المللــی بیــان مــی دارد: »در هندســه ی نویــن جهانــی،  »جــری مانــدر
ــی  ــدوق بین الملل ــی، صن ــک جهان ــون بان ــی، همچ ــادی بین الملل ــای اقتص ــل و نهاده ــاد بین المل اقتص 14
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»بیوگــراف«35 توســط دو  »سلیجپلی اســکوپ«34 و
شــخص بــه  نام هــای »ویلیامســلیج«36 و »کنــدی 
دیکســون«37 راه انــدازی شــد و در ایــن میــان چنــد 

فیلــم کوتــاه نیــز ســاخته شــد. 
شــد،  ســاخته  هالیــوود  در  کــه  فیلمــی  اولیــن 
بــه  کــه  بــود  دقیقــه ای  هفــده  و  کوتــاه  فیلمــی 
»دی،  توســط  و  »بیوگــراف«  کمپانــی  ســفارش 
، گریفیــث«38  فیلم ســاز آمریکایی، ســاخته  دبلیــو
درآمــد.  نمایــش  بــه  مــارس ســال 1910  ده  در  و  شــد 
اولیــن فیلــم ســینمایی هالیــوود توســط کمپانــی 
اکتبــر  و شــش  بیســت   ،39» »نســتور هالیــوودی 
کــه نــام آن  ســال 1911 کلیــد خــورد. ایــن فیلــم 
یســتی«40  مشــخص نیســت، بــه کارگردانــی »الکر
البتــه  شــد.  ســاخته  »هورســلی«41  بــرادران  و 
عنــوان  تحــت  هالیــوود،  برجســته  فیلــم   اولیــن 
کارگردانــی  بــه   1914 ســال  در  زن نمــا«  »مــرد 
»سســیل. ب. دمیــل«42 ســاخته شــد و از یــک 
ســال بعــد نیــز هالیــوود به طورگســترده تولیــدات 

کــرد. 43 خــود را آغــاز 
آثــار تلویزیونــی  هالیــوود بزرگ تریــن تولیدکننــده 
و ســینمایی در جهــان، همــواره در آثــار خــود بــه 
یــکا  ــه آمر حمایــت از سیاســت های جنگ طلبان
یــژه  پرداختــه اســت و افــکار عمومــی جهــان به و
جنگ افــروزی  کــه  بــاور  ایــن  بــه  را  آمریکاییــان 
یــکا در جهــت اهــداف بشردوســتانه اســت،  آمر
کار  روی  زمــان  از  هالیــوود  اســت.  داده  ســوق 
یــکا در  ییــس جمهــوری آمر آمــدن »ویلســون«44 ر
ســال 1917 بــه تبلیغــات جنــگ پرداختــه اســت. 
افــکار   ، ییس جمهــور ر بــا  هم صــدا  هالیــوود 
عمومــی آمریکاییــان را متقاعــد کــرد کــه تصمیــم 
مصیبت بــار بــرای درگیــر شــدن در جنــگ جهانی 
اول واقعًا کار درست و خوبی است. از آن هنگام 

تعهــد هالیــوود در ســتایش از جنــگ به عنــوان منافــع مالــی ایــاالت متحــده، پیامدهــای فاجعه آمیــزی بــر 
قــی و هنــری فیلم هــا داشــته اســت. 45 محتــوای اخا

ــرای فراموشــی غم هــای خــود  ــا به دنبــال راهــی ب ــر آن داشــت ت ــار مخــرب جنــگ جهانــی اول، مــردم را ب آث
باشــند. دهــه بیســت بــرای هالیــوود، دهــه تغییــرات ســریع بــود، در ایــن دهــه مــردم به خاطــر ویرانی هــای 
به جــا مانــده از جنــگ جهانــی اول، به دنبــال راهــی بودنــد تــا ایــن همــه غــم و ناراحتــی را به دســت فراموشــی 
بســپارند. از همیــن زمــان بــود کــه کم کــم فیلم هایــی بــا صحنه هــای غیراخاقــی و خشــن رونــق یافــت. 46
آنچــه کــه از شــواهد پیداســت، هالیــوود شــکلی از تولیــد صنعتــی محصــوالت فرهنگــی اســت. بــه قــول 
»ادوارد جــی. اپســتاین«47 نویســنده کتــاب »اقتصــاددان هالیــوودی: واقعیــت مالــی پنهــان در فیلم هــا«، 
هالیــوود یــک ماشــین پول ســازی اســت؛ امــا ایــن ماشــین پول ســازی چگونــه کار می کنــد. اپســتاین 
می  گویــد کــه تــا ســال 1948 میــادی اســتودیوهای هالیــوودی تنهــا یــک منبــع درآمــد داشــتند و ایــن منبــع 
ــای  ــدند راه ه ــور ش ــوودی مجب ــتودیو  های هالی ــون، اس ــری تلویزی ــا فراگی ــا ب ــود؛ ام ــینما ب ــه س ــد گیش درآم
ــود.  ــازار ســرگرمی  های خانگــی ب ــر ب ــد آن  هــا تمرکــز ب ــرای درآمدزایــی پیــدا کننــد. روش جدی ــدی را ب جدی
در اقتصــاد جدیــد صنعــت ســرگرمی، نه تنهــا فــروش گیشــه ای فیلم هــا ســهم کمتــری در درآمدهــا دارد، 
یابــی فیلم  هــا بــرای اکــران ســینمایی، ســود ناشــی از فــروش  بلکــه باتوجــه بــه رشــد فزاینــده هزینه هــای بازار
فیلم  هــا به شــدت کاهــش یافتــه اســت و حتــی در برخــی مــوارد بــه صفــر رســیده اســت. هم  اکنــون تقریبــًا 
تمــام درآمــد اســتودیوهای هالیــوودی از فــروش محصــوالت خانگــی )ماننــد دی وی دی فیلم هــا( و پخــش 
تلویزیونــی تولیداتشــان اســت. درواقــع اســتودیو ها توانســته  اند راه هایــی پیــدا کننــد کــه محصوالتشــان را 

حتــی بــه آدم هایــی کــه اهــل ســینما رفتــن نیســتند، بفروشــند. 48

گون سیاست های هالیوود را تعیین می کنند وال استریت و پنتا
بــا نگاهــی بــه تولیــدات هالیــوودی بــه ایــن موضــوع پــی خواهیــم بــرد کــه عملکــرد هالیــوود آن چنــان هــم کــه 
یرمجموعه هــای آن بیــان می کننــد، مســتقل نیســت. چــرا کــه هالیــوود در بســیاری  برخــی کارگردانــان و ز
یــکا پیش رفتــه و در ایــن راه تــاش می کنــد تــا  از مواقــع گام بــه گام بــا دســتگاه های سیاســی_امنیتی آمر

یــکا در عرصــه ی جهانــی باشــد.  همیشــه توجیه کننــده و به نوعــی تبیین گــر رفتارهــای آمر
یــرا ایــن  ، هالیــوود به عنــوان بــازوی تبلیغاتــی منتقــدان مالــی »وال اســتریت«  عمــل می کنــد؛ ز از یــک ســو
بانک هــای وال اســتریت و بنگاه هــای ســرمایه گذاری هســتند کــه صاحــب اســتودیوهای فیلم ســازی 

بــوده و آن هــا را کنتــرل می کننــد. 
گــون بــرای  ، پنتا بنابرایــن وقتــی می گوییــم هالیــوود، منظــور مــا دقیقــًا وال اســتریت می باشــد. از ســوی دیگــر
یــژه ای در هالیــوود تأســیس کــرده اســت. ایــن دفتــر در ســال 1954 راه  انــدازی  پیشــبرد اهــداف خــود اداره و
ــاز را  ــا فیلم س ــت صده ــر توانس ــن دفت ــاروخ«49 ای ــتی »دان ب ــت سرپرس ــال اول تح ــل س ــول چه ــد. درط ش
متقاعــد کنــد کــه بــرای ارائــه چهــره موجــه از ارتــش ایــاالت متحــده، تغییراتــی را در فیلم هــای خــود اعمــال 
گــون بیشــتر به صــورت غیرمســتقیم و میانجی گرایانــه اســت؛ امــا نکتــه مهــم ایــن  کننــد. گرچــه نفــوذ پنتا
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بــه ترویــج همــان ایدئولــوژی آمریکایــی پرداختــه و 
یشــه های ملــی خویش  همــه هویــت و فرهنــگ و ر

را از خاطــر بردنــد. 54

اهداف نظامی و نژادپرستانه
 1980 دهــه  در  هالیــوود  فیلم هــای  مجمــوع  در 
میــادی، ذهنیــت نظامی  گرایانــه را پــرورش مــی داد 
و بنابرایــن در نقــش نمایندگــی فرهنگی ظاهر شــد 
ــرای چنیــن سیاســت  های  کــه حمایــت مــردم را ب
تهاجمــی بســیج کنــد. پاســخ هالیــوود به ایــن رفتار 
بین  المللــی و تهاجمــی آمریــکا، تولیــد فیلم هایــی 
دربــاره عملیــات تهاجمــی و یــا نجــات بــود کــه در 
مجمــوع دربــاره ضــرورت و نیــاز بــه طــرح نیــروی 
نظامــی قدرتمنــد آمریــکا در آن ســوی آب ها بحث 
می کردند. ترســیم جنگ ســرد در ســاخت این  گونه 
فیلم هــا اولویــت داشــت. جنــگ ســرد »جدیــد« در 
جهانــی رخ داد کــه در آن اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــید؛  ــم پاش ــد از ه ــی بع ــود و اندک ــده ب ــف ش ضعی
در  جدیــدی  خارجــی  دشــمن  و  شــر  بنابرایــن 
مقیــاس جهانــی می  بایســت جایگزیــن شــوروی 
فیلم هــای  خصــوص  در  مهــم  نکتــه  می شــد. 
ایــن دو دهــه ایــن اســت کــه نوعــی اکشــن جدیــد 
ســاح  های  از  کــه  هســتیم؛  شــاهد  آنهــا  در  را 
پیشــرفته  تری بهــره می گیــرد کــه ایــن موضــوع نیــز 
یــک  جالــب توجــه اســت؛ چــرا کــه برتــری تکنولوژ
ــه رخ می کشــد.  آمریــکا در ســاخت ســاح را هــم ب
یــادی، نژادپرســتی  یرکــی بســیار ز ــا ز ایــن فیلم هــا ب
حساســیت  لفــاف  بــا  را   1980 دهــه  فیلم هــای 
ــج  « تروی ــر - موقرت ــهربان  تر ــی »مـ ــی فرهنگ تکثرگرای
می کننــد. این  گونــه تصویرپــردازی، شــکل و نوعــی 
از خشــونت فرهنگی اســت که حتی از فیلم های 
حادثــه  ای پیشــین کــه در آن هــا خشــونت، باشــکوه 
چــه  اگــر  بــود،  خطرناک  تــر  می شــد،  داده  جلــوه 
نمایــش خشــونت )جســمانی( آزاردهنــده اســت؛ 
 1990 دهــه  فیلم هــای  فرهنگــی  خشــونت  امــا 
اهمیــت فرهنگــی و نیــز سیاســی بیشــتری داشــت. 

همذات  پنداری55
یــژه  به و ســینما  کم نظیــر  قابلیت  هــای  از  یکــی 

گــون قــرار بگیرنــد. همان طــور کــه در مطالــب قبــل گفتــه  اســت کــه همــه فیلم نامه هــا بایــد مــورد تأییــد پنتا
شــد، برخــی از فیلم هــا مصــداق کامــل تبلیــغ جنــگ هســتند. هالیــوود از ایــن وضــع راضی بــود و فیلم های 
گــون را دربــاره ملــل مختلــف، گروه هــای قومــی و اجتماعــات مذهبــی تهیــه می کــرد.50 جنگــی مــورد نظــر پنتا

دکترین دشمن فرضی
یــکا ایــن اســت کــه همیشــه بایــد یک دشــمن حتی دشــمن خیالی داشــته باشــد؛  دکتریــن امنیــت ملــی آمر
یــه  ل ایــاالت و به دنبــال آن تجز چــرا کــه تنهــا راه حفــظ و انســجام ایــاالت متحــده و جلوگیــری از اســتقا
ایــاالت متحــده، همیــن مقولــه می توانــد باشــد. در دهــه 1990 تهدیــد شــوروی به طــور عمــده از بیــن رفــت 
و جعــل تصویــر دشــمن جدیــد در دســتور کار هالیــوود قــرار گرفــت. بعضی هــا در هالیــوود وظیفــه جعــل 
تصویــر دشــمن کلــی را بــدون اشــاره بــه گــروه یــا ملــت خاصــی پذیرفتنــد. در آن زمــان بهتریــن ایــده حملــه 
، بنیادگرایــی اســامی، به عنــوان عامــل  موجــودات فضایــی از ســایر کــرات بــه زمیــن بــود و بــا یــازده ســپتامبر

تهدیــد ایــاالت متحــده مطــرح شــد کــه بــر ایــن اســاس فیلم هــای متعــددی نیــز ســاخته شــد. 51

هدایت افکار عمومی، تحریف و رواج پوچ گرایی
هالیــوود وقایــع دروغ را به گونــه ای تفســیر می کنــد تــا همــه مــردم بــه راحتــی آن را بپذیرنــد، نشــان دادن چهــره 

یخــی یــخ بــا ارجــاع تقطیــع شــده از اســناد تار یــکا، دســتکاری و تحریــف تار خــوب و مظلــوم از ارتــش آمر
و یــا آماده ســازی افــکار عمومــی داخلــی و جهــان بــرای حــوادث و وقایــع پیــش رو کــه توســط سیاســت های 
ســلطه گرانه ایــاالت متحــده رقــم می خــورد؛ از جملــه اقدامــات هالیــوود در ایــن زمینــه اســت. ایــن کار 
ــا انتشــار فیلم نامه هایــی کــه متــن آن هــا تقریبــا مشــابه بــا حــوادث واقعــی اســت انجــام می شــود. بدیــن  ب
ترتیــب مــردم تفســیر رســانه های گروهــی کنتــرل شــده توســط دولــت را بــاور می کننــد. 52 از دیگــر ترفندهــای 
هالیــوود، رواج پوچ گرایــی اســت. رواج پوچ گرایــی در جهــان، ذهــن مــردم را بــرای قبول دروغ های بــزرگ آماده 
می کنــد. امــروزه بــا ضعیف تــر شــدن حــس واقع گرایــی، تمایــل بــه قبــول ترکیب هــای ذهنــی پوچ گرایانــه و 
عبــث قوی تــر شــده اســت. چنیــن اجتماعــی مســتعد قبــول دروغ هایــی اســت کــه منجربــه جنگ هــای 

بــزرگ جهانــی و باعــث تحــوالت ناگهانــی و عمــده می شــود. 53

کشورها جذب هنرمندان سایر 
وقتــی در دو دهــه پایانــی قــرن بیســتم، هالیــوود بــه تجدیــد حیــات خویــش از طریــق تأســیس اســتودیوهای 
بــه ظاهــر مســتقل در کنــار کمپانی هــای اصلــی اقــدام کــرد تــا بتوانــد بــا جــذب فیلم ســازان دیگــر کشــورها، 
ل جــدی شــده بــود، بازســازی کنــد و از طــرف دیگــر  گنجینــه ایــده و طــرح خویــش را کــه دچــار اضمحــا
ــا  ــز پی گیــری کنــد، فیلم ســازان مطــرح دنی یــک جهانی ســازی را در عرصــه ســینما نی آرمان هــای ایدئولوژ
یــکا گــرد آورد. برخــی ایــن اقــدام را فرصتــی بــرای دســتیابی بــه  یــر چتــر خــودش و ســینمای آمر را در ز
تکنولوژی هــای پیشــرفته غــرب بــرای ســاخت فیلــم و اثــر خــودی پنداشــتند؛ امــا ماجــرا آن چنــان کــه ایــن 
گاه  ــان چنــان جــذب هالیــوود و ســینمای آن شــدند کــه ناخــودآ ــد، پیش نرفــت و آن گــروه تصــور می کردن 14
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هالیوود بزرگ ترین تولیدکننده آثار تلویزیونی و سینمایی در جهان، همواره در آثار خود 
بــه حمایــت از سیاســت های جنگ طلبانــه آمریــکا پرداختــه اســت و افــکار عمومــی جهــان 
به ویــژه آمریکاییــان را بــه ایــن بــاور کــه جنگ افــروزی آمریکا در جهت اهداف بشردوســتانه 

اســت، ســوق داده اســت. 
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بــا  همذات  پنــداری  ایجــاد  قــدرت  هالیــوود، 
شــخصیت  های فیلم هــا اســت کــه هرچــه میــزان 
ایــن همذات  پنــداری، بیشــتر باشــد، اثرگــذاری 
و  بــود  خواهــد  بیشــتر  تماشــاگر  بــر  فیلــم  یــک 
گر  تماشــا وجــود  از  عمیق  تــری  روانــی  الیه  هــای 
قابلیــت  ایــن  از  بخشــی  درمی  آیــد.  تصــرف  بــه 
همذات  پنــداری ناشــی از ویژگی هــای ســتارگان 
فیلم هــای هالیــوود،  در  اســت. همــواره  ســینما 
، چــه  یگــران تواناتــر مشــاهده شــده اســت کــه باز
اثرگــذار  بــازی  بــا  چــه  و  مثبــت  نقش هــای  در 
ایجــاد  قــدرت  مثبــت،  نقش هــای  مقابــل  در 
همذات  پنــداری مخاطبــان بــا شــخصیت  های 
کرده  انــد.  ایجــاد  را  فیلم هــا  ســفید  و  مثبــت 
بســیاری اوقــات به منظــور تأثیرگــذاری عمیق  تــر 
عاطفــی و همذات  پنــداری بیشــتر مخاطــب،  از 
ــت و  ــای مثب ــای نقش  ه ــرای ایف ــودکان ب ــان و ک زن
ســفید بهــره گرفتــه شــده اســت. درواقــع، ســتارگان 
 
ً
معمــوال کــه  جذابی  انــد  انســان  های  هالیــوود، 

قــدرت  فریبنده  انــد.  و  قــوی  و  خوش  قیافــه 
هــم  و  جهت  دهنــده  به مثابــه  هــم  را  ســتارگان 
به عنــوان ابــزار بیــان مســائل اجتماعــی، اغلــب 
ــه ایــن می داننــد کــه می تواننــد همذات  پنــداری  ب
گر را برانگیزنــد. نتیجــه ایــن می شــود کــه  تماشــا
از ایــن کــه در کنــار ایــن ستارگـــان خـــواستنی قـــرار 
بــه  و  یــم، احســاس خرســندی می کنیــم  می گیر
شــکل  دهی  در  ســتارگان  قــدرت  ترتیــب  ایــن 
مقاصــد  برخــی  بــرآوردن  یــا  مــا  انتظــارات  بــه 
یــک افزایــش می یابــد. البتــه هنــوز در ایــن  ایدئولوژ

اســت.  یــان  جر در  فراوانــی  بحث هــای  بــاره 

سخن پایانی
 علی رغــم قــدرت نفــوذ بــاالی رســانه های فرهنگی 
یــژه هالیــوود در اجــرای دســتورات گرداننــدگان  به و
خــود در راســتای برقــراری نظــم نویــن جهانــی، در 
امیــدی در اذهــان  بارقه هــای   ، ســال های اخیــر
عمومــی متفکــران جهــان در حــال شــکل  گیری 
اســت کــه بنیــان ایــن امپریالیســم فرهنگــی را مــورد 
ــرار داده اســت. درواقــع نظــم بین الملــل  هجمــه ق
جهانــی در دهه هــای اخیــر بیشــتر دســتخوش 

یگــران بین المللــی از وضــع موجود  انــواع تحــوالت شــده اســت کــه همگــی حاکــی از ناراضــی بــودن اکثــر باز
و نظــم مســتقر اســت. تحــوالت ســال های اخیــر در خاورمیانــه و دنیــای اســام نیــز حکایت از اعتــراض به 
یــکا دارد. ایدئولوژی هــای گذشــته و حال، مطابق با نیازهای امروز بشــر نیســت  نظــم مســتقر بــه رهبــری آمر
و بســیاری از ملت هــا در پــی تغییــرات اساســی هســتند. ایــن نشــان می دهــد کــه هندســه  جدیــد جهانــی 
درحــال شــکل گیری اســت و نظــام جمهــوری اســامی ایــران، براســاس دیــدگاه و بیانــات رهبــری، مؤثــر در 
ایــن هندســه نویــن جهانــی اســت. 56 مقــام معظــم رهبــری در بیانــات خــود بارها و بارهــا به این تغییــرات در 
هیمنــه امپریالیســم فرهنگــی اشــاره داشــته اند و نظــم مســتقر بین المللــی را بــه چالــش کشــیده اند. ایشــان 
ــه کل  ــا اعضــای خبــرگان رهبــری در ســیزده شــهریور 1393 اظهــار داشــتند: »در نــگاه کان ب در دیــدار ب
جهــان _و از جملــه بــه منطقــه- انســان بــه ایــن نکتــه  اساســی برخــورد می کنــد کــه نظــم مســتقر حاکم قبلی 
دنیــا درحــال تغییــر و تبدیــل اســت... و ایــن نظــم درحــال تغییــر اســت... «. از نظــر ایشــان، نشــانه های بــروز 
یــرا هندســه   نظــام نویــن چندوجهــی در مقابــل نظــام یک جانبه گرایــی ســلطه، اکنــون برجســته اســت؛ ز
غلــط بین المللــی موجــود از ســاختارهای معیــوب، منســوخ، ناعادالنــه و غیردموکراتیــک تشــکیل شــده 

اســت کــه نیازمنــد بازنگــری اســت.• 
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ــر از به دســت   در عصــر رســانه های نویــن جهانــی، کســب قــدرت نــرم بــه مراتــب راحت ت
آوردن و نگــه داری قــدرت ســخت اســت؛ درصورتی کــه دولت هــا بتواننــد مفاهیــم جدیــد 
امنیتــی را بــرای خــود بــاز تعریــف کننــد، دیگــر مجبــور نیســتند لشــکرهای عظیــم نظامــی 
خــود را تقویــت کننــد. هــدف قــدرت نــرم، تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی خــارج و ســپس 
داخــل کشــور اســت؛ وســایل ارتبــاط جمعــی در جهــان امــروز، جهان هــای ذهنــی و 

غیرواقعــی را بــه دنیــا مخابــره می کننــد. 
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زنــان همــواره پــای ثابــت فیلم هــای ســینمایی ایرانــی بــوده و هســتند. محــال اســت کــه کارگردانــی بــدون 
حضــور زنــان بــه ســاخت فیلمــی اقــدام کنــد و در فیلم هــای عاشــقانه بــه تصویــر لیلــی داســتانش نپــردازد یــا 
در فیلم هــای خانوادگــی مــادر خانــواده را بــه نمایــش نگــذارد. زنــان در ســینمای ایــران حضــوری فعــال دارنــد 
و از پیــش از انقــاب تاکنــون هنرپیشــگان زن بــه ایفــای نقــش  پرداخته انــد. از فداکاری هــا و ایثــار مادرانــه 
گرفته تا خباثت ها و دشــمنی ها، ســیمای گوناگونی توســط زن ایرانی در ســینما نمایش داده شــده اســت.  
نقــش زن، مــادر و جایــگاه ایــن شــخصیت در خانــواده و جامعــه یکــی از مســائلی اســت کــه در ســینمای 
کشــور مــا بــه آن بســیار پرداختــه شــده و آثــار متعــددی بــه روی پــرده ســینما رفتــه اســت، تــا جایــی کــه 
، یکــی از  نقش هــای بســیار مانــدگار و خاطره انگیــزی از ایــن شــخصیت وجــود دارد و بــر خــاف نقــش پــدر
شــخصیت های مــورد توجــه در آثــار ملــودارم اســت. البتــه در ســینمای جهــان نیــز همــواره زن نقــش مهمــی 
در ســاختار و روایــت داســتان داشــته اســت. هــر چنــد تفــاوت بحث برانگیــزی بــر نــگاه هنــر به حضــور زنان 
در فیلم هــای ســینمایی بیــن تولیــدات ایرانــی و خارجــی وجــود دارد. اغلــب تولیــدات خارجــی از زن بــرای 
جــذب مخاطــب باالتــر اســتفاده می کننــد، و کارگردانــان بــا اســتفاده از جاذبه هــای زنانــه مخاطبــان را بــه 
تماشــای فیلــم خــود می  نشــانند. ایــن نــگاه در ســینمای ایران تقریبــًا وجود نــدارد و حضــور زن در نقش های 
مختلــف مبیــن ارائــه مفاهیــم اصیــل و نمادیــن اجتماعــی اســت. بنابرایــن از چنــد منظــر می تــوان نقــش زن 

را در ســینمای ایــران ترســیم کــرد. 
ــرای شــکل گیری  ــه حــوزه ســینما، کــه اولیــن شــرط ســاختاری ب یگــران زن ب ــان و باز مًا ورود کارگردان

ّ
مســل

ســینمای زن اســت، نقــش مهمــی در بازنمایــی و پررنــگ شــدن زنــان در ســینمای ایــران پــس از انقــاب 
نــی«  اســامی دارد. زمانی کــه بــرای اولیــن بــار کارگردانــان زن مثــل »رخشــان بنــی اعتمــاد« و »تهمینــه میا
یگــران زن مثــل »فریمــاه فرجامــی« و دیگــران نیــز از حــوزه تئاتــر به ســینما راه یافتند.  وارد ســینما شــدند و باز
یگــران زن بــه ســینما، از یــک طــرف موضوعــات مختلــف از دیــد زنانــه بازنمایــی  بــا ورود فیلمســازان و باز
شــدند، و از طــرف دیگــر مســائل خــاص زنــان کــه تــا پیــش از آن کمتــر در ســینما جنبه مرکزی پیــدا می کرد، 

یــه دیــد زنــان شــکل گرفــت.  بــه شــکل وســیع تری مطــرح شــد و ایدئولــوژی جدیــدی بــر پایــه زاو
دربــاره ماهیــت زن در ســینمای ایــران بایــد گفــت، کــه از آغــاز فیلم فارســی در کشــور مــا طــی ســالیان دور 
، آنچــه بــه نــام فیلــم عرضــه شــد، بــه زن ایرانــی توهیــن کــرد و بانــگ اعتراضــی نیــز برنخاســت. موجــود  و دراز
عجیبــی کــه بــه نــام زن ایرانــی در فیلم هــا بــه نمایــش درآمــد، هیــچ وجــه اشــتراکی بــا زنــان مــا نداشــت و اگــر 
کســی تمایــل داشــت فقــط بــا دیــدن فیلــم ایرانــی زن ایرانــی را بشناســد، گمــان می بــرد کــه اینجــا ســرزمین 
ــرد اســت. ســینمای ایــران در ســال های اخیــر از لحــاظ پرداختــن بــه 

َ
زنــان رقاصــه و خواننــدگان دوره گ

موضوعــات و مســائل زنــان و حضــور چشــمگیر زنــان و بازنمایــی هویــت ایــن جنــس در قالــب روایــات 
گــون، دســتخوش تغییــر و تحــوالت عینــی و ملموســی بــوده اســت. در فیلم هــای  داســتانی فیلم هــای گونا
بســیاری نــه تنهــا نقــش اصلــی بــه زنــان داده شــده، بلکــه کل موضــوع ایــن فیلم هــا حــول محــور زن و مســائل 
و مشــکات مربــوط بــه آنهــا شــکل می گیــرد کــه ایــن مســئله باعــث تعریفــی دوبــاره از شــخصیت و هویــت 
جنســیتی زن و بازنمایی متفاوت او نســبت به گذشــته در عرصه سینماســت. در واقع تصویرســازی های 

چندگانــه ای از زنــان عرضــه شــده کــه مهم تریــن آنهــا در ادامــه تشــریح شــده اســت. 

چهره هفت گانه زن در سینمای ایران
ا ز ما د ر ی فد ا کا ر تا قا تلی جا نی
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از ســال 1352 که ســینما در ایران دچار شکســت 
تجــاری شــده بــود، بــاز هــم مســئله زن بی هویــت 
در آن مرســوم بــود. زنــان در ســینمای ســال 1352 
بــه بعــد در نقــش معشــوقه نمــود داشــتند. به عــاوه 
ظاهــر  بــدکاران  نقــش  در  زنــان  دوران  ایــن  در 
می شــدند. تجــاوز بــه زن عنصــر غالــب فیلم هــای 
یــب  فر از  پــس  زن  کــه  اســت  دوره  ایــن  ایرانــی 
قتــل  بــه  اثــر تعصــب خانوادگــی  بــر  یــا  خــوردن 
می رســید یــا بــه ازدواج طــرف مقابــل درمی آمــد و یــا 
آواره شــهرها می شــد. ایــن رونــد تــا قبــل از انقــاب 

اســامی 1357 ادامــه داشــت. 
امــا سیاســت گذاری حضــور زن در ســینمای پس 
از انقــاب اســامی، تثبیت جایــگاه زن در جامعه 
اســت و پاســخ به این دیدگاه که زن نه تنها ابزاری 
بــرای تفریــح و ســرگرمی نبــوده بلکــه مضــاف بــر آن 
بــر فرهنگ ســازی جامعــه  تأثیرگــذاری خاصــی 
دارد. هــر چنــد کــه در ایــن دوران شــاهد صعودهــا 
و افول هایــی در معرفــی زنــان در ســینمای پــس 
زنــی  حضــور  امــا  هســتیم،  اســامی  انقــاب  از 
متفــاوت از زِن قبــل از انقــاب اســامی، بــا توجــه 
رقــم  را  فرهنگــی  و  اجتماعــی  ســاختارهای  بــه 
زد. بازنمایــی نقــش زن در دو دورۀ مــورد بررســی، 

جنسیت و زنانگی
جنســیت از آن دســت مفاهیمــی اســت کــه بــه شــیوه های مختلفــی نمایــش داده می شــود. ســینما را 
می تــوان ابــزاری قــوی بــرای نمایــش، ســاخت و برســاخت فرهنــگ جنســیتی دانســت. ســینما بــه عنــوان 
ــر فرهنــگ جنســیتی بگــذارد بــه همیــن دلیــل نقــش تولیــد  یــک رســانه عمومــی می توانــد تأثیــر مهمــی ب
یــرا بــا تولیــد انبــوه و جــذاب هــم می توانــد کلیشــه های جنســیتی ســنتی  محتــوای آن بســیار مهــم اســت. ز
گاهــی برای  را بــه نفــع گروهــی خــاص تولیــد کنــد و هــم می توانــد بــا انتقــاد از تقســیم کار جنســیتی موجب آ

تــوده اجتمــاع باشــد. 
اگــر مــروری بــر فیلم هــای جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر داشــته باشــیم، درخواهیــم یافت کــه فیلم هایی 
یت زنان رشــد چشــمگیری داشــته اســت. در ســینمای پیش از انقاب شــاهد تصویر مخدوشــی  با محور
از زنــان بودیــم کــه عمدتــًا در نقش هــای پایین دســت و در جامعه مردســاالرانه، توســری خور و حقیر نمایش 
ــخیف و  ــای س ــه در نقش ه ــی و لذت جویان ــگاه جنس ــا ن ــب، ب ــذب مخاط ــرای ج ــا ب ــدند و ی داده می ش
بــی ارزش قــرار می گرفتنــد. ایــن نــگاه حقیرانــه در ســینمای پــس از انقــاب از بیــن رفــت و جــای خــود را بــه 
امــر قدســی مادرانگــی و اسطوره ســازی از چهــره وفــادار مــادر داد. بــه طــوری کــه در ســینمای هشــت ســال 
دفــاع مقــدس شــاهد ظهــور مــادران شــهید بــا نمایــش اســطوره ای و آرمانــی شــهامت و رشــادت هســتیم. 
نشــان دادن جســارت زنــان بــه عنــوان شــخصیتی مســتقل از مــرد، در ســینمای دفــاع مقــدس نمودهــای 
فراوانــی دارد. زنــی کــه قدرتمنــد و تواناســت و بــا فــداکاری و مهــر و عطوفــت مادرانــه، درد جــان کاِه شــهادت 
فرزنــد و یــا همســر را بــه دوش می کشــد و خــود مرهمــی بــرای زخــم دیگــران نیــز می شــود. در فیلــم ســینمایی 
، هم ســنگ  »از کرخــه تــا رایــن«، خواهــر نمــود اقتــدار و عــزت جانبــازی شــیمیایی اســت. بــه بیانــی دقیق تــر
یــن اجتماعــی، زن غیرســنتی و بــه اصطــاح مــدرن در قالــب مثبــت  بــا تحــوالت اجتماعــی و تغییــر مواز
عرضــه شــد، امــا چــون باورهــای ســنتی بــر جامعــه حاکــم بــود، ایــن زن بــه عنــوان دختــری از طبقــه مرفــه 
معرفــی شــد تــا عــاوه بــر تضمیــن شــعارهایی کــه قهرمــان مــرد علیــه ایــن طبقــه می دادنــد، حرمت هــای 

اخاقــی جامعــه نیــز حفــظ شــود. 
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تغییــرات و تحــوالت چشــمگیری داشــته و ایــن 
تغییــرات در مــوارد مختلفــی ماننــد میــزان حضــور 
زنــان در فیلم هــا، کیفیــت مشــاغل، نــوع پوشــش، 
ــوالت  ــری از محص ــوع بهره گی ــی، ن ــه اجتماع طبق
مضامیــن  فــردی،  مهارت هــای  نــوع  فرهنگــی، 
دیالوگ هــا، میــزان تحصیــات، اعتقــادات، زبــان، 
مکانیســم حــل مشــکات شــخصی و خانوادگــی 
و غیــره بــوده اســت. هــر چنــد کــه حضــور زن در 
ــا تفاوت هایــی همــراه اســت کــه  ایــن دوران هــم ب
تحــوالت سیاســی- اجتماعــی چــون  از  ناشــی 
دوران انقــاب و جنــگ، ســازندگی و بازســازی 
... بــوده اســت. امــا از ویژگی هــای بــارز انقــاب  و
گاهــی  اســامی بــرای زنــان، به وجــود آمــدن ایــن آ
خــود  سرنوشــت  تعییــن  حــق  مــردم  کــه  اســت 
را دارنــد. از ایــن رو در ســینمای جنــگ هشــت 
ســاله، کــه در اصــل ســینمای مردانــه بــود، زنــان 

حضــوری چشــمگیری داشــتند. 
بــا  زنــان  حضــور   ،70 دهــه  ســال های  اوایــل  در 
ایفــای نقش هــای اصلــی بــه شــکل قــوی روی پرده 
بیــن بــه مراتــب بیشــتر  و فعالیــت در پشــت دور
 ، شــد. فیلم هایــی کــه زن در نقــش مــادری دلســوز
... ظاهــر می شــد. رشــد فرهنــگ و  ، پرســتار و دکتــر
ــتری  ــان بیش ــردم، زن ــان م ــامی در می ــت اس ذهنی
بســیاری  و زن موضــوع اصلــی  آمدنــد  کار  روی 
از فیلم هــا شــد و در ایــن شــرایط زنــان بــه ســوی 

ــد.  ــدن رفتن ــوری ش مح

مادرانگی و نقطه ثقل خانواده
زنــان ایرانــی در نقــش اثرگــذاران بنیــان فرهنگــی خانــواده، در نهادینــه کــردن ارزش هــای اصیــل ایرانــی و دینــی 
در خانــواده، در افــکار فرزنــدان و در نهایــت در بطــن جامعــه، نقــش مؤثــری دارنــد. هرچــه شــخصیت زن و 
مــادر از لحــاظ فکــری، عقیدتــی و رفتــاری بهینه تــر و عالمانه تــر باشــد، انســجام خانــواده را قوت می بخشــد 
و در نتیجــه جامعــه در ســامت روان و اندیشــه بــه ســر می َبــرد. نمایــش فــداکاری و مهــر مــادری از طریــق 
ســینما توان بالقوه ای در رفع و پیشــامد بســیاری از ناهنجاری های اجتماعی دارد. نباید اجازه داد چنین 
تصویــر مقدســی از مــادر بــه اغمــا رود و جــای خــود را بــه فرهنگ بیگانــه، مصرف گرایی، ظاهرســازی و بازی 
بــا تکانه هــای جنســیتی دهــد. در حقیقــت ســینما باید مأمنی بــرای تصویرســازی صحیح از نقش مــادران 
در خانــواده داشــته باشــد. اغلــب فیلم هــای ســینمای ایــران از قدیــم تاکنــون ماننــد »مهمــان مامــان«، »میــم 
«، »بــه همیــن ســادگی« و »شــیار 143« بــه نقــش مــادران به عنــوان امری قدســی و عنصری نمادین  مثــل مــادر
« نیــز  ، گذشــت، از خودگذشــتگی و فــداکاری اســت، پرداختــه اســت. حتــی فیلــم »هزارتــو کــه معیــار ایثــار
کــه روایتــی از گم شــدن پســربچه ای اســت کــه مــادرش بــرای یافتــن او بــه هــر دری می زنــد و از هیــچ امــری 

اجتنــاب نمی کنــد، مبّیــن نقــش مقــدس مادرانــه در فیلم هــای ســینمایی اســت. 
در ایــن بیــن کارگردانــان زن، بیشــتر بــر زنانگــی و مادرانگــی در ســاخت فیلم هــا توجــه کــرده و همچون نرگس 
، نقش مادری شــکل عمیق تــری از پیوند  ، از مــادر تصویــر الهــی را بــه ارمغــان آورده انــد. بــه عبارتــی دیگر آبیــار
هویــت زن بــه خانــواده را نشــان می دهــد. ایــن نــوع بازنمایــی بــا انتظــارات غالــب جامعــه از نقــش زن دارای 
هماهنگــی اســت و نشــانگر انتظــار عمومــی از زنــان بــرای حضــور در نقش هــای جنســیتی درون خانــواده 
اســت و بــه ایــن ترتیــب، هویــت آنهــا در ایــن چارچــوب تعریــف و تکمیــل شــده اســت، امــا در برخــی فیلم ها 
نیــز بــه خــارج از چارچــوب خانــواده منتقــل شــده و پــس از آن دوبــاره بــه قالــب قبلــی خــود را بازگشــته اســت. 

زنان قهرمان جنگ
دوران دفــاع مقــدس نیــز تجربــه دیگــری از ســیمای زن بــر پــرده ســینماهای ایــران دارد کــه بســیاری از 
نقش آفرینــی واقع گرایانــه زنــان از رخدادهــای جنــگ، مانــدگار و برجســته شــد. برخــی هنرپیشــگان زن در 
دوران دفــاع مقــدس چنــان خــوش درخشــیدند کــه نامشــان در ذهــن مخاطبــان مانــدگار شــد. بــرای مثــال 
یــا زارعــی« در فیلــم »شــیار 143« مصــداق ایــن  نــه« یــا بــازی »مر یــا« در فیلــم »گیا بــازی »فاطمــه معتمدآر
امــر اســت. مطالعــه ســینمای هشــت ســال دفــاع مقــدس نشــان می دهــد کــه نقــش برخــی زنــان بــه یــک زِن 
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کــه همسرانشــان مفقوداالثــر شــدند و بــا هــزاران 
مشــکل و درد مواجــه شــدند کــه ایــن واقعیت هــا 
ــه  ــده و ب ــول مان ــینمایی مغف ــار س ــان در آث همچن
آن پرداختــه نشــده اســت. مراجعــه بــه همســران 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  معظــم  شــهدای 
در  را  یــادی  ز تأثیرگــذار  روایت هــای  می توانــد 
اختیــار جامعــه هنــر قــرار دهــد و همچنــان روح 

ســینمای جنــگ را فــروزان نگــه دارد. 

کشن تصویر منفی زنان در سینمای ا
این طــور نبــوده کــه در ســینمای ایــران تنهــا شــاهد 
نمایــش زنــی در جایــگاه مــادر یــا فرزنــد و یا همســر و 
خواهــر باشــیم که بــه خوش نامی و عطوفت شــهره 
هســتند و در سراســر داســتان چهره ای یکنواخت 
و ســاده از خود نشــان می دهند. بلکه در بســیاری 
از فیلم هــای ســینمایی زنــان نقــش منفــی داشــته 
و در جایــگاه یــک قاتــل یــا فــراری، دزد یــا سردســته 
، فــردی شــرور و دردســرآفرین نیــز  باندهــای تبهــکار
نمــود داشــته اند. در واقــع کاراکتــر زن در ســینمای 
بــه  محــدود  و  داشــته  هفتگانــه  چهــره ای  ایــران 
بــرای  کلیشــه ای و خاصــی نیســت.  نقش هــای 
بــه   » »زهرمــار فیلــم  در  مقدمــی«  »شــبنم  مثــال 
کارگردانــی »جــواد رضویــان«، نقــش شــخصیتی 
« را بــازی می کنــد. او بــه دلیــل  منفــی بــه نــام »لیــا
، مــواد مخــدر می فروشــد، خافــکاری پیشــه  فقــر
کــرده و طــی ماجراهایــی از مداحــی باآبــرو اخــاذی 
« متناســب با شــخصیتش ادبیات  می کند. »لیا
یگــر در  متفــاوت و الت منشــانه ای دارد. همیــن باز
ــوز را  ــادری دلس ــش م ــش« نق ــت نک ــم »خجال فیل
دارد کــه از قضــا در ســن بــاال دارای فرزنــد دختــری 
میانســال  زنــی  »صنــم«  فیلــم  ایــن  در  می شــود. 
گاهــی  و  خودســرانه  رفتارهــای  از  کــه  اســت 
ــه ســتوه آمــده اســت. او  ــه همســر خــود ب ن بی عقا
در روســتا زندگــی می کنــد و بــا لهجــه مــن درآوردی 
کــه نمی تــوان آن را متعلــق بــه جغرافیــای خاصــی 
یگــر  دانســت، صحبــت می کنــد. امثــال ایــن باز
در ســینمای ایــران بســیارند و می تــوان بــه نمونــه 
دیگــری همچــون »گوهــر خیراندیــش« اشــاره کــرد. 
قهرمانــان هــزار چهــره ای کــه در هــر فیلــم و روایــت 

منتظــر منحصــر شــده ولــی در برخــی فیلم هــا از جملــه »کیمیــا« بــا بــازی »بیتــا فرهی« نفــش اول و یا نقشــی 
برابــر بــا مــرد بــه ایــن قشــر داده شــده اســت. در حقیقــت زنــان در چنــد فیلــم ســینمای دفــاع مقــدس در 

حاشــیه قــرار دارنــد و در برخــی فیلم هــای دیگــر نقــش کلیــدی را ایفــا کرده انــد. 
هــر چنــد در برخــی از فیلم هــای آثــار ســینمای دفــاع مقــدس، نقش هــای زنــان حــاوی دو وجــه متضــاد 
وسوســه کننده شوهرانشــان بــرای نرفتــن بــه جبهــه و یــا مشــوق آنــان بــرای حضــور در جنــگ اســت، 
امــا برجسته ســازی نقــش ایثارگــری در قالــب پرســتاری بــرای نقش هــای زنانــه کــه در کنــار نقش  هــای 
متفــاوت دیگــر خودنمایــی می کنــد، غیــر قابــل چشم پوشــی اســت. در مجمــوع بایــد گفــت کــه بیــان 
ــر  ــار تصوی ــینما در انتظ ــت و س ــه راه اس ــوز در میان ــدس هن ــاع مق ــان در دوران دف ــه آفرینی های زن حماس
بهتــر و هنرمندانه تــری از زنــان در ایــن دوران اســت. بــه عبارتــی در آثــار جدیــد ســینمای دفــاع مقــدس زنــان 
قهرمــان داســتان هســتند و ایــن نشــانه بلــوغ سینماســت؛ جنــگ بــه همــت زنــان و مــردان اداره شــده و زنان 
بــا پشــتیبانی از مــردان و بــا حضــور در صحنــه رزم و خــط مقــدم توانســتند خــاک کشــور را حفــظ کننــد. 
ــان نقش هــای متعــددی ماننــد خواهــری، همســری، مــادری و فرزنــدی را ایفــا می کننــد  در ایــن قالــب زن
و بنابرایــن اگــر نقش هــای مختلــف زن را در ســینما ببینیــم، یــک زن می توانــد جایــگاه واقعــی خــود را در 

ســینمای دفــاع مقــدس پیــدا کنــد. 
باوجــود آثــار چشــمگیری کــه در حــوزه دفــاع مقــدس وجــود دارد، هنــوز جــای برخــی نقش هــا خالــی 
کــه فقــدان بســیاری از نقش هــا نمــود دارد و ســوژه های  یــژه در زمینــه رشــادت های زنانــه  اســت. به و
متعــددی را می تــوان پــردازش کــرد کــه بــه دلیــل شــرایط جامعــه ی آن زمــان ســاخته نشــدند یــا هنــوز مــورد 
توجــه کارگردانــان واقــع نشــده اســت. زنانــی کــه در روزهــای ابتدایــی جنــگ در منــزل ماندنــد چــون تنهــا 
دارایــی آنــان در ُشــرف نابــودی بــود و حکــم خــاک وطــن را بــرای آن خانــواده بــازی کردنــد. یــا حتــی زنانــی 
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بــه نقش آفرینــی می پردازنــد و محــدود بــه یــک یــا 
چنــد نقــش ثابــت نیســتند. 

ایــران  ســینمای  در  عصیانگــر  زنــان  واقــع  در 
نمایــان  مجــذوب  و  یبــا  ز پوششــی  و  ظاهــر  بــا 
فیلم هــای  داســتان  چرخــش  و  می شــوند 
حضــور  بــر  هیجان انگیــز  و  اکشــن  ســینمایی 
مقتدرانه زنان در ظاهری خشــن و مغلوب کننده 
کیــد ایــن دســته از فیلم هــا نمایــش زنــی  اســت و تأ
کســب هویــت مســتقل و فردیتــی  بــرای  مــدرن 
زن  یــک  نقشــی  چنیــن  در  اســت.  آزادانه خــواه 
شــرور بــه دور از تعلقــات زنانــه، عشــق بــه همســر 
پــدر و  بــه خانــواده، مطیــع امــر  و فرزنــد، وفــادار 
خانــواده و غیــره اســت و صرفــًا بــه فتنه انگیــزی 
و رذالــت مشــغول اســت. هــر چنــد در برخــی از 
فیلم هــا شــاهد تقابــل نیکــی و پلیــدی یــا خیــر 
متفــاوت  نقش هــای  در  زنــان  و  هســتیم  شــر  و 
تصویــر  اصلــی،  ماهیــت  امــا  می گیرنــد  قــرار 
همــواره  ســینمایی  فیلم هــای  در  بدخــواه  زنــی 
بــوده  تابوشــکنی  و  ساختارشــکنی  معنــای  بــه 
کلیشــه ها را در هــم می شــکند و بــه  کــه  اســت 
ســوی نگاهــی نویــن گام برمــی دارد. بنابرایــن زن 
و  متنــوع  چهره هــای  دارای  ایــران  ســینمای  در 

اســت.  متاطــم 
ایــن تصویرســازی قــوت  در فیلم هــای دهــه 70 
می گیــرد و در ســینمای ایــران جــا خــوش می کنــد. 
در ایــن دهــه نــوع بازنمایــی زنــان بــه گونــه ای بــود کــه 
بیشــتر تصویــری از نیمــه احساســی شــخصیت 
کــه البتــه  زن را بــه تصویــر می کشــید. تصویــری 
تحــوالت  مــوازات  بــه  و  دهــه  ایــن  دوم  نیمــه  در 
اجتماعــی و سیاســی و در نتیجــه پررنگ ترشــدن 
کــرد.  جــدی  تغییــرات  زنــان،  اجتماعــی  نقــش 
بی تردیــد یکــی از مهم تریــن دالیــل پررنــگ شــدن 
نقــش زن، پــا بــه عرصــه گذاشــتن زنــان فیلمســاز 
نــی«، »رخشــان بنی اعتمــاد« و  ماننــد »تهمینــه میا
»پــوران درخشــنده« بــود کــه دورانــی ُپــرکار و جــدی 
را در عرصــه فیلمســازی آغــاز کردنــد و هــر یــک از 
منظــر خــود عــاوه بــر داشــتن نــگاه زنانــه، بیشــتر بــه 
مشــکات و دغدغه هــای اجتماعــی زنــان و زن 
تحصیلکــرده ایرانــی پرداختنــد. پــس از آن می تــوان 

نزدیــک شــدن فیلمســازان مــرد بــا رویکــردی متفــاوت بــه کاراکترهــای زنانــه را مؤثــر قلمــداد کــرد. در آغــاز ایــن 
یــوش مهرجویــی« از جملــه فیلمســازانی بودنــد کــه هریــک بــه شــیوه خــود و  راه »رخشــان بنی اعتمــاد« و »دار
بــا زاویــه دیــدی متفــاوت ســعی کردنــد تصویــری روشــن، واقعــی و قدرتمنــد از زنــان را بــه تصویــر بکشــند. بــه 
عقیــده برخــی منتقــدان، رخشــان بنی اعتمــاد در فیلــم »نرگــس« بــا موضوعــی تماشاگرپســند ســعی کــرد تــا 

خالــق ســبکی جدیــد باشــد. 
دهــه 70 بــا رســیدن بــه نیمــه، رویــی خوش تــر بــه ســینما نشــان داد و بــا بازتر شــدن دســت ســینماگران برای 
ترســیم بســیاری از مســائلی کــه تــا چنــد ســال قبــل از آن، جــزء خطــوط قرمــز بــه شــمار می رفــت، باعث شــد 
یــت آنهــا رنــگ و بــوی جدی تــری بگیــرد. بعــد از  حضــور زنــان در ســینما و ســاخت فیلم هایــی بــا محور
ســال 1376 ســینمای زنانــه و زن مــدرن بــه شــکلی جدی تــر ظهــور کــرد. ایــن زن مــدرن دارای مهارت هایــی 
« یــا  ماننــد رانندگــی و موســیقی بــود و بــا پوششــی بــه روز در فیلم هــا ظاهــر می شــد. فیلم هایــی ماننــد »قرمــز

»دو زن« بــا همیــن رویکــرد در نیمــه دوم دهــه 70 ســاخته شــده اند. 

نتیجه گیری
یــج ســینمای ایــران در مســیر خــود بــه ثبــات رســید و بــر رشــد و شــکوفایی روزانه اش افــزود تا بــه امروز  بــه تدر
کــه زنــان بــه اصلــی ضــروری بــرای ســینمای ایــران درآمده انــد کــه بــدون حضــور آنــان نمی تــوان صّحــه بــر 
موفقیــت فیلمــی گذاشــت. چهــره هزارگانــه زنــان در ایــن عرصــه نیــز نشــان از فرصتــی اســت کــه فرهنــگ 
نظــام اســامی در اختیــار ایــن دســته از هنرمنــدان قــرار داده اســت تــا در کنــار مــردان بــه ایفــای نقش هــای 

جــذاب بپردازنــد و خالــی از کلیشه ســازی و نــگاه ابــزاری، مســائل و مشــکات جامعــه را عرضــه کننــد. 
در مجمــوع بایــد گفــت کــه روایت گــری از زن و مفهــوم زن در ســینما بازنمایــی آنچــه در بطــن جامعــه 
وجــود دارد، نیســت بلکــه بیشــتر برســاخت واقعیــت دلخــواه از زن و ســوق دادن افــکار عمومــی بــه مفهــوم 
زن مطلــوب در چارچــوب موردنظــر نظــام فرهنگــی مســلط بــر جامعــه اســت. داشــتن یــک تصویــر کلــی 
ــرای رفــع چالش هــا و دوگانه هــا ضــروری  ــران ب از الگــوی زن موفــق و همچنیــن زن مــدرن در ســینمای ای
ــرا زن در  ی ــف دارد. ز ــر مضاع ــروزی تأثی ــدرن ام ــی م ــت در زندگ ل فردی ــتقا ــگاه رواج اس ــن ن ــت و در ای اس
جهــان مــدرن از روابــط منفعــل در محیــط زندگــی روزمــره و نگاه هــای ســنتی بــه خــود رهایــی یافتــه و امیــد 
ــد. در  ــش ده ــینما نمای ــرده س ــر پ ــی از آن را ب ــود و بخش ــک ش ــت نزدی ــای واقعی ــه انگاره ه ــه ب ــه آن دارد ک ب
ایــن صــورت اســت کــه نفــوذ فرهنگــی زن در ســینمای ایــران کامــاً مشــهود اســت. زن کاال یــا ابــزاری بــرای 
موفقیــت بیشــتر ســینماگران نیســت، بلکــه خــود پیــام آور مفاهیــم و مســائلی اســت کــه در واقعیــت در 
ــر کشــیدنش نیازمنــد نقش آفرینی هــای متفــاوت و متنــوع  ــه تصوی ــرای ب ــه آن گرفتــار اســت و ب جامعــه ب
اســت. هــر چنــد هنــر همــواره در جهــت کاالیی شــدن گام برداشــته، امــا فیلم هــای ســینمای ایــران نشــان 
ــع و  ــان وقای ــرای بی ــت و ب ــودی از واقعی ــه نم ــه مثاب ــه ب ــای زنان ــوارد نقش ه ــیاری از م ــه در بس ــت ک داده اس

ــد.•  ــای آن پرداخته ان ــه ایف ــدان ب ــران و هنرمن یگ ــده اند و باز ــق ش ــای روز خل رخداده

		  

در ســینمای پیــش از انقــاب شــاهد تصویــر مخدوشــی از زنــان بودیــم کــه عمدتــًا در 
نقش هــای پایین دســت و در جامعــه مردســاالرانه، توســری خور و حقیــر نمایــش داده 
می شــدند و یــا بــرای جــذب مخاطــب، بــا نــگاه جنســی و لذت جویانــه در نقش هــای 
ســخیف و بــی ارزش قــرار می گرفتنــد. ایــن نــگاه حقیرانــه در ســینمای پــس از انقــاب از بین 
رفــت و جــای خــود را بــه امــر قدســی مادرانگــی و اسطوره ســازی از چهــره وفــادار مــادر داد. 
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مقدمه
، وظایف  هســتی بخش گیتی از اوان آفرینش بشــر
گونــی بــر دوش دو جنســیت زن و مــرد گــذارد.  گونا
هم چنان کــه مــرد و زن بــا ویژگی هــای خــود، تــاش  
می کردنــد کــه بــه زندگانــی بشــری شــکل و ســامان 
دهنــد، ایــن تاش هــا را در کنــار هــم و دوشــادوش 
یک دیگــر بــه فرجــام می رســاندند کــه اگــر یکــی 
نبــود، دیگــری هــم محکــوم بــه ناکامــی و فنــا بــود. 

، زنــان کوشــیدند کــه کارویژه هــای  در ایــن رهگــذر
خویــش را بیابنــد و بــه غنــای آن بیفزاینــد. روحیــه  
آفرینش گری شــان  بــه  زنــان  فزاینــده ی  و  زاینــده 
ــا  ــازه می بخشــید کــه ب رنــگ و بویــی دیگرگــون و ت
و  و مادرانــه در هــم می آمیخــت  زنانــه  عواطــف 
رنــگ و بویــی غیرزمینــی می یافــت. در ایــن گفتــار 
تــاش شــده کــه بــه ویژگی هــای هنرآفریــن زنــان 
در نمایش گــری ایرانــی در ســینما و تئاتــر ایــران و 
یختارهــای ایــن دو هنــر پرداختــه  شــود.  گونه هــا و ر
یختارشناســی  یخــی و ر بنابرایــن دو جنبــه ی تار
در ایــن مقالــه بارزتــر اســت. شــیوه های مشــارکت 
و  موانــع  و  هم یاری هــا  ایــن  چنداچــون  زنــان، 
دســت اندازهای آن، موضــوع ایــن گفتــار اســت. 

جهان نمایش گری
هنر نمایش با زندگی انســان ســرو کار دارد و آینه ای 
اســت در برابــر هســتی. در ایــن نگــرش زیربنایــی، 

ک، مشــارکت اســت؛ مشــارکتی  هیــچ طبقــه، دســته، گــروه، صنــف و جنســیت بــر دیگــران برتــری نــدارد. مــا
جمعــی. در ایــن آینــه زنــان نیــز هم چــون مــردان حضــور دارنــد و چــه در آیین هــای نمایشــی، نمایش هــای 
ــه و چــه در فیلم نامه هــا و نمایش نامه هــا،  ــار ســینمایی، تیپ هــا و نشــانه های زنان ــا در فیلم هــا و آث آیینــی ی
شــخصیت های زنــان کارویژه هایــی مهــم و اساســی نمــودار ســاخته اند. از ســوی دیگــر به لحــاظ فطــری بــودن 

هنــر نمایــش، همــه انســان ها، اعــم از زن و مــرد، بــه انجــام و شــکل گیری آن رغبــت دارنــد. 
فراوانــی  زن  شــخصیت های  شــاهد  خارجــی،  و  ایرانــی  گــون  گونا نمایش نامه هــای  و  فیلم نامه هــا  در 
چهره پــردازان  کارگردانــان،  یگــران،  باز شــامل  نمایش ســازان  از  بزرگــی  بخــش  ایــن،  عاوه بــر  بوده ایــم. 
ــان _و حتــی  عــدم   ــد. دیگــر مشــارکت زن ــوان تشــکیل می داده ان ــا طراحــان صحنــه و عوامــل دیگــر را بان ت

گاه باعــث دغدغــه ی فکــری پژوهشــگران می شــود.  کــه  مشــارکت آنــان_ موضوعــی اســت 

ریختارهای نمایش گری ایرانی و مشارکت زنان در آن ها: 1 
کاروان  های نمایش واره  ای:  کاروانی یا  1. نمایش گری  های 

 : یختار عبارتند از یرگونه  های این ر یختارهای نمایش گری است. ز این نوع نمایش گری، از دیرینه  ترین ر
الــف- »سوگ گـــانی«؛ 2 بــر بنیــاد درون  مایــه ی انــدوه و ســوگ: معــادل آن در تئاتــر غربــی تــراژدی و درام 
یــه یــا شــبیه  خوانی اســت. تعزیه هــای زنانــه در دوران قاجــار  اســت. بارزتریــن گونــه ی ایــن نمایش گــری، تعز
و پیش تــر در اندرونی هــای دربــار شــکل گرفــت، زمانی کــه مــرداِن زن  پــوش، نقش  هــای بانــوان و دوشــیزگان 

می خواندنــد. 
نخســت قمرالســلطنه دختــر فتحعلی شــاه، بانــی تعزیه هــای زنانــه شــد. ســپس ازســوی عزت  الدولــه، 
یــه زنانــه در دربــار دنبــال و توســط انیس  الدولــه، دائمــی و منظــم شــد.  خواهــر ناصرالدیــن شــاه، اجــرای تعز
یــه زنانــه دعــوت می کــرد تــا آنــان  انیس الدولــه از زنــان خارجــی کــه بــه ایــران می آمدنــد، بــرای دیــدن تعز

ریختارشناسی و گونه های هنرآفرینی زنان 
زنان در آینه ی سینما و تئاتر ایران

|  لیال جمداین  
دکتری جامعه شنایس زنان و خانواده
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 ... عمــو ســبزی فروش و
تقلیــد شــامل داســتان های طنزآمیــزی بود کــه به طور 
مســتقیم یا غیرمســتقیم به هجــو آدم های اجتمــاع، 
درباریان و حتی شــاه می پرداخت. بعدها در مراســم 
جشــن عروســی یــا ختنه ســوران روی حوض هــا را 
بــا تختــه پوشــاندند و روی آن هــا بــه اجــرای »نمایــش 

روحوضــی« یــا »ســیاه بازی« پرداختنــد. 
در دوره هــای بعــد، تماشــاخانه هایی بــرای اجــرای 
تقلیــد و ســیاه بازی بنــا شــد. در »تئاتــر ســعادت« 
_واقــع در سرچشــمه کوچــه ی نظام الملــک_ کــه 
ــرای  ــود، ب ــی آن ب ــر ســعادت« بان ــام »امی ــردی به ن ف
ــس از  ــی گل« و پ ــارل مال ــام »ش ــی به ن ــار زن ــن ب اولی
او چنــد زن دیگــر چــون »ملــوک مولــوی«، »پــری 
گلوبندکــی« و »پروانــه صمیمــی« را وارد نمایــش 
تقلیــد کردنــد کــه باعــث تیز شــدن غیــرت جمعی 
، بــار اول در ســال  از مــردم شــد و آن هــا هــم دو بــار
1305 شمســی و بــار دیگــر چنــدی بعــد، »تئاتــر 

ســعادت« را آتـــش زدنــد. 6
»شــارل مالــی گل« سرنوشـــت عجیبــی داشــت، 
برعکــس تصــور همــه او نه تنـــها ارمنــی نبــود، بلکــه 
در اصــل ســیده ی مســلمانی بــود به نــام »اختــر تقی 
زاده«. ایــن بانــو از خانــواده ی متدیــن و معتبــری 
برخاســته بود. او در ســفر به خارج از کشــور بجای 
تحصیــل، رقــص و آواز آموخــت و پــس از بازگشــت 
بــه میهــن بــا نــام زنــی ارمنــی، بــه جهــان نمایش گــری 
ــر  وارد شــد؛ ولــی سرنوشــتی نیکــو نیافــت. 7 بـه نظـ
می رســد عاوه بــر نبـــود آمادگــی پذیــرش از جانــب 
یــادی بــرای  مــردم، گروه هــای تقلیــد هــم تــاش ز
فرهنگی_جغرافیایــِی  ویژگی هــای  شــناخت 
ــد  جامعــه ی مذهبی_ســنتی از خــود نشــان ندادن
تــا آشــتی صحیحــی بیــن مــردم و نمایــش برقــرار 
ســازند. بیفزاییــد کــه عوام زدگــی دســت اندرکاران 

تقلیــد، وخامــت اوضــاع را بیشــتر می کــرد. 
 پس از ســال 1317؛ یعنی چند ســال پس از کشــف 
ریختــار  در  زنــان  حضــور  اندک انــدک  حجــاب، 
»تقلیــد« بیشــتر شــد تــا آنجــا کــه دیگــر چیــزی به نــام 
البتــه بدنامــی بیشــتر  »زن پــوش« متــروک شــد و 
نمایش گــران زن را بــه   بــار آورد. 8  ایــن به معنــای تغییــر 
نــگاه مــردم اکثریــت جامعه نبــود، بلکــه ورود زنان به 

ــد.  ــادگار بگذارن ــه ی ــرای مــا ب ــه ی نمایشــی ب یادداشــت هایی از ایــن گون
برابــر  مونس الدولــه، ندیمــه ی دربــار ناصرالدین شــاه می گویــد در ایــن نمایش هــای مذهبــی، همــه ی زنــان در
دیــدگان زنــان دیگــر و بــه دور از مــردان، بــدون روبنــده و لباس هایــی کــه در کوچــه و بــازار داشــتند، بــه روی 
صحنــه می آمدنــد و ایفــای نقــش می کردنــد. گاه دیــده می شــد کــه ایــن شــبیه خوانی ها همــراه بــا همــه ی 
، ســنج،  ، آالت موســیقی؛ چــون طبــل، شــیپور عناصــر نمایــش؛ چــون اســب های رام، کاه  خــود و شمشــیر

قره نــی، ســرنا، کرنــا و ماننــد آن هــا بــود. 
یــم خانــم« یــا »آخونــد مــا  در ایــن دوره روضه خوانی هــای زنانــه نیــز رواج داشــت. از بانوانــی چــون »مــا مر

ــاد شــده  اســت.  ــه ی ــم« به عنــوان سردســته ی روضه خوانی هــای زنان هاجــر خان
یــه ی زنانــه« در کتــاب »نمایــش در ایــران«، نکاتــی در چنداچــون  »ضمیمــه ی یــک: تعز بهــرام بیضایــی در
ایــن تعزیه هــا چنیــن آورده  اســت: »تعزیه هــا در فضــای بــاز حیــاط یــا در تاالرهــای بــزرگ منزل هــا بــازی 
یگــری  یگــران کســانی بودنــد کــه قبــاً در مجالــس زنانــه روضــه می خوانده انــد و یــا راه و رســم باز می شــد. باز
و نقالــی را پــای چنیــن مجلس هــا آموختــه بودنــد. از ایــن شــبیه خوان ها نــام چندتایــی مانــده اســت؛ چــون 
ــا »والیــه  یــم و از تعزیه گردان هــا فقــط نــام حاجیــه خانــم ی نبــات )مخالف خــوان( و مافاطمــه و مامر ما
قــه ایــن مجلس هــا بیشــتر آن هایــی بــود کــه قهرمانــان  خانــم«، دختــر فتحعلی شــاه. تعزیه هــای مــورد عا
یــه ی شــهربانو یــا عروســی قریــش و نظایــر آن هــا؛ ولــی تعزیه هــای عــادی را هــم  اصیلــش زن بودنــد؛ چــون تعز
بــا همــان تشــریفات و لبــاس و ســاح و گاهــی بــا اســب و لــوازم دیگــر بــازی می کردنــد. کســانی که به جــای 
مــردان بــازی می کردنــد، احتیــاج بــه شبیه ســازی و بزکــی داشــتند تــا بــا تغییــر صــورت و دو رگــه کــردن صــدا 
یــه،  نقــش خــود را از نقش هــای زنــان جــدا کننــد و می دانیــم کــه اینجــا زنــان برخــاف اصــل معمــول در تعز
یــه ی زنانــه تــا اواســط عهــد احمدشــاه قاجــار گاه بــه گاه در  خیلــی هــم صــورت خــود را نمی پوشــاندند. تعز
یــج از میــان رفــت. «3 از نمونه هــای دیگــر ســوگ گانی  خانه هــای اشــرافی بــازی می شــد و ســپس بــه تدر
»ســوگ ســیاوش« را می بینیــم. تصاویــری باســتانی وجــود دارد کــه در آن مــردان و زنانــی دیــده می شــوند کــه بــا 
یــدن گریبــان خــود بــر ســر و ســینه می کوبنــد. وجــود زنــان در ســوگ ســیاوش، بعدها _به دلیــل حفظ حریم  در

زنانــه_ در ســوگ سیدالشــهداء علیه الســام تغییــر کــرد و محــدود شــد. 4 
: معــادل آن در تئاتــر غربــی، کمــدی اســت. روحوضــی یــا  ب- ســورگانی؛ بــر بنیــاد درون مایــه ی شــادی آور

ســیاه بازی و شــبیه مضحــک یــا تعزیه هــای شــادی آور را از ایــن شــاخه می داننــد. 
یــژه، سمت وســوی برخــی از تعزیه هــا از ســوگ و عــزا بــه ســور و شــادمانی  در دوره ی قاجــار بــا چرخشــی و
تغییــر یافــت. شــبیه خوانان بــا پایــه قــرار دادن همــان داســتان ها، جنبه هــای شــادی آور آن هــا را بیــرون 

کشــیدند تــا بــرای مراســم جشــن و شــادی هــم بتواننــد خوراکــی آمــاده کننــد. 
نمایش های شــادی آور زنانه در شــیوۀ نمایشــی، وام دار »تقلید« اســت و از شــگردها و بســیاری قراردادهای 
آن ســود می جویــد. تقلیــد از نمایش هایــی بــود کــه در دوره ی قاجــار بــا نگاهــی طنزآلــود و انتقــادی بــه امــور 
جــاری می پرداخــت، نمایش گــران تقلیــد تــا آنجــا آزادی داشــتند کــه از کارکنــان دربــار شــمرده  شــوند و 
یــان شــوخی کننــد. پــس از آن گونــه ای دیگــر از ایــن نمایش هــا  بی هیــچ محدودیتــی حتــی بــا شــاه و دربار
به صــورت زنانــه بــرای زنــان در محافلــی اجــرا  شــد کــه مــردان بــه ایــن مجالــس راهــی نداشــتند. همیــن نکتــه 
یــه و تقلید(  ؛ مانند تعز ســبب شــد تــا موضــوع ایــن نمایش هــا )برخــاف صحنه های رســمی نمایش کشــور
برگیــرد. ایــن گونــه ی نمایشــی نیــز هماننــد »تقلیــد« و روحوضــی،  زنــان و مشــکات و دغدغه هــای آنــان را در
یگــران به صــورت فی البداهه  متــن مکتوبــی نداشــت و بیشــتر از قرارهــا، هماهنگــی و نــوآوری لحظــه ای باز

یــر را در ایــن گونــه ی نمایشــی ثبــت کــرده  اســت:  شــکل می گرفــت. انجــوی شــیرازی5 نمایش هــای ز
، آبجی نســاء، گندم  ، آبجــی گل بهــار ، قنبرســیما، خالــه ســتاره، فاطمــه خانــم، هــوو هــوو دارم هــوو خالــه رورو
گل گنــدم، بشــکن بشــکنه، کیــه کیــه در می زنــه، آی تــو بــه بــاغ رفتــه بــودی، مشــتی صنــم گفــت، زن آشــیخ، 
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دســته های مطــرب و تقلیدچــی، بدنامــی بیشــتری 
بــرای آنــان بــه ارمغــان آورد. 

گان باختریسان9 )تئاتر غربی(:  2. تماشا

نیــز  ایــران  در  باختریســان  تماشــاگان  پایه هــای 
بیشــتر  آشــنایی  یختــه شــد.  ر در دوره ی قاجــار 
شــاهان و تحصیل کرده هــای ایرانــی در دوره هــای 
ایــن  شــد  باعــث  اروپایــی،  فرهنــگ  بــا  قاجــار 
مــرور صاحــب جایــگاه شــود.  بــه  تــازه  یختــار  ر
تماشــاخانه ای ســاخته شــود )تکیــه ی دولــت( 
و آثــار نمایشــی اروپایــی بــه فارســی ترجمــه شــود 
)بیشــتر آثار خندســتانی10 ماننــد نمایش نامه های 
... ( چرخــه ای طــی می شــود  مولیــر یــا آخونــدزاده و
تــا اولیــن نمایش نامه هــای فارســی نوشــته شــود. 

)میرزاجعفــر قراجــه داغــی(. 11
در ایــن زمــان افــرادی از طیــف درس خوانــده ی 
»انجمــن  چــون  گروه هایــی؛  قالــب  در  جامعــه 
»تئاتــر  فرهنــگ«،  علمیــه ی  »شــرکت  اخــوت«، 
ملــی« و تعــدادی از گروه هــای نمایشــی پراکنــده به 
یختــار تماشــاگان پرداختنــد  اجــرای نمایــش در ر
یخــی و بســیاری  کــه برخــی از آن هــا سیاســی و تار
ــود  از آن هــا ترجمــه ی نمایش نامه هــای خارجــی ب
ــن  ــتند. 12 از ای ــوی داش ــادی ق ــای انتق ــه جنبه ه ک
کشــور  از  خــارج  گروه هــای  از  ملــی  تئاتــر  میــان 
یــژه ترک هــا و ارمنی هــا بــرای اجــرای نمایــش  به و
یگــران زن  باز آن هــا  بیــن  کــه در  دعــوت می کــرد 
هــم بودنــد. نخســتین جنبش هــا در نقش آفرینــی 
دادنــد،  شــکل  مذهبــی  اقلیت هــای  را  بانــوان 
تماشــای  از  مســلمان  زنــان  هنــوز  درحالی کــه 
نمایش هــا منــع می شــدند. جالــب اینجاســت کــه 
در برخــی شهرســتان ها تــا حــدودی اوضــاع بــا مرکــز 

فــرق داشــت، مثــاً در رشــت13یا مشــهد نیــز بــه پیــروی از تهــران، حرکت هــای نمایشــی صــورت می گرفــت.14
بــا ماجــرای کشــف حجــاب رضاخانــی، به طــور ظاهــری در وضعیــت زنــان ایرانــی تغییــری داده  شــد. 
ادارات دولتــی، زنــان بیشــتری را اســتخدام کردنــد، هرچنــد از دســتمزد برابــر بــا مــردان خبــری نبــود. هم زمان 

یــادی پــا بــه عرصــه نهادنــد کــه چنــدان نپاییدنــد.  گروه هــای نمایشــی ز
« از نخســتین کســانی بــود کــه تــاش کــرد بــرای نمایــش تماشــاگانی در ایــران، وجهــه ای  »ســیدعلی نصــر
یگران زن ایرانی را  پـــا، »کمدی ایران« را پایه گذاشت و تاش کرد باز کسب کند. او پـــس از بـازگـــشت از ارو
بــه تئاتــر جــذب کنــد. از جملــه ی ایــن دســته »ســارا خاتــون«، »شــکوفه« و »ملــوک حســینی« را نــام می برنــد. 
یــان(، مــادام گاراگاش،  یــان )وارتــو تر یگــران زن، بیشــتر از زنــان ارمنــی مهاجــر بودنــد. مــادام تر نخســتین باز

لرتــا و جمعــی دیگــر را از ایــن دســته برمی شــمارند. 
، در ســال 1301 بــا گــردآوردن عــده ای جــوان خوش فکــر  یــری« موســیقی دان برجســته ی کشــور »علی نقــی وز
ــم  ــیرانوش به چش ــان و س ــا هایراپتی ــف، لرت ــا بای ــری آق ــد پ ــی؛ مانن ــوی ارمن ــد بان ــام چن ــان ن ــان آن ــه در می ک
یــکال« و چنــد ســال پــس از آن، هنرســتان موســیقی را بــرای اجــرای موســیقی،  می خــورد، »کلــوپ موز

نمایــش و تابلوهایــی موســیقایی_ نمایشــی و اجــرای اپــرا و اپــرت بنیــاد نهــاد. 
ــود،  ــی زده ب ــه تجربه های ــت ب ــری، دس ی ــا وز ــرت ب ــرا و اپ ــه ی اپ ــه در زمین ــاش« ک ــماعیل مهرت ــان »اس هم زم
»جامعــه ی باربــد« را تأســیس کــرد. در ایــن گــروه نمایش هــای موســیقیایی بــر بنیــاد داســتان های »لیلــی 
و مجنــون«، »خســرو و شــیرین« و »یوســف و زلیخــا« بــه صحنــه آمــد. در نمایــش خســرو و شــیرین »ملــوک 
ضرابــی« خواننــده ی سرشــناس آن دوره در کنــار بانــو »رقیــه چـــهره آزاد« قــرار گرفــت. در نمایــش »یوســف و 
زلیخــا«، لرتــا نقــش زلیخــا را بــازی می کــرد. 15 پــری آقابایــف اولیــن زن ارمنــی بــود کــه در ایــن گروه بــه خواندن 

یگــران را بــرای بــازی آمــاده نمــود.  آواز دســت زد و باز

پیدایش سینما در ایران
بیــن فیلم بــرداری )دســتگاه ســینماتوگراف( در زمــان مظفرالدین شــاه بــه ســال 1279  بــا ورود نخســتین دور
یــخ ســینمای ایــران آغــاز شــد. حضــور زنــان در ســینمای ایــران بــا نخســتین فیلــم  هجــری خورشــیدی، تار

« آغــاز شــد  کــه اردشــیر ایرانــی آن را در ســال 1312 خورشــیدی ســاخت.  ناطــق فارســی به نــام »دختــر لــر
یاحــی بــا ســاخت  در دهــه ی 1330، پیشــرفت ســینمای ایــران ادامــه یافــت و در همیــن دوران، شــها ر
»مرجــان« بــه نخســتین کارگــردان زن ایرانــی در ســینما تبدیــل شــد. از زنــان پــرکار تماشــاخانه ی تهــران 

ــرد.  ــاره ک ــز اش ــری« نی ــران دفت ــه »ای ــوان ب می ت

ورود نمایش رادیویی به ایران
در ســال 1313 بــا افتتــاح ایســتگاه فرســتنده ی رادیــو تهــران، نمایــش رادیویــی یــا »درام رادیویــی« وارد 
ادبیــات نمایشــی ایــران شــد کــه از مهم تریــن نویســندگان دوره ی اول آن، بانــو »شــوکت ملــک جهان بانــی« 

سیدعلی نصر  		 علی نقی وزیری  		 اسماعیل مهرتاش  		 رقیه چـهره آزاد  		
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در  جعفــری«  »محمدعلــی  بــازی  و  کارگردانــی 
یگران زن نمایش،  تماشــاخانه کسری اجرا شــد. باز

ــوران مهــرزاد و مهیــن دیهیــم بودنــد.  ت
در ســال 1345 آنــدورا )ماکــس فریــش( در آذرمــاه 
کارگردانــی  بــه  پاســارگاد«  هنــری  »گــروه  توســط 
یان« و همــکاری زنانــی  ــاد »حمیــد ســمندر زنده ی
پرویــن  امیرحمــزه،  پــری  قاســمی،  یــا  ثر قبیــل  از 
دولتشــاهی، جمیلــه شــیخی و شــها هیربــد در 
یگــر زن  تهــران بــه روی صحنــه آمــد کــه آن هــا باز
ــوان  ــری« به عن ــد و »پــری صاب ایــن نمایش هــا بودن
آنــان همــکاری داشــت، پــس  « بــا  »طــراح دکــور
یــک نمایــش )صحنــه  امــور تجســمی  می تــوان 
نمــا( را از شــاخه های فعالیــت زنــان دانســت کــه 

گســترده تر شــد.  بعدهــا 
اثــر  خــون«  »عروســی  اجــرای   1346 ســال  در 
بــار  بــرای نخســتین  گارســیالورکا16 نیــز  یکــو  فدر
در تــاالر مولــوی انجــام شــد. کارگــردان آن »مهــدی 
یــا  یگــران زن سوســن تســلیمی، ژ هاشــمی« و باز
ک )ژالــه. ک(، افســانه توکلــی، روحــی  ســهرابی، ژاال
درخشــان، میتــرا فتحــی و رعنــا باســتانی بودنــد. 
کاه و آی بــی کاه« اثــر ســاعدی »گوهــر  »آی بــا 
مــراد«، در اســفن مــاه ســال 1346 در تــاالر بیســت 
و پنجــم شــهریور )ســنگلج( بــا کارگردانــی جعفــر 
یتــا  آز جملــه  از  زن  یگــران  باز یگــری  باز و  والــی 
الچینــی، مهیــن شــهابی و خانــم نجفــی بــه روی 

صحنــه آمــد. 
اکبــر  اثــر  شیشــه ها«  پشــت  »از  ســال 1348  در 
بــه روی  خســروی  رکن الدیــن  زنده یــاد  را  رادی 
قاســمی،  یــا  ثر بــرد.  ســنگلج  تــاالر  صحنــه ی 
جمیلــه شــیخی و گیتــی جــوادی در ایــن کار بــه 
ایــن  صحنــه ی  طراحــی  پرداختنــد.  هنرمنــدی 
بــود.  نیکبخــت  مهدخــت  برعهــده ی  نمایــش 

یــژه آنانــی  را نــام می برنــد. ورود ایــن شــاخه از نمایــش باعــث پایــه گرفتــن فعالیــت بســیاری از بانــوان شــد، به و
یــادی بــه دیــده شــدن روی صحنــه ی تماشــاخانه ها نداشــتند.  گــون تمایــل ز کــه به دالیــل گونا

« اشــاره کــرد. او کار در تلویزیــوِن   از زنانــی کــه در ایــن عرصــه بســیار فعــال بودنــد می تــوان بــه »ژالــه علــو
« آقــای ســعید نیک پــور آغــاز کــرد و آخریــن حضــور  ــا بــازی در مجموعــه ی »امیرکبیــر پــس از انقــاب را ب

تلویزیونــی اش در مجموعــه ی »مختارنامــه«ی میرباقــری اســت. 

تئاتر فرهنگ  
حــدود ســال 1320 »عبدالحســین نوشــین« بــا دعــوت از همــکاران گذشــته اش، بانــوان لرتــا، تــوران مهــرزاد 
)همــراه بــا همســرش حســن خاشــع(، مهیــن دیهیــم، فــروغ ســهامی، نورالمهــدی مظفــری )پرخیــده(، ایــران 
قــادری، ســهیا )مهیــن عبــاس طاقانــی- مهیــن اســکویی(، »تئاتــر فرهنــگ« را بنــا نهــاد. مهیــن اســکویی 
( هــم از چهره هــای جوانــی بـــود کــه افــزوده شــد کــه در گذشــته همراه بــا گــروه ســیار همســرش  )ســهیا
مصطفــی اســکویی، در شــهرهای غربــی ایــران نمایش هایــی داده  بودنــد. بانــو لرتــا همســر نوشــین از 

یخ تئاتر ایران در این دوره است.   یگران در تار برجسته ترین باز
»تــوران مهــرزاد« )فاطمــه بزرگمهــری راد( بــا بــازی در تلویزیــون از ســال  آغــاز 1352 آغــاز بــه کار کــرد، وی 
نخســتین گوینــده ی زنــی بــود کــه در رادیــو دعــای صبحگاهــی خوانــده اســت.  تئاتــر ســعدی، توفیــق خــود 
در زمینــه نمایــش را عاوه بــر مــردان، مدیــون زنانــی چــون تــوران مهــرزاد، لرتــا هایراپتیــان، اعلــم دانایــی و 

، فرهــی و فلوراســت.  ــر ماننــد ایرن)عاصمــی(، تهمینــه، بزرگمهــر چهره هــای جدیدت
»تئاتــر ســعدی«، گروه»آناهیتــا« بــا اســتفاده از تــوان و تجربــه ی افــراد گروه هــای پیشــین ازســوی  پــس از
(، خانــه ی عروســک  ، هیاهــوی بســیار بــرای هیــچ )شکســپیر »مصطفــی اســکویی« بنــا نهــاده شــد. اتللــو
ــا ترجمــه و کارگردانــی  ــوزف( کــه دو مــورد آخــر ب ب )ایبســن(، روباه هــا )لیلیــان هلمــن( و تانیــا )الکســی آر
مهیــن اســکویی بودنــد، در ایــن گــروه تولیــد شــد. بانــوان همــکار در ایــن نمایش هــا آزرم صالحــی، مهیــن 
یــد، خانــم جزنی، خانم صفاظهــری )خیاطی دوخــت و لباس(،  اســکویی، خانــم امیرامجــدی، دوشــیزه فر
ــا، شمســی فضل اللهــی، ســهیا، ماهــرخ،  ی ــو بهــادری، عصمــت صفــوی، مهیــن شــهابی، آپیــک، رؤ بان

ســودابه اســکویی، مهیــن نثــری و نســرین  پورشــیرازی بودنــد. 
یگــری در زمینه هــای مختلــف نمایــش از قبیــل  مهیــن اســکویی از معــدود زنانــی بــود کــه عاوه بــر باز
ــروپ برجســته ی  ــا ت ــود. پــس از ســال 1335 گــروه ی ــه کار ب ــز مشــغول ب ... نی ــی، ترجمــه، تحقیــق و کارگردان
یــان اصلــی ســینمای  یگــران شــد. جر تئاتــری  برجــا نمانــد و نمایش هــا بیشــتر متکــی به نــام کارگردانــان و باز
ایــران نیــز بــا ســبک و ســیاق فیلــم فارســی دنبــال شــد و چنــد فیلــم انگشت شــمار نیــز در قالــب موج نــو 
یگرانــی چــون فــروزان )پرویــن خیربخــش( )1394-1316( کــه نامشــان  خودنمایــی کــرد. در ایــن دوره باز

تضمین گــر فــروش فیلم هــا می شــد، ظهــور کردنــد. 
ــان  ــه زن ــم ک ــر می کنی ــران را ذک ــی ای ــون مل ــده از تلویزی ــش ش ــای پخ ــا و فیلم ه ــدادی از نمایش ه ــال تع ح
( بــا  ایرانــی در آن بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد.  در ســال 1344 گربــه روی شــیروانی داغ )تنســی ویلیامــز

ژاله علو  		 پری صابری  		 مصطفی اسکویی  		 حمید سمندریان  		 ثریا قاسمی  		
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« نوشــته ی  نخســتین اجــرای »پرومتــه در زنجیــر
ســال  در  را  مســکوب  ترجمــه ی  بــا  ســوفوکلس 
1349 »گــروه هنــری آپادانــا« بــا کارگردانــی حمیــد 
یــکا به صحنــه  آصفــی در تــاالر انجمــن ایــران و آمر
بیــن  در  هــم   » منصــور ســپاه  یــده  »فر نــام  آورد. 

یگــران زن ایــن اثــر بــه چشــم می خــورد.  باز
»مــرگ فروشــنده« به وســیله ی گــروه مســتقل »تئاتــر 
ســوم« بــا کارگردانــی ولــی شــیراندامی در انجمــن 
یگــری  یــکا در ســال 1348، همــراه بــا باز ایــران و آمر
مهــوش برگــی، پرویــن ســلیمانی، شــهناز صاحبی 

و افــروز شــیراندامی بــه اجــرا درآمــد. 
ســال  مهرمــاه  در  کاردان(  یــز  )پرو »امیرارســان« 
بــه  ایرانــی  نمایش هــای  جشــنواره ی  در   1350
بــا   ، هنــر و  فرهنــگ  وزارت  هنرمنــدان  کوشــش 
کارگردانــی علــی نصیریان در تاالر ســنگلج به روی 
تأییــدی و  آمــد. مهیــن شــهابی، فرزانــه  صحنــه 
فخــری خــوروش )در دو نقــش( در ایــن نمایــش 
بــازی کردنــد و زهــرا خواجه نــوری، نــور ایــن نمایــش 
را تنظیــم کــرد، او پیــش از ایــن هــم در نمایش هــای 

ــود.  ــرده ب ــت ک ــاخه فعالی ــن ش ــر در ای دیگ
ــندگی  ــا نویس ــال 1350، ب ــارف س ــش غیرمتع نمای
کنــار  کارگردانــی عبــاس نعلبندیــان »ســندلی  و 
یــم و …« در کارگاه نمایــش به صحنــه  پنجــره بگذار
و  پناه  افشــار مهــوش  نجم آبــادی،  شــکوه  آمــد، 

شمســی فضل الهــی در آن بــازی داشــتند. 
بــا  )چخــوف(   » آلبالــو »بــاغ   1351 ســال  در 
کارگردانــی  بــا  و   » دانشــور »ســیمین  ترجمــه ی 
مهــوش  بــازی  بــا  ُاواِنســیان،  بــی  آر طراحــی  و 
یــده ســپاه منصــور  ، فر پناه، فهیمــه راســتکار افشــار
بــه روی  نمایــش  کارگاه  در  نجم آبــادی  شــکوه  و 

رفــت.  صحنــه 
گهــان... « )نعلبندیــان(، طــراح و کارگردان آربی  »نا
یگــران زن مهــوش افشــار پناه، فهیمــه  ُاواِنســیان، باز
، نســرین رهبــری و شــکوه نجم آبــادی، در  راســتکار

ســال 1351 در تئاتــر شــهر اجــرا شــد. 
در ســال  1352 »آنــا کریســتی« )یوجیــن اونیــل( بــه 
یگرانــی  کارگردانــی عبــاس یوســفیانی، بــا بــازی باز
چــون آذر فخــر و پرویــن دولتشــاهی، از تلویزیــون 

ملــی ایــران پخــش شــد. 

»بــاغ ســایه ها« نمایش نامــه ای دیگــر از تهمینــه میرمیرانــی اســت کــه در انتشــارات روزن بــه چــاپ رســیده 
یــم معتــرف در  یگــری مینــو و آهــو خردمنــد و مر اســت و در ســال 1352 بــا کارگردانــی میرمیرانــی و باز

تلویزیــون ملــی ایــران اجــرا گردیــد. 
در ســال 1352 »ســرباز الف زن« )پلوتــوس(، در تــاالر ســنگلج اجــرا شــد کــه کارگردانــی آن را خلیــل موحــد 
یگــران زن از جملــه همــا روســتا، نــازی حســنی و پــری امیرحمــزه برعهــده داشــتند.  یگــری باز دیلمقانــی و باز
یگــران زن از جملــه آذرفخــر و  یگــری باز »کســب و کار میســیز وارن«، بــه کارگردانــی هرمــز هدایــت و باز

مرضیــه برومنــد، در ســال 1355 در تــاالر 25 شــهریور بــه اجــرا درآمــد.• 
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سینما و دین

ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطر
نادرطالب زاده، سعید مستغاثی و عباس محسن عبد علی المسفر

	 : ثاری از آ همراه با 
، محسن ابراهیمی، نادر خواجه زاده و علی اصغر سیاحت هویدا سمانه مهرپرور
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گفت وگو با  نادرطالب زاده

مستندساز و کارگردان 

فقدان مدیریت
در سینمای ایران 

ضعف ساختار، استعدادهای سینمایی را تلف کرد
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می توانــد وجــود داشــته باشــد، انســان را بــه مطلــب 
بــه اصــل مســأله نزدیک تــر  دیگــری می رســاند و 
می کنــد. تبلیغــات در غــرب به شــدت غیردینــی 
اســت. کل شــبکه ها تمامــًا ســکوالر و غیردینــی و 
ــه طــوری اســت کــه  حتــی ضددینــی اســت. زمان
انســان نیــاز دارد تــا به طریقی آرام شــود و خــود را آزاد 
کنــد؛ یعنــی به دنبــال نوعــی آزادی می گــردد. آن هــا 
یفــی کــه دارنــد، به  متوجــه نشــده اند کــه بــا ایــن تعار
آن نمی رســند. در غــرب، انســان بــرای رســیدن بــه 
آزادی، بــه انــواع بی بندوبــاری تــن می دهــد؛ ولــی 
آرام نمی شــود. بنابرایــن بــه خــودش برمی گــردد و بــه 
اینکــه از طریقــی بــه یــک آرامــش درونــی برســد. ایــن 
بازگشــت بــه دیــن اســت که در غــرب اتفــاق افتاده 

ئــم ایــن زمــان اســت.  و شــاید از عا
داشــته ایم،  خوبــی  فیلم هــای  انقــاب،  از  پــس 
آثــار  کــه چگونــه  برســیم  ایــن  بــه  اســت  امــا الزم 
هــم  ایــده آل می شــود. شــاید خیلــی  ســینمایی 
اهــداف  جــزء  ولــی  باشــد؛  بعیــد  حتــی  و  دور 
مســأله  ایــن  وقتــی  ماســت.  ارزشــمند  بســیار 
به عنــوان ســؤال مطــرح می شــود و افــراد مختلفــی 
کــه ســازنده و نویســنده هســتند یــا در ایــن زمینــه، 
می کننــد،  جــدل  و  بحــث  باهــم  دارنــد  فکــری 
چــون  اســت؛  بابرکتــی  بســیار  آغــاز  مــن  به نظــر 
می خواهنــد ایــن بــذر حاصلــی بدهــد، لــذا آن را 
دیــر یــا زود می کارنــد. بنــده خیلــی هــم خوش بیــن 
مــا  و  اتفــاق می افتــد  ایــن مســأله  ولــی  نیســتم؛ 
و  کــه مقولــه  روزی ســینمایی خواهیــم داشــت 

جنــس آن فــرق می کنــد بــا ســینمای فعلــی. 
یکی از مشــکات ســینما جدی نبودن آن اســت. 
یــم؛ ولی خود  علی رغــم اینکــه مراکز ذی صــاح دار
مســأله، لغزنــده و وســواس برانگیــز اســت و جــدی 
نیســت. یکــی از دوســتان می گفــت کــه همیشــه 
بــرای مــن ســؤال اســت کــه چــرا حوزه هــای علمیــه 
بــا ســینما قهــر هســتند، حتــی بــا وجــود اینکــه 
علمــا آن را حمایــت می کننــد. ســینما می توانــد بــا 
گاهــی بــه مقوالتــی دســت  شــهامت، جســارت و آ
یــم. روزی انســانی فاضل و بالغ  یابــد کــه مــا آرزو دار
و کامــل، مطلبــی را بــرای مــا بــاز کنــد، اگــر چنیــن 
شــخصی ایــن کار را بــا ســینما انجام دهــد، دنیای 

یف نامه |  معر
یوین و کارگردان اهل ایران اســت.  ، هتیه کننده و جمری تلویز نادر طالب زاده متولد ســال 1332 در هتران، مستندســاز
، از افــراد مؤثــر در تأســیس شــبکه افــق ســیما و عضو  او دبیــر کنفرانــس بن امللــی افــق نــو، دبیــر جشــنواره فیلــم عمــار
ز ایــن شــبکه اســت. طالــب زاده دارای مــدارک حتصیــی کارشــنایس ادبیــات انگلیی از دانشــگاه  هیئــت اندیشــه ور
راندولــف میکــن و کارشــنایس ارشــد کارگــرداین ســینما از دانشــگاه کلمبیــا اســت. او فعالیــت هنــری را از 1359 در 
صداوســیمای مجهــوری اســامی ایــران بــا ســاخت فیلم هــای مســتند آغــاز کــرد. از دیگــر فعالیت هــای طالــب زاده 
یــت مرکــز حتقیقــات و مطالعــات ســینمایی در  یــس در مرکــز اســامی آمــوزش فیلم ســازی و مدیر می تــوان بــه تدر
ــرد. وی از منتقــدان دامئــی سیاســت های رســانه ای  معاونــت ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اشــاره ک

یــون ایــران به عنــوان کارشــناس ســینمایی حضــور می یابــد.  یــکا اســت و در برنامه هــای تلویز آمر

مقدمه
اســتفاده از تعبیری مانند »ســینمای اســامی« مادامی صحیح  اســت که ســینما ماهیتًا در نســبت میان 
حــق و باطــل بی طــرف باشــد. حــال آنکــه ایــن چنیــن نیســت. ایــن پیــش داوری عمومــًا دربــاره تکنولــوژی و 
متدولــوژی علــوم و همــه محصــوالت شــجره غــرب، وجــود دارد. ســینما نیــز بــه تبعیــت از ایــن پیــش داوری 
کلــی، ظرفــی فــرض می شــود کــه بــا مظــروف خــود پیونــد ذاتــی و ماهــوی نــدارد. در تمــدن امــروز غــرب روش 
و ابــزار »اصالــت« دارد؛ امــا در عیــن حــال، ســینما می توانــد کــه ایــن چنیــن نباشــد. اگــر محتــوای ســینما 
بخواهــد کــه بــه ســوی حــق و اســام متمایــل گــردد، تکنیــک ســینما، یعنــی مجموعــه روش هــا و ابــزار آن، 
حجابــی اســت کــه بایــد خــرق شــود. مجلــه تخصصی خــردورزی با هــدف تبیین ماهیت ســینمای دینی 
، تهیه کننــده، کارگــردان و مجــری تلویزیونــی   و انقابــی گفتگویــی را بــا اســتاد نادرطالــب زاده مستندســاز

انجــام داده اســت، در ادامــه متــن ایــن مصاحبــه تقدیــم می گــردد. 

خــردورزی:  به  عنــوان نخســتین ســؤال ابتــدا تحلیــل خــود را نســبت بــه ماهیــت، جایــگاه و نــوع مواجهــه ی  	
ســینما بــا مقوله هایــی ماننــد اســام، دیــن و انقــاب ارائــه بفرماییــد. 

به نظــر مــن ســینما مقولــه ای جــدا از هویــت انقــاب اســامی نیســت، انقــاب در مقطعــی اتفــاق افتــاد و 
یــم. ســینما تنهــا هنری اســت که  موجــب احیــای دیــن در جهــان شــد؛ مــا در ســینما هــم نیــاز بــه انقــاب دار
بــردارد. ســینما مجسمه ســازی، نویســندگی، شــعر و نقاشــی را درون  ترکیبــی از هنرهاســت و همه چیــز را در
خــود جــای داده اســت. همه چیــز در آن ادغــام شــده اســت؛ پــس فوق العــاده قــوی اســت و بالطبــع تأثیــر آن 
نیــز فوق العــاده اســت. باوجــود اینکــه می تــوان بــرای ســرگرمی هــم از آن اســتفاده کــرد، نمی شــود تنهــا بــرای 
ســرگرمی باشــد. به نظــر مــن ســینمای دینــی بایــد ایــن بیــان را پیــدا کنــد و الزم نیســت به طور مســتقیم و فقط 
دربــاره مســجد یــا قــرآن باشــد. می توانــد درمــورد ارزش هــای انســانی باشــد و انســان را بــه ایمــان و اصــل خــود، 
مرکــزش، هویتــش و اینکــه اصــاً بــرای چــه آمــده اســت، بازگردانــد.  مــا زمانــی بــه ایــن هــدف می رســیم کــه 
قبــول کنیــم بــا ســینما می شــود چنیــن کاری کــرد و بخواهیــم کــه بــا عشــق و تعهدمــان چنین اتفاقــی بیفتد؛ 
یعنــی کســی که بــه ســینما مــی رود، بــا دیــدن فیلــم، یک انقابــی هرچند ضعیــف در او به وجــود می آیــد و او را 
تش کنــار بیاید. ســینما این تــوان را  نســبت بــه یک ســری ارزش هــا متعهــد کنــد تــا بهتــر بــا خــودش و مشــکا
دارد و می توانــد در قالــب قصــه یــا مســتند داســتانی باشــد. ایــن مــورد بــه تــوان هنرمنــد برمی گــردد؛ یعنی هیچ 

فیلمــی نیســت کــه تــوان ســازنده ی آن محــدود؛ امــا حاصلــش مســأله ای عظیــم باشــد. 
ــدارد  ــه ایــن صــورت وجــود ن ــام ســینمای دینــی ب  چیــزی به ن

ً
 در تقســیم بندی ســینما در غــرب، معمــوال

کــه مثــاً بگوینــد ســینمای ایمــان یــا ســینمای معنــوی. هرچنــد فیلم هایــی بــوده کــه بــه مقولــه ی مذهــب 
پرداختــه اســت؛ ولــی اینکــه بحــث و بررســی کنیــم کــه آیــا ســینمای دیگــری به نــام ســینمای دینــی هــم  14
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ــا  شــگفت آوری گشــوده می شــود. از بچــه گرفتــه ت
بــزرگ، از دیــدن ایــن فیلــم فیــض می برنــد و صفــا 
می کننــد. ایــن قابلیــت و خاصیــت سینماســت 

کــه هنــوز بــه آن نرســیده ایم. 

خــردورزی:  شــاید بتــوان گفــت که تعریف شــما  	
تــا حــدودی بــه تعریــف ارســطو از هنــر نزدیــک 
اســباب  را  هنــر  کــه  ارســطو  برخــاف  اســت. 
تزکیــه مخاطــب می دانــد، عــده ای منکــر ایــن 
بــا  و معتقدنــد ســینما در ذات خــود  هســتند 
حقیقــت تناســب نــدارد و ایــن خوانــِش از هنــر و 
ســینما منجــر بــه فریفتــه شــدن مخاطــب در ابــزار 
و روش هــا می شــود، بــا توجــه بــه توضیحاتــی 
« را در  ــزار ــت روش و اب ــتید »اصال ــما داش ــه ش ک

عرصــه ی ســینما تبییــن بفرماییــد. 
ســینما  تکنولــوژی  و  صنعــت  معتقــدم  بنــده 
امــروز  مــا  کــه  همان طــور  نیســت.  بی حکمــت 
ماهــواره را می بینیــم و روزی شــاید ایــن ماهــواره 
در خدمــت چیزهــای دیگــر قــرار گیــرد. به نظــرم 
نهایتــًا زندگــی جنــگ بیــن خیــر و شــر اســت و 
انســان تــاش می کنــد بــا چیزهایــی کــه در دســت 
کمــک  آرامــش برســد. ســینما می توانــد  بــه  دارد 
یــادی در ایــن راســتا بکنــد. همان طــور کــه روزی  ز
ســینما متولــد شــد، روزی هــم بــه بلــوغ خواهــد 
رســید. مــن خــودم را اســیر کلمــه ابــزار نکــرده ام 
کــه ابــزار هــم هســت.  گفــت  بــا اینکــه می شــود 
کــه فیلم هــای ســینمایی دارای  روزی می رســد 
فوق العــاده،  دکوپاژهــای  عالــی،  فیلم بــرداری 
و  عجیــب  رنگ پــردازی  و  شــگرف  بازی هــای 
دارای  کــه  بــود  خواهنــد  جشنواره پســند  بســیار 
معنــا و بــار خاصــی هــم باشــند؛ مثــل چیــزی کــه 
از بهشــت می آیــد. ســینما همان قــدر کــه دچــار 
وسوســه های شــیطانی اســت، بــه همــان انــدازه 

هــم رحمانــی اســت. 

کــه  	 دارد  ســاحتی  آدمــی  روح  خــردورزی:  
کــه  »فطــرت الهــی« اوســت و ســاحتی دیگــر 
و  عــادات  و  اوســت  حیوانــی  بــدن  متعلــق 
تعلقــات شــخصیت و اجتماعــی اش، حیطــه 

عمــل فیلم ســاز کــدام یــک از ایــن ســاحات وجــودی بشــر اســت؟ آیــا هنــر دینــی در ایــن جایــگاه زمینــه  و 
باشــد؟ داشــته  می توانــد  مؤثــری  کنــش 

یــک فــرد وقتــی هنرمنــد می شــود یــا یــک اثــر وقتــی هنرمندانــه اســت کــه بــا ذوق هنــری آمیختــه باشــد؛ 
یعنــی یــک غریــزه ی هنــری وجــود داشــته باشــد. امــروزه در ســینما می بینیــم کــه خیلــی از کارهــا خیلــی 
هنرمندانــه و بعضــی کارهــا َســَقط اســت. افــرادی وارد ســینما می شــوند کــه اصــاً ذوق و حرفه شــان 
چیــز دیگــری اســت؛ چــون دسترســی بــه صنعــت ســینما در ایــران از هــر کشــور دیگــری آســان تر اســت 
و مطمئنــم کــه هیــچ کشــوری از ایــن جهــت بــه گردپــای مــا هــم نمی رســد. یکــی از خصوصیــات اثــر 
حقیقــی هنــری آن اســت کــه بایــد غریــزه ی هنــری در ســازنده باشــد. ایــن غریــزه عنایــت خــدادادی اســت 
یــر نظــر بهتریــن اســاتید کســب کــرد. کســی کــه مســئول ایــن بخــش اســت بایــد  و نمی شــود آن را حتــی ز
اســتعدادهای جدیــد و جــدی را کشــف کنــد تــا حداقــل پانــزده ســال آینــده مشــکل امــروز را نداشــته 

باشــیم کــه هرکســی فیلــم می ســازد. 
عاوه بــر غریــزه هنــری، تلفیقــی از جوهــره اصیــل هنــری و تعهــد رحمانــی در شــخص بایــد باشــد؛ یعنــی 
ــر  ــر از هن ــه حقیقــت اســت به نوعــی اســیر اســت؛ یعنــی از یــک هنرمنــد متعهــد، غی کســی که متعهــد ب
دینــی چیــز دیگــری نمی توانــد بیــرون بیایــد، ولــی چیــزی کــه مــا به دنبــال آن هســتیم ایــن اســت کــه هنرمنــد 

متعهــد حقیقــی بــه چه چیــز متعهــد اســت. 
مشــکل ســینمای امــروز را خانــواده ی ســینما بایــد حــل کنــد. البتــه ایــن کار بــا یــک برنامــه مقطعــی کوتــاه 
گاه تریــن  مــدت میســر نیســت، بلکــه بایــد برنامــه ای طوالنــی و بلنــد مــدت تدویــن کــرد. بایــد عادل تریــن و آ
کارشناســان را کــه بیشــترین تجربــه را هــم دارنــد، گــرد آورد و سیســتمی را ایجــاد کرد کــه در هــر دوره و زمانی، 
ــر نمایــش  ــا در بخــش نظــارت ب ــر ی ی ــار معاونــت وز گــروه کارشناســی متعهــد وجــود داشــته باشــد. در کن
فیلم هــا، شــورایی تشــکیل شــود کــه مثــاً هــر دو ســال یکبــار عــوض شــود و از معتمدتریــن افــراد خانــواده 

ســینما باشــند؛ آن هایــی کــه ثابــت کردنــد هــم فیلم ســاز خوبــی هســتند و هــم موضــوع را می شناســند. 
مــا در عصــری زندگــی می کنیــم کــه کامــاً در دو جنــاح و جبهــه هســتیم. اآلن مشــخص اســت کــه جنــگ، 
جبهــه و خاکریــز کجاســت، تاکتیــک کــدام اســت، قــرار اســت آینــده چگونــه بشــود و خدمــت و خلقــت 
چیســت. کســانی که مرتکــب جناح بنــدی می شــوند، ندانســته خیانــت می کننــد. درحال حاضر بیشــتر از 
یــم و اینکــه خودمــان را بــه ایده آل هــا نزدیــک کنیــم و ایــن ممکــن نیســت مگــر  هرچیــزی نیــاز بــه ســرعت دار
یــه و تحلیــل کــرد، بــه نتیجــه رســید و بعــد سیاســت گذاری و  بــا وحــدت عمــل. بعضــی مســائل را بایــد تجز

یــم.  آن را اعمــال کــرد. متأســفانه مــا در ایــن قســمت سیاســت گذاری ندار

خردورزی:  به نظر شما ساختارهای موجود مانع رسیدن به این اهداف هستند؟ 	
یــف درســتی از ایــن بخــش  در تجربــه ای کــه در اداره تحقیقــات ســینمایی داشــتم، متوجــه شــدم کــه تعر
یــم. کار بخــش تحقیقــات معاونــت ســینمایی چیســت؟ کار ســینمای تجربــی چیســت؟ کارهــای  ندار
یــف  ــا اینکــه تعر ــه معنــی اکســپریمنت نیســت. ی ــه ب ســینمایی عــادی و کاســیک و ســینمایی تجرب
گــر  نشــده کار ســینمای جــوان چیســت؟ مشــکل مــا در ضعــف کارشناســی اســت. در هرجــای دنیــا ا
پیشــرفتی صــورت گرفتــه بــه لحــاظ حوزه هــای فکــری بــوده اســت. حوزه هــای کارشناســی جــدی؛ یعنــی 
کســی که مقولــه را می شناســد و بــه آن عمــل می کنــد. بنابرایــن، پیشــنهاد ایــن اســت کــه شــورایی از 
بهتریــن خبــرگان ســینما تشــکیل دهیــم؛ از آن هایــی کــه کار جــدی نکــرده باشــند و هــر دو ســال یــک بــار 
هــم عــوض شــوند تــا همــه بتواننــد بــه میــدان بیاینــد. مقولــه ســینما خیلــی جــدی اســت؛ چون ســینمای 
ایــران بــه لحــاظ تکنیــک جــا افتــاده و آن چیــزی کــه مــا صــادر کرده ایــم، مخاطــب دارد. در خــارج از 
یباشناســی فیلم بردارهــای خیلــی خوبــی پیــدا  قــه دارنــد. بــه لحــاظ ز ایــران بــه ســینمای مــا خیلــی عا
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یــخ و  معنــا، بــدون تردیــد غفلــت از حقیقــت تار
یخــی اشــیاء و وقایــع اســت،  کیفیــت تحقــق تار
ذات  ماهــوی  به طــور  ســینما  دیگــر  ســوی  از 
می توانــد  کــه  دارد  وسوســه انگیزی  و  اغواکننــده 
به عنــوان یــک لغزشــگاه خطرنــاک باشــد. البتــه 
ایــن هــم جــزء شــگرد سینماســت کــه کارگــردان 
و فیلم ســاز را تصــرف می کنــد؛ به عنــوان مثــال، 
اجتماعــی  اندیشــه های  جملــه  از  فمینیســم 
کــه بــرای احقــاق حقــوق زنــان در غــرب  اســت 
نگاهــی  بــا  دیــدگاه  ایــن  اســت.  گرفتــه  شــکل 
افراطــی بــه زن، محصــول اوضــاع نامســاعد زنــان 
در غــرب بــوده اســت و متأســفانه امــروزه در کشــور 
ایــن  از  ناقصــی  و  نادرســت  برداشــت های  مــا 
و  می گیــرد  صــورت  غــرب  در  مطــرود  اندیشــه ی 
اصــول و مبانــی فقــه اســامی را درمــورد حقــوق زنان 
یــر ســؤال می بــرد. ایــن حرکــت از مطبوعــات آغــاز  ز
یــج در محتــوای فیلم هایــی کــه یــک  شــده و به تدر
نــوع نــگاه افراطــی بــه زن دارنــد، راه یافتــه اســت. 
درواقــع ایــن قبیــل فیلم هــا بــا هدف ملمــوس کردن 
ایــن دیــدگاه بــرای عمــوم مــردم ســاخته می شــود. در 
غــرب نیز مشــابه چنیــن حرکت هایی انجام شــده 
یجــًا در میــان افــرادی کــه از غــرب الگو  اســت و تدر

می پذیرنــد، نفــوذ کــرده اســت. 
بنابرایــن الزم اســت هنرمنــدان متعهــد و متدیــن، 
پیگیــری  فیلم هــا  قبیــل  ایــن  در  کــه  اهدافــی 
می شــود، بررســی کننــد، متوجــه توطئــه شــیطانی 
ــردن  ــرای خنثی ک ــند و ب ــه باش ــن زمین ــرب در ای غ
در  فیلم هایــی  ســاخت  درصــدد  هــدف  ایــن 
ــتلزم  ــن کار مس ــند. ای ــا باش ــن فیلم ه ــا ای ــه ب مقابل
متعهــد  نیروهــای  میــان  دوره ای  نشســت های 
اســت. هیــچ قومــی از مشــورت و تبــادل نظــر و 
ایــن  بلکــه  اســت،  ندیــده  آســیب  اطاع رســانی 
جلســات می توانــد منشــأ خیــر و حرکتــی باشــد. 
و  تغییــر  بررســی  جهانــی  اســتقبال  ایــن  علــت 
تحــوالت ایــران توســط محافــل غربــی اســت. آن هــا 
انقــاب  ایــران و  مایلنــد درخصــوص وضعیــت 
وقتــی  لــذا  آورنــد؛  به دســت  اطاعاتــی  اســامی 
فیلمــی از ایــران در خــارج از کشــور نمایــش داده 
معطــوف  خــود  بــه  را  عمومــی  توجــه  می شــود، 

یــم. امــا در موضــع سیاســت گذاری کــه مبتنــی  کرده ایــم، کارگردانــان خــوب و صاحــب ســبکی هــم دار
بــر کارشناســی باشــد، خیلــی عقــب هســتیم. ابتــدا بایــد صــورت مســأله را پیــدا کنیــم و بعــد مشــکات 
یــم در شــورا مطــرح و نهایتــًا راه حــل آن را پیــدا کنیــم. علــت ترقــی در کشــورهایی مثــل  عمــده ای را کــه دار
ــد. هــر حــوزه ای  ــر ایــن اســت کــه حوزه هــای فکــری ایجــاد کرده ان ــزی در ســال های اخی ــزی و مال اندون
یــک نظــام فکــری می خواهــد کــه آن را ضمانــت کنــد. ایــن یــک روش عادالنــه اســت کــه همــه آن را قبــول  
دارنــد. علــت اینکــه مــا در ایــن مــدت بیشــترین مشــکل را داشــته ایم ایــن بــوده کــه کار حرفــه ای نبــوده و 
ایــن برخــورد عادالنــه ای نیســت. سیســتم فیلم ســازی مــا بایــد توســط کارشناســانی عــادل از گروه هــای 

مختلــف، کارشناســی شــود. 
اینکــه تاکنــون هنــر هفتــم در ایــن زمینــه چگونــه عمــل کــرده اســت، بایــد مطالعــه و بررســی شــود و شــکاف 
میــان واقعیــات، آرمان هــا و اهــداف مشــخص گــردد. بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور می تــوان فیلم ســازان و 
مخاطبــان ســینما را درجه بنــدی کــرد. در درجــه  ی اول، افــراد متعهــد و انقابــی قــرار دارنــد کــه دغدغــه ی 
اصلــی آن هــا حفــظ آرمان هــای انقــاب و نظــام اســت؛ رســالت اصلــی ســینما در نظــر آن هــا ترســیم 

ســیمایی از مــردان و زنــان انقابــی اســت. 
دســته دوم فیلم ســازانی هســتند کــه فیلــم آن هــا باتوجــه بــه فضــای عمومــی جامعــه و چارچــوب تعییــن 
شــده ی هیــأت نظــارت ارشــاد، تنهــا بــرای فــروش بیشــتر ســاخته شــده اســت و دســتیابی بــه ایــن هــدف 
 نســبت بــه انقــاب بدبیــن 

ً
مدنظــر آن هــا نیســت. در دســته ســوم هــم فیلم ســازانی قــرار دارنــد کــه احتمــاال

هســتند. مخاطبیــن ســینما نیــز بــه همیــن ترتیــب تقســیم بندی می شــوند. بخــش وســیعی از فیلم هــای 
ــوان گفــت کــه  پــس از انقــاب، توســط گــروه اول و دوم ســاخته و پرداختــه شــده اســت. در مجمــوع می ت
ســینمای پــس از انقــاب باتوجــه بــه مقولــه مخاطب شناســی فعالیــت کــرده و درخصــوص ارائــه الگویی از 

زن مســلمان موفقیــت نســبی داشــته اســت.1
تاش هایــی در معاونــت ســینمایی و مرکــز سیاســت گذاری ســینما صــورت گرفتــه اســت. به طــور مثــال 
بــرای فیلم هایــی کــه مضمــون انقابــی دارنــد، سوبســید درنظــر گرفته انــد و فیلم ســازانی کــه بــه ایــن هــدف 
در محتــوای فیلم هــا توجــه کرده انــد، تشــویق و حمایــت شــده اند. امــا حــوزه ی هنــر و ســینما به دلیــل 
ــا  ــف ی ــدف را تضعی ــن ه ــق ای ــراد تحق ــروج اف ــت و ورود و خ ــلیقه ها اس ــاف س ــه اخت ــری، عرص تنوع پذی

تحکیــم می کنــد. 

خــردورزی:  از نظــر شــما مکاتــب و اندیشــه های اجتماعــی غــرب چقــدر توانســته اســت در کاشــت  	
انگاره هــای ذهنــی اهــداف تمدنــی خــود موفــق باشــد؟

یــک تمــدن غــرب اســت و از ایــن نظــر هرگــز نمی تــوان حقیقــت آن را  ســینما یکــی از محصــوالت تکنولوژ
مجــرد از مجموعــه کلــی تمــدن غــرب شــناخت. »غــرب« دارای وحــدت و کلیــت اســت و غفلــت از ایــن 

		  

دسترســی بــه صنعــت ســینما در ایــران از هــر کشــور دیگــری آســان تر اســت و مطمئنــم کــه 
هیــچ کشــوری از ایــن جهــت بــه گردپــای مــا هــم نمی رســد. یکــی از خصوصیــات اثر حقیقی 
هنــری آن اســت کــه بایــد غریــزه ی هنــری در ســازنده باشــد. ایــن غریــزه عنایــت خــدادادی 
اســت و نمی شــود آن را حتــی زیــر نظــر بهتریــن اســاتید کســب کــرد. کســی کــه مســئول ایــن 
بخــش اســت بایــد اســتعدادهای جدیــد و جدی را کشــف کند تــا حداقل پانزده ســال آینده 

مشــکل امــروز را نداشــته باشــیم کــه هرکســی فیلــم می ســازد.
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حکومــت  و  انقــاب  اساســًا  یــرا  ز می کنــد؛ 
اســامی برایشــان مهــم اســت و ســؤاالتی در ایــن 
کلــی  طــور  بــه  دارد؛  وجــود  ذهنشــان  در  مــورد 
هرکســی کــه خــاف اســام و آرمان هــای انقــاب 
و  بنویســد  مقالــه  بســازد،  فیلــم  بگویــد،  ســخن 
بــا روش هــای مختلــف بخواهــد ایــن مطلــب را 
القــاء کنــد کــه در ایــران خفقــان و اســتبداد اســت، 
جامعه اســامی ضد آزادی اســت، خشــن اســت، 
غربی هــا   ... و می کنــد  تضییــع  را  افــراد  حقــوق 
و  می گیرنــد  تحویلــش  می کننــد،  حمایتــش 
عکــس و تصویــر از او می گیرنــد و بــا او مصاحبــه 
کــه  فیلمــی  در  فیلم ســازان  از  یکــی  می کننــد. 
گــروه موســیقی ســاخته بــود، یــک  درمــورد یــک 
کــه حــذف شــد.  گذاشــت  صحنــه رقــص هــم 
غربی هــا در بــوق و کرنــا کردنــد کــه در ایــران آزادی 
نیســت. وجــود همیــن یــک صحنــه کافیســت تــا 
نــام فــان فیلم ســاز در صــدر جــدول قــرار بگیــرد؛ 
، فیلمی بســازد کــه در آن  ولــی اگــر همــان فیلم ســاز
از صهیونیســت ها انتقــاد کنــد، دیگــر قابل تحمل 
نخواهــد بــود و فیلــم او جایــزه اول را نمی گیــرد. در 
اندیشــمندان  و  هنرمنــدان  اســاتید،  نیــز  غــرب 
کلــی  به طــور  یــرا  ز بزننــد؛  حرفــی  نمی تواننــد 

می شــوند.  بایکــوت 
کنیــم  جمع بنــدی  بخواهیــم  اگــر  کلــی  به طــور 
مفاهیــم  انتقــال  بــرای  ابــزاری  دینــی  ســینمای 
دینــی و ارزش هــای انســانی اســت و ایــن قابلیــت 
و قــدرت صنعــت ســینما و فیلم ســازی را نبایــد 
نادیــده گرفــت. ازطرفــی فیلم ســازان مــا بایــد در کنار 
غریــزه هنــری، ایمــان و تعهــد هــم داشــته باشــند تــا 

ــه نقطــه مــورد نظــر در ســینمای دینــی برســیم.  ب
از زن  الگــوی مناســبی  ترســیم  بــرای  هم چنیــن 
ــا شــأن و جایگاهــش بایــد  مســلمان، متناســب ب
فمنیســم  خنثی ســازی  هــدف  بــا  فیلم هایــی 
غربــی ســاخته شــود و نشســت های دوره ای میــان 
ــا بتــوان از نظــرات  نیروهــای متعهــد برگــزار گــردد ت

متخصصیــن ایــن عرصــه بهــره گرفــت.• 

پی نوشت
1. منتشــر شــده در شــماره ســوم فصل نامه »شورای فرهنگی 

و اجتماعــی زنان«.

یف نامه                                   |  معر
وزنامه نــگار و نویســنده اهــل عــراق  عبــاس حمســن عبــد عــی املســفر ر
کتبــر 1980 در شــهر بصــره متولد شــد.  معــروف بــه عبــاس حمســن، دوم ا
بیــت معلــم عــراق اســت و پــس از اخــذ  وی فارغ التحصیــل دانشــگاه تر
مــدرک کارشــنایس در رشــته ی آمــوزش زبــان انگلیی، کارشــنایس ارشــد 
خــود را در رشــته حتصیــی کارگــرداین اخــذ کــرده اســت. عبــاس حمســن بــه 
زبان هــای عــریب، انگلیــی و فرانســوی تســلط دارد و کتاب هــای »زین 
یده هــایی از اشــعار انگلیــی«، »صــد  کــه یب گنــاه خوانــده می شــود«، »گز
« و »چــه کــی از درخــت لوبیــا باالرفــت؟« را تــا به حــال بــه  ســال شــعر
زبــان انگلیــی ترمجــه کــرده اســت. عبــاس حمســن عبــد عــی املســفر در ســال 2007 مرکز شــعر بصره را تأســیس کرد 
کنــون نیــز عضــو احتادیــه شــعرا و ادبــای عــراق و عضــو احتادیــه منتقدیــن و نویســندگان عــراق می باشــد.  و هم ا

  مقدمه
، ســینما به مثابــه یکــی از مهم تریــن ابزارهــای قدرتمنــِد انتقــال مفاهیــم، جایگاهــی مهــم  در جهــان امــروز
و اســتراتژیک دارد؛ از ســوی دیگــر آینــده ی هنــر و ســینما در یــک جامعــه ارتباطــی متقابــل و پیوســته بــا 
دیــن، جغرافیــا، فرهنــگ و همــه ی ســاحت های نظــری آن جامعــه برقــرار می کنــد و آینــده ی انســاِن مــدرن 
به شــدت وابســته  بــه جریان هــای فکــری حاکــم بــر ســینمای جهــان اســت. مجلــه تخصصــی خــردورزی 
بــا هــدف تبییــن جایــگاه هنــرِ دینــی در ســینمای جهــان عــرب گفتگــوی تخصصــی را بــا  اســتاد عبــاس 
محســن، نویســنده، مترجــم و منتقــد ســینما و تلویزیــون جهــان عــرب انجــام داده اســت، در ادامــه متــن 

ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد. 

 و به صورت مبنایی می تواند شکل بگیرد؟ 	
ً
خردورزی: آیا پیوندی به نام »سینما و دین« ماهیتا

یــرا  نمی تــوان درخصــوص اصــل موضــوع ســینما و ارتبــاط آن بــا دیــن به شــکل قطعــی صحبــت کــرد؛ ز
ســینما بــا موضــوع مهمــی تحــت عنــوان )تابوهــا( یــا )شــبهات( روبروســت. ســینمای جهــان عــرب دچــار 
تی اســت کــه ورود دیــن بــه ایــن عرصــه ضــروری می کنــد، در ســینمای جهــان عــرب ایــن پیونــد تــا  مشــکا

حــدودی شــکل گرفتــه اســت امــا کافــی نیســت. 
، زمانــی رخ داد کــه فیلــم »الرســالۀ )پیــام(« ســاخته »مصطفــی العقــاد« کارگــردان فقیــد  ایــن اتفــاق در مصــر
عــرب زبــان به دلیــل خــودداری از ورود برخــی شــخصیت ها و ایفــای نقش هــای مهــم ماننــد شــخصیت 

گفت وگو با   عباس محسن عبد علی المسفر 

نویسنده، مترجم و منتقد سینما و تلویزیون جهان عرب

هری پاتر،
میراثی عربی با روایِت فانتزی

سینمای جهان عرب، بازنویس سینمای غرب است

کبری   |  خبرنگار و مترجم : سجاد ا
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ســینمای  	 کــرد  ادعــا  می تــوان  آیــا  خــردورزی: 
دینــی جهــان عــرب دچــار آفــات )جن گیــری، 
جادوگــری، طالع بینــی و پیشــگویی( و خرافــات 

شــده اســت؟
بین المللــی  ســینمای  همــان  عــرب  ســینمای 
در  را  دســت  ایــن  از  موضوعاتــی  کــه  اســت 
گفت وگوهــا و ســاختارهای موضوعــی خــود جــای 
می دهــد؛ امــا نــه درحــد باالیــی کــه در ســینمای 
آمریــکا اتفــاق افتــاد و داســتان های باســتانی بــا 
ماهیت افسانه ای را به سینما بازگرداند. مجموعه 
(1 یــا مجموعــه فیلم هــای  فیلم هــای )هــری پاتــر
ماننــد  شــخصیت هایی  و  حلقه هــا(2  )اربــاب 
از  پــر  بــا وجــود میــراث عربــی،  )فرانکنشــتاین(3 
داســتان های فانتــزی اســت، ماننــد داســتان های 
»هــزار و یــک شــب«، »ســیف بــن ذییزانیــا الشــاطر 
می یابیــم.  کــه  دیگــری  داســتان های  و  حســن« 
ســینمای غــرب، ایــن مضمــون را دنبــال کــرده و در 
آن موفــق بــوده و حتــی بیــش از یکبــار آن را اصــاح 
کــرده و از ایــن میــراث عربــی نقــل کــرده و شــاید بــه 

ــت.  ــیده اس ــتان رس ــر داس ــه تغیی نقط

خــردورزی: ســینمای جهــان عــرب را در حــوزه  	
ــوود  ــر از ســینمای هالی ــوا تــا چــه انــدازه متأث محت

می دانیــد؟
اخیــرًا ســینمای مصــر به عنــوان نمونــه ای از آن، بــه 
ایــن جنبــه بســیار عاقه منــد بــوده و در دعــوت از 
ــرای تولیــد فیلم هــای اکشــن  کارشناســان غربــی ب
نقــش برجســته ای ایفــا کــرده و حتــی بــه فیلم هــای 
کارتونی اعم از کودکان و بزرگســاالن رســیده اســت. 
کــه  آن گونــه  عربــی،  متحــده  امــارات  همچنیــن 
شــرکت  هیــچ  در حال حاضــر  دارم،  اطــاع  مــن 
از  اینکــه  نــدارد، مگــر  تولیــد فیلــم عربــی وجــود 
نظــر کارگردانــی یــا مدیریتــی مــورد بررســی و نظــارت 

ــرار گیــرد.•  متخصصــان غربــی ق

پی نوشت
1. Harry Potter. 
2. The Lord of the Rings. 
3. Victor Frankenstein.

)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم(، امــام علی )علیه الســام( و حمــزه عموی پیامبــر )ص( در فیلم های  پیامبر
مختلــف، بــرای پایــان دادن بــه اختافاتــی تولیــد شــد تــا از ظهــور دو شــخصیت اول و ظهــور شــخصیت 
ســوم؛ یعنــی عمــوی آن حضــرت، حمــزه به عنــوان یکــی از غیرمعصومین جلوگیری کنــد و این فیلم بهترین 

نمونــه از نقــش نهــاد دینــی در پــرورش و تهذیــب ســینما و نشــان دادن ســاخت آن بــرای مــردم بــود. 

خردورزی: جایگاه و تاریخچه ی سینمای دینی را ناظر به هنر و سینمای جهان عرب تبیین بفرمایید؟ 	
ــه تحقیــق و کاوش در  ــا ب ــرد ت ــه قبــل می ب یخــی آن هــا، مــا را کمــی ب موضــوع ســینما و مذهــب و ارتبــاط تار
یــم. منابــع ســینمایی موجــود نشــان  اولیــن فیلم هــای ســینمایی کــه در جهــان عــرب ظاهــر شــده اند، بپرداز
، اولیــن فیلــم مذهبــی بــا عنــوان »ظهــور االســام« در اوایــل دهه پنجاه  می دهــد کــه در جمهــوری عربــی مصــر
بــا هنرنمایــی عمــاد حمــدی، احمــد مظهــر و کــوکا تولیــد شــد. ایــن فیلــم اقتباســی از داســتان نویســنده 
»طــه حســین« اســت کــه عنــوان »الوعــد الحــق )وعــده حــق(« را یــدک می کشــد و ایــن از نظــر مــن در تولیــد 

ســینمای دینــی در مقایســه بــا دیگــر انــواع ســینما ضعیــف تلقــی می شــود. 

خــردورزی: جایــگاه بازنمایــی دیــن و روش تصویرســازی معانــی و مفاهیــم دینی در ســینمای جهان عرب  	
را چگونــه ارزیابــی می کنید؟

یــادی را در ســینمای عــرب بــه خــود اختصــاص نــداد و درمــورد  ایــده و موضــوع دیــن به طــور کلــی ســهم ز
مســائل اجتماعــی و سیاســی بحــث نکــرد، برخــاف غــرب کــه عمدتــًا بــه بحــث درمــورد دیــن یهــود و 
مســیحیت پرداختــه و داســتان های کتــاب مقــدس را بازگــو می کــرد، مثــل فیلــم »آالم المســیح )مصائــب 
یگــر آمریکایــی، تــا جایی کــه بــه تابوهــا _یعنــی تابوهــای دیــن_ به ویــژه  مســیح(« ســاخته »مــل گیبســون« باز
تصــور انســان یــا خــدا بــودن مســیح رســید، همان طــور کــه درمــورد آن اتفــاق افتــاد. نویســنده )داون بــراون( و 
کتاب هایــش )رمــز داوینچی_جهنــم( کــه غوغایــی در کلیســای پــاپ ایجــاد کــرد کــه تــا ســرمرز ممنوعیــت و 
جرم انــگاری پیش رفــت.  و امــا درمــورد موضــوع اصلــی، ایــده بحــث دیــن در ســینما محصــور شــده اســت، 
بیــن ایــده ایمــان و الحــاد و تفــاوت طبقاتــی بیــن حاکمیــت و بردگــی و بحثــی از شــکوه و جوهــره ی اســام 
واقعــی و ســاخت فیلم هایــی کــه منعکس کننده روح اصیل اســامی باشــد، به میــان نیــاورد. در دوره کنونی 
یــم کــه بهترین گزینه بــرای تبدیل آن به یــک ایده  مــا تصــور وجــود اســام افراطــی بــه نمایندگــی از داعــش را دار

بــرای بحثــی مهــم اســت. 
ســینما بــه انــدازه کافــی بهــره نبــرد؛ امــا از دیــدگاه انصــاف بایــد بگوییــم کــه ایــن نقــص را بــا بازنمایــی و تولیــد 
ســریال های دینــی جبــران کــرد. شــاید دلیــل تأخیــری کــه اکنــون در ســینمای عــرب رخ می دهــد، بیــان 
آزادی هایــی اســت کــه از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفاوت اســت و کثرت اختافــات فرقه ای از کشــوری به 
کشــور دیگــر نیــز فــرق می کنــد و همــه اینهــا باعــث شــد تــا ســینمای غــرب بــه کانــون ســلطه بــر جامعــه عرب 

تبدیــل شــود تــا جــای ســینمای عربــی را بگیــرد. 

 چــه موضوعاتی اســت و تأثیر  	
ً
خــردورزی: طیــف موضوعــات طــرح شــده در ســینمای جهــان عــرب معمــوال

مفاهیــم حکمــی، دینــی و فلســفی در ایــن ســینما بــه چه میزان می باشــد؟
مهم تریــن موضوعاتــی کــه مطــرح می شــود، موضوعــات اجتماعــی اســت و ایــن از مهم تریــن مضامیــن 
ســینمای عربــی اســت، سیاســت در اولویــت دوم قــرار می گیــرد؛ امــا مســائل سیاســی ماهیــت ســبکی دارد 
و در آن احتیــاط صــورت می گیــرد. درحالی کــه ایــن مســأله ایــن قضیــه را نفــی نمی کنــد کــه ســینمای عــرب 
وارد نقــش نقــل قــول از ســینمای غــرب شــده و دیالــوگ را بازنویســی و ترجمــه کــرده و ممکــن اســت به حــد 

تکــرار برســد و ایــن یــک ضعــف در ســینمای جهــان عــرب اســت. 
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مقدمه
غــرب،  ســینمای  اصلــی  جریان هــای  از  یکــی 
آخرالزمانــی  به خصــوص در هالیــوود، فیلم هــای 
یــخ  تار پایــان  دربــاره  روایتــی  کــه  آثــاری  هســتند. 
یــا  آینــده ای دور  یــخ جدیــد در  تار یــک  آغــاز  یــا 
نزدیــک را ترســیم می کننــد. در این گونــه فیلم هــا، 
حوادث سهمگین و نابودکننده نظیر انفجارهای 
هســته ای، هجــوم موجــودات فضایــی و هیوالهــا، 
خانمــان  لرزه هــای  زمیــن  کــن،  بنیــان  ســیلهای 
یــک و تکنولوژیــک  ، کشــمکش های بیولوژ برانــداز
می کننــد.  تهدیــد  زمیــن  کــره  در  را  حیــات   ... و
، اربــاب حلقه هــا،  ــر مجموعــه فیلم هــای هــری پات
فیلم هایــی  همچنیــن  و  ترمیناتــور  ماتریکــس، 
«، »2012«، »جــاده«،  مثــل »کــد داوینچــی«، »آواتــار
یــت غیر ممکن«  »کتــاب ایــای«، »لژیــون«، »مامور
... مــروج پندارهــای آخرالزمانــی بوده انــد. مجلــه  و
تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن ماهیــت و 
ضــرورت فهــم ســینمای آخرالزمانــی گفتگویــی را 
ــا اســتاد ســعید مســتغاثی انجــام داده اســت، در  ب

ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد. 

یف نامه |  معر
یاســت اجنمــن  ســعید مســتغایث کارشــناس، منتقــد ســینمایی و مستندســاز اســت. وی از ابتــدای ســال 1387 بــه ر
یــده شــد. او کار حتقیقــایت و نوشــتاری را از ســال 1367 بــا انتشــارات ســروش و کتــاب  منتقــدان ســینمای ایــران برگز
 ، یایت از مجله هفته نامه ســینما، دنیای تصویر یخ انقاب اســامی« آغاز کرد. ســعید مســتغایث در نشــر »تقومی تار
 ، ، نــوروز ینــش، بنیــان، آیینــه جنــوب، هبــار ، آفر نقــد ســینما، ســوره، اطاعــات بن امللــل، فیلــم و ســینما، فیلــم و هنــر
حیــات نــو، مهشــهری، جهــان ســینما، فیلم نــگار و... قلــم زد. آقــای مســتغایث از آغــاز تأســیس اجنمــن منتقــدان و 
یاســت این اجنمن انتخاب  نویســندگان ســینمایی ایران در ســال 1374، عضو این اجنمن بود و در ســال 1387 به ر
یال مستند ساخت که  یون روی آورد و بیش از پانزده سر گردید. مستغایث از سال 1374 به مستند سازی در تلویز

گــدون« نــام دارد.  یــن آهنا جمموعه مســتند »راز آرما معروفتر

ی با  سعید مستغاثی   ز گفت وگوی تفصییل سردبیر خردور

منتقد سینمایی و مستندساز 

سینمای آخرالزمانی؛
مسئله ی غرب، رسالت شرق

سینمای مهدوی حاصل سبک زندگی ایرانی _ اسالمی

وگو
ت 

گف
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بــرای  	 آخرالزمــان  بــه  توجــه  چــرا  خــردورزی: 
ســران ســلطه جهانــی و دســتگاه های ســینمایی 
وابســته بــه آنهــا تــا ایــن حــد اهمیــت دارد؟ و بــه 
نظــر شــما اهمیــت و ضــرورت فهــم ســینمای 
برخــورد  و  مواجهــه  به جهــت  آخرالزمانــی 
صحیــح در اولویــت چنــدم ســینمای ایــران بایــد 

قــرار بگیــرد؟ 
آخرالزمــان  پدیــده  خــود  از  آخرالزمــان  ســینمای 
به معنــای  نــه  آخرالزمــان  البتــه  اســت،  مهم تــر 
قیامــت، بلکــه به معنــای آخرالزمانــی کــه بــه پیامبــر 
و دیــن آخرالزمــان اطــاق می کنیــم. در فرهنــگ 
ایرانــی و اســامی و به طــور خــاص، در فرهنــگ 
یــک شــیعه، مفهــوم آخرالزمــان یــک اصــل  ایدئولوژ
اساســی و محــور زندگــی ماســت. به قــدری کــه مــا 
ــا آن زندگــی می کنیــم و عصــاره رســالت همــه ی  ب
پیامبــران و اولیــاء الهــی اســت.  آخرالزمــان حــد 
کــه در  نهایــی و افــق چشــم انداز امامتــی اســت 
ــاغ  ــالت را اب ــن رس ــد: »ای ــر می فرمای ــه پیامب ــرآن ب ق
کــن و اگــر آن را ابــاغ نکنــی، همــه رســالت تــو از 
دســت مــی رود. «1 وقتــی ایــن رســالت از دســت 
بــرود، رســالت همــه پیامبران از دســت رفته اســت. 
مســأله امامــت و ختــم آن کــه در مهدویــت وجــود 
دارد، در زندگــی مــا یک موضوع اساســی، اعتقادی 
یــم کســی که امــام  و محــوری اســت. مــا اعتقــاد دار
و  عبــادت  همــه  اصــاً  نشناســد؛  را  خــود  زمــان 

زندگــی او باطــل  و غیرقابــل قبــول اســت. 
تهاجــم  از  پیش نوعــی  ســال   200 از  متأســفانه 
مــا  بــرای  را  یــت  مهدو ماجــرای  فرهنگــی، 
به صــورت یــک تابلــوی ظاهــری درآورده اســت. مــا 
مهدویــت را درحــد خوانــدن دعــای ندبــه یــا دعای 
عهــد و یــا شــادی در نیمــه شــعبان تنــزل داده ایــم؛ 
یــت در زندگــی مــا  یعنــی آنچنــان مســأله مهدو
رســوخ نــدارد کــه حــال بخواهیــم درمــورد ســینمای 

یــت حــرف بزنیــم..  مهدو
یــت و آخرالزمان گرایــی در  اهمیــت مســأله مهدو
اینجاســت کــه اگــر قــرار اســت ســینمای مــا یــک 
یــت آن،  ســینمای مردمــی و ایرانــی باشــد، محور
در  مســأله  ایــن  اســت.  آخر الزمــان  و  یــت  مهدو
یــت آثــار و ســبک زندگــی آن هــا  غــرب در محور

، همــه  قــرار دارد. آن هــا بــه مهدویــت اعتقــادی ندارنــد و آخرالزمان گرایــی آن هــا، جعلــی و به طــور دقیق تــر
تفکــرات آخرالزمــان گرایی شــان یــک پــروژه اســت. 

اعتقــاد بــه آخرالزمــان در غــرب، ده قــرن بیشــتر عمــر نــدارد. آخرالزمان گرایــی و مســیحا گرایی در متــون غربــی 
یخ های  از قــرون ده و یــازده میــادی شــکل می گیــرد. آن هــا زمــان بــه زمــان، وعــده ظهور مســیح را داده انــد و تار
متعــددی را بیــان کرده انــد. مســأله آخرالزمان گرایــی یــا همــان بــه قــول خودشــان، مســیحاگرایی بعــد از قــرون 
یتن ها3 و  یــزه می شــود. فرقه هایــی ماننــد پیور شــانزده و هفــده کــه ماجــرای پروتستانتیســم2 پیش می آیــد، تئور

مهاجــرت آن هــا بــه قــاره آمریــکا درجهــت آخرالزمان گرایــی بوده که شــرح بســیار مفصلــی دارد. 
در ادامــه ایــن پــروژه ده قرنــی، طبعــًا بســیاری از نهادهــا و ابعــاد مختلــف سیاســی، اقتصــادی، نظامــی و 
فرهنگــی در غــرب، ســمت و ســوی آخرالزمانــی پیــدا کرده انــد؛ برخــاف چیــزی کــه در مــا وجــود نــدارد. ایــن 
ماجــرا در نظامی گــری، اقتصــاد، سیاســت و در فرهنــگ و هنــر غربی هــا کــه همــان ســینما و به خصــوص 

هالیــوود اســت، مشــهودتر اســت. ســینما ویتریــن همــه ایــن ماجراهاســت. 
جهت گیــری آخرالزمانــی آن هــا رفته رفتــه شــدیدتر شــده و می شــود و این جهت گیــری در ژانرهای مختلف 
وجــود دارد. اساســًا می تــوان گفــت کــه جهت گیــری ســینمای غــرب، یــک جهت گیــری آخرالزمانــی اســت. 
یــت و عصاره همــه اعتقاد ما  از اینجــا اهمیــت موضــوع آخرالزمــان مشــخص می شــود. در حالــی کــه محور

مهدویــت اســت کــه بایــد دیــده شــود؛ امــا دیده نمی شــود. 

خــردورزی: شــما ســینمای آخرالزمانــی را یــک ســینمای دینــی می دانیــد؟ بــه نظــر شــما علــت اصلــی منع و  	
غفلــت فراگیــر  نســبت به ورود ســینمای داخلــی در مباحث آخرالزمانی چیســت؟

ــی، ســینمای دینــی نیســت؛ چــرا کــه اعتقــادات و باورهــای غــرب امــروز هــم دینــی  ســینمای آخرالزمان
یــک اســت. ایــن ایدئولــوژی از بیســت قرن پیــش در غرب  نیســت. ســینمای آخرالزمــان، ســینمای ایدئولوژ
شــکل گرفتــه اســت. برخــی از کارشناســان و مورخیــن نیــز می گوینــد کــه ایــن ایدئولــوژی از زمــان ســامری 
کــه حضــرت موسیعلیه الســام، ســامری و قــوم او را نفریــن کــرد، تــا امــروز تحت عنــوان ایدئولوژی ســامریون 

وجــود دارد. 
چهــار محــور اساســی در ایدئولــوژی ســامریون قابــل توجــه اســت. اولیــن محــور آن شــرک آمیز بــودن، محــور 
، امپریالیســم و  ، نژادپرســتی و محــور چهــارم، اســتعمار دوم، زرســاالری و ســرمایه ســاالری، ســومین محــور
تفکــر حکمرانــی بــر کــره زمیــن یــا به قــول خودشــان کــره ارض اســت. ایــن چهــار ویژگــی درطــول تمــام ایــن 
قــرون تــا امــروز وجــود دارد؛ یعنــی آدم هــا عــوض شــده اند، ولــی ایدئولــوژی ایــن قــوم و فرقــه ســامری از همــان 
یــخ ادامــه پیــدا کــرده و تــا امــروز حاکمــان نظــام ســلطه امــروز جهــان، با همــان ایدئولــوژی و  زمــان، درطــول تار

چهــار محــور شــرک، زرســاالری، نژادپرســتی و امپریالیســم و اســتعمارگری حرکــت می کننــد. 
زمانــی دیــن یهــود کــه بیــش از همــه ادیــان، تحریــف شــده بــود، توانســتند بیشــتر در ایــن دیــن نفــوذ کننــد. 
زمــان دیگــری بخشــی از مســیحیت را تحــت اختیــار گرفتنــد. شــرک و تثلیــث را وارد مســیحیت کردنــد. 
بعــد از آن، حاکمیــت کلیســا در قــرون وســطی و انکیزاســیون4 و پــس از آن نیــز فرقه هــای پروتستانتیســم را 

شــکل دادنــد. 
ــره هســتند کــه همــان کانون هــا و فرقه هــای اشــرافی کــه در  ــن اتفاقــات، ادامــه ی آن زنجی درواقــع همــه ای
ــه  ــا« ب ــام »مارانوه ــه ن ــی ب ــان مخف ــان یهودی ــان هم ــد. در آن زم ــا می کردن پ ــد، بر ــود بودن ــراف یه ــان اش آن زم
مســیحیان نوتعمیــد یافتــه تبدیــل شــدند و در کنــار پاپ هــای آن زمــان قــرار داشــتند و همان هــا امثــال 
مارتیــن لوتــر5 را می آورنــد تــا درخــاف جهــت حرکــت کنــد و آن انشــقاق عظیــم را در مســیحیت به وجــود 
یتن هــا را شــکل دهنــد کــه  ــا از دل آن فرقه هایــی مثــل پیور بیــاورد. آن هــا پروتستانتیســم را شــکل دادنــد ت

ــد.  ــوان گفــت اولیــن صهیونیســت های مســیحی، همیــن فرقــه بودن می ت
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یــم.  بیاور به وجــود  را  گــدون9  آرما یــا  آخرالزمــان 
ببینیــد چگونــه آن هــا ماجــرای ظهــور حضــرت 
مســیح یــا ظهــور مســیح موعودشــان را بــه ماجــرای 

اســرائیل و صهیونیســم پیونــد می زننــد. 
هرکســی کــه عقــل خــود را قاضــی کنــد، می پرســد 
چــه  اســرائیل  کــردن  پــا  بر بــا  مســیح  ظهــور  کــه 
ارتباطــی دارد؟ ایــن موضــوع در انجیــل و در جــای 
دســت  به وســیله  این هــا  نــدارد.  وجــود  دیگــری 
نشــانده های خودشــان ماننــد یوحنــا، آن ماجــرای 
یــف  رؤیاهــای یوحنــا را بــه انتهــای انجیــل تحر
را  گــدون  آرما ماجــرای  و  می چســبانند  شــده 
مطــرح می کننــد. ایــن ماجــرای آخرالزمان گرایــی 
به صــورت تئــوری درمی آیــد و ایــن تئــوری در تمــام 

ابعــاد غــرب جدیــد نفــوذ می کنــد. 
در همــان زمــان، رنســانس و نهضــت روشــنگری 
نوشــته های  اغلــب  در  می آیــد.  به وجــود 
پایــی اســرائیل  بر ســرکرده های رنســانس، قضیــه 
وجــود دارد؛ بــرای مثــال در نوشــته ها و مکتوبــات 
جــان   11، روســو ژاک  ژان  بیکــن،10  فرانســیس 
دســت  معاصــر  دوره  در  حتــی   .... و میلتــون12 
کردنــد  پیــدا  نیوتــون13  اســحاق  از  نوشــته هایی 
بــود.  مطــرح  آخرالزمان گرایــی  قضیــه  آن  در  کــه 
نیوتــون را بیشــتر به عنــوان یــک قدیــس و کشــیش 
مســیحی مطــرح کردنــد تــا آن دانشــمندی کــه مــا 

 . ختیم می شــنا
عقبــه ی  یــک  ماجراهــا  ایــن  تمــام  درواقــع 
یــک دارد. در همــه ابعــاد غــرب، ماجــرای  ایدئولوژ
کــه  جایــی  تــا  می کنــد  نفــوذ  آخرالزمان گرایــی 
تــا  می کننــد  مهاجــرت  نــو  قــاره  و  یــکا  آمر بــه 
زمینه هــای ظهــور مســیح را به وجــود بیاورنــد. ایــن 

صهیونیســم بــه یــک معنــا از اواخــر قــرن نوزدهــم و از کنفرانــس ســوئیس شــکل گرفت؛ اما شــما می توانید اســم 
آن را عــوض کنیــد و بــرای مثــال بگوییــد ســامریون. ایــن فرقــه، در هــر زمــان از گروهــی بهره گیــری کــرده و آن را 
تحــت اختیــار خــود درآورده تــا بــه امــروز رســیده اســت. در هر زمان همان چهار مشــخصه ایدئولوژیــک را دارد. 
ع( و  آخرالزمان گرایــی آن هــا دقیقــًا درمقابــل ایدئولــوژی توحیــد برافراشــته شــد؛ چــه در دوران حضــرت موســی)
چه در دوران حضرت مســیح )ع(. مخصوصًا پیش از ظهور پیامبر اســام)ص(، پیشگوهایشــان از ســال ها  
قبــل، ظهــور پیامبــر آخرالزمــان در جزیرۀالعــرب را رصــد کــرده بودنــد. اگــر دقــت کنیــم، قبــاً در یثــرب، یهــودی 
ــر اســام نقــش  ــا پیامب ــه یثــرب مهاجــرت می کننــد. از همــان زمــان در مخالفــت ب وجــود نداشــته و آن هــا ب

می آفریننــد. همیــن نکتــه بــرای بیشــترین لعــن و نفریــن در قــرآن بــر ایــن قــوم کافیســت. 
آن هــا مخالفــان اصلــی اســام در دوران ائمــه اطهــار علیهــم الســام بودنــد. البتــه بعــد از ماجــرای غیبــت 
کبــرای حضــرت حجــت علیــه الســام، بــا یــک موضــوع جدیــد مواجــه می شــوند؛ چــرا کــه فقــط اســام بــه 
ایــن چنــد امــام محــدود نشــد تــا ماننــد ادیــان دیگــر تمــام شــود. بلکــه از آن زمــان بــه بعــد مســلمانان یــک 

، همــان بقیــه اهلل و ســرمایه اصلــی آن هاســت.  منجــی در غیبــت دارنــد و او
ســامریون آمدنــد به قــول فرانســیس فوکویامــا6، مهندســی معکــوس انجــام دادنــد. آن هــا گفتنــد کــه اتفاقــًا 
مــا منتظــر آخرالزمــان و منجــی هســتیم. وعده هایــی کــه کلیســای کاتولیــک حــدود 10 قــرن داده بــود 
ــه  ــد ک ــی بودن ــا مدع ــردد، آن ه ــیح بازنمی گ ــر مس ــت و دیگ ــا اس ــن کلیس ــا همی ــمان، تنه ــوت آس ــه ملک ک
ــل منجی گرایــی و  بازمی گــردد و ملکــوت آســمان را مــی آورد و مــا منتظــر او هســتیم. درواقــع آن هــا درمقاب

ــد.  ــاز کردن ــی را آغ ــت آخرالزمان ــن حرک ــامی، ای ــت اس ی مهدو
ایــن فرقــه ابتــدا خواســتند درطــول دوران قــرون وســطی و بــا جنگ هــای صلیبــی اســام را نابــود کننــد کــه 
به خواســت الهــی چنیــن هدفــی رقــم نخــورد. بعــد از آن نیــز بــا جنــگ نــرم و به وجــود آوردن فرقه هایــی 
ــر رســیدند،  ــه قضیــه اصــاح دینــی و مارتیــن لوت ــد. وقتــی ب ــه میــدان آمدن ــاال7 و فراماســونری8 ب ماننــد کاب
یــزه کردنــد و گفتنــد مــا منتظــر بازگشــت مســیح هســتیم. فرقه هایــی ماننــد  ماجــرای آخرالزمان گرایــی را تئور
یتــن بــر ایــن اســاس به وجــود آمــد. آن هــا گفتنــد کــه بایــد کاری کنیــم تا مســیح موعود مــا بازگــردد و تمام  پیور

یــت خودشــان را بــرای تحقــق ایــن ماجــرا گذاشــتند.  مأمور
ایدئولــوژی آن هــا بــرای امــروز نیســت، بلکــه یــک ســابقه ده قرنــی دارد کــه در اســناد کابالیســت ها می توانید 
ببینیــد، بعــد از جنگ هــای صلیبــی، چندیــن بــار اعــام کرده انــد کــه مســیح خواهــد آمــد؛ بــرای مثــال در 
پا و  ( مسیحاســت. مســیحا گرایی در ارو ســال 1428 و یــا در جایــی گفتنــد اســحاق کــور )بنیانگــذار کابــاال

به خصــوص در ایتالیــا و اســپانیا، در همــان قــرون وســطی رخ داده بــود و بســیار گســترش داشــت. 
ــد.  ــرای ظهــور می گذارن یتن هــا شــرط و شــروطی ب ــزه می شــود. پیور ی ، تئور ــر ــه بعــد از مارتیــن لوت ایــن قضی
آن هــا می گوینــد کــه مــا به شــرطی می توانیــم مســیح موعــود را بازگردانیــم کــه دو شــرط را رعایــت کنیــم؛ یــک، 
ــا شــود و دوم جنــگ  پ ــزرگ بر ــا اســرائیل ب قــوم یهــود را به ســمت ســرزمین مقــدس فلســطین کــوچ دهیــم ت

اسحاق نیوتون  		 جان میلتون  		 ژان ژاک روسو  		 فرانسیس بیکن  		 فرانسیس فوکویاما  		
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یتن هــا از ســال  موضــوع در تمــام نوشــته های پیور
یــکا  1701 تــا 1730 میــادی و پــس از آن کــه بــه آمر

دارد.  وجــود  می رونــد، 
کــه مــا را  آن هــا حتــی در دعاهایشــان می گوینــد 
از شــر کنعانیــان رهــا کــن. اصــاً کنعانیــان در قــاره 
آمریــکا چــه کار می کردنــد؟ کنعــان کــه نــام دیگــر 
غربی هــا  اســت.  آن  عبرانــی  اســم  و  فلســطین 
می آینــد سرخ پوســت ها را قتــل عــام می کننــد. از 
دیــد ایــن افــراد، سرخ پوســت ها همــان کنعانیــان 
بودنــد و آمریــکا را نیــو جروزالــم یــا اورشــلیم جدیــد 
به حســاب می آورنــد. اعتقــاد آن هــا به حــدی دربــاره 
برپایی اســرائیل و آمران صهیونیســتی قوی بوده که 
تویــن بــی، 14 مورخ معــروف، این ها را اســرائیلی های 
ماساچوســت نــام می گــذارد؛ چــرا کــه اولیــن کلونــی 
در  می رونــد،  آمریــکا  بــه  جماعــت  ایــن  از  کــه 
ماساچوســت ســاکن می شــوند. اعتقــادات ایــن 
افــراد بــرای برپایــی حکومــت صهیونــی شــدید بــوده 
اســت. از ســال 1700 کــه هنــوز نــه کنفرانــس بــال 

ســوییس بــود و نــه هرتســل وجــود داشــت، موضــوع تشــکیل یــک حکومــت صهیونــی دنبــال می شــد. ایــن 
یــک ماجــرای بســیار عمیــق و طوالنــی اســت. آن هــا آمریــکا را می گیرنــد و فرقــه اوانجلیــک و کشــیش های 

اوانجلیســت پدیــد می آینــد کــه اولیــن رســانه های آمریــکا را به وجــود می آورنــد. 
و  نفــت  قضیــه  دو  به خوبــی   15 اندرســون،  تامــس  پــال  اثــر  شــد«،  خواهــد  به پــا  »خــون  معــروف  فیلــم 
یــکا روی اعتقــادات اوانجلیســت ها بنــا  فرقــه اوانجلیــک را مطــرح می کنــد. روایتــی از اینکــه چطورآمر
پــا کردنــد و دیــن مســیحیت  شــد و کشــیش های خودخوانــده اوانجلیــک، کلیســاهای خودشــان را بر
صهیونیســتی را در آنجــا بــروز دادنــد. ســپس ایــن فیلــم روایــت می کنــد کــه بــا همــان ایدئولــوژی آخرالزمانــی 

یــکا شــکل می گیــرد.  گــدون، آمر پایــه اســرائیل و جنــگ آرما و بر
پــای شــرقی، گــروه دیگــری هســتند کــه بــه آن هــا می پیوندنــد. بــر ایــن اســاس ســاختارهای  یهودی هــای ارو
یــکا در این زمان یک کشــور آخرالزمانی  اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و نظامــی آمریکا شــکل می گیرد. آمر
ــرای  ــکا واگــذار می کننــد. ب ی ــه آمر یــت کوچانــدن قــوم یهــود و جنــگ آخرالزمــان را ب می شــود. آن هــا مأمور
همیــن شــما می بینیــد کــه تمــام زرادخانه هــای نظامــی، ســرمایه های هنگفــت، استراتژیســت های دورنگــر 

یــکا در جنــگ جهانــی اول و دوم منجــی می شــود.  یــکا هســتند بدیــن ترتیــب آمر ... در آمر و
ــره  ــک زنجی ــۀ ی ــات ادام ــن اتفاق ــت. ای ــاعه نیس ــت و خلق الس ــاری به هرجه ــات ب ــن اتفاق ــدام از ای هیچ ک
اســت. یکــی از حلقــات آخــر ایــن زنجیــره، هنــر و هالیــوود اســت. ســران هالیــوود همــان افرادی هســتند که 
... را در دســت خــود دارنــد. کســانی  یــکا، کارخانه هــای اسلحه ســازی، مراکــز اســتراتژیک و بانک هــای آمر
یــکا همه چیــز را در اختیــار  ــر و روپــرت مــرداک، 16 جــورج ســورس17 و امثــال این هــا کــه در آمر مثــل تــد ترن

یــکا و نظــام ســلطه را پیش می برنــد؛ نــه امثــال اوبامــا، بــوش و ترامــپ.  دارنــد. ایــن افــراد هســتند کــه آمر
یــکا  هالیــوود در ایــن زمــان بــه ویتریــن ایــن سیاســت ها تبدیــل می شــود. خیلــی از سیاســت های آمر
بیســت ســال پیــش از اینکــه رقــم بخــورد یــا چنــد مــاه قبــل در فیلم هــای هالیــوود نمــود پیــدا می کنــد. 
این هــا همان هایــی هســتند کــه می خواهنــد قضایایــی مثــل یــازده ســپتامبر را رقــم بزننــد. همان هایــی کــه 
می خواهنــد اغتشاشــاتی در لبنــان و عــراق و ایــران به وجــود بیاورنــد، می خواهنــد بــه عــراق و افغانســتان 

حملــه کننــد و بــرای کار خــود تبلیــغ می کننــد و محــل تبلیــغ آن هــا نیــز هالیــوود اســت. 
حــاال ممکــن اســت یــک ســال یــا چنــد مــاه قبــل باشــد یــا حتــی20 ســال قبــل رقــم زده شــود. این هــا نکاتــی 
اســت کــه بــه مــا یــادآوری می کنــد کل ایدئولــوژی غــرب، براســاس ایــن ایدئولــوژی آخرالزمانــی شــکل گرفتــه 
یــم و ایــن یــک چیــز خلق الســاعه نیســت.  اســت کــه حداقــل مــا اســنادش را از 10 قــرن پیــش در اختیــار دار
یو آخرالزمانــی دارد.  ، براســاس ایدئولــوژی آخرالزمانــی پیش مــی رود و ســنار غــرب صلیبــی _ صیهونــی امــروز
همــه حمله هایــش بــه عــراق، افغانســتان و ماجراهــای جنــگ 33 روزه و 22 روزه همــه اش در ایــن بــازه 

می گنجــد و در همیــن جــا مطــرح اســت. 
یوی  چــرا آن هــا ایــران را هســته ای می خواننــد بــا اینکــه می داننــد ایــران چنیــن پــروژه ای نــدارد. در ســنار
ــا اینکــه می دانســتند عــراق  ــار داشــته باشــد. چــرا ب ــد ســاح اتمــی و هســته ای را در اختی ــران بای آن هــا ای
یوی آخرالزمانی شــان  ســاح کشــتار جمعــی نــدارد، بــه آن حملــه کردنــد؟ چــون آن هــا بایــد بابــل را در ســنار
یویی کــه نوشــته اند، فعاالنــه کار می کننــد و الحمــدهلل هیچ کــدام نیــز بــه  می گرفتنــد. این هــا در ایــن ســنار

نتیجــه نمی رســد. 
آن هــا قــرار بــود کــه بعــد از هــزاره، آن جنــگ آخرالزمانــی را به وجــود بیاورنــد کــه الحمــدهلل رقــم نخــورد، ســپس 
یــازده ســپتامبر را به وجــود آوردنــد کــه بــاز هــم نشــد. جنــگ 33 روزه را در 2006 به وجــود آوردنــد، جنــگ 22 
ــد کــه هیــچ کــدام از ایــن پیشــگویی ها و  ــد و نشــد. پیش بینــی 2012 را کردن روزه را در 2008 به وجــود آوردن

پیش بینی هــا علی رغــم همــه تاش هــا، هزینــه و نیروهایــی کــه اســتفاده کردنــد، تحقــق پیــدا نکــرد. 
حــدود 70 الــی80 درصــد تولیــدات ســینمای هالیــوود در هر ســال، فیلم هــای آخرالزمانی اســت. در حالی 

روپرت مرداک  		

جورج سورس  		
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فتــح  را  غــرب  کشــورهای  دارد  اســام  چگونــه 
پــا و  می کنــد و تــا 20 ســال آینــده مذهــب اول ارو
دنیــا خواهــد شــد؛ چــرا کــه امــروزه شــده و حتــی 
کــرده اســت. ایــن  یــک نفــوذ  میــان بومیــان مکز
بســتگی  مــا  امثــال  از  هیچ کــدام  بــه  کشــتی، 
نــدارد؛ امــا ایــن باعــث نمی شــود کــه مــا از وظیفــه 
و تکلیــف خودمــان کوتاهــی کنیــم و بگوییــم کــه 
یــت بــه مــا ربطــی نــدارد و بیــکار بمانیــم.   مهدو
ایــن بــه رســتگاری مــا بســتگی دارد کــه تکلیفمــان 
یــم؟ ما یــا باید  معلــوم شــود در کــدام جبهــه قــرار دار
در جبهــه کفــر باشــیم و یــا در جبهــه الهــی قــرار 
ایــن  در  باشــیم.  یــم. نمی توانیــم بی تفــاوت  بگیر
ــد تکلیــف  ــدارد. مــا بای ــی وجــود ن عرصــه بی تفاوت
خــود را روشــن کنیــم و تــاش کنیــم بــه آن کشــتی 

کــه به ســرعت درحــال حرکــت اســت، برســیم. 
کــه 200  یــم؛ چــرا  مــا در شــرایط خاصــی قــرار دار
ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج ــدید فرهنگ ــوذ ش ــال نف س
بعــد از یــک دوره درخشــان تمــدن اســامی، ایــن 
نفــوذ فرهنگــی غــرب از تقریبــا قــرن 19 تــا امــروز 
شــکل گرفتــه کــه به صــورت دقیــق از اوایــل دوران 
قاجــار آغــاز می شــود و بعــد از یــک افــول در دوران 
تمــدن اســامی رقــم خــورده اســت. البتــه ایــن نفــوذ 
جهت هــای مختلفــی را دنبــال کــرد. اولیــن جهت 
ــای دوران  ــه موتوره ــه ب ــی ک ــد از آن ضربات ــوذ بع نف

کــه ســینمای مــا کــه بایــد 100 درصــد مهــدوی باشــد، چنیــن چیــزی نیســت. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
 ! ســینمای مهــدوی اینطــور نیســت کــه یــک ســواره ســبز پــوش بر اســب ســفید می آید را نشــان دهیــم؛ خیر
ســینمای مهدویــت بســیار گســترده اســت. یــک نــوع ســبک زندگــی و چشــم انداز عمیــق و وســیع اســت. 
فقــط ایــن نیســت کــه نشــان دهیــد حضــرت حجــت می آینــد؛ چــرا کــه ســینمای آخرالزمانــی آن هــا نیــز بــه 
ایــن صــورت نیســت و ابعــاد بســیار گســترده ای دارد. ماجــرا و اصــل قضیــه ایــن اســت کــه مبنــای ماجــرا، 

یــم.  یــک مبنــای 20 قرنــی اســت کــه مــا بــرای حداقــل 10 قــرن آن ســند دار

 بایــد یــک مواجهــه  بــا ایــن جریــان برقــرار شــود و تــا به حــال کاری شــکل نگرفته اســت،  	
ً
خــردورزی: مســلما

ــرای  ــردی ب ــودن اســت. شــما چــه راهــکار و راهب ــه شکســت ب ــرد، نتیجــه محکــوم ب اگــر هــم شــکل نگی
مواجهــه آخرالزمانــی  بــا ایدئولــوژی شــکل گرفتــه داریــد و اینکــه مــا چگونــه می توانیــم ایــن کمبــود را جبران 

کنیــم و خودمــان را بــه ایــن مواجهــه و جنــگ هیبریــدی و فرارســانه ای برســانیم؟
در خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن جنــگ آخرالزمانــی و حرکــت مهــدوی، خوشــبختانه، هیــچ ربطــی بــه 
ــن  ــی رود و ای ــی پیش م ــده اله ــاس وع ــدوی براس ــت مه ــه حرک ــی اینک ــدارد؛ یعن ــانه ها ن ــن رس ــینما و ای س
یــخ بــوده اســت و درحــال تهاجــم بــه آن ســبک  مــا هســتیم کــه درمانده ایــم. حرکــت مهــدوی درطــول تار
ایدئولوژی هاســت و آن هــا درحــال دفــاع از فضــای فعلــی خــود هســتند. حــدود 13 الــی 14 قــرن اســت کــه 
ایــن تهاجــم ادامــه دارد و آن هــا در ایــن مــدت فقــط از خودشــان دفــاع می کننــد. هــر آنچــه کــه مــا از آن هــا 

می بینیــم، دفــاع اســت. 
آن هــا به قــدری پروپاگانــدا18 کرده انــد کــه مــا فکــر می کنیــم کــه آن هــا درحــال تهاجــم هســتند. در حالــی کــه 
یم، اهمیــت دارد. حرکت  تهاجــم از طــرف حرکــت مهــدوی اســت. اینکــه مــا در کجــای این قضیــه قــرار دار
مهــدوی مثــل یــک کشــتی اســت کــه بــا ناخــدای خــودش در دل امــواج ســرکش به ســوی ســاحل نجــات 

پیــش روی می کنــد. مــا بایــد خودمــان را بــه ایــن کشــتی برســانیم. 
ــدارد. هرکســی که  ــران و رســانه ها احتیاجــی ن ــال بنــده، ســینمای ای ــه امث پیــش روی ایــن کشــتی اصــاً ب
خــودش را بــه ایــن کشــتی برســاند، نجــات می یابــد. وجــود ماســت کــه بــه آن کشــتی بســتگی دارد، نــه وجــود 
آن کشــتی بــه مــا. ایــن را نبایــد برعکــس درک کنیــم. اگــر حرکــت مهــدوی بــه حرکــت مــا بســتگی داشــت، 

واقعــًا بایــد در کل وجــود هســتی شــک می کردیــم!
یــم؟ حدود 13 ســال  مــا بایــد تکلیــف خودمــان را روشــن کنیــم کــه در مســیر ایــن حرکت، چــه جایگاهی دار
پیش فیلمــی تحت عنــوان »فتنــه«19 ســاخته خیــرت ویلــدرس20 اکــران شــد کــه اســام را وهــن کــرده بــود. 
یک ســری واقعیت هــای جالــب در آن فیلــم وجــود داشــت. بــرای مثــال نمودارهــای پیشــروی اســام را در 
پــا نشــان مــی داد کــه چگونــه از دهــه 90 تــا همــان ســال های 2008 به صــورت فراصعــودی بــاال رفتــه اســت.  ارو
درصحنــه ای یــک قطــار می آمــد و از مســجدی عبــور می کــرد و بــه دل غــرب می رفــت؛ یعنــی بــه غــرب 
هشــدار مــی داد. کارگــردان می گفــت مــن ایــن فیلــم را به عنــوان هشــداری بــه غــرب ســاخته ام کــه ببینیــد 

		  

حــدود 70 الــی80 درصــد تولیــدات ســینمای هالیــوود در هــر ســال، فیلــم هــای آخرالزمانــی 
اســت. در حالــی کــه ســینمای مــا کــه بایــد 100 درصــد مهــدوی باشــد، چنیــن چیــزی نیســت. 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ســینمای مهــدوی اینطــور نیســت کــه یــک ســواره ســبز پــوش بــر 
اســب ســفید می آیــد را نشــان دهیــم؛ خیــر! ســینمای مهدویــت بســیار گســترده اســت. یــک 

نــوع ســبک زندگــی و چشــم انداز عمیــق و وســیع اســت. 

خیرت ویلدرس  		
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تمــدن اســامی می زننــد، یــک نــوع نفــوذ نــرم میــان 
جامعــۀ ایرانــی اســت؛ یعنــی اول بایــد آن فرهنــگ، 
آییــن و ســبک زندگــی اســامی را نابــود کننــد کــه 
اولیــن حرکــت فرهنگــی آن هــا قبــل از هرگونــه کار 

سیاســی اســت. 
چــون در آن دوران تقریبــا قضیــه نفــوذ سیاســی 
اولویت اول را ندارد، یک زعیم قاجاری حکومت 
می کنــد کــه اتفاقــًا بعضــًا وزرا و صــدر اعظم هــای 
خوبــی ماننــد قائــم مقــام و میرزاتقــی خــان ســرکار 
قــرار می گیرنــد؛ امــا آن هــا نفــوذ فرهنگــی خــود را 
اولیــن  آقــای ســرجان ملکــم21  دنبــال می کننــد. 

فراماســونری اســت کــه وارد ایــران می شــود. 
نمی کنــد  نفــوذ  دربارشــاه  بــه  ملکــم  ســرجان 
بــه  بلکــه  کنــد؛  را چــک  تــا وضعیــت سیاســی 
یــخ  تار یــک  و  مــی ورزد  مبــادرت  یخ نویســی  تار
جعلــی بــرای ایــران می نویســد. خــط نفــوذ آن هــا 
یــخ واقعــی را سانســور می کننــد  ایــن اســت کــه تار
کــه بــا  کــه همیــن امــروز  یخــی می نویســند  و تار
یخ دانشــگاهی  شــما صحبــت می کنــم، مرجــع تار

و تربیــت اســامی مــا را شــکل می دهــد. 
ل الدیــن  جا میــرزا  امثــال  از  کتاب هایــی 
یــد تــا امثــال  ، پســر ناصرالدیــن شــاه بگیر قاجــار
اقبــال  پیرنیاهــا،  ین کــوب،  زر عبدالحســین 
آشــتیانی و کتاب هایی که از حســن پیرنیا و اقبال 

یــخ، سانســور یــک دوران پرشــکوه تمــدن   در ایــن تار
ً
یــس می شــود؛ یعنــی اوال آشــتیانی در دانشــگاه ها تدر

نویــن اســامی انجــام گرفتــه کــه از غــرب آغــاز می شــود. در غــرب بعــد از رنســانس، ایــن بزرگتریــن سانســور 
ــخ  ی یخــی از دل تار یخــی اســت. ایــن یعنــی از حــدود 400 ســال پیش بعــد از رنســانس، یــک دوره ی تار تار

می شــود! حــذف  بشــر  تمــدن 
یــخ علــم دارد. او می گوید وقتی خواســتم درباره  یــخ علــم کــه مقدمه ای بــر تار پرفســور جــرج ســارتن22، پــدر تار
یــخ علــم  یــخ علــم تحقیــق کنــم، چنــان در فکــر مــا خوانــده بودنــد کــه فکــر می کــردم اول بایــد دربــاره تار تار
یــخ قــرون وســطی عبــور کنــم.  یــخ باســتان جســت وجو و ســپس در رنســانس بحــث کنــم و بایــد از تار در تار
یــخ قــرون وســطی چــه  شــما ببینیــد چــه سانســوری در آنجــا وجــود داشــته اســت. او می گویــد رفتــم دیــدم تار
یــخ علــم در قــرون وســطی و به واســطه مســلمان ها بــوده اســت کــه غربی هــا  خبــر بــوده، دیــدم کــه همــه تار
آمدنــد آن را در غــرب بــه اســم خودشــان ثبــت کردنــد. از جملــه قانــون حرکــت، جاذبــه، نــور و پــرواز را بــه نــام 
خــود ثبــت کردنــد و اصــاً انــگار نــه انــگار کــه چنیــن چیــزی در اســام وجــود داشــته اســت. ایــن بزرگتریــن 

یــخ اســت کــه هنــوز هــم وجــود دارد.  سانســور تار

گذشــته در  	 کــه هنــوز اســت، طــی ده ســال  تأییــد ســخنان حضرتعالــی، هنــوز  بلــه، در  خــردورزی: 
دانشــگاه های مــا از ســوزاندن کتاب هــا توســط مســلمان ها ســخن می گوینــد. براســاس کــدام ســند و 
منبــع چنیــن ســخنی را بیــان می کننــد؟ بــه نظــر شــما ریشــه ی نفــوذی کــه در جریان هــای ژورنالیســم علــم 
و حوزه هــای مختلــف هنــر و اندیشــه شــکل گرفتــه اســت بــه چــه جریــان یــا مکتــب فکــری بــاز می گــردد؟

نفــوذ نــرم از دوران قاجــار شــروع و وارد دانشــگاه ها شــد. ســبک زندگــی اســامی ایرانــی و هویــت اســامی و 
ایرانــی تحت عنــوان تجــدد و مدرنیســم مــورد تهاجــم قــرار گرفــت و همین طــور بــه جلــو آمــد، درنهایــت یــک 
یــخ تمــدن اســامی را سانســور کردنــد؟ بــرای اینکه  زندگــی کامــاً دگرگــون شــده اســامی را نشــان دادنــد. چــرا تار
نســل امــروز نبینــد و نفهمــد کــه چــه پشــتوانه ایدئولوژیــک داشــته اســت. نفهمــد کــه ایــن ایدئولــوژی اســامی 
چــه دســتاوردهایی بــرای بشــریت داشــته و چــه تکیــه ای می توانــد بــدان بکنــد؟ نتوانــد بفهمــد کــه وقتــی آن 

ایدئولــوژی اســامی بــا زندگــی، هنــر و علــم ترکیــب بشــود، می توانــد چــه تمــدن عظیمــی را رقــم می زنــد. 
یســم مطــرح می شــود کــه اســام را بایــد از علــم و هنــر و زندگــی جــدا  یــه سکوالر ایــن سانســور بــرای القــاء نظر
کنیــد و آن را در گوشــه ها و زاویه هــای خانه هــا بخوانیــد و بنویســید. ده هــا ســال برطبــل مخالفــت دیــن بــا 
علــم و هنــر کوبیدنــد و هنــوز هــم دارنــد ایــن کار را می کننــد. هنــوز هــم کســی نیســت کــه بــه این هــا پاســخ 

بدهــد. چــه فضایــی در ایــن 200 ســال به وجــود آوردنــد. 
اینکــه ســینمای مــا به ســراغ مهدویــت نمــی رود؛ یکــی از آخریــن حلقه هــای ایــن فضاســت. ایــن یکــی از 
شــاخه ها و اثــرات خیلــی جزئــی اســت کــه در مســأله آخرالزمــان مطــرح می شــود. اصــاً زندگــی و هویــت 
 ، ــر ــاری، هن ــا، معم ــی، خانه ه ، زندگ ــار ــاس، رفت ــم، لب ــرون می آیی ــه بی ــه از خان ــن ک ــد. همی ــا گرفته ان را از م
... ایرانــی _ اســامی از مــا گرفتــه و دســت خوش تحریــف و سانســور شــده اســت. هویــت  ارتباطــات مــا و
مــا برعکــس شــده وگرنــه ایــن همــه مــرض، بیمــاری، اســترس و اضطــراب، زندگــی افسارگســیخته مــادی و 

فســاد چیزهایــی اســت کــه حاصــل ایــن 200 ســال تهاجــم نــرم اســت. 
ــر یکــی از  ــی مجــدد دارد. ســینما و هن ــه دگرگون ــاز ب ایــن اتفــاق همان طــور کــه کامــاً برعکــس شــده، نی
بازتاب هــای ایــن سانســور اســت. شــعور مهــدوی حداقــل بایــد در ذهــن افــراد شــکل بگیــرد. ذهــن افــراد، 
یــخ و مســائل اطــاع پیــدا کننــد.  امثــال بنــده، شــما، هنرمنــدان، مســئولین و فیلم ســازان بایــد از ایــن تار
قــه  بایــد بفهمنــد ایــن چیــزی کــه تــا امــروز به خــورد آن هــا داده انــد، جعلــی بــوده اســت. بایــد بــه مطالعــه عا
یــخ سانســور نشــده را بخواننــد تــا بفهمنــد اســامی کــه این قــدر مــا دربــاره آن صحبــت  پیــدا کننــد و تار
، علــم و ظرفیــت همــه این هــا را دارد و همگــی مصــداق دارنــد.  می کنیــم، قــدرت مدیریــت جامعــه، هنــر

جرج سارتن  		
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ــرد تقویــت شــود. سیســتم  ــد سیســتم ایمنــی ف بای
ــه  ــا گرفتــه ب ایمنــی فــرد کــه تقویــت شــود، فــرد کرون

هیــچ دارویــی احتیــاج نــدارد. 
جامعــه  و  سیســتم  در  تقویــت  عوامــل  از  یکــی 
یــخ تمــدن اســامی اســت.  یــس تار امــروز مــا، تدر
سرگذشــت  دربــاره  جملــه  دو  یکــی  فــرد  وقتــی 
ــد  ــا نخواه ــر از پ ــر س ــنود، دیگ ــامی بش ــدن اس تم
یــزد.  می ر بهــم  او  باورهــای  کــه  چــرا  شــناخت؛ 
قانــون  اســت  ممکــن  مگــر  می پرســد  خــود  از 
حــرکات را »ابوالبــرکات« گفتــه باشــد؟ جاذبــه را 
ــرواز  ــت؟ پ ــرده اس ــان ک ــی« بی ــان خازن »عبدالرحم
را »ابــن فرنــاس« انجــام داد؟ اگــر ایــن چیزهــا را 
او  بــرای  کــه  غلطــی  باورهــای  برجــک  بشــنود، 

یــزد.  می ر فــرو  کرده انــد،  درســت 
کــه  برســیم  فرهنگــی  ایــن نهضــت  بــه  بایــد  مــا 
خیلــی کار می بــرد. بایــد توجــه داشــت کــه ایــن 
رقــم  مختلــف  جایگاه هــای  از  بایــد  موضــوع 
بخــورد. مــا نمی توانیــم بنشــینیم و منتظــر کاری از 
بیــرون باشــیم. بایــد در ســینما و رســانه کار کنیــم و 
ایــن مطالــب بیــان شــود. دشــمن 200 ســال آمــد و 
زخــم عمیقــی را بــه جامعــه وارد کــرد کــه ایــن زخــم 
بایــد درمــان شــود. بایــد بگوییــد این ســبک زندگی 
کــه باعــث شــد مــا ده قــرن تمــدن اســامی  بــود 

ــر دنیــا داشــته باشــیم.  حاکــم ب

این گونــه نیســت کــه مــا روی هــوا ســخن بگوییــم. 
وقتــی یــک آموزشــگاه کنکــور تبلیــغ می کنــد، مصداق هایــی مــی آورد، بــرای مثــال می گویــد مــن امســال 
ــرای  ــه دو رقمــی داشــته ام و این هــا مصــداق می شــود. وقتی کــه ب ــا 200 رتب ــه تــک رقمــی داشــته ام ی 100 رتب
یــم. حــال بایــد بپرســیم کــه مصــداق  هرچیــزی مصــداق داشــته باشــیم راحت تــر مــورد پذیــرش قــرار می گیر
ــد. فقــط  ــرای اســام مصــداق بمان اســام چیســت؟ می بینیــم کــه سانســور شــده اســت. نگذاشــته اند ب

یک ســری تحریفــات برایــش باقــی مانــده اســت. 
ــد کــه نتیجــه آن عقــب  ــد و اینطــور القــاء کرده ان ــه و عــزا، نمــاز و روزه را باقــی گذارده ان ی از اســام فقــط گر
افتادگــی، مخالفــت بــا حقــوق زنــان و از ایــن دســت مســائل بــوده اســت کــه در جاهــای مختلــف بیــان 
می شــود. ایــن نــگاه  بایــد اصــاح شــود. متأســفانه ایــن مســائل و تفکــرات در ذهــن بســیاری از مذهبی هــا، 

مســئولین و افــراد عامــل وجــود دارد؛ چــرا کــه ایــن افــراد در همیــن دانشــگاه ها تحصیــل کرده انــد. 
یــم. خوشــبختانه بســترها و زمینه این نهضــت وجود  دربــاره ایــن مســأله بــه یــک نهضــت فرهنگــی نیــاز دار
دارد. ایــن نهضــت می توانــد از حوزه هــای علمیــه آغــاز شــود. ایــن افتخار هــا بایــد گفتــه و نوشــته شــود. 
یــت را بــه نیمــه شــعبان و صبح هــای  یکــی از قســمت های آن نیــز در ســینما وجــود دارد. اینکــه مــا مهدو
 ، یــت بایــد در متــن زندگــی، ســبک زندگــی، معمــاری، هنــر جمعــه و دعــای عهــد محــدود نکنیــم. مهدو

... مــا مســتتر شــود.  روابــط و
در غــرب بخش نامــه ای صــادر نمی کننــد کــه ســاالنه چندصــد فیلــم آخرالزمانــی ســاخته شــود. درســت 
ــراد  ــن اف ــت ای ــی در تربی ــا از کودک ــا این ه ــود دارد؛ ام ــازی ها وج ــا و کانال س ــری کانال ه ــک س ــه ی ــت ک اس
نهادینــه می شــود. از دوران دبســتان، موضــوع انشــای آن هــا الهه هــای یونــان اســت. در فیلــم »پســرانگی« 
چنیــن چیــزی دیــده شــد کــه چنــد ســال پیش هــم ایــن مســأله مطــرح شــد. آن هــا فرزنــدان خــود را از ســنین 
پاییــن بــا الهه هــای شــرک آشــنا می کننــد و شــرک از همــان زمــان در ایــن افــراد نهادینــه می شــود. از همــان 

بچگــی بــا لیبرالیســم، مشــروب خواری، بی بندوبــاری و روابــط بــدون اعتبــار آشــنا می شــوند. 
یــک بــار می آیــد. ایــن تفکــرات  آن هــا را در یــک ســبک زندگــی قــرار می دهنــد کــه یــک فــرد کامــاً ایدئولوژ
ــی  ــورت علن ــی23 به ص ــز داوینچ ــروف رم ــان مع ــود. در رم ــاری می ش ... ج ــینما و ــیقی، س ، موس ــر او در هن
یــم مجدلیــه«24 را کــه برایشــان یــک اســطوره اســت، در همــه  می گویــد کــه مــا قرن هاســت کــه یــاد »مر
 ، ، در فــان نقاشــی، فــان ُاپــرا و حتــی هری پاتــر هنرهایمــان نگه داشــته ایم. در ســمفونی فلــوت ســحرآمیز
یــم مجدلیــه بانــوی مظلومــی جلــوه دادنــد کــه در مســیحیت، یــک عنصــر اصلــی بــوده و به زعــم آن هــا  مر
ــرار  ــا ق ــام هنره ــواع و اقس ــود و در ان ــرح می ش ــدس مط ــام مق ــوان ج ــت. او به عن ــه اس ــرار گرفت ــم ق مــورد ظل
می گیــرد. ماجــرای مفصلــی پشــت ایــن قضیــه قــرار دارد. این گونــه نیســت کــه وزارت ارشــاد بخواهــد کــه 
، فیلم هــای سفارشــی  یــت یــا انقــاب اســامی تولیــد شــود. نتیجــه ایــن رفتــار آثــاری بــا موضــوع مهدو
می شــود کــه می بینیــد هیــچ اثــر و بازتــاب اجتماعــی ندارنــد. ایــن اتفــاق بــه یــک حرکــت مبنایی از مدرســه 

، شــکل بگیــرد.  و دانشــگاه نیــاز دارد. حتــی بایــد ایــن حرکــت مبنایــی در بــازارِ نشــر
اگــر همیشــه حرکــت شــما بــا مخالفــت روبــه رو می شــود؛ چــون ذهن هــا بســته شــده اســت. وقتــی در 
فیلم هــای غربــی تیکــه ای بــه اســام می اندازنــد، ایــن موضــوع حساســیتی در مــا ایجــاد نمی کنــد. وقتــی 

می پرســیم کــه چــرا موضع گیــری نمی کنیــد، می گوینــد حتمــا واقعیــت دارد!
ــا علــم و هنــر جــور دربیایــد، در اذهــان نهادینــه شــده؛ چــون  متأســفانه ایــن موضــوع کــه دیــن نمی توانــد ب
یــخ، 500 ســال پیش سانســور شــده اســت تــا این هــا بیــان نشــود. اولیــن راهــکاری کــه بــرای هویــت دادن به  تار
یــخ تمــدن اســامی اســت کــه رهبــر انقــاب هــم به ایــن موضــوع پرداخته اند.  نســل امــروز وجــود دارد، بیــان تار
یابــی شــود، مثــل ویتامیــن بــرای یــک مریــض می مانــد. فــردی کــه  اگــر امــروز غــرور ملــی در میــان جوانــان باز
مریــض شــده و تــوان حرکــت نــدارد، بایــد تقویــت شــود، مثــل کرونــا کــه می گوینــد هیــچ دارویــی نــدارد و فقــط 

گراهام ای. فولر  		
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ــامی  ــامی و غیراس ــورای اس ــس ش ــا مجل ــر م مگ
غیراســامی  و  اســامی  مجــازات  مگــر  یــم؟  دار
دینــی  ســینمای  اســاس  همیــن  بــر  یــم؟  دار
. اصــاً  یــم. ســینمای فلســفی هــم همین طــور ندار
ســینمای فلســفی یعنــی چــه؟ هــر فیلمــی، حتــی 
ــی  ــم دارای نوع ــخره ترین فیل ــن و مس بی محتواتری
فلســفه اســت. واژه مــن درآوردی تحــت عنــوان 
گــرا ســاخته اند، مگــر مــا ســینمای  ســینمای معنا

یــم؟ دار بی معنــا 
می گویــد،  فلســفه  آن  در  فــرد  کــه  ســینمایی 
اصــاً ســینما نیســت. ســینمای فلســفی همیــن 
بســیار  فیلــم  اســت.  ســتارگان«  »جنــگ  فیلــم 
جــذاب، پــر اکشــن و پــر از تعقیــب و گریــز کــه 
یــک ســینمای فلســفی اســت و اصــاً مشــخص 
نیســت در آن فلســفه ای وجــود دارد. »ماتریکــس«، 
ســینمای   » پاتــر »هــری  و  حلقه هــا«  »اربــاب 

ارتبــاط دارنــد.•  باهــم  و  فلســفی هســتند 

پی نوشت
ْم َتْفَعلْ 

َ
ِإْن ل َک َو ِبّ ْیَک ِمْن َر

َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ َما أ

ّ
 َبِل

ُ
ُسول َها الَرّ ُیّ

َ
 1. »َیا أ

َتُه«، سوره مبارکه مائده، آیه 67. 
َ
ْغَت رَِسال

َّ
َفَما َبل

2. Protestantism. 
3. Puritans. 
4. inquisition. 
5. Martin Luther. 
6. Francis Fukuyama. 
7. kabbalah. 
8. Freemasonry. 
9. Armagedōn. 
10. Francis Bacon. 
11. Jean-Jacques Rousseau. 
12. John Milton. 
13. Sir Isaac Newton. 
14. Arnold Joseph Toynbee. 
15. Paul Thomas Anderson. 
16. Keith Rupert Murdoch. 
17. George Soros. 

18. تبلیغات سیاسی. 
19. Fitna. 
20. Geert Wilders. 
21. Sir John Malcolm. 
22. George Alfred Leon Sarton. 
23. Davinci Code
24. Mary Magdalene. 
25. Fuller, Graham. 
26. Jean Chardin.  

آقــای مارتیــن کریمــر یــک محقــق و دانشــمند یهــودی در کتــاب »آینــده سیاســی اســام« نوشــتۀ گراهــام ای 
ــود،  ــر آمریکایــی اســت، می نویســد کــه اگــر اآلن ســال 1000 میــادی ب ــر25 کــه یــک سیاســت مدار معتب فول
همــه جوایــز نوبــل بــه دانشــمندان مســلمان می رســید. ایــن حــرف کمــی نیســت. پرفســور جــورج ســارتن، 
یــخ علــم وقتــی قرن هــا را بــه اســم دانشــمندان، نــام می گــذارد، از قــرن هشــتم، همــه قــرون را بــه  همــان پــدر تار
اســم دانشــمندان اســامی نامگــذاری کــرده اســت. بــرای مثــال عصــر جابــر ابــن حیــان، عصر فارابــی، عصر 
ــی. این هــا یــک  ــی و خازن ... کســانی که مــا اصــاً آن هــا را نمی شناســیم؛ ماننــد بوزجان ــی و یحــان بیرون ابور

یــان داشــته اســت.  ســبک زندگــی داشــتند کــه در خــون و تربیت شــان جر
ــران ســفر  ــه ای ــار ب ــه، دوب ژان شــاردن26، ســیاحت نامه و ســفرنامه نویس معروفــی اســت کــه در زمــان صفوی
می کنــد. او به صــورت بســیار جزئــی بــه ســبک زندگــی ایرانی هــا در آن زمــان می پــردازد. در آنجــا می گویــد 
کــه مــن تعجــب می کنــم در ایــران پزشــک فــراوان اســت؛ امــا مرض هایــی ماننــد بیماری هــای روده ای، 
کــم اســت. شــاردن اعتــراف می کنــد چــون ایرانی هــا به خاطــر قناعــت، اعصــاب  ... بســیار  عصبــی و
ــاز  ــه خودشــان را ب ــد و در خان ــر مریــض می شــوند او می نویســد ایرانی هــا کــم می خورن ــد، کمت راحتــی دارن
می گذارنــد تــا افــراد دیگــر نیــز بیاینــد و بخورنــد و بــه ســنت ابراهیمــی متأســی هســتند. اگــر هــم کســی بــه 
ــا  ــد ســر ســفره بنشــانند و ب ــا او را بیاورن ــد ت ــال مهمــان می گردن ــد و در کوچــه به دنب ــد، می رون ــۀ او نیای خان
ــراد می شــود و ایــن موضــوع برگرفتــه از  ــد. همیــن قناعــت، باعــث آرامــش روح و روان ایــن اف او غــذا بخورن

اعتقــادات آن هاســت. 
حــال آن دوران را بــا امــروز مقایســه کنیــد کــه بــا حــرص، ولــع و طمعــی کــه هدیــه غــرب بــه ماســت، چگونــه 
یحــان بیرونــی می گویــد کــه مــن ســتارگان را رصــد می کنــم تــا آثــار صنــع الهــی را ببینم.  زندگــی می کنیــم؟ ابور
ــار  ــه غب ــد ک ــاز دارن ــان نی ــه زم ــا ب ــن قضای ــت. ای ــته اس ــان داش ی ــان جر ــون و سلول هایش ــوع در خ ــن موض ای
یــد، فیلمــی را ببینــد و  نادانــی از آن هــا زدوده شــود. نمی توانیــد همیشــه یکــی را به عنــوان قاضــی بگذار
بگویــد ایــن موضــوع را سانســور کنیــد یــا نــه، یــا همیشــه بیایید ســفارش بدهید که یــک فیلم دربــارۀ انقاب 
یــا حضــرت مهــدی عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف بســازند. مســلم اســت کــه فیلــم خوبــی تولیــد نمی شــود؛ 

چــرا کــه اگــر فــرد اعتقــاد نداشــته باشــد، کار  خوبــی از آب درنمی آیــد. 
وقتــی از ســینمای دینــی صحبــت می کنیــد، همیــن عنــوان، یــک بحــث ســکوالر اســت. ســینما در غرب، 
یــک اســت. اگــر بگوییــم ســینمای دینــی یــا ســینمای غیردینــی، کاری ســکوالر انجــام  ســینمایی ایدئولوژ
داده ایــم؛ ماننــد شــبکه قــرآن و گــروه معــارف. ایــن عنــوان؛ یعنی تفکر ســکوالر در مــا وجود دارد. ما ســینمای 
یــم. به قــول شــهید آوینــی، ســینمای مــا هویــت ایرانــی و اســامی دارد و ســینمای ایــران نمی تواند  دینــی ندار

غیــر از ایــن باشــد؛ ماننــد ســینمای آمریکا، ســینمای غــرب، ســینمای اروپا. 

		  

ع و وارد دانشــگاه ها شــد. ســبک زندگــی اســامی ایرانــی  نفــوذ نــرم از دوران قاجــار شــرو
ــم قــرار گرفــت  ــورد تهاج و هویــت اســامی و ایرانــی تحت عنــوان تجــدد و مدرنیســم م
و همین طــور بــه جلــو آمــد، درنهایــت یــک زندگــی کامــًا دگرگــون شــده اســامی را نشــان 
ــد و  ــرای اینکــه نســل امــروز نبین ــد؟ ب ــد. چــرا تاریــخ تمــدن اســامی را سانســور کردن دادن
نفهمــد کــه چه پشــتوانه ایدئولوژیک داشــته اســت. نفهمد که ایــن ایدئولوژی اســامی چه 
دســتاوردهایی بــرای بشــریت داشــته و چــه تکیــه ای می توانــد بــدان بکنــد؟ نتوانــد بفهمــد 
کــه وقتــی آن ایدئولــوژی اســامی بــا زندگــی، هنــر و علم ترکیب بشــود، می توانــد چه تمدن 

عظیمــی را رقــم می زنــد. 
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اصطــاح »واقعیــت«، در فلســفه معنــای عامــی 
دارد و برابــر بــا مطلــق هســتی اســت. ایــن اصطاح 
و  اســت  موجــود  کــه  می شــود  هرچیــزی  شــامل 
درمقابــل امــر موهــوم و یــا خیالــی قــرار می گیــرد؛ 
»ســیمرغ«  کــه  می شــود  بیــان  مثــال  به عنــوان 
واقعیــت نــدارد، بــه ایــن معنــا اســت کــه پرنــده ای 
بــا ایــن نــام، واقعیــت خارجــی نــدارد و صرفــًا امــری 

خیالــی اســت. 1 
ــرای واقعیــت معنــای خاص تــری  ــا ایــن حــال، ب ب
ــای  ــت به معن ــرد و آن واقعی ــرح ک ــوان مط ــز می ت نی
ــم مــادی اســت کــه انســان  واقعیــت مــادی و عال
درآن زندگــی می کنــد. ایــن تفســیر از واقعیــت آنجــا 
فیلســوفان  نــگاه  از  کــه  می کنــد  پیــدا  اهمیــت 
دارد.  وجــود  مــادی  واقعیــت  تنهــا  مادی گــرا، 

بنابرایــن زمانی کــه یــک دیــدگاه و یــا مکتــب فکــری واقع گــرا نامیــده می شــود، ایــن پرســش مطــرح می شــود 
ئکــه نوعــی  کــه واقعیــت بــه کــدام معنــا؟ به عنــوان مثــال از نــگاه یــک مادی گــرا، ســخن گفتــن از روح و ما
توهــم اســت؛ امــا یــک فیلســوف مســلمان تمامــی ایــن امــور را واقعــی می دانــد. بنابرایــن واقع گرایــی یــا 

رئالیســم یــک مفهــوم مشــترک و دارای دو معنــا اســت و ایــن ابهــام نیازمنــد تبییــن اســت.
 در بحــث از هنــر و ســینمای دینــی نیــز مســأله بــه  همیــن  شــکل اســت. آیــا هنــر دینــی و ســینمای دینــی 

به شــکل خــاص، هنــری واقع گــرا اســت؟ 
هرچنــد کــه در ابتــدا ممکــن اســت ایــن ســخن مطــرح شــود کــه ســینمای دینــی، ســینمایی واقع گــرا اســت؛ 
یــرا امــور موهــوم و یــا خیالــی بــا حقایــق دینــی ســازگاری و یــا تناســبی نــدارد و یــک هنرمنــد دینــی، ســعی  ز

می¬کنــد مفاهیــم دینــی را کــه واقعــی هســتند، در قالــب یــک اثــر نمایــش دهــد.
ــینمای  ــک س ــوان ی ــوان به عن ــی را نمی ت ــینمای دین ــه س ــود ک ــکار می ش ــوق، آش ــه ف ــرح مقدم ــا ط ــال ب  ح
یــرا واقعیــت در اصطــاح فلســفۀ اســامی، معنــای بســیار عامــی دارد و تمامــی مراتب  واقع گــرا مطــرح کــرد؛ ز
آن، مطلــوب و مقصــود بــرای هنــر دینــی نیســت. به عنــوان نمونــه در جهــان مــادی، وقــوع جرم هــا، فســادها 
و ظلم هــا واقعیــت دارد و هیچ کــدام از ایــن امــور نمی توانــد مطلــوب ســینمای دینــی باشــد و اثــری را _کــه 
، واقعیــت برابــر بــا  صرفــًا بــه نمایــش ایــن امــور می پــردازد_ نمی تــوان اثــر و هنــر دینــی نامیــد. در معنــای دیگــر

سینمای دینی؛
سینمای واقعیت گرا  یا حقیقت گرا؟
گی  هنر دینی تبیین خاستگاه و ویژ

|  حمسن ابراهیمی

دکتری فلسفه غرب

ت
اش

ادد
ی



14
00 

من
  به

م  |
ده

 یاز
اره

شم
ی  |  

ورز
خرد

106

جهــان و عالــم مــادی تفســیر کــرد. به عنــوان مثــال 
ُمــوا«4 

َ
ْیِهــْم  ِبمــا َظل

َ
  َعل

ُ
َقــْول

ْ
بیــان می شــود: »َوَوَقــَع  ال

و  عالــم  در  یعنــی  شــد؛  واقــع  آن هــا  بــر  عــذاب 
جهــان مــادی ایــن عــذاب الهــی نــازل شــد و یــا 
واِقٌع«؛5یعنــی 

َ
یــَن  ل یــم: »ِإَن  الّدِ در آیــه دیگــری دار

روز قیامــت واقــع می شــود و ســیر عالــم مــادی و 
دنیــا به ســمتی اســت کــه درنهایــت بــه روز قیامــت 
ختــم می شــود و ســرانجام، روز قیامــت بــا تمامــی 
اوصافــی کــه بیــان شــده اســت، در جهــان مــادی 
کــه  بنابرایــن مشــخص می شــود  واقــع می شــود. 
، میــان مرتبــۀ حقیقــت و واقعیــت  از ایــن منظــر
بــه جهــان  ناظــر  واقعیــت  و  تفــاوت وجــود دارد 

مــادی اســت.
امــا مســألۀ مهــم دیگــر ایــن اســت کــه نســبت میان 

حقیقت و واقعیت چیســت؟
 از منظــر دینــی، واقعیــت ظرفــی بــرای تجلــی و 
جلــوه نمــودن حقیقــت اســت و عالــم واقعیــت 
هماننــد آینــه ای اســت کــه حقیقــت را در خــود 
بیــان  آیــات  مقــام،  ایــن  در  می دهــد.  جلــوه 
ــك ؛6 یعنــی خداونــد  ّبِ ــْن  َر َحــُق  ِم

ْ
می کننــد کــه: »ال

یــان حــق اســت و برهمیــن  متعــال سرمنشــأ جر
را  واقعیــت  عالــم  حــق،  چارچــوب  در  اســاس 
ایجــاد می کنــد. آن چنــان کــه خداونــد مــی فرمایــد: 

َحــق «.7 
ْ
ِبال ْرَض  

َ ْ
ال َو  ــماواِت  الّسَ اهلُل  ــَق 

َ
»َخل

بــا ایــن حــال بــه ایــن امــر نیــز بایــد توجــه داشــت که 
عالــم واقعیــت، عالــم کــون و فســاد و دارای ســیر 
ــل  ــوۀ کام ــی و جل ــن تجل ــت؛ بنابرای ــی اس یج تدر
حقیقــت در عالــم واقعیــت، نیازمنــد طی کــردن 
ــر فلســفی،  ــه تعبی ــا ب مراحــل و گذشــت زمــان و ی
خــروج از قــوه بــه فعلیــت اســت. بنابرایــن تمامــی 
حــوادث و اتفاقــات عالــم واقعیــت را نمی تــوان 
برابــر بــا حقیقــت دانســت؛ بلکــه وجــود نقص هــا 
و کمبــود و همچنیــن شــرور در جهــان مــادی، 
موجــب شــکل گیری باطــل در ایــن ســیر می شــود. 
یــان جلوه حق  خداونــد متعــال در ســورۀ رعــد، جر
در عالــم واقعیــت را بــه آبــی تشــبیه می کنــد کــه از 
آســمان نــازل می شــود و هنگامــی کــه در ظــرف 
واقــع قــرار می گیــرد، به شــکل بالعــرض کــِف روی 
آب را موجــب می شــود کــه بیان گــر جایــگاه باطــل 

واقعیــت مــادی اســت و هنــر دینــی درصــدد تعالــی دادن انســان از عالم مادی اســت. بنابراین مطــرح کردن 
واقعیــت بــه هــر دو معنــا به عنــوان غایــت ســینمای دینــی، امــری ناصحیــح اســت.

ــت.  ــرا اس ــینمایی حقیقت گ ــی، س ــینمای دین ــه س ــود ک ــان می ش ــته، بی ــن نوش ــد، در ای ــن نق ــه ای باتوجه ب
انتخــاب مفهــوم حقیقــت، بــرای گرایــش ســینمای دینــی، باتوجه بــه نصــوص دینــی اســت کــه درایــن مقاله 

بــه آن هــا اشــاره می شــود و تــا آنجــا کــه مجــال بحــث هســت؛ مــورد تبییــن قــرار می گیــرد.

مراتب سه گانه برای هستی 
آن چنــان کــه ذکــر شــد، واقعیــت معنــای عامــی دارد کــه به معنای مطلق هســتی اســت. بــا این حــال در این 
مقالــه ایــن معنــای عــام از واقعیــت منظــور نیســت. هرچنــد کــه در اصطــاح فلســفۀ اســامی ایــن معنــای 
عــام رایــج اســت و ســخن ها و مباحــث متعــدد در رابطــه بــا واقعیــت ناظــر بــه ایــن مفهــوم عــام اســت و از 
بــرد مفهــوم واقعیــت، مفهــوم هســتی  ، _بــرای جلوگیــری از هــر ابهــام و یــا اشــتباهی_ به جــای کار همیــن رو

بــه کار گرفتــه می شــود تــا بــا معنــای دیگــری کــه بــرای واقعیــت ذکــر می شــود؛ خلــط نشــود.
برای هستی می توان سه مرتبه ی کلی قائل شد:

الــف( مرتبــه ی الوهــی هســتی کــه ناظــر بــه مرتبــۀ واجب الوجــود اســت. ایــن مرتبــه از هســتی شــامل ذات، 
صفــات و افعــال خداونــد متعــال می شــود.

ب( واقعیــت مــادی کــه ناظــر بــه عالــم مــاده و زندگــی دنیــوی اســت و بــه یــک معنــا عالــم و جهانــی کــه 
ــد. ــی می کن ــان در آن زندگ انس

ج(عالم ذهن و امور و پدیدارهای ذهنی که برای انسان در درون ذهن انسان شکل می گیرد. 
مرتبۀ اول را می توان مرتبه حقیقت نامید و مرتبه دوم را واقعیت و مرتبۀ سوم را هم مرتبه ذهن.

حقیقــت نامیــدن مرتبــه اول و واقعیــت نامیــدن مرتبــه دوم، صرفــًا یــک تســمیه و نام گــذاری نیســت؛ بلکــه 
تفاوت هــای اصلــی و عمیــق میــان ایــن دو مرتبــه وجــود دارد کــه هرچنــد امــکان بســط ســخن از لحــاظ 

یــم پی گیــری کــرد.  یشــۀ ایــن مطلــب را در آیــات قــرآن کر فلســفی در اینجــا وجــود نــدارد؛ امــا می تــوان ر

کریم آیات قرآن  حقیقت و واقعیت در 
یــم اســت و بررســی ابعــاد آن مجــال مفصلــی می¬طلبــد؛ بــا ایــن  بــرد در آیــات قــرآن کر »حــق« مفهومــی پرکار

حــال می-تــوان دراینجــا بــه بررســی برخــی از ابعــاد مرتبــط آن بــا هنــر دینــی پرداخــت. 
برخــاف آنچــه در ابتــدا پنداشــته می شــود، حــق صرفــًا به معنــای واقــع نیســت و ایــن دو مفهــوم بــا یکدیگــر 
ــری از واقــع دارد.  ــر نیســتند؛ بلکــه تأمــل در ایــن مفهــوم مشــخص می کنــد کــه حــق، معنــای عمیق ت براب
ــر  لــت ب ــر نوعــی ثبــوت و تحقــق می کنــد؛ امــا درعین حــال به نوعــی دال لــت ب ایــن مفهــوم، هرچنــد کــه دال
ــر  ــودن اســت. ب شایســتگی و مطلوبیــت نیــز می کنــد. آن چنــان کــه کلمــه »حقیــق« به معنــای شایســته ب
همیــن اســاس در درجــۀ اول می تــوان گفــت کــه حــق وصفــی اســت کــه در رابطــه بــا خدوانــد متعــال بــه کار 
یــرا کــه او شایســته وجــود اســت و از هرجهتــی مطلــوب اســت. آیــات متعــددی بیــان می کننــد که  مــی رود؛ ز
، می تــوان گفــت کــه حــق  ُمبیــُن«.2 درنــگاه تفصیلی تــر

ْ
َحــّقُ ال

ْ
ّنَ اهلَل ُهَوال

َ
حــق از اوصــاف خداونــد اســت: »أ

بــودن خداونــد _عاوه بــر ذات و اوصــاف_ شــامل افعــال خداونــد نیــز می شــود و همگــی متصــف بــه حــق 
ــوان طبــق آیــات، چنیــن بیــان کــرد:  ــد را می ت ــودن فعــل خداون ــودن می شــود. ایــن مطلــب؛ یعنــی حــق ب ب
َحــق«3 و در روایــت چنیــن بیــان می شــود: »انمــا قولــه فعلــه«، بنابرایــن فعــل خداونــد نیز حق اســت؛ 

ْ
ــُه  ال

ُ
»َقْول

امــا حــق بــودن خداونــد بــا نگاهــی فلســفی از آن جهــت اســت کــه خداونــد، تمامــی اوصــاف و کمــاالت را 
به خودی خــود دارد و بنابرایــن حــق _یعنــی شایســته و مطلــوب_ اســت.

ــه مرتبــۀ  ــوان ب ــوان به دســت آورد_ مرتبــۀ واقعیــت اســت. واقعیــت را می ت مرتبــه دیگــری _کــه از آیــات می ت
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»احقــاق  مفهــوم  دو  اســاس،  برهمیــن  اســت. 
حــق« و »ابطــال باطــل« در قــرآن بیــان می شــود؛ 
کامــل در  یعنــی بــرای اینکــه حقیقــت به شــکل 
یــان حق  عالــم واقعیــت نشــان داده شــود؛ بایــد جر
به شــکل کامــل محقــق و پــوچ بــودن باطــل نیــز در 

ســیر خــود نشــان داده شــود. 
بایــد توجــه داشــت کــه ســیر احقــاق حــق، یــک 
ســیر مخصوص بــه جامعــۀ انســانی نیســت؛ بلکه 
ســیری اســت کــه تمامــی واقعیــت را در همــه ابعاد 
فــردی، اجتماعــی، و  از تکوینــی،  اعــم  خــودش 
برمی گیــرد و طبــق آیــات، ایــن ســیر  ... در یخــی و تار
در نهایــت منتهــی بــه دوران ظهــور و پــس از آن، بــه 

روز قیامــت می رســد. 
، جایــگاه اصلی  جایــگاه الهــی انســان در این ســیر
یــرا انســان از آنجــا کــه دارای  و اساســی اســت؛ ز
جایــگاه خافــت الهــی اســت و توانایــی ظهــور 
صفــات و اســماء الهــی را در خــود دارد؛8 می توانــد 
یــان حــق درعالــم واقعیــت  بــرای جر واســطه ای 
ــوان ایــن امــر را چنیــن  باشــد. از منظــر دینــی می ت
توضیــح داد کــه آیــات بیــان می کننــد کــه احقــاق 
حــق به وســیله کلمــات الهــی محقــق می شــود: »َو 
ُمْجرُِمــوَن«9 

ْ
ــْو َکــرَِه ال

َ
َحــَق  ِبَکِلماِتــِه َو ل

ْ
ُیِحــّقُ اهللُ  ال

و در آیــات ســورۀ بقــره، جایــگاه انســان بــا طــرح 
کــه او عاِلــم بــه اســماء  خافــت بیــان می شــود 

ــت.  ــی اس ــات اله ــل کلم ــی و حام اله
بنابرایــن انســان الهــی توانایــی ایــن امــر را دارد کــه 
یــان دادن حــق در  مجــرا و واســطۀ فیضــی بــرای جر
، انســان  تمامــی ابعــاد واقعیت باشــد و از همین رو
یــژه و  به عنــوان خلیفــه خداونــد دارای جایــگاه و

اساســی در نظــام الهــی اســت.
یــم،   داســتان موســی و ســحر فرعــون در قــرآن کر
آن  کــه در  نمونــه ی واضــح و مشــخصی اســت 
می تــوان  را  حقیقــت  و  واقعیــت  میــان  تمایــز 
کــه  می شــود  بیــان  داســتان  ایــن  در  داد.  نشــان 
ــد،  ــرده بودن ــا ک پ ــه بر ــه ای ک ــون در معرک ــحر فرع س
و  نشــان  را  باطــل  کــه داشــتند،  بــا طناب هایــی 
امــا حضــرت موســی  یــب می داننــد؛  فر را  مــردم 
حــق  کــردن  پــا  بر بــرای  واســطه ای  علیه الســام 
می شــود، بــه ایــن صــورت کــه بــا انداختــن عصــا و 

تبدیــل آن بــه اژدهــا، هــم ســحر ســاحران را باطــل و هــم حــق را نمایــان کــرد. آن چنــان کــه خداونــد در قــرآن 
ــون«10 در ایــن آیــه می تــوان تمایــز میان حقیقــت و واقعیت 

ُ
  مــا کاُنــوا َیْعَمل

َ
َحــُق  َو َبَطــل

ْ
بیــان می کنــد: »َفَوَقــَع  ال

،  بیــان می کنــد: »و ُیحــق اهلل الحــق  را مشــاهده کــرد و در جــای دیگــر پــس از ذکــر داســتان موســی و ســحر
یــرا کــه حامــل کلمــات الهــی بــود  یــان حــق شــد؛ ز ع واســطه ای بــرای جر بکلماتــه«؛ یعنــی حضــرت موســی 

و از ایــن طریــق حــق را نمایــان کــرد.
یربنایــی بــرای طــرح مســأله هنــر دینــی باشــد و به شــکل خاص تــر ایــن  ایــن مضمــون، می توانــد مقدمــه و ز

پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا ســینمای دینــی، ســینمایی واقعیت گــرا اســت و یــا حقیقت گــرا؟

غایت سینمای دینی؛ واقعیت یا حقیقت؟
گرایــش در ســینمای دینــی بــه ایــن معنــا اســت کــه ســینمای دینــی ســینمای غایت منــدی اســت کــه از 
، هــدف و غایتــی را دنبــال می کنــد و بنابرایــن بــه یــک  اظهــار و نمایــش محتــوای خــود در قالــب یــک اثــر
معنــا، ســینمای دینــی یــک ســینمای غایت منــد اســت؛ امــا غایــت از نمایــش یــک محتــوا در ســینمای 

دینــی چیســت؟ آیــا غایــت صرفــا ًنمایــش امــری براســاس حقیقــت، واقعیــت و یــا ذهــن اســت؟
واضــح اســت کــه امــری صرفــًا ذهنــی، نمی توانــد امــری مطلــوب بــرای ســینمای دینــی باشــد. ســاده ترین 
ل در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه ســینمای دینــی، ســینمای ناظــر بــه حقایق متعالی اســت و بــا امور  اســتدال
ذهنــی کــه صرفــًا توســط ذهــن ســاخته باشــند، نمی توانــد غایــت مناســبی بــرای آن باشــد و امــر ذهنــی بــا 

قطــع نظــر از واقعیــت و یــا حقیقــت، امــری صرفــًا موهــوم و یــا خیالــی اســت.
میــان واقعیــت و حقیقــت، واقعیــت نیــز نمی توانــد غایتــی نهایــی بــرای ســینمای دینــی باشــد. بحــث از 
غایــت نبــودن واقعیــت بــرای ســینمای دینــی را بــه دو صــورت می تــوان مــورد بررســی قــرار داد؛ صــورت اول، 
قــی و طبیعــی و  بردارنــده شــرور اخا توجــه بــه ایــن مطلــب اســت کــه واقعیــت به معنــای جهــان مــادی، در
نقص هــا و کمبودهــا اســت و ازهمیــن رو نمی تــوان آن را به عنــوان غایــت مطلــوب بــرای ســینمای دینــی 
لی صرفــًا ایــن نتیجــه را می دهــد کــه ســینمای دینــی، نمی توانــد واقع گــرا باشــد؛  معرفــی کــرد. چنیــن اســتدال
امــا واقع گرایــی در ســینمای غیردینــی، امــکان دارد. بــا ایــن حــال می تــوان بــا نگاهــی عمیق تــر ایــن مطلــب 
را ذکــر کــرد کــه اساســًا واقعیــت نمی توانــد غایــت و هــدف هیــچ اثــر ســینمایی، چــه دینــی و چــه غیــر دینی 

باشــد. تبییــن ایــن مطلــب در ضمــن دو دلیــل امکان پذیــر اســت:
ــر ســینمایی، نشــان داده می شــود؛ برگرفتــه از واقــع اســت. در  1- شــکی نیســت محتوایــی کــه در یــک اث
فلســفه به طــور کلــی ایــن مطلــب بیــان می شــود کــه تمامــی تصــورات و صورت هــای ذهنــی فــرد، درنهایــت 
بــه واقعیت هــای خارجــی برمی گــردد کــه او در ادراکات و تجربه هــای حســی خــود بــا آن مواجــه شــده 
اســت. بنابرایــن سرمنشــأ تمامــی محتواهــای ذهنــی، واقعیــت اســت و یــک هنرمنــد با توجه بــه قــوه نبــوغ و 
قیتــی کــه دارد در ایــن صورت هــای ذهنــی دخــل و تصــرف میکند و آن ها را به شــکلی کــه می خواهد،  خا

درمــی آورد وآن را به عنــوان یــک اثــر هنــری ارائــه می دهــد.

		  

ــوان یــک ســینمای واقع گــرا مطــرح کــرد؛ زیــرا واقعیــت  ســینمای دینــی را نمی تــوان به عن
در اصطــاح فلســفۀ اســامی، معنــای بســیار عامــی دارد و تمامــی مراتــب آن، مطلــوب و 
مقصــود بــرای هنــر دینــی نیســت. به عنــوان نمونه در جهــان مــادی، وقوع جرم ها، فســادها 
و ظلم هــا واقعیــت دارد و هیچ کــدام از ایــن امور نمی تواند مطلوب ســینمای دینی باشــد و 

اثــری را _کــه صرفــًا بــه نمایــش ایــن امــور می پــردازد_ نمی تــوان اثــر و هنــر دینــی نامیــد. 
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کمــال و جمالــی اســت.11
ایــن  مرتبــه،  ایــن  بــا  نســبت  در  انســان  جایــگاه 
از اســماء و  آیینــه و مظهــری  انســان  کــه  اســت 
صفــات الهــی اســت و - بنابــه اقتضــای جایــگاه 
واســطه ای  می توانــد   - دارد  کــه  الهــی  خافــت 
تــا  باشــد  واقعیــت  یــان حــق در عالــم  بــرای جر
حقیقــت بــه شــکل کامــل در عالــم واقعیــت جلــوه 
ــم،  ی ــرآن کر ــر ق ــی از منظ ــان اله ــن انس ــد. بنابرای کن
ابطــال  و  یــان احقــاق حــق  بــرای جر واســطه ای 
باطــل اســت. بنابرایــن به شــکل عــام، هنــر دینــی و 
به شــکل خاص تــر ســینمای دینــی، هنــری اســت 
کــه غایــت خــود را احقــاق حــق و ابطــال باطــل قــرار 

می دهــد. 
کــی  توضیــح بیشــتر اینکــه یــک هنرمنــد بــه ما
 براســاس آن 

ً
قوی تــر از واقعیــت نیــاز دارد تــا اوال

کنــد و بــه تولیــد  در واقعیــت، دخــل و تصــرف 
محتوایــی بپــردازد کــه دارای ارزش هنــری اســت و 
ک اساســی بــرای ایجــاد و اظهــار  ثانیــًا ایــن یــك مــا

ــر هنــری باشــد. معنــا در اث
ک می تــوان امــور مختلفــی را  بــرای یافتــن ایــن مــا
ــوان گفــت  ــی می ت

ّ
ــگاه کل ذکــر کــرد؛ امــا در یــک ن

ک درنهایــت یــا صرفــًا براســاس انســان  کــه ایــن مــا
هنرمنــد  و  می گیــرد  شــکل  او  خواســته های  و 
براســاس همیــن خواســته ها در واقعیــت تصــرف 
ک نهایــی بــرای معنابخشــی  می کنــد و آن را مــا
بــه اثــر هنــری قــرار می دهــد کــه در ایــن صــورت 

ــد.  ــی نامی ــر دین ــر را هن ــن اث ــوان ای نمی ت
 و یــا آنکــه هنرمنــد بــا التفــات بــه جایــگاه الهــی 
ــا بهره منــدی از مرتبــه  انســان ســعی می کنــد کــه ب
کــی  یــان جمــال و کمــال الهــی، ما حقیقــت و جر
از عالــم حقیقــت بیابــد و براســاس آن در واقعیــت 
اثــر  در  را  معنایــی  آن  به وســیله  و  کنــد  تصــرف 
آنچــه  کــه باتوجه بــه  کنــد  خــود ایجــاد و اظهــار 
گذشــت، می تــوان ایــن هنــر و چنیــن اثــری را هنــر 
دینــی و ســینمای دینــی نامیــد. دینــی نامیــدن 
چنیــن ســینمایی از آن جهــت اســت کــه ایــن اثــر 
هماهنــگ بــا اراده الهــی؛ یعنــی احقــاق حــق و 
ابطــال باطــل اســت و اثــر هنری جلــوه ای از تحقق 

اراده الهــی به دســت هنرمنــد اســت. 

، مشــخص می کنــد کــه در یــک اثــر هنــری، هیــچ گاه واقعیــت بماهــو واقــع، نشــان داده  دقــت در ایــن امــر
ــد واقعیــت را به شــکل تمــام و کمــال نشــان  ــرا ماهیــت رســانه به گونــه ای اســت کــه نمی توان ی نمی شــود؛ ز
یــرا مولفه هایــی کــه یک اثر هنری را تشــکیل  دهــد. ایــن امــر در بحــث از هنــر ســینما، ظهــور بیشــتری دارد؛ ز
می دهــد، همگــی در واقعیــت دخــل و تصــرف می کننــد و آن به صورتــی درمی آیــد کــه یــک کارگــردان و 
یــا تهیه کننــده آن را می خواهــد، بنابرایــن ماهیــت چنیــن هنــری، مبتنــی بــر دخــل و تصــرف در واقعیــت 

خارجــی و بازنمــود آن به صورتــی اســت کــه بــرای هنرمنــد مطلــوب اســت. 
یرا  بنابرایــن غایــت یــک اثــر ســینمایی، نمی توانــد نمایــش و بازنمــود واقعیــت به شــکل تمــام و کمال باشــد. ز
اساســًا در ایــن هنــر واقعیــت خارجــی به منزلــه مــاده خامــی اســت کــه توســط هنرمنــد صورت دهی می شــود. 
2- دلیــل دیگــری کــه می تــوان در اینجــا آن را مطــرح کــرد؛ ایــن اســت کــه واقعیــت بماهــو واقــع، فاقــد معنای 
مطلــوب بــرای انســان اســت. آن چنــان کــه ذکــر شــد، واقعیــت به معنــای خــاص آن، عالــم و جهــان مــادی 
اســت کــه انســان در آن زندگــی می کنــد؛ امــا ایــن واقعیــت مــادی صرفــًا مجموعــه ای از حــوادث و وقایعــی 
هســتند کــه در جهــان مــادی رخ می دهنــد و تنهــا تبییــن فیزیکــی و مــادی می پذیــرد و هیــچ معنــا و 
مقصــودی را بــرای انســان تبییــن نمی کنــد. به عنــوان مثــال بــاز شــدن یــک گل ســرخ و یــا جوانــه زدن یــک 
نهــال در جهــان مــادی و واقعیــت، صرفــًا تبییــن مــادی می پذیــرد. بــه ایــن صــورت کــه بــاز شــدن گل ســرخ 
یــک در درون یــک گیــاه اســت. در ایــن  و یــا جوانــه زدن، صرفــًا حاصــل فعــل و انفعــاالت شــیمایی و بیولوژ
یبایــی، عشــق و یــا امیــد نمی کنــد و تنهــا یــک شــیء  لــت بــر امــوری ماننــد ز تبییــن، شــکفتن گل ســرخ دال

مــادی بــا تبییــن مــادی مخصــوص بــه خــودش اســت. 
ــر ســینمایی نشــان داده می شــود؛ بازنمــود یــک معنــا اســت. بــه ایــن صــورت کــه  امــا آنچــه کــه در یــک اث
هنرمنــد بــا تألیــف و تنظیــم یــک محتــوا، درصــدد نشــان دادن معنــای خــاص _فراتــر ازتبییــن مــادی و 
، فــرد در یــک اثــر هنرمنــد ناگزیــر اســت کــه از واقعیــت فراتــر بود و محتــوای اثر  فیزیکــی_ اســت و ازهمیــن رو

خــود را ظرفــی بــرای بــروز و نمایــش معنــای خــاص قــرار بدهــد.
بنابــر ایــن دو دلیــل می تــوان گفــت کــه واقعیــت و بازنمــود آن نمی توانــد غایتــی بــرای ســینما، اعــم از دینــی 
کــی فراتــر از آن  یــرا هنرمنــد ناگزیــر از دخــل و تصــرف در واقعیــت اســت و نیازمنــد ما و غیردینــی باشــد؛ ز
ک ایــن دخــل و تصــرف در واقعیــت و تغییــر  اســت کــه بتوانــد براســاس آن ایــن عمــل را انجــام دهــد؛ امــا مــا
آن چیســت؟ در اینجــا می تــوان تبیینــی از جایــگاه ســینمای دینــی ارائــه نمــود و آن را چنیــن معرفــی کرد که 
ک حقیقــت در واقعیــت دخــل و تصــرف می کنــد و از  ســینمای دینــی، ســینمایی اســت کــه با توجه بــه مــا

همیــن رو ســینمای دینــی یــک ســینمای حقیقت گرا اســت. 

سینمای دینی، سینمایی حقیقت گرا
ــم االهــی  ــه عال ــرار دارد و ناظــر ب آن چنــان کــه ذکــر شــد، مرتبــه حقیقــت در هســتی، در باالتریــن مرتبــه ق
لــت  بــر ذات، صفــات و افعــال خداونــد می کنــد و ایــن مرتبــه سرمنشــأ هــر  اســت؛ یعنــی مرتبــه ای کــه دال

		  

 از منظــر دینــی، واقعیــت ظرفــی بــرای تجلــی و جلــوه نمــودن حقیقــت اســت و عالــم 
واقعیــت هماننــد آینــه ای اســت که حقیقــت را در خــود جلوه می دهــد. در این مقــام، آیات 
ــك ؛  یعنــی خداونــد متعــال سرمنشــأ جریــان حــق اســت و  بیــان می کننــد کــه: »اْلَحــُق  ِمــْن  َرّبِ
برهمیــن اســاس در چارچــوب حــق، عالــم واقعیــت را ایجــاد می کنــد. آن چنــان کــه خداونــد 

ْرَض  ِباْلَحــق «.  
َ
ــماواِت َو اْل مــی فرمایــد: »َخَلــَق اهَّلُل الّسَ
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جمع بندی
از آنچــه گذشــت مشــخص می شــود کــه توجه بــه 
جایــگاه حقیقــت، دارای ایــن قابلیــت اســت کــه 
به عنــوان اصلــی بــرای تبییــن جایــگاه ســینمای 
در  ســخن  بســط  هرچنــد  شــود.  معرفــی  دینــی 
ــاره مجــال مفصــل دیگــری می طلبــد؛ ولــی  ایــن ب
می تــوان به شــکل اجمــال ایــن مطلــب را بیــان کــرد 
کــه ســینمای دینــی _به شــکل کامل_ زمانی شــکل 
می گیــرد کــه هنرمنــد بــا تخلــق بــه اخــاق الهــی، 
قــوای درونــی خــود را مجــرا و مظهــری برای کلمات 
یــد نیــز  الهــی قــرار داده باشــد و اثــر هنــری کــه می آفر
در همیــن جهــت، بــه غایــت احقاق حــق و ابطال 

باطــل شــکل گرفتــه باشــد.
فطرتــی  انســان،  الهــی  فطــرت  کــه  آنجــا  از 
حق طلــب و حق گــرا اســت، چنیــن ســینمایی را 
می تــوان هماهنــگ بــا فطــرت آن دانســت و آن را از 
جملــه مزایــای اصلــی چنین ســینمایي دانســت و 
ایــن نکتــه را افــزود کــه اگــر در ســینمای غیردینــی 
ــر شــهوت و غضــب، جذابیتــی ایجــاد  ــا تکیــه ب ب
می شــود، ایــن ســینما بــا تکیــه ی بــر فطرتــی الهــی، 

فرامی خوانــد.•  به ســوی خــود  را  مخاطبــان 

منابع
 - قرآن کریم.
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التراث العربی.
. - )1360(، اسرار اآلیات، قم، انتشارات بیدار

- طباطبایی، محمدحسین )1387(، اصول فلسفه 
رئالیسم، انتشارات بوستان کتاب، قم.

پی نوشت
1. طباطبایی،1387، 35_38.

، آیه 25. 2. سوره مبارکه نور
3. سوره مبارکه انعام، آیه 73.
4. سوره مبارکه نمل، آیه 85.

5. سوره مبارکه ذاریات، آیه 6.  
6. سوره مبارکه آل عمران، آیه 60. 

7.  سوره مبارکه عنکبوت، آیه44.  
8. صدرالدین شیرازی، 1360، 109 و 110.

9. سوره مبارکه یونس، آیه 82.
10. سوره مبارکه اعراف، آیه 118. 

11. صدرالدین  شیرازی،1981، ج 2، ص 77.

ــودایی در  ــه س ــدان چ ــوان »منتق ــا عن ــود ب ــروف خ ــه مع ــینما« و در مقال ــی در »کایه دوس ــو زمان ــوا تروف فرانس
ســر دارنــد؟« تصــورش از نقــد فیلــم را این گونــه بیــان کــرد: »مــا فکــر می کنیــم کــه نقــد، بایــد نقــش واســط 
بیــن هنرمنــد و مــردم را بــازی کنــد، مــا فکــر می کنیــم کــه نقــد بایــد نقــش تکمیل کننــده اثــر را بــازی کنــد«. 

یــادی متمایــل بــه ایــن تصویــر آرمانــی از منتقــد اســت. نوشــته ی حاضــر تــا حــد ز
منتقــد و تحلیل گــر در نقــش »واســط«، بــه معنــادار کــردن الیه هــای پنهــان فیلــم بــرای مخاطــب می پــردازد و 
بــا کشــف و نمایــش جهان هــای تودرتــوی داســتان بــه تــداوم روایت کمــک می کند و باعث لذت تماشــای 
چندبــاره اثــر می گــردد. چنیــن تحلیــل جــان دار و جهان افزایــی قطعــًا نیازمنــد دانش هــای متنوعــی چــون 
ژانرشناســی، سبک شناســی، روایت شناســی، نشانه شناســی و طیفــی از علوم انســانی و الهیاتــی اســت. 

سینما ؛ 
تفسیر متحرک آیات و مفاهیم قرآنی

تحلیل و بررسی فیلم سینمایی »مغزهای کوچک زنگ زده«
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و  نگارشــی  بــردی،  کار مهارت هــای  کــه  البتــه 
تجربــه  صدالبتــه  و  میان رشــته ای  ذهنیــت 
یســت منتقدانــه، قــدرت و جذابیــت آن را بیشــتر  ز
و بهتــر خواهــد کــرد. نقش دوم منتقــد از نگاه تروفو 
« اســت هــم پــس از ایــن  کــه »تکمیل کننــده ی اثــر
تحلیــل، امــکان تحقــق می یابــد. در ایــن وجــه، 
منتقــد بــا پیشــنهادات شــکلی و محتوایــی بــه 
تکمیــل کار خالــق اثــر پرداختــه و این گونــه، زمینــه 
پیشــرفت فیلم ســاز و ســینما را فراهــم می نمایــد. 
مفهــوم »نقــد« بیشــتر مترتــب بــر ایــن نقــش ثانویــه 
منتقــد اســت کــه بــا بیــان هــر دو نیمــه پــر و خالــی 
لیــوان بــه مــوارد کاهنــده ضعــف و افزاینــده قــوت 
یخــی خــود را در هنــر  در اثــر اشــاره کــرده و نقــش تار

ــازد. ــق می س ــینما محق ــا، س و در اینج
یــف فــوق، در ایــن نوشــته قــرار  بنابرایــن طبــق تعار
کــه فیلــم »مغزهــای کوچــک زنــگ زده«  نیســت 
نقــد شــود، بلکــه تحلیلــی هــر چنــد مجمــل از 
فیلــم صــورت می گیــرد تــا ظرفیت هــای ســینما 
در  خــاص  طــور  بــه  فیلــم  ایــن  و  عــام  طــور  بــه 
گــردد.  روشــن  قرآنــی  مفاهیــم  به تصویرکشــیدن 
تحلیل هــای  می تــوان  کــه  اســت  بدیهــی 
متفــاوت تماتیــک و فرمــال از ایــن فیلــم و هــر اثــر 
از  بهره گیــری  بــا  می تــوان  داشــت،  دیگــر  هنــری 
جرم شناســانه،  جامعه شناســانه،  دیدگاه هــای 
یخــی، سیاســی و نیــز تمرکــز بــر ویژگی هــای  تار
زد.  تحلیــل  بــه  دســت  اثــر  تکنیکــی  و  فرمــی 
، ناظــر بــر تمــام ایــن زاویه دیدهــا بــر  متــن حاضــر
یــک هــدف متمرکــز اســت و آن اینکــه؛ چگونــه 
می شــود آمــوزه ای قرآنــی را بــه تصویــر درآورد و تمــام 
امکانــات هنــری اثــر را پیرامــون مضمونــی واحــد 

برگرفتــه از یــک آیــه ســامان داد. 
پــس راهنمایــی مخاطــب عــام در جهــت درک و 
کشــف بیشــتر زیبایی هــای فیلــم، جلــب توجــه 
مخاطــب خــاص بــه ظرافت هــا و ظرفیت هــای 
پنهــان اثــر کــه از دیــد ایشــان مغفــول مانــده، و در 
نهایــت زمینه ســازی بــرای نقــد روش منــد و مبنایــی 
، ســه هــدف ایــن نوشــته اســت، بــا ایــن امیــد کــه  اثــر
اقناع گــر مخاطبــان و زمینه ســاز نقد فیلم و تکمیل 

دیــدگاه فیلمســاز و پیشــرفت ســینما باشــد.

مغزهــای کوچــک زنــگ زده، هــم مــورد اســتقبال تماشــاگران و مخاطبان ســینما قــرار گرفت و هم تحســین 
ــوان  ــز اهمیــت اســت کــه نمی ت ــه از ایــن بابــت حائ منتقــدان و داوران جشــنواره را برانگیخــت. ایــن نکت
گــرا امــا مهجــور تبدیــل گشــته و نــه  مدعــی شــد فیلــم به واســطه مفهومــی و چندالیــه بــودن بــه اثــری معنا
تأثیــری در هنــر و نــه تحولــی در اقتصــاد ســینما ایجــاد کــرده اســت. فیلــم هومــن ســیدی فیلمــی تألیفــی 
و درعین حــال پرفــروش بــوده کــه حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن داشــته و هنــوز هــم دارد. باکفایــت ایــن 

یــم تــا شــواهد ایــن مدعــا را بیابیــم. مقدمــه بــه ســراغ خــود فیلــم می رو
یگر نقش شــاهین )نوید محمــدزاده( را  در ابتــدای فیلــم بــه همراهــی تصویری آهســته از آدم ها، صدای باز
می شــنویم: »میگــن اگــه چوپــون نباشــه گوســفندها تلــف می شــن، یــا گم می شــن یــا از گرســنگی می میرن، 
«، بــرادر  کیــد بــر چهــره »شــکور چــون مغــز نــدارن، هــر کــی کــه مغــز نــداره بــه چوپــان احتیــاج داره«، و بــا تأ
نــی(، بــه ایــن جملــه می رســیم: »ایــن چــو پونــه؛ مــا همــه  بــزرگ خانــواده و رئیــس بانــد تبهــکار )فرهــاد اصا
گوسفندهاشــیم!«. این گونــه طــرح فیلمنامــه در ذهــن مخاطــب شــکل می گیــرد و ازاین پــس بــا پیشــرفت 

قصــه، جــای چوپــان و گوســفندها و راز نیــاز متقابــل آنهــا بــه یکدیگــر روشــن و روشــن تر می گــردد.
ــه  ــد ادام ــدان می افت ــه زن ــکور ب ــه ش ــه ای ک ــا لحظ ــرده اول ت ــه، پ ــه پرده ای در فیلمنام ــوی س ــق الگ ــا تطبی ب
می یابــد؛ در ایــن پــرده عــاوه بــر معرفــی شــخصیت های اصلی و مناســبات َنســبی، ســببی و حرفــه ای آنها 
، مخاطــب، راه بــه کشمکشــی بیرونــی و درونی در شــخصیت »شــاهین«، برادر وســطی خانواده  بــا یکدیگــر
ــر ســر اینکــه چــرا او را جلــوی دیگــران »کوچــک«  ــزرگ خــود درگیــر اســت ب ــرادر ب ــا ب ــرد. او از ســویی ب می َب
یت هــای بــزرگ و خاف هــای ســنگین و معامــات حســابی را بــه او واگــذار نمی کنــد و  می کنــد و مأمور
از ســویی خــود نیــز در بزنــگاه بزهــکاری عقــب می کشــد و از »گوش ُبــری« و »درگیــری جــدی بــا پلیــس« جــا 

خالــی می کنــد.
یتمــی تنــد از کنــش و واکنــش شــخصیت های اصلــی و فرعــی، مخاطــب را بــه ایــن درک  پــرده اول بــا ر
یردســتانش بنــا شــده  می رســاند کــه شــیوه حکمرانــی و بهره کشــی شــکور بــر اســاس تخفیــف و تحقیــر ز
گــرو  بــودن، مخــدوش کــردن گذشــته و به نوعــی  تــا به جــای پرســیدن و فهمیــدن، فقــط عمــل کننــد. ر
نگهداشــتن هویــت آدم هــا شــگرد اختصاصــی شــکور در مدیریــت جامعــه تحــت امــرش اســت. توجــه 
بــه همیــن »مســئله« در فیلــم کلیــد روش شناســی تحلیــل فیلــم اســت. از اینجــا بــه بعــد مفهــوم »هویــت« 
مســئله ای اســت کــه می تــوان قبــای نقــد و تحلیــل فیلــم را بــدان آویخت و دنبال نشــانه ها و شــواهد متنی و 
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از ســر و جــان شــاهین می پرانــد و نقطــه عطفــی 
می شــود بــر حرکــت شــاهین از »وضــع موجــود« 
کــه  مطلوبــی«  »وضــع  بــه  خانــواده اش  و  خــود 
گاه ولــو در شــکلی انحرافــی  همیشــه و ناخــودآ
اینجــا  در  اســت.  کــرده  تقــا  و  بــوده  آن  پــی  در 
جــدا  و  تنهایــی،  از  شــاهین  یافتــه  تــازه  درک 
تعلقــات  و  ســرگرمی ها  و  دوســتان  از  افتادگــی 
ضــرورت  در  هوشــیاری اش  نیــز  و  گذشــته، 
مقابلــه بــا حوادثــی چــون بی پولــی و بی کســی و 
نهایــت،  در  و   ، شــهروز انتقام جویانــه  بازگشــت 
شــوق رفتــن و رســیدن بــه وضــع مطلــوب زندگــی، 
یتــم کنــد ناشــی از دگرگونــی درونــی شــاهین را  ر
یتــم تنــد گفتــاری و رفتــاری ابتــدای  جایگزیــن ر
از  نشــان  اولیــه  یتــم  ر واقــع  در  می نمایــد.  فیلــم 
آدم هــا داشــته  بــودن  فاقــد مغــز  و  شــتاب زدگی 
یتــم کندتــر ناشــی از فرصــت تأمــل و تفکــری  و ر
ــرای شــخصیت های داســتان فراهــم  اســت کــه ب

شــده تــا از گوســفند بــودن فاصلــه بگیرنــد.
شــاهین در انتهای پرده ســوم، در بســتر تحولی که 
بــر مبنــای مکــث او در احــوال خــود و اطرافیانــش 
ــا  ــوده ی ب شــکل گرفتــه محــل نگهــداری کــودکان ر
یــداری شــده را بــه پلیــس لــو می دهــد، خواهــر  خر
خانــواده را بــا دوســتش مســعود )هامــون ســّیدی( 
کــه از ابتــدا خاطرخــواه شــهره بــود روانــه زندگــی در 
ــد،  ــی می کن ــونت فعل ــر و دور از خش ــی دیگ مکان
کــه تــازه هویتــش را یافتــه  دل از دوســتش امیــر 
گرســنه  طفلــی  از  نگهــداری  زحمــت  می َکنــد، 
و تشــنه، بیمــار و جداافتــاده از مــادر را بــه جــان 
ــا بهبــود حــال کــودک از او نگهــداری  می خــرد و ت
می نمایــد و در نهایــت بــه همــراه اهالــی و ســاکنان 
منطقــه که توســط عوامــل مدیریت شــهری از آنجا 

کــوچ داده می شــوند از منطقــه خــارج می شــود.
در ایــن لحظــه ظاهــرًا شــاهین و داســتانش، هــر 
ــان خــود می رســند و پــس از چنــد ثانیــه  ــه پای دو ب
چراغ هــای ســالن نمایــش روشــن و درهــای خــروج 
باز می شــوند. اغلب تماشــاگران فیلم در دلهره ای 
حاصــل از تماشــای جنایت هــا و خشــونت های 
گانگســتری وطنــی  امــر  تحــت  تبهــکار  بانــدی 
و  می کننــد  تــرک  را  ســینما  ایرانــی  گادفــادری  و 

تصویــری را گرفــت تــا شــبکه ای به هم پیوســته پدیــد آیــد و ظــن ابتدایــی تحلیل گــر را بــه یقینــی نســبی برســاند.    
ــه ُســخره  ــر ایــن شــیوه مدیریــت شــکور چــون و چــرا می کنــد و گاه آن را ب از همــان ابتــدا شــاهین در براب
می گیــرد. او دنبــال اثبــات و ابــراز شــخصیت خــود در جمــع خانــواده و تبهــکاران اســت و در رســیدن بــه 
ایــن مقصــود، از ســویی ناچــار بــه تقلیــد از خشــونت و خباثــِت بــرادر بــزرگ و از ســویی درگیــر بــا حالتــی 
ــا شــکور جــور نیســت. ایــن وصلــه  ــاز مــی دارد؛ گویــی کــه جنــس او ب درونــی اســت کــه او را از جنایــت ب
ناجــور بــودن شــاهین نه تنهــا در چشــم مخاطــب کــه در احــوال و گفتگوهــای او بــا دوســتان و خواهــر و 

مــادرش هــم نمــود دارد. 
ــدان افتــاده،  ــه زن ــا شــکور می چرخــد. شــکور ب ــی شــاهین ب ــا غیاب ــر درگیــری رودررو ی ــرده دوم، سراســر ب پ
البراتــوار تولیــد مــواد مخــدرش از هــم پاشــیده و از هیمنــه و حضــور ســنگین او بــر زندگــی شــاهین کاســته 
شــده اســت. شــاهین بــار اول کــه در زنــدان بــه ماقــات شــکور مــی رود بــا مــدارا و زبان بــازی از مخفیــگاه 
، ســودای تصاحــب قــدرت و  ک شــکور پول هــای او مطلــع می شــود و در ادامــه بــا سرکشــی بــه آدم هــا و امــا
قــات دوم آنها  یاســت دارد. ایــن تقابــل امــا در ما ثروتــش را در ســر می پرورانــد و خیــال نشســتن بــر صندلــی ر
، فرزنــد ایــن  یــک می کشــد و در ایــن میــان راز بــزرگ زندگــی شــاهین برمــا می گــردد؛ ایــن کــه او به جــای بار
خانــواده نیســت! در واقــع در کودکــی از خانــواده اش جــدا گردیــده تــا عضــوی دون پایــه و پادویی همیشــگی 

در میــان ایــن خانــواده باشــد. 
ایــن بــار کــه شــاهین از ماقــات برمی گــردد، پول هایــش را بربادرفتــه می بینــد، آدم هــای شــکور دیگــر حرفش 
را نمی خواننــد، پیونــد میــان او و خانــواده کذایــی اش گسســته شــده، تّوهــم چوپانــی بــر گلــه گوســفندان 
یــده، دوســت دیرینــه اش امیــر )نویــد پورفــرج( بــه پــدر و تبــار گم شــده اش رســیده  بی مغــز بــرادر از ســرش پر
« بــرادر کوچک تــر خانــواده )مهیــار راحت طلــب( کــه از ابتــدا  و تن هایــش گذاشــته، و از همــه بدتــر »شــهروز
بــرای جانشــینی شــکور تربیــت شــده در ُشــرف آزادی از زنــدان و بازگشــت بــه خانــه و گرفتــن انتقــام از 
اوســت. شــاهین کــه جداشــدن از بندنــاف تعلقــات و عادت هــای گذشــته و رفتــن در راهــی متفــاوت و 

ناشــناخته برایــش دردنــاک اســت شــب هنگام بــه شــراب و مخــدر پنــاه می بــرد.
پــرده ســوم از اینجــا آغــاز می گــردد. شــب شــراب، صبــح شــده و شــاهین، تلوتلوخــوران بــه خانــه بــاز 
می گــردد. صحنــه محکمه گونــه میــان او و پــدر خانــواده و دیــدن عجــز و پشــیمانی پیرمــرد و در ادامــه، 
گفتگــوی پرچالشــی کــه بــا »شــهره« خواهــر خانــواده )مرجــان اتفاقیــان( دارد، مســتی و به تبــع آن پســتی را 
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کــردن احساســات اســت  تنهــا پــس از فروکــش 
کــه شــاید چیــزی در ذهــن تماشــاگر بمانــد و او را 
قلقلــک دهــد؛ اینکــه جســتجوی هرچنــد انــدک 
احســاس  و  ذهــن  در  »هویــت«  مســتمر  ولــی 
و  بی پــدر  و  »بی هویتــی«  و  شــاهین  اعمــال  و 
آدم هــای  غالــب  خودباختگــی  و  بــودن  مــادر 
کــه هــر  داســتان بــرای چیســت؟ چطــور اســت 
دو دوســت شــاهین )امیــر و مســعود(، عاقبــت 
به خیــری و رهایــی خــود از دســت چوپــان را در 
پــی یافتــن اصــل و نســب و هویــت خــود کســب 
پــی بــه پــدر و مادرهــا  می کننــد؟ اشــاره های پی در
و فرزنــدان و جســتجوها و فــراغ و وصل هــای آنــان 
تصویــر  دارد؟  دلیلــی  چــه  فیلــم  طــول  تمــام  در 
ــش را  ــت، غیرت ــه در نهای ــد( ک ــواده )صم ــدر خان پ
یافتــه و فرزندانــش را بدرقــه می کنــد درحالی کــه  باز
شناســنامه اش را رو بــه تماشــاگر در دســت گرفتــه 
چگونــه معنــا می یابــد؟ ایــن پرســش ها مخاطــب 
کنجــکاو را بــه دنبــال نشــانه های دیگــری در فیلــم 
می فرســتد تــا بتوانــد عــاوه بر اســتعاره گوســفندان 
، حرکــت و شــورش شــاهین را در  ، حضــور بی مغــز
بطــن قلمــروی حکمروایــی شــکور توجیــه نمایــد و 
»جنبــش رهایی بخــش« او را در انتهــای داســتان 

توضیــح دهــد.
برگردیــم بــه دو دقیقــه پایانــی فیلــم و ببینیــم کــدام 
نشــانه قــرار اســت مــا را بــه جهانــی فراتــر از روایــت 
اولیــه ببــرد. شــاهین، قبــل از پیوســتن به جمعیتی 
می کردنــد  تــرک  را  شــهر  حاشــیه ای  منطقــه  کــه 
و  نگهــداری  او  از  خــود  کــه  خردســالی  کــودک 
آهنــی  کانکســی  درون  را  بــود  نمــوده  تیمــارش 
در  شــهرداری  لودرهــای  مقابــل  در  تــا  می گــذارد 
امــان باشــد.1 در ادامــه بــه نوع قــراردادن و جاســازی 
گشــت. شــاهیِن  کانکــس برخواهیــم  کــودک در 
کــه  تنهــا، در دل جمعیــت بــه مســیری مــی رود 
همــه اهالــی می رونــد امــا چنــد قــدم جلوتــر شــهروز 
بــا ســری تراشــیده و نگاهــی خوفنــاک راهــش را 
می بنــدد و او را در جایــش میخکــوب می کنــد. 
اینجــا ثانیــه پایانــی فیلــم اســت و مخاطــب در 
دلهــره ایــن کــه چــه اتفاقــی می افتــد باقــی اســت؛ 
آیــا شــاهین از ســد شــهروز می گــذرد؟ یــا بــه دســت 

شــهروز کشــته می شــود؟ پایــان ایــن قصــه هیجان انگیــز تلــخ اســت یــا شــیرین؟ تماشــاگر معلــق در خــوف 
و رجــاء در ایــن دقایــق بیمنــاک از سرنوشــت آدم هــای فیلــم اســت، ایــن در حالــی اســت که هومن ســّیدی 
در نشســت خبــری فیلمــش در ســی و ششــمین جشــنواره فجــر گفتــه بــود کــه بنــا نداشــته فیلــم را بــا پایــان 
، ناامیــد از ســالن  خــوش و کلیشــه ای بــه اتمــام برســاند امــا ِالمان هایــی را در فیلــم لحــاظ کــرده تــا تماشــاگر

ــود کــه انتهــای فیلــم او بســیار نورانــی، امیدبخــش و انســانی اســت!  کیــد کــرده ب ــرود و تأ بیــرون ن
ســؤال اینجاســت کــه کجــای فیلــم »مغزهــای کوچــک زنــگ زده« ایــن حجــم از امیــد و نــور را در خــود گرفته 
یــم و  و چگونــه می تــوان بــدان دســت یافت؟ شــاید وقــت آن رســیده کــه بــه ســراغ کــودک درون کانکــس برو
ببینیــم اصــاً وجــود او بــرای چــه منظــوری بــوده و چگونــه خــود را در دل فیلم نامــه ســّیدی جــا کــرده اســت. 
شــاهین، کــودک خردســال را بــا عشــق و محبــت و مراقبــت تمــام درون یــک ســبد قــرار می دهــد و در ســبد 
را آهســته گذاشــته و به ســوی سرنوشــت مــی رود. صبــر کنیــد! وداع او شــبیه مــادری نیســت کــه در کنــار 
نیــل از فرزنــدش جــدا شــد؟ بلــه؛ این گونــه وداع بــا کــودک تنهــا یــک مثــال جهــان آشــنا دارد، وداع غمنــاک 
یریــن  مــادری کــه فرزنــدش را در ســبد گذاشــت و بــه آب ســپرد، »کهن الگویــی« کــه راه ارتباطــی الیه هــای ز
فیلــم را همــوار می ســازد و مجموعــه نشــانه های درون فیلــم را تحــت گفتمــان واحــد، رمزگشــایی می کنــد. 
کار می گیــرد و بــدون هرگونــه تحمیــل بــر فیلمنامــه و  ســّیدی در اینجــا تلمیــِح تصویــری خــود را بــه 
ــد.  ــای آن می افزای ــق و غن ــر عم ــد و ب ــد می زن ــمول پیون ــتانی جهان ش ــه داس ــود را ب ــتان خ ــب، داس مخاط
در یــک ســو داســتان موســی علیه الســام و فرعــون به عنــوان درامــی اســطوره ای بــا مضمــون هدایــت و 
، درگیری شــکور و شــاهین، مثال  لــت، پشــتوانه ای می گــردد بــرای ذهنیــت کارگــردان و در ســوی دیگر ضا

. ــرای تماشــاگر یــن از مناســبات موســی و فرعــون ب و مصداقــی اســت امروز
اینجاســت کــه مخاطــب می توانــد در تطبیــق ایــن دو داســتان از یکــی بپرســد و از دیگــری جــواب بگیــرد! 
یردســتانش را تــداوم می بخشــید؟ جــواب: بــا غصــب هویــت آنهــا  ســؤال: شــکور چگونــه تســلط خــود بــر ز
ــا  و نفــی شــخصیت آنهــا کــه اگــر آدمــی را خــوار و خفیــف و مغــزش را خالــی کــردی آن وقــت می توانــی ب
هــر چــه می خواهــی ُپــرش کنــی. می توانــی بــرای همیشــه بــاال بنشــینی و بــه او زور بگویــی، از او بهره کشــی 

نمایــی و او را در ضعــف نگــه داری.
ایــن همــان فرمولــی اســت کــه فرعــون بــه کار می گرفــت، او می دانســت کــه آدمــی که خــود را باخــت، آدمی که 
خــود را گــم کــرد، آدمــی کــه خــود را ندیــد و به حســاب نیــاورد، این چنیــن گمشــدة سرگشــته ای را، می توانــد بــه 
هــر طــرف ببــرد؛ پــس بــا پــوک کــردن و خالی ســاختن آدم هــا، آنهــا را به اطاعت می کشــید. این قرآن اســت که 
 

َ
لت و گناه را لو می دهد: »َفاْســَتَخّف یردســتانش به ضا دســتش را رو می کند و شــگرد او در ســوق دادن ز

َقْوَمــُه َفاطاُعــوه«،2 کــه همیــن اســتخفاف و ســبک کــردن آدم هاســت کــه زمینــه اســتکبار و اســتثمار و 
یــخ را از فرعــون، تــا هیتلــر و تــا شــکور فراهــم می نمایــد. و مگــر  اســتضعاف و تمامــی ِاســِاس هاى دیگــر تار
یــخ فرقــی هــم هســت؟ مگــر نــه ایــن کــه هــر آدمــی می توانــد فرعــون زمانــه خــودش باشــد  بیــن ایــن جانیــان تار 14
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مغزهــای کوچــک زنــگ زده، هــم مــورد اســتقبال تماشــاگران و مخاطبــان ســینما قــرار گرفت 
و هــم تحســین منتقــدان و داوران جشــنواره را برانگیخــت. ایــن نکتــه از ایــن بابــت حائــز 
اهمیــت اســت کــه نمی تــوان مدعــی شــد فیلــم به واســطه مفهومــی و چندالیــه بــودن بــه 
اثــری معناگــرا امــا مهجــور تبدیــل گشــته و نــه تأثیــری در هنــر و نــه تحولی در اقتصاد ســینما 
ایجــاد کــرده اســت. فیلــم هومــن ســیدی فیلمــی تألیفــی و درعین حــال پرفــروش بــوده کــه 

حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن داشــته و هنــوز هــم دارد. 
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تنهــا همیــن بــس کــه »ارزش هــر انســانی، بــه انــدازه 
حرف هایــی اســت کــه بــرای نگفتــن دارد« و قطعــًا 
بخشــی از ایــن ارزش، بــه خاطــر خویشــتن داری 
حرف هــا  ایــن  صاحــب  کــه  اســت  یاضتــی  ر و 
بــرای نگفتن شــان متحّمــل می شــود. در هنــر و 
بخصــوص در ســینما ایــن پنهــان کارِی هنرمنــد 
در ترکیــب بــا قواعــدی کــه تکنیــک و فرم و ســبک 
ایــن  می کنــد.  پیــدا  تجلــی  می دهنــد  شــکل  را 
تحلیل گــر و منتقــد اهــل علــم و صاحــب حلــم 
اســت که با مرور و تحلیل ســاختاری و محتوایی 
فیلــم، پنجــره ای بــه جهــان فیلم ســاز می گشــاید تــا 
حرف هــای ناگفتــه اش را بشــنود و مخاطــب را 
هــم بــه اقتضــای نیــاز و درک و جایگاهــش مطلــع 
گردانــد. هومــن ســّیدی از »نهایــت شــب« حــرف 
ــد  زد امــا ایــن شــعور و شــفقت را داشــت کــه بدان
و  چراغ انــد  جســتجوی  در  زمانــه  ایــن  آدم هــای 
یچــه ای کــه از آن بــه ازدحــام کوچــه خوشــبخت  در
بنگرنــد. او بخــت بــد مــردم را بــه تصویــر کشــید 
یکــی نمانــد و بــا ســبک خــاص  امــا در بنــد تار
خــود، پنجــره ای گشــود تــا امیــد بــه رهایــی نمیــرد. 
جــور  هــم  بــا  را  ذهنیــت اش  و  ســبک  و  فــرم  او 
کــرد تــا تصویرهــا و تفســیرها بــه هــم گــره بخورنــد و 
روایتــی جــذاب و چندالیــه خلــق شــود، و نتیجــه 
اینکــه تصویرهــا تفســیری متحــرک بــر پرده ســینما 

ــتند!• گش

پی نوشت
1. شــگفت اینکــه ایــن کــودک بــا نقش آفرینــی کوتــاه و اثر گــزار 
ــّیدی  ــت س ــح« روای ــن »تلمی ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــود ب خ
را می آفرینــد. شــاید همیــن ظرافــت نویســنده در جانمایــی 
او در فیلمنامــه دلیــل عــدم توجــه اولیــۀ مخاطــب و حتــی 
ناقدین و تحلیل گران بی شــمار فیلم به کودک شــده اســت. 
هنــر ســّیدی گذاشــتن کلید یا کلیدهایی ســت کوچــک در 
 ، قصــه بــرای بــاز کــردن درهایــی بــزرگ و رفتــن بــه الیۀ زیریــن اثر
ــۀ روییــن فیلــم خدشــه ای وارد گــردد. اینجــا،  ــر الی بی آنکــه ب
کــودک همچــون َمفصــل عمــل می کنــد، دو الیــۀ فیلــم را 
ــا از قابلیت هــای  ــد ت ــه هــم گــره می زن ــر هــم ســوار کــرده و ب ب

یکدیگــر اســتفاده کننــد و در کنــار هــم بــه کمــال برســند. 
یــان: »پــس او قومــش را  2. ُزخــُرف، 54، ترجمــه حســین انصار
ســبک مغــز شــمرد ]و آنــان را بــا وسوســه و اغواگــری فریفــت و 

خوارشــان کــرد[ در نتیجــه از او اطاعــت کردنــد.«

! آنچــه کــه اســتبداد را شــکل می دهــد، همیــن پــوک شــدن آدم هاســت،  بــا مصرهایــی کوچک تــر یــا بزرگ تــر
شــکور هنگامــی کــه آدم هــا را پــوک کــرد، می توانــد آنهــا را از خــودش ُپــر کنــد و می توانــد آنهــا را بــه دام بینــدازد، 
چــون آدم هــای پــوک و بی هویــت مجبورنــد کــه هویــت انســانی و خانوادگی شــان را از او طلــب کننــد و 

بپرســند و او هــم مجبــور اســت کــه بــه آنهــا بگویــد و بــر آنهــا فرمــان ِبرانــد! 
ســؤال: شــکور کــه کارش دزدیــدن و جداکــردن کــودکان و نابــودی سرشــت و سرنوشــت آنهاســت چطــور 
شــاهین را بــه جمــع خانــواده اش مــی آورد و از او نگهــداری می کنــد؟ جــواب: شــکور بــه خیــال اینکــه 
یکــی از کــودکان را بــه خانــه آورده و تحت نظــر خــود و خانــواده اش او را پــرورده دلخــوش بــود. بــا خــودش 
اندیشــیده کــه اگــر آدم ناتــو و قابلــی شــد همــکار و وردســت مــن در خــاف می شــود، و اگر موجــود نازک دل 
پرتــی از کار درآمــد هــم پادویــی مفــت در خانــه و در خدمــت خانــواده اســت. شــکور روی ایــن تقدیــر  و ز
حســاب نکــرده بــود کــه کودکــی را از نابــودی نجــات می دهــد و همــان کــودک رونــد نابــودی او و حکومــت 

مینیاتــوری اش را تســریع می کنــد.
ــودش  ــی را خ ــی موس ــته ول ــا را کش ــت. فرزنده ــش نیس ــک دل ــه مال ــت ک ــون اس ــن فرع ، ای ــو ــا در آن س و ام
بــزرگ می کنــد. تمــام پســران شــهر را از دم تیــغ گذرانــده امــا ایــن یکــی را پیــش خــود نگــه مــی دارد بــه ایــن 
ــز غافــل از  ــواده اش می شــود. فرعــون نی ــرای خان ــا انیــس و مونســی ب ــال کــه کارگــزاری در حکومتــش ی خی
تقدیــر طنزآلــود خویــش اســت کــه روزگاری همیــن کودکــی کــه با دســت خــود ازآب گرفتــه و پرورشــش داده، 

او و ســپاهیانش را در آب غــرق می کنــد! 
گــر هــم بــه دســت  ســرانجام بــه ســؤال پایــان قصــه رســیدیم؛ شــاهین می میــرد، یــا می مانــد؟ جــواب: او ا
ــی را  ــیده دیگران ــد رس ــه تول ــودش ب ــه خ ــر اینک ــاوه ب ــاهین ع ــون ش ــت! چ ــده اس ــود زن ــته ش ــهروز کش ش
ــد و می تواننــد روزی  ، مســعود، شــهره و تمــام کــودکان اســیر شــکور مانده ان ــه تولــد رســانده؛ امیــر هــم ب
. شــاهیِن فیلــم ســّیدی زاییــده! عقیــم نمانــده و از خــود  شــاهینی باشــند در مقابــل شــکوری دیگــر
فرزنــدی بــه جــا گذاشــته، و ایــن یعنــی راه شــاهین ادامــه دارد. چنانکه داســتان موســی و فرعون هــم ادامه 
دارد؛ کــودکان بســیاری بعــد از موســی بــه دنیــا آمدنــد و زنــده ماندنــد، ماندنــد تــا میــدان بــرای نامردهــای 
روزگار خالــی نمانــد؛ نامردهایــی کــه از آدم هــا آجــر می ســازند تــا ســاختمان هــوس خــود را بــاال ببرنــد، و 
مطلوب شــان ایــن اســت کــه مــردم، بیشــتر بشــنوند و کمتــر بپرســند. گویــی کــه همیــن فلســفه وجــودی 
ز تــا امــروز و  باعــث شــده تــا تولــد و حضــور و ظهــور آخریــن کــودک از نســل انبیــاء و اولیــای الهــی از دیــرو

یــخ موجــه گــردد. فرداهــای تار
یــن بــه تصویــر در می آیــد و آیــه ای کلیــدی  این گونــه در ایــن فیلــم، داســتانی قرآنــی بــه شــیوه و قالبــی امروز
کــه مبنــا و محــور تفســیر داســتان مذکــور اســت تداعــی می شــود و در نهایــت مفهــوم سرنوشت ســاز 
گاه مخاطــب زنــده و برجســته می گــردد. اینکــه چــرا کارگــردان خــود بــه ایــن ظرافت هــا  »هویــت« در ناخــودآ
ــه دارد،  ــی جداگان ــث و گفتگوی ــای بح ــد ج ی ــان خر ــه ج ــیاه نمایی را ب ــب س ــی برچس ــرد و حت ــاره نک اش
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شــاهین، کــودک خردســال را بــا عشــق و محبــت و مراقبــت تمــام درون یــک ســبد قــرار 
می دهــد و در ســبد را آهســته گذاشــته و به ســوی سرنوشــت مــی رود. صبــر کنیــد! وداع او 
شــبیه مــادری نیســت کــه در کنــار نیــل از فرزنــدش جــدا شــد؟ بلــه؛ این گونــه وداع بــا کــودک 
تنهــا یــک مثــال جهــان آشــنا دارد، وداع غمنــاک مــادری کــه فرزنــدش را در ســبد گذاشــت و 
بــه آب ســپرد، »کهن الگویــی« کــه راه ارتباطــی الیه هــای زیریــن فیلــم را همــوار می ســازد و 

مجموعــه نشــانه های درون فیلــم را تحــت گفتمــان واحــد، رمزگشــایی می کنــد. 
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بازســازی  بنــد  در  دیگــر  مــدرن  ســینمای 
واقعیت هــا و رخدادهــای روزمــره انســانی نیســت. 
این ســینما پا را فراتر گذاشــته و در جهان ســورئال 
آرمان شــهرهایی  اســت.  مشــغول  فرافکنــی  بــه 
در  می شــوند،  طراحــی  مــدرن  ســینمای  در  کــه 
حقیقــت همــان آمــال و آرزوهــای نافرجــام بشــری 
اســت کــه عمــری بــرای دســتیابی بــه آن، دنیــا را 
ــه  ــت ب ــه در واقعی ــون ک ــت. اکن ــرده اس ــر و رو ک ی ز
ناکامــی و نافرجامــِی تحقــق رؤیاهــا رســیده، آن را 
کالبــد هنــر ســینمایی خیال پــردازی می  کنــد.  در 
ــا در ســینمای  ســابقه طراحــی آرمان شــهر و اتوپی
مــدرن قدمــت دار اســت. واژه اتوپیــا یــا آرمان شــهر 
حاصــل پیونــد ترکیــب »نــا« و »مــکان« اســت و 
می تــوان آن را بــه نامــکان یــا ناکجاآبــاد تعبیــه کــرد. 
مدینــه فاضلــه ای کــه همواره در اندیشــه بشــر تاب 
خــورده و ســرانجام بــه وقــوع نپیوســته اســت. آنچــه 
در جغرافیــای بــاور انســانی پــر و بــال گرفتــه و یــوغ 
اســارت را بــر گردنــش نهــاده تــا بــه ملکــوت کمــال 
برســاندش، اکنــون در خیــال و وهــم، جــا خــوش 
کمــال،  کــرده اســت. به هرحــال انســان به دنبــال 
ــدی از  ــس از ناامی ــرده و پ ــیار ک ــیاحت های بس س
دســت نیافتــن، آن را در قالــب هنــر پیــاده کــرده 
اســت. شــکل گیری اندیشــه و هدف آرمان شــهری 
کمال طلبــی بشــر  از ایــن بخــش آمال خواهــی و 

نشــأت گرفتــه اســت. 
تحــت  آدمــی  »روح  کتــاب  در  وایلــد«  »اســکار 
»نقشــۀ  اســت:  نوشــته  سوسیالیســم«  لــوای 
جهانــی کــه اتوپیــا نــدارد، حتــی بــه نگاهــی هــم 
کــه در آن انســانیت  یــرا ناحیــه ای را  نمــی ارزد؛ ز
ــه  ــدازد«. گرچ ــم می ان ــه، از قل ــر انداخت ــاره لنگ هم
آرمان شــهر از آغــاز قــرن شــانزدهم میــادی بــه کار 
رفــت؛ امــا ردپــای ایــن تفکــر از هــزاران ســال قبــل 
در قالــب دینــی و اجتماعــی و سیاســی موجــود 
اســت. آرمان شــهر افاطــون و یــا حماســه ســومری 
گیلگمــش بهشــتی زمینــی را ترســیم می کننــد کــه 

در آن مــرگ و پیــری معنــا نــدارد و گــرگ و میــش در کنارهــم زندگــی می کننــد. ســازندگان آرمان شــهرها 
، مــدل جهــان فراحســی  گاهــی مناســب پنداشــته کــه می تواننــد در جهــان پدیــدار خــود را بــا دانــش و آ
آرمانی شــان را بازتولیــد کننــد و در راه تکمیــل، حفــظ و اعمــال پــروژه خــود در صــورت لــزوم کوشــا هســتند. 
رســیدن و دســتیابی بــر پایــۀ دو اندیشــۀ متفــاوت شــکل می گیــرد کــه اولــی تفکــر مادی گــرا و دومــی تفکــر 
معنوی گــرا اســت. در واقــع آرمان شــهرخواهی عبــارت اســت از دلبســتگی بــه ایجــاد یــا خیال پــردازی درباره 
یــک نظــم اجتماعــی آرمانــی. انســان امــروز آن چنــان در بنــد مادیــات، شــی واره و زمینی شــده کــه گاهی این 
ســکون عاصــی اش می کنــد و وی را دلتنــگ موضوعــات فرازمینــی و فراواقعــی می کنــد و بیــش از همیشــه 
می خواهــد بدانــد فرجــام ایــن دنیــا چیســت. امــا در نقطــه مقابــِل آرمانشــهر یــا مدینــه فاضلــه، دیســتوپیا یــا 
پادآرمانشــهر یــا مدینــه ضالــه قــرار دارد. ایــن جهــان سراســر آشــفتگی و بدبختــی اســت. همــه چیــز در آن 

ــه انتهــای خــط رســیده اســت.  یــران اســت و انســان ب و

اسارت ابزار و شیء وارگی
ویران شهری و نگون بختی در سینمای غرب

ور پر |  مسانه مهر
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
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اسارت ابزار و شیء وارگی

از  اســت  ســیطره ای  پادآرمان شــهری  فیلم  هــای 
جهــان نگون بخــت و شــرارت کــه در آن اجنــه و 
شــیاطین در سرزمینشــان بــه ظلــم و بدخواهــی 
و  ســحر  بــه  جادوگــران  همچــون  و  مشــغول اند 
نابــودی  یــای  رو آنــان  می کننــد،  اقــدام  جــادو 
انســان را در ســر دارنــد و فضایــی مملــو از ایــن 
ماورایــی  قدرت هــای  و  عجیــب  موجــودات 
بــه  هالیــوود  و  غــرب  ســینمای  در  کــه  دارنــد 
روایت هــا  ایــن  بــار اصلــی  و  نمایــش در می آیــد 
را بــه دوش می  کشــند کــه تعدادشــان و نیــز پیــام 
ــاق  ــک اتف ــه ی ــت ک ــش از آن اس ــان بی هدفمندش
بــه نظــر برســد. گذشــته از ایــن، نظــم موجــود در 
تولیــد و اســتمرار آن و جریان  هــای مــوازی صــورت  
گرفتــه بــرای هــدف قصدشــده در دیگــر عرصه  هــا 
داســتان،  ســریال،  گیــم،  انیمیشــن،  همچــون 
کمیک اســتریپ و همچنیــن عرصه  هــای علمــی 
بــه  بلکــه  و  اتفــاق  یــک  از  فراتــر  شــبه  علمی  و 
یــان جلــوه می  کنــد. بــا یــک رصــد   صــورت یــک جر
یانــی در ســینمای  یافــت کــه جر دقیــق می تــوان در
ــت  ــاش اس ــه در ت ــود دارد ک ــوود وج ــرب و هالی غ
تــا بــه انعــکاس تصویــر فضــای زندگــی اجنــه و 
ــان  ــی انس ــهری و آواره گ ــن ویرانش ــیاطین و تلقی ش
معاصــر می پــردازد و وی را همچــون اســیر جنگــی 
بــه اســارت ابــزار و شــیء وارگی در مــی آورد. تلقیــن 
اصلــی ایــن ســینما، واماندگــی و ســقوط انســان 
متعالــی اســت. ســجایای اخاقــی بــه رذالــت و 
کمال جــو  انســان  و  می شــود  تبدیــل  کینه تــوزی 
مبــدل  حقیــر  و  خودباختــه  از  بیگانــه ای  بــه 
می شــود. در ایــن شــرایط موجــودات فراانســانی بــر 
وی چیــره می شــوند و زمــام نفســش را بــر عهــده 
می گیرنــد و بــه هــر رذیلتــی کــه میــل دارنــد، وی 
ــه  ــت ک ــانی اس ــان انس ــن پای ــد. ای ــوق می دهن را س
بــرای تعالــی و پیشــرفت می کوشــیده و اکنــون بــه 
ــدل  ــیاطین ب ــر ش ــوان در ام ــع و نات ــودی مطی موج
شــده اســت. در فیلم های دیســتوپیایی صحبت 
اتصــال  بــه  نیــازی  قهرمانــان  و  نیســت  خــدا  از 
عنکبوتــی  مــرد  ماننــد  ندارنــد  الهــی  و  وحیانــی 
خــود  و  دارد  خاصــی  نیــروی  آزمایشــگاه  در  کــه 
همــه کاره اســت. پــر واضــح اســت کــه ســیر اصلــی 

در ایــن جغرافیــا انســانی کــه از فــرط بی هویتــی بــه نهیلیســم روی آورده و بــه بیانــی دیگــر پوچ گرایــی پیشــه 
کــرده، کامــاً در مــورد آغــاز و فرجــام امــور دچــار شــک و تردیــد می شــود. چنیــن انســانی طبعــًا بایــد نوعــی 
یــژۀ خــود را ارائــه کنــد و طبیعتــًا آخرالزمــان از آن حوزه هایــی اســت کــه قرائــت هدفمنــدی  قرائــت فلســفِی و
از زندگــی عرضــه می کنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه دنیــا فرجامــی دارد وآن فرجــام قواعــد و اصــول خــاص 
خــود را می طلبــد و ایــن یعنــی معنی بخشــیدن بــه زندگــی بی هویــت انســان امــروز اســت. ایــن نشــان 
گاه انســان( دالیــل  می دهــد کــه توجــه بــه مقولــه آخرالزمــان )غیــر از کهن الگــو بــودن آن در ضمیــر ناخــودآ
 جذابیــت مســتتر در ایــن ســوژه هــم مؤیــد ایــن مطلــب 

ً
دیگــری هــم می توانــد داشــته باشــد و اینکــه اصــوال

یــان هالیــوود در کنــار مجموعــه ای از مباحــث بــه بحث آخرالزمــان نیز بپردازند و طبعًا انســان  اســت کــه راو
دوســت دارد بدانــد ایــن دنیــا نهایتــًا بــه کجــا می رســد و نقطــه پایــان ایــن دنیــا کجاســت. البتــه از ایــن حــس 
کنجــکاوی نیــز می تــوان سوءاســتفاده کــرد و انــواع قرائت هــای عجیب و غریــب را در خصــوص آخرالزمان 

بــه خــورد انســان امــروز داد. 

دیستوپی یا پادآرمان شهر
جامعــه دیســتوپی بــا بدبختــی انســان بــه شــکل بدُخلقــی، ســتم، بیمــاری، ازدحــام بیــش از حــد، تخریــب 
یســت یــا جنــگ مشــخص می شــود. در ایــن جوامــع هیــچ چیــز ســر جایــش نیســت؛ نظــم  محیــط ز
تمــام پدیده هــا بــر هــم خــورده و انســان، آوارۀ ایــن آنارشــی اســت. ایــن جوامــع، گونــه ای از دنیــای وانفســا و 
فاجعه بــار انســانی هســتند و در زمان هایــی بــد و شــوم ترســیم می شــوند کــه می تــوان آن را دورۀ بدزمانگــی 
یــف، یــک جامعــۀ پادآرمانــی، نقطــه مقابــل و وارونــه یــک جامعــه  یــا دژگاهــی نــام گذاشــت. بــا ایــن تعر
 )1 : ــت از ــارت اس ــتان ها عب ــوب در داس ــی محب ــات پادآرمان ــی از موضوع ــت. برخ ( اس ــهر آرمانی)آرمانش
جامعــه ای کــه در آن هیــچ آزادی ای وجــود نــدارد؛ 2( جامعــه ای کــه توســط ابــزار دیجیتالــی کنتــرل می شــود 
و انســان، بنــده ابزارهــای رایانــه ای اســت؛ 3( جامعــه ای کــه در آن همه چیــز و همه کــس در ظاهــر هماننــد 
و یکســان می شــود و ابــراز احساســات و نمایانــدن جنبه هــای فرهنگــی ممنــوع اســت؛ 4( جامعــه ای کــه 

در آن انســان ها تنهــا نقــش خــوراک بــرای موجــودات دیگــر یــا انســان های دیگــر را دارنــد. 
ــرای پاســخ  ــار بعــد از انقــاب فرانســه و روشــنگری ظاهــر شــد کــه نمــودی ب ــرای اولیــن ب ــر دیســتوپیا ب ژان
ی صــورت گرفتــه بــرای رســیدن بــه اتوپیــا بــود. بنابرایــن همــه  بــه تباهــی غیرمنتظــره آن و در پاســخ بــه تقــا
دیســتوپیاهای بعــد از آن از ســنت بازنمایــی واقعیــت پیــروی کردنــد، چــه در ایدئولــوژی، چــه در علــم، چه 
در تکنولــوژی و چــه در سیســتم های سیاســی؛ لــذا ایــن مکان هــای بدخیالــی، ایــن روزهــا مخاطبــان 

یــادی را بــه خــود جــذب کــرده اســت.  ز

سینمای جهان؛ تباه شهری نافرجام
ســینما بــه عنــوان یکــی از قوی تریــن ابزارهــای ارتباط جمعــی بصــری و به عنــوان یکــی از رســانه های موثــر در 
یــخ و آخرالزمــان تحــت تأثیــر دیدگاه هــای مختلــف دینــی، سیاســی،  روابــط اجتماعــی، بــه مقولــه پایــان تار
... پرداختــه اســت. ســینمای آخرالزمانــی در دوران معاصــر و بــه ویــژه پــس از ورود بــه هــزاره ســوم  فرهنگــی و
مــورد توجــه ویــژه قــرار داشــت. اهــداف ســینمای پادآرمانشــهری در دو زمینــه اســت: 1( اهــداف نظامــی، 
ــورد  ــرده و بازخ ــرح ک ــا مط ــتند را در فیلم ه ــا هس ــردن آن ه ــی و عملی ک ــدد اجرای ــه درص ــره ک ــی و غی سیاس
گرفتــه و مــورد مطالعــه و بررســی قــرار می دهنــد و ایــن خــود نقــش یــک نقشــه  مطالعاتــی را برایشــان خواهــد 
یابــی قراردهنــد؛ 2( موضوعاتــی کــه در آینــده  نزدیــک ســعی در ایجــاد آنهــا  داشــت تــا زوایــای آن را مــورد ارز
دارنــد، به وســیله  فیلم هــا و دیگــر ظرفیت هــای رســانه، فرهنگ ســازی کــرده و بدین وســیله عایــق، ســایق، 
تصمیم هــا و واکنش هــای جوامــع بشــری را جهــت داده و در راســتای اهداف شــان مدیریــت می کننــد. 
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جامعــه  انحطــاط  پادآرمانشــهری  داســتان های 
ــه  ــا ایــن امــر را ب بشــری اســت و در تــاش اســت ت
درســتی مدیریــت فکــری و رفتــاری کنــد. بنابرایــن 
یوهای  بــرای روحیــات و ســایق مختلــف، ســنار
از  دســته ای  می کننــد.  یــف  تعر را  متفاوتــی 
یو ها ذیــل قهرمان گرایــی و منجی گرایــی قــرار  ســنار
دارد کــه در برخــورد نیروهــای خیــر و شــر اســت 
ــم  ــص آن ه ــدون« و اخ ــتگاهش »آرماگ ــه خواس ک
ــودی اســرائیل اســت و در دســته ای  در بحــث ناب
دیگــر هــم برخــورد ســیارات و نابــودی زمیــن اســت 
افسارگســیخته مشــاهده  ایــن ســینمای  کــه در 

می شــود. 

آخرالزمانی تفاوت دیستوپیا و 
دیســتوپیا، هــر چقــدر هم منفی و انتقادی باشــد، 
بــاز هــم بــه انســان و تــاش او امیــدوار اســت. ایــن 
خصلــت کمال گرایــی انســانی اســت. در مقابــل 
آخرالزمانــی  یــا  یوحّنــا  دیدگاه هــای   ، تفکــر ایــن 
ــتوپیا  ــر دیس ــد. اگ ــده دارن ــه آین ــی ب ــی منف دیدگاه
آزرده اســت، آثــار آخرالزمانــی  یــک متــن تلــخ و 
در  و  شــده  ناامیــد  انســانی  طبیعــت  از  کامــاً 
آزادی اســت.  بــرای رهایی بخــش و  انتظــار منجــی 
فیلم هــای  دیســتوپیایی،  فیلم هــای  برخــاف 
ــر  ــان در ام ــات انس ــرای نج ــاش ب ــه ت ــی ب آخرالزمان
ــب  ــر را طل ــودی واالت ــدارد و موج ــدی ن ــی امی تباه
می کنــد. موجــودی کــه از جنــس انســان نیســت 
هویتــی  و  ماهیتــی  تفاوت هــای  هســت،  اگــر  و 
چشــمگیری بــا انســان دارد. او قادر اســت تحــول را 
یت  جامۀ عمل بپوشاند و نجات آور باشد.  محور
بحث منجی در ســینمای آخرالزمانی، متناســب 
یســت محیطی، توجــه  طــرح مباحــث گوناگــون ز
یســت و طبیعــت، توجــه  روزافــزون بــه محیــط ز
بــه مفهــوم خانــواده، پیدایــش اینترنــت، فضــای 
، توجــه بــه  مجــازی، توجــه بــه عرفان هــای نوظهــور
مقولــه دیــن و بحــث هــزاره و هزاره گرایــی، و نیــز 
تأثیــر گرایش هــای مختلــف سیاســی، دســتخوش 

ــی گشــته اســت.  دگرگون
تأثیرگــذاری گســترده فرهنــگ هالیــوودی، توجــه 
ــاز  ــت نی ــه جه ــش جامع ــی، عط ــگ آمریکای فرهن

بــه طــرح بحــث منجــی و نیــز وجــود فرقه هــای گاه بســیار تأثیرگذار معتقد به لــزوم ایجــاد آخرالزمان مطلوب 
خــود، اهمیــت بحــث منجــی درســینمای آخرالزمانــی را بیــش از پیش مطــرح می ســازد. در ســینمایی کــه 
بــه چگونگــی ظهــور و بــروز و نمــود آخرالزمــان بــا تکنیک هــا و شــیوه ها و نمودهای مختلف پرداخته شــده 
اســت، رویکــرد غالبــی در ظهــور منجــی بــه صورت هــای مختلــف بیانــی و تصویــری وجــود داشــته اســت. 

یــخ بــا حضــور منجــی ای خــاص نمایــش داده شــده اســت.  در ایــن ســینما نمایشــی از پایــان تار
یــخ در ســینما از دینی بــودن و بازگشــت مســیح بــه برســاخته  شــدن »پایــان آمریکایــی« بــر  مفهــوم پایــان تار
یــخ  یــخ تغییــر کــرده و انســاِن موجــود و نــه انســاِن مقــدس، منجــی جهــان شــده اســت. مفهــوم پایــان تار تار
، برخورد   در فیلم هــای هالیــوودی بــا رخدادهــای طبیعــی نظیر زلزله ها یا ســیل های اعجاب انگیــز

ً
معمــوال

اجــرام آســمانی بــه زمیــن، انفجــار زمیــن در اثــر تابــش خورشــید و غیــره نمایــش داده می شــود. درمــواردی هم 
محصــول اشــتباهات انســانی نظیــر جنــگ اعــم از جنگ هــای فراگیــرِ گســترده یــا جنگ هــای بــا اســتفاده 
از ســاح های کشــتار جمعــی در مقیاســی عظیــم نظیــر اســتفاده از ســاح های اتمــی اســت. در آخرالزماِن 
هالیــوودی اســتفاده از دانــش بشــری و فنــاوری و تکنومــداری بــه صورتــی اغراق آمیــز نمایــش داده شــده 
اســت. جنگ هــای روباتیــک از دیگــر مــوارد تخریــب کامــل جهــان هســتی در ایــن فیلم هاســت. در ایــن 
فیلم هــا عامــل شــیطان یــا شــیاطین نقــش مهــم و کلیــدی را بــر عهــده دارنــد. در کنــار آن منجــی نیــز در 
چنیــن ســینمایی طیــف وســیعی از حضــور در قالــب اَبرمــرد قهرمــان بــا قدرت هــای اســتثنایی و محبوب 
ــا ویژگی هــای کامــاً معمولــی و عــادی کــه حتــی در وهلــه  ــا فــردی ب )ســوپرمن، بتمــن، مــرد عنکبوتــی( ت
یــر بــار منجی بــودن شــانه خالــی می کنــد و پــس از کش وقوس هــای فــراوان بــرای نجــات جــان  نخســت از ز
خانــواده و دوســتان و در نهایــت مــردم جهــان، وارد میــدان می شــود. در چنیــن شــرایطی منجــی پیش فرض 
ســینمای آخرالزمانــی درشــرایطی بســیار متفــاوت از گزاره هــای خــاص مذهبــِی توصیــف شــده بــرای  

منجــی به خصــوص در اندیشــه اســامی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. 
یــژه ای از لحــاظ قداســت و پاکــی دارا نیســت. به عبارت  منجــی در ســینمای آخرالزمانــی، هیــچ جایــگاه و
یشــه های وحیانــی و اتصــال  دیگــر نــه از حیــث اصــل و نســب دارای نســب پاکیــزه ای اســت و نــه اینکــه از ر
بــه عالــم غیــب و ملکــوت رحمانــی بهــره می گیــرد. در »برخــورد تایتان هــا« حتــی اصــل و نســب منجــی نیــز 
بــه لحــاظ اندیشــۀ دینــی مــورد تردیــد بــوده و منجــی فیلــم مذکــور زنــازاده تلقــی می شــود. در فیلــم »لژیــون« 
صحبــت از وجــود زنــازاده ای بــه عنــوان منجــی در آینــده مــی رود. در فیلــم »آرماگــدون« کاراکتــر منجــی از 
محل هایــی نظیــر محل هــای فســاد و قمارخانــه جمــع آوری می شــود. منجــی در فیلــم »کنســتانتین« بــه 

گدون  		 آرما
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فیلــم »راه آهــن ایــران« ســاخته شــد کــه مــورد توجــه 
وی قــرار گرفــت. 

نامیــده  بی تفاوتــی  ســینمای  بعــدی،  دوره 
می شــود. در ایــن دوران از حضــور بــزرگان شــعر 
و موســیقی در ســینما کاســته شــد و میــدان بــه 
دســت رقاصه هــا و آوازخــوان افتــاد. هــر چنــد ایــن 
ــر از رویدادهــای جنــگ دوم جهانــی  ســینما متاث
و ســرخوردگی های حاصــل از آن بــود، امــا بــا روی 
کار آمــدن محمدرضــا پهلــوی، تــاش شــد کــه این 
فضــا بــه حاشــیه رانــده شــود. گــذار از ســنت بــه 
مدرنیتــه روایــت اصلــی داســتان ها در ایــن دوران 
ســینمایی بــود. عناصــری مثــل تضــاد روســتا و 
، تضادهــای طبقاتــی جامعۀ شــهری، و نگاه  شــهر
مــردد بــه نقش هــای پذیرفتــه و نپذیرفتــه زن بــه 

شــدت در ایــن دوره بــه چشــم می خــورد. 
ســینمای خیالــی بــا ســقوط دولــت دکتــر مصــدق 
رونــق گرفــت کــه در ایــن دوران ســعی می کردنــد 
یــا  مســخرگی  و  لودگــی  از  اســتفاده  ضمــن  کــه 
فیلــم،  هــر  در  بی ســروته  ســوزناک  ســوژه های 
از  صحنه هایــی  مناســبت،  بــا  یــا  بی مناســبت 
یــان و آوازهــای ســاز و ضربــی  رقص هــای نیمه عر
یــج  بگنجاننــد. در ایــن دوران اســت کــه بــه تدر
نقش هــای جنســیتی ســنتی بــه طــور کامــل بــرای 
زنــان تثبیــت شــده و وجــه اســطوره ای می یابــد. 
ســینمای دوگانــی در ســال 1341 و همزمــان بــا 
انقــاب ســفید در ایــران رونــق گرفــت. اصاحــات 
شــد  طبقاتــی  اختــاف  بــروز  باعــث  سیاســی 
کــردن  رهنمــون  و  هدایــت  جــای  بــه  ســینما  و 
مــردم بــه ســوی اتوپیــای واقعیــت الشــکرد آنهــا 
»گنــج  بکشــاند.  دســتوپیا  چــاه  ســمت  بــه  را 
قــارون« نمونــه ایــن فیلم هــا محســوب می شــود. 
ارائــۀ  و  فقــر  بــه  تقــدس دادن  و  فخرفروشــی 
راه حل هــای غیرواقعــی و پــوچ بــرای حــل مســائل 
از  اجتماعــی  تضادهــای  بطــن  از  برخاســته 
مشــخصه های بــارز ســینمای گنــج قارونــی بــود. 
فــرم ایــن ژانــر ســینمایی بــا خلــق انتظــارات پایــدار 
، وجــود خــودش را بــر جامعــه تثبیــت  گر در تماشــا
واقعیــت  و  تضادهــا  نادیده انگاشــتن  بــا  و  کــرد 
موجود و تقلیل و تحریف این تضادها به مســائل 

عنــوان فــردی معنــوی بــه شــمار نمــی رود، بلکــه بــه گناهانــی ماننــد پرداختــن بــه خودکشــی کــه در آییــن 
مســیحیت نیــز گناهــی عظیــم تلقی می شــود و نیــز رفتارهای غیراخاقــی ای چون سیگارکشــیدن افراطی 
ــه فقــط از خــدا درخواســت  ــردازد. در ایــن فیلــم، منجــی ن ابالــی می پ و نمایــش ســبک زندگــی انســانی ال
ــه عــاوه در  ــاری می طلبــد. ب ــار ی کمــک نمی کنــد؛ بلکــه از لوســیفر کــه همــان شــیطان اســت چندیــن ب
ایــن فیلــم امکان پذیــری ســلطه شــیطان بــر زمیــن نمایــش داده شــده اســت کــه بــا آموخته هــای ادیــان در 
غلبــه نیکــی بــر بــدی در آخرالزمــان، درتضــاد عمیــق اســت. در مجمــوع بایــد گفــت کــه هنر ســینما همواره 
بــا زبــان و بیانــی خــاص و تصویرگــری و تصویرســازی آرمان هــای مطلــوب ســازندگان خــود، تأثیــر فراوانــی 
در بیننــدگان و مخاطبــان بــر جــای می گــذارد. ایــن هنــر در عمــر یکصــد ســالۀ خــود همــواره از نشــانه های 
آخرالزمانــی و نمایــش منجــی بــه شــیوه ها و صورت هــای مختلــف بهــره بــرده اســت و بــه خلق منجی شــهر 

در ســینما آخرالزمانــی پرداختــه اســت. 
منجــی تمــدن غربــی در جهــت تأمیــن منافــع امپریالیســم و ســرمایه داری و نــگاه اومانیســتی اش برگرفتــه 
ــز  ــی آن را نی ــی حام ــرمایه داری، منج ــام س ــیاء و نظ ــت اش ــان در خدم ــت. انس ــی اس ــه غرب ــگاه اندیش از ن
می طلبــد. لــذا بــه طــور قطــع پاک بــودن منجــی در ایــن ســینما هرگــز بــه نمایــش گــزارده نمی شــود و هــدف 
متعالــی ایــن ســینما نیســت. غلبــه بــر مشــکات همــراه بــا نجــات صرفــًا فیزیکــی و مــادی و جســمانی 
، تذکــر بــر حفــظ الگوهــا و نظــام موجــود ســرمایه داری و فرهنــگ غربــی آمریکایــی، توجــه  و محــدود بشــر
افراطــی بــه بهره گیــری از دانــش بشــری و عقــل ابزارســاز بــدون توجــه بــه افق هــای معناگرایانــه وحــی، از 

ــت.  ــی اس ــی غرب ــینمای آخرالزمان ــده در س ــی ساخته ش ــگی منج ــای همیش ویژگی ه

آخرالزمانی ایران چهره سینمای 
آغــاز کار ســینما در ایــران در دوران رضاخــان پهلــوی بــود. رضاخــان پــس از تحکیــم و تثبیــت کامــل 
قــدرت سیاســی بــه اصاحــات اجتماعــی پرداخــت. هــدف درازمــدت وی ایجــاد جامعــه ای شــبه غربی 
بــود و ابزارهایــش بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، غیردینی ســازی، مبــارزه بــا قبیله گرایــی، ملی گرایــی، توســعۀ 
آموزشــی و ســرمایه دولتــی بــود. بــه تقلیــد از ماشــین تبلیغاتــی ایتالیــای فاشیســت و آلمــان نــازی، ســازمان 
گاهــی  پــرورش افــکار ایجــاد شــد تــا بــا اســتفاده از مجلــه، کتــاب، روزنامــه، اعامیــه و برنامه هــای رادیویــی آ
مــردم را افزایــش دهــد. در ایــن دوره فیلم هــای مســتند رواج داشــت کــه بــه نقــد آداب و رســوم ســنتی ایــران 
می پرداخــت، ماننــد مســتند »علــف« کــه البتــه مــورد اقبــال و حمایــت رضاخــان قــرار نگرفــت. پــس از آن 
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یــک  قــی و نرمــال بــه حامــل معانــی ایدئولوژ اخا
طبقــه مســلط تبدیــل شــد. حضــور نویســندگانی 
ل آل احمــد و محمــود دولت آبــادی  ماننــد جــا
باعــث شــد تــا ســینما بــه ســوی اتوپیــای دیگــر 
ســوق داده شــود. اتوپیایــی کــه انحــراف از مســیر 
کمرنگ تــر  بســیار  آن  دســتوپیای  در  ســقوط  و 
یــوش  دار گاو  فیلــم  بــود.  گذشــته  دوره هــای  از 
مهرجویــی و قیصــر مســعود کیمیایــی دو فیلمــی 
یرانگــر  هســتند کــه هــر یــک بــه نوعــی بــه نقــد و
جامعــه خفتــه و پوشــالی پهلــوی پرداختنــد. پــس 
از آن ســینما بــه ســمت دوره گــذار تغییــر مســیر 
داد. از ســال 1357 تــا 1369 ســینما در دوره گــذار 
بــه  دســتیابی  و  دســتوپیایی  جامعــه  تیرگــی  از 
اتوپیــای دیــن و فرهنــگ ملــی اســت. در ابتــدا از 
یــج به  الگــوی خاصــی پیــروی نمی کنــد امــا بــه تدر
اسطوره ســازی و قهرمان پــروری روی مــی آورد کــه 
برگرفتــه و موثــر از ادبیــات و حماســه هشــت ســال 

دفــاع مقــدس اســت. 
ــینمای  ــران وارد س ــینمای ای ــدی س ــه بع در مرحل
واقع گرایــی می شــود. گفتمان هــای  و  شــهرزدگی 
بــرای  را  و نمــا داد و عرصــه  تــازه، فرصــت نشــو 
بیــان مســائل اجتماعــی از جملــه مســئله زنــان بــاز 
کــرد. تنهــا درســال 1377 حــدود 30 فیلــم تولیــد 
می شــود کــه در آن زنــان یــا نقــش اول را داشــتند یــا 
در کنار نقش اول از اهمیت مســاوی برخوردارند. 
ایــن دوره  در  نیــز  و تجمل گرایــی  مصرف گرایــی 
باعث دور شــدن ســینما از موضوعات روســتایی 
و خــارج از شــهر شــد. ایــن دوره ســینمای ایــران 
شــهری  زندگــی  بازنماینــده  و  شــهری  سراســر 

«، »دو زن«، »ســارا« و »کاغــذ بی خــط« نمونه هایــی هســتند  یــر پوســت شــهر «، »ز اســت. فیلم هــای »لیــا
کــه دســتوپیای زندگــی شــهری و روابــط اجتماعــی شــهروندی را بــه نمایــش می گذارنــد. 

ســینمای گریزخــواه پــس از ســینمای شــهرزدگی وارد عرصــه می شــود. بدیــن معنــا کــه در ســال های 1380 
تــا 1395 کــه امیــد بــه تغییــر در جامعــه کم رنــگ می شــود، ســینما نیــز مثــل برخــی ابزارهــای دیگــر در 
گر بــرای فــرار از دنیــای واقعــی،  خدمــت تخدیــر و تســکین دردهــا قــرار می گیــرد. درچنیــن مواقعــی، تماشــا
یایــی ســینما پنــاه مــی آورد. فیلم هایــی ماننــد  کــه امیــدی بــه بهترکــردن و بهترشــدن آن نــدارد، بــه دنیــای رؤ
«، »توکیــو بــدون توقــف«، »مکــس«، »کمــا«، ســه گانه »اخراجی هــا« نمونــه ایــن  »کاه قرمــزی و ســروناز

فیلم هــا هســتند. 
امــا نحــوه نمایــش آخرالزمــان در ســینما و فیلم هــای ایرانــی چنــدان موفــق عمــل نکــرده اســت و نتوانســته 
یــت و انتظــار بــرای منجــی بشــریت را بــه نمایش بگــذارد. این نقــص همچنان در  جــان کام اندیشــه مهدو
ســینمای ایــران وجــود دارد و شــاید گفــت یکــی از دالیلــی کــه بــه راحتــی در ســینمای غــرب اندیشــه های 
اســامی مــورد نقــد و تحریــف واقــع می شــود همیــن خــاء نبــود فیلم هــای آخرالزمانــی در ســینمای ایرانــی 
اســامی اســت. امیــد اســت کــه بــا مطالعــه دقیــق و بهره گیــری از علمــای دیــن بتــوان در ایــن عرصــه 
یــت را بــه درســتی بــه جهانیــان معرفــی کــرد و توطئه هــای  گامــی موثــر برداشــت و اندیشــه مقتدرانــه مهدو
پلیــد آمریکایــی و اســرائیلی در ســینمای هالیــوود را بــه ناکامــی بینجامــد. نتیجــه اینکــه امــروزه ســینمای 
یرانشــهری شــده کــه توســط خــودش ســاخته شــده و از شــهر آرمانــی  جهانــی ایــران گرفتــار دســتوپیایی و و
ــد از ایــن مهلکــه راه  ــوده، فاصلــه گرفتــه اســت کــه بای یــش ب ــه آن آرزو و مدینــه فاضلــه  اش کــه رســیدن ب

نجاتــی یابــد.•

اخراجی ها  		 مکس  		 کما  		

		  

نــگاه  و  ســرمایه داری  و  امپریالیســم  منافــع  تأمیــن  جهــت  در  غربــی  تمــدن  منجــی 
اومانیســتی اش برگرفتــه از نــگاه اندیشــه غربــی اســت. انســان در خدمــت اشــیاء و نظــام 
ســرمایه داری، منجــی حامــی آن را نیــز می طلبــد. لــذا بــه طــور قطــع پاک بــودن منجــی در 
ایــن ســینما هرگــز بــه نمایــش گــزارده نمی شــود و هــدف متعالــی ایــن ســینما نیســت. غلبــه 
بــر مشــکات همــراه بــا نجــات صرفــًا فیزیکــی و مــادی و جســمانی و محــدود بشــر، تذکــر بر 
حفــظ الگوهــا و نظــام موجــود ســرمایه داری و فرهنــگ غربــی آمریکایــی، توجــه افراطــی به 
بهره گیــری از دانــش بشــری و عقــل ابزارســاز بــدون توجــه بــه افق هــای معناگرایانــه وحــی، از 

ویژگی هــای همیشــگی منجــی ساخته شــده در ســینمای آخرالزمانــی غربــی اســت. 
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چارچــوب تصــوری مفهــوم انقــاب اســامی بــا 
دو گــزاره مشــخص در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتنــد: 
انقــاب و اســام. ایــن دو واژه هــر چنــد در مقــام 
یــف مختلفــی  لغــت و اصطــاح، تعابیــر و تعار
در ارتبــاط بــا آنهــا بیــان می شــود و نظریه پــردازان 
شــک  بــدون  امــا  می کننــد  عنــوان  را  مطالبــی 
الزم اســت تــا ایــن دو موضــوع از دیــدگاه امامیــن 
انقــاب درســت تعریــف شــود و از ایــن مســیر بــه 

ســر منــزل ســینمای انقابــی رهنمــون شــویم.
مابیــن  اســت  »فــرق  می فرمایــد:  خمینــی  امــام 
دنیــا،  انقاب هــای  بــا  ایــران  اســامی  انقــاب 
انقاب هــای دنیــا بی اســتثناء بــرای ایمان نیســت 
بــرای خــدا نیســت. انقــاب ایــران بــرای خداســت 
و از اول هــم بــرای خــدا بــوده اســت. اهلل اکبــر بــوده 
اســت و تا آخر هم همین اســت.1انقاب اســامی 
ل  مبتنــی بــر دو مقولــه جــدی و مهم یعنی اســتقا
یــت مســتقر شــده، بنابرایــن وابســتگی  و جمهور
انقــاب  یــان  جر خــاف  مســیر  یــک  به عنــوان 
اســامی تعبیــر می شــود.«2رهبر معظــم انقــاب 
نیــز در بیــان تعابیــری پیرامــون انقــاب اســامی 
چیزهایــی  همــان  انقــاب  »اصــول  می فرمایــد: 
اســت کــه در وصّیت نامــه  امــام و در بیانــات امــام 
وجــود دارد؛ اینهــا پایه هــا و ســتون های انقــاب 
اســت.3 شــعارها و ارزش های اصلی اینها اســت: 
ل، آزادی، مردم ســاالری، اعتمــاد بــه نفــس  اســتقا
ــی، عدالــت، برتــر و باالتــر از 

ّ
ــی و خود بــاوری مل

ّ
مل

ــن و  ــکام دی ــدن اح ــاده ش ــق و پی ــا تحّق ــه  اینه هم
؛ ایــن شــعارها بــا همان طــراوِت  شــریعت در کشــور

اّول حفــظ شــده اســت.«4 

هنر سینما در ادبیات انقالب اسالمی
چنــد  هــر  جداســت،  ادبیــات  از  ســینما  هنــر 
ایــن دو می تــوان پیــدا  ارتبــاط معنــاداری میــان 
کــرد و پشــتوانه فیلمنامــه خــوب، ادبیــات قــوی 
ــاب  ــات انق ــگاه ادبی ــا جای ــت ام ــب اس و متناس
اســامی را نمی تــوان بــا موضــوع ســینمای انقابــی 
در ردیــف همدیگــر دانســت. فیلــم بــا ادبیــات 
هیچ گونــه تشــابهی نــدارد. گرچــه ممکــن اســت 
یــک فیلــم از یــک اثــر ادبــی مهــم اقتبــاس شــده 

، همــواره بــا هــم در ســتیزند.5 بنابرایــن مســیر داســتان و رمــان بــا  باشــد. درون و چکیــده وجــود ایــن دو هنــر
فیلــم جداســت و نبایــد آنهــا را در کنــار همدیگــر بررســی نمــود.

ادبیــات، رمــان و داســتان انقــاب اســامی بــه ســمت دفــاع مقــدس حرکــت جــدی و پرتاشــی داشــت 
کــه قابــل ســتایش بــود امــا ایــن مســیر محــدود کــردن دامنــه و چارچــوب روایت گــری انقــاب اســامی در 
عرصه هــای مختلــف اســت و اگــر تنهــا بــه ایــن قرائــت توجــه جــدی صــورت بگیــرد، چــه بســا حوزه هــای 
ــود امــا بی شــک کافــی نبــود و  ــرای خــود جایگاهــی پیــدا نکننــد. ایــن اتفــاق در جــای خــود الزم ب دیگــر ب

یانــات دیگــر نیــز حرکت هــای صــورت بگیــرد. الزاماتــی وجــود داشــت تــا در جر
رهبــر معظــم انقــاب معتقــد اســت: »بــدون شــک هنــر ســینما یــک هنــر برتــر اســت؛ یــک روایتگــر کامــاً 
مســلط - کــه هیــچ روایتگــری تاکنــون در بیــن ایــن شــیوه های هنــرِى روایت یــک واقعیــت و یک حقیقت، 

تــا امــروز بــه ایــن کارآمــدی نیامــده- و یــک هنــر پیچیــده و پیشــرفته و متعالــی.«6 
در ســینمای انقــاب اســامی تنهــا بــه دنبال یک دیالوگ عرفانی نباید باشــیم، بلکه موضوع اصلــی ادراک 
گاهــی  جایــگاه انقــاب اســامی در زبــان هنــر اســت، بــر خــاف تصــوری کــه روانشناســان می کننــد، خودآ
گاهی  گاهی ماســت و در عین حــال خودآ ذهنیــت تنهــا نیســت؛ بلکــه این جهان پیرامــون، حاصل خودآ
مــا محصــول آن. درک، اراده و شــناخت و معرفــت مــا عبــور نکنــد، وجــود نخواهــد داشــت.7 در ســینما 
مدام به دنبال پیام مســتقیم در چارچوب دینی و انقابی هســتیم گویا اصاً مســئله شــناخت از ســویی 
گاه از ســوی دیگــر در تبــادرات و اندیشــه ســینماگران ایــن حــوزه وجــود نــدارد. پاسداشــت یــاد  و ناخــودآ
شــهدا تنهــا بــا آثــاری کــه کلیشــه ای اســت یــا روایــت انقــاب در تقابــل بــا حکومــت پهلــوی کــه بــا ایــرادات 
و اشــکاالت فرمــی و محتوایــی روبــرو اســت، ســبب می شــود کــه خــود تبدیــل بــه یــک ضــد تبلیــغ شــود، 

زبان سینما
نگرشی راهبردی به سینمای انقاب اسامی

|  عیل اصغر سیاحت هویدا
نویسنده و پژوهشگر حوزه سینما
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بــه دنبــال نشــاندن  بــه هــر قیمتــی  ِتــم طنــز  بــا 
مخاطــب بــر روی صندلــی ســینما اســت. البتــه 
بعــد از کرونــا عمــاً موضــوع ســینما منســوخ شــد 
... تــاش  و شــبکه نمایــش خانگــی بــا فیلیمــو و
کردنــد تــا نبــض ســینما را بــا اکــران آناین به دســت 
نمایــش  شــبکه  ســریال  در  چنــد  هــر  بگیرنــد. 
هنــوز  امــا  رســیدند  موفقیت هایــی  بــه  خانگــی 
ــاع  ــرای اقن ــت الزم ب ــه مطلوبی ــینما ب ــه س در عرص
کارگــردان بــرای اکــران آنایــن دســت پیــدا نکردنــد 
ــدای  ــده ای از ابت ــور فزاین ــر به ط ــن خاط ــه همی و ب
در  جــدی  و  درخشــان  اثــر  تاکنــون   1399 ســال 
ســینمای ایــران و خــارج از چارچــوب گفتمانــی 

انقــاب اســامی تولیــد نشــده اســت. 
شــاید »قهرمــان« اصغــر فرهــادی، اولیــن گام بــرای 
روشــن شــدن چــراغ اکــران آنایــن باشــد، هــر چنــد 
هنــوز چیــزی در ایــن بــاره مشــخص نیســت. البته 
یــکا کل نظــام  ناگفتــه پیــدا اســت کــه امــروز در آمر
کنتــرل چنــد شــرکت عظیــم  ارتباطــات تحــت 
ارتباطــی نظیــر »جنــرال الکتریــک« )مالک شــبکه 
ــاکام« )مالــک شــبکه ســی بــی  ی ان بــی ســی(، »و
بــی  ای  شــبکه  )مالــک  دیزنــی«  »والــت  اس(، 
« )مالــک شــبکه ســی ان ان(،  ســی(، »تایــم وارنــر
»مایکروســافت« و »گــوگل« قــرار دارد.10 بنابرایــن در 
رونــد دیپلماســی عمومــی شــاید بدشــان نیایــد کــه 
بــه ســینمای ایران هم ســرک بکشــند، ماننــد اقدام 
اصغــر فرهــادی در فیلــم گذشــته کــه از شــاهزاده 

قطــری بودجــه بــرای ســاخت فیلــم گرفــت.11 
از  کــه  ایــران  مرزهــای  از  بــه خــارج  وابســته  هنــر 
طریــق حامــی مالــی داعــش مورد توجه قــرار بگیرد، 
حتــی در صــورت بیــان بهتریــن مضامیــن انقابــی 
و اســامی، بایــد بــه دیــده تردیــد بــه آن نگریســت، 
سیاســی-  رویکــرد  و  ایده هــا  کان  کــه  چــرا 
اجتماعــی دو کشــور بــا هــم متفــاوت هســتند. 
ســفارت اســترالیا، ایتالیــا، انگلیــس و فرانســه نیــز 
در ایــران تاکنــون بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم 
در حمایــت از بعضــی آثــار ســینمایی پربیننــده 
کــه  یــژه  و البتــه پنهانــی داشــتند  ایرانــی نقــش و
و  رســول اف  محمــد  شــد.  افشــا  ماجــرا  بعدهــا 
جعفــر پناهــی نیــز از جملــه فیلمســازانی هســتند 

یــان ســینمای انقــاب اســامی الزم اســت تــا یــک تغییــر آرایــش بدهــد. بنابرایــن جر
دو وظیفــه مهــم ایجابــی و ســلبی در مواجهــه بــا دشــمن وجــود دارد کــه ســینمای انقــاب اســامی بــا 
یــت هنــر دینــی الزم اســت تــا بــدان اهتمــام داشــته باشــند، ابتــدا مســیر تولیــد آثــار ســازنده بایــد بــاز  محور
بشــود و ایــن مســئله بــر دوش فیلمســازان ارزشــی قــرار گرفتــه تــا پــازل هنــر دینــی را تکمیــل کننــد، پــس بنــا 

نیســت کــه فقــط پیــام مســتقیم بدهیــم.
رهبــر انقــاب در تعریــف هنــر دینــی بــه مســئله معــارف دینــی همچــون عدالــت توجــه دارنــد: »هنــر دینــی 
آن اســت کــه بتوانــد معارفــی را کــه همــه  ادیــان - و بیــش از همــه، دیــن مبیــن اســام - بــه نشــر آن در بیــن 
انســان ها هّمــت گماشــته اند و جان هــای پاکــی در راه نشــر ایــن حقایــق نثــار شــده اســت، نشــر دهــد، 
جاودانــه کنــد و در ذهن هــا مانــدگار ســازد. ایــن معــارف، معــارف بلنــد دینــی اســت... هنر دینــی این معارف 
را منتشــر می کنــد؛ هنــر دینــی عدالــت را در جامعــه بــه صــورت یــک ارزش معرفــی می کنــد؛ ولــو شــما هیــچ 

یــد.« ل هنرتــان نیاور اســمی از دیــن و هیــچ آیــه ای از قــرآن و هیــچ حدیثــی در بــاب عدالــت در خــا
ا  ِ َنِبّيٍ َعــُدّوً

َنا ِلــُکلّ
ْ
ِلــَك َجَعل

َ
 در مقابــل بایــد مراقــب حربه هــای شــیطانی باشــیم، قــرآن کریم می فرمایــد: »َوَکذ

ْرُهــْم 
َ

ــوُه َفذ
ُ
ــَك َمــا َفَعل ّبُ ــْو َشــاَء َر

َ
ًرا َول َقــْوِل ُغــُرو

ْ
ــی َبْعــٍض ُزْخــُرَف ال

َ
ِجــّنِ ُیوِحــي َبْعُضُهــْم ِإل

ْ
ْنــِس َوال ِ

ْ
َشــَیاِطیَن ال

َوَمــا َیْفَتــُروَن8؛ بدین گونــه بــراى هــر پیامبــرى دشــمنی از شــیطان هاى انس و جن برگماشــتیم بعضــی از آنها 
[ ســخنان آراســته القــا می کننــد و اگــر پــروردگار تــو می  خواســت چنیــن  بــه بعضــی بــراى فریــب ]یکدیگــر

.» نمی کردنــد پــس آنــان را بــا آن چــه بــه دروغ می  ســازند واگــذار
َک 

َ
 ل

 َیِحــلُّ
َ
ــا ال ــُه َعّمَ

ُ
ــا َحــّقُ َبَصــرَِک َفَغّض ّمَ

َ
امــام ســجاد علیه الســام هــم در بــاب حــق بصــر تاکیــد داشــتند: »َو أ

. حق چشــم،  َبَصَر َباُب ااِلْعِتَبارِ
ْ
مًا َفــِاّنَ ال

ْ
ْو َتْســَتِفیُد ِبَهــا ِعل

َ
 ِلَمْوِضــِع ِعْبــَره َتْســَتْقِبلُ ِبَهــا َبَصــرًا أ

َّ
اِلــِه ِاال

َ
َو َتــْرُک اْبِتذ

آن اســت کــه آن را بــر چیزهــاى نــاروا ببنــدى، و آن را همــه جــا در اختیــار همــه چیــز قــرار ندهــی، مگــر در جایــی 
ى اســت«.9  یــرا چشــم دروازه پندآمــوز ى یــا دانشــی فراگیــرى، ز ى بگیــرى و بینشــی بــه دســت آور کــه پنــد و انــدرز

سینمای انقالب اسالمی
 تهیه کننــده و کارگــردان بــه همــراه نویســندۀ اثــر تــاش 

ً
ســینما دارای ســه ُبعــد مختلــف اســت کــه معمــوال

می کننــد تــا بــه هــر ســه وجــه مســئله توجــه داشــته باشــند، هرچنــد گاهــی اوقــات از مســیر اصلــی خــود 
، رســانه و صنعــت عبــور می کنــد. گاهــی اوقــات بعضــی  خــارج می شــود. روایــت ســینما از ســه گــذرگاه هنــر
ــا  ــار تــک بعــدی هســتند و فقــط یــک نــگاه را دنبــال می کننــد، مثــا آثــاری همچــون »ســام بمبئــی« ی آث
ســریال شــبکه نمایــش خانگــی »عاشــقانه« ســاخته می شــود کــه بی تردیــد اولیــن و مهم تریــن رویکــرد آن 

گیشــه و ُبعــد اقتصــادی موضــوع اســت.
یــادی اســت کــه طــی شــده و آثــاری بــا مضامیــن زشــت و زننــده همــراه  متأســفانه ایــن مســیر ســال های ز

سام بمبئی  		 قهرمان  		
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کشــورهای  ســفارت خانه های  توجــه  مــورد  کــه 
آثــاری  گاهــی اوقــات  خارجــی قــرار می گیرنــد و 
از آنهــا در فضــای مجــازی بــدون بازگشــت هیــچ 

یــع می شــود. هزینــه ای بــه تهیــه کننــده توز
بنابرایــن ســینمای انقــاب اســامی تنهــا دفــاع 
نیســت،  فطــری  ســینمای  یــان  جر یــا  مقــدس 
بلکــه بایــد از نگرشــی کــه ایــن روزهــا در دیــدگاه 
مســئولین فرهنگــی و انقابــی وجــود دارد، وســیع تر 
ســینمای  مولفه هــای  نگریســت.  عمیق تــر  و 
ــه  انقــاب اســامی تنهــا سیاســی نیســت بلکــه ب
وســعت جایــگاه مضامین بــه کار رفتــه در ادبیات 
راهبــردی رهبــر معظــم انقــاب اســت و ایــن نکتــه 

ــرار داد. ــه ق ــورد توج ــدی م ــور ج ــه ط ــد ب را بای

محورهای راهبردی سینمای انقالب اسالمی
لغــات  فرهنــگ  در  اســتراتژی  لغــوی  معنــای 
»فــن  اســت:  آمــده  چنیــن  یان پــور  آر انگلیســی 
ــر جنگــی، فــن لشکرکشــی.12 البتــه مقصــود  تدابی
ابتــکاری  راهبردهــای  راهبــردی، خلــق  از تفکــر 
و نــو اســت کــه می توانــد قواعــد بــازی رقابتــی را 
بازنویســی کــرده و چشــم انــداز آینــده بالقــوه ای را 
ترســیم نمایــد کــه بــه طــور قابــل توجهــی متفــاوت از 

حــال می باشــد.13 بنابرایــن تفکــر راهبــردی، یــک نــوع دوراندیشــی، آینده نگــری و روشــن بینی عمیــق اســت 
کــه در قالــب طرح هــا و برنامه هــای دقیــق راهبــردی، موجــب تامیــن منافــع ملــی، در زمینه هــای مختلــف در 

آینــده می شــود.14« حــال و 
ــرای  ــار ســخیف و ســطحی ب ــار آث ــه ســینمای هالیــوود، هنــد و کــره جنوبــی نگاهــی کنیــم، در کن اگــر ب
الیف اســتایل یــا ســبک زندگــی کــه مدتــی بــه عنــوان یــک ژانــر جــدی محســوب می شــد و بعــد از مدتــی 
تــب ایــن موضــوع فروکــش کــرده امــا هنــوز ادامــه دارد، عرصــه ســینمای راهبــردی بــا رویکردهــای جــدی بــر 

پنــج محــور اصلــی قــدرت پررونــق و فعــال اســت.
اینجــا در میانــه درگیــری میــان تهیه کننــده و کارگــردان بــرای تولیــد یــک اثــر ارزشــی کار بــه کلیشــه کشــیده 
می شــود و کارگردانــان عرفی نگــر تــاش می کننــد تــا ســینما را تنهــا ابــزاری بــرای هنــر بداننــد و بــه آن 
برچســب ســرگرمی15 بزننــد تــا از ایــن مســیر همــه چیــز را عــادی جلــوه دهنــد، در حالــی کــه اصــاً بــه نقــش 
ســینما در قــدرت نــرم هیــچ اشــاره ای نمی کننــد. مهمتریــن مباحثــی کــه در حــوزه محورهــای راهبــردی 
یــک و اجرایــی تقســیم بندی  ــوان بــدان اشــاره داشــت در دو ســطح تئور ســینمای انقــاب اســامی می ت

می شــود و می تــوان در مجمــوع بــه پنــج راهبــرد مهــم بــرای ایــن موضــوع مهــم پرداخــت:

الف( دین، سینما و یک ماجرای ناتمام

آیــت اهلل جــواد آملــی در تعبیــری جالــب توجــه ابــراز داشــت: »اگــر کســی بــه صــورت پیامبــر در ایــن عصــر 
مبعــوث می شــد، گــزاف نبــود کــه بــا زبــان هنــر ســینما بیایــد.« درواقــع همیــن بیــان یــک مرجــع تقلیــد کافــی 
بــود تــا حــوزه علمیــه دســت بــه کار شــود و بــرای موضــوع ارتبــاط نهــاد دیــن بــا رســانه و ســینما فکــری بکنــد 
یــرک ماهــی خــود را از ایــن مجــال نگیرنــد و کاه حــوزه  کــه در گیــرودار افــراط و تفریــط نیفتنــد و کارگردانــان ز

علمیــه را برندارند.
یــت انقــاب اســامی اســت. اســام انقابــی بــا  هجمــه اصلــی دشــمن بــر روی تفکــر دینــی بــا محور
مؤلفه هایــی کــه امــام امــت عرضــه داشــتند، همــان اســام نــاب محمــدی اســت و بــا نســخه های بدلــی و 
دور شــده از حکمــت و اخبــار متفــاوت اســت. در واقــع اســامی کــه دارای هــر چهــار ویژگــی عقــل، وحــی، 
یــون از طرفــی و ضــّد اخباری هــا از ســوی  اجمــاع و ســنت اســت و بــا رویکردهایــی کــه به خصــوص اخبار

دیگــر آوردنــد، کامــاً متفــاوت اســت و جلوه گــری از واقعیــت حاکمیــت قــرآن می باشــد.
دشــمن با اتکا به توانمندی های خود در حوزه ســینما و رســانه به دنبال تســخیر ذهن و قلب مردم مســلمان 
گاه را مســّخر خــود کننــد و قــدرت تصمیم گیــری را در ســطح تکنیکــی و  و انقابــی هســتند تــا ضمیــر ناخــودآ

تــوده مــردم بگیرنــد و بــدون شــک در ایــن مســیر هــر راهــی را امتحــان می کننــد تا به موفقیت برســند.
)Infidel(«، »سنگســار ثریا«  « 16، »کافر روایت تاریخ انقاب اســامی در آثاری همچون »ســپتامبرهای شــیراز
و آثــار بســیار دیگــری کــه بــا هزینــه ســرویس های اطاعاتــی و جاسوســی آمریــکا و اســرائیل ســاخته شــده اند، 
نشــان از اهمیــت ایــن موضــوع دارد کــه دو مســئله روحانیــت و رفتارشناســی مســئولین ایرانی مــورد توجه این 

آثــار بــوده اســت کــه تمــام تاششــان در دکوپــاژ و بازی پــردازی اســت تــا جلوه هــای ویــژه یــا فیلمبــرداری.
بنابرایــن ضربــه زدن بــه نهــاد دیــن یکــی از مهم تریــن موضوعــات اســت. البتــه بعــد از مدت هــا ایــن مســیر 
عــوض شــده اســت و بــه جــای تخریــب و انتقــاد، در حــال تحریــف واقعیــت هســتند. ایــن اتفــاق بــه 
خصــوص در قبــال نســل جدیــد بــه مراتــب خطرناک تــر از تخریب هــای بی اســاس و بی هــدف بــود و همین 
تغییــر اســتراتژی نشــان می دهــد کــه هوشــمندی دشــمن نســبت بــه قبــل تغییــرات اساســی کــرده اســت.

آخرالزمان ســازی از جملــه مهم تریــن مولفه هــای فیلمســازی از ده ســال گذشــته بــوده و نمونه هــای فراوانــی 
در ایــن ارتبــاط می تــوان نــام بــرد کــه میلیاردهــا دالر صــرف آن شــده اســت تــا واپســین روزهــای آخــر عمــر 
زمیــن بــا دوربین هــای هالیــوودی دیــده شــود. ایــن اتفــاق زمانــی بــه اوج خود می رســد که در فیلم ســینمایی 
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»ایکس َمن-آپوکالیپــس« اتفاقــات تــازه ای در حال 
رخداد اســت.

بنابــر  تــا  انســان شــیعه بخواهــد  یــک  اگــر  شــاید 
روایــات شــیعه هنگامــه ظهــور حضــرت حجــت 
را تصویرســازی کنــد، دســت بــر آســتان روایــات بــا 
دقتــی کــه ایــن فیلــم دارد، نتوانــد آنهــا را برشــمارد. 
از فیلــم مــردان  ایــن قســمت  شــخصیت منفــی 
« اســت؛  بــه نــام »أن صبــاح النــور ایکــس فــردی 
وی ســال ها در غیبــت بــه ســر می بــرد و در نهایــت 
تــاش می کنــد تــا بر مردم ســیطره پیدا کنــد. جالب 
را  کــه وقتــی می خواهــد ظهــور خــود  اینجاســت 
اعــام کنــد بــه ماننــد روایــات شــیعه بــا اســتفاده 
از تله پاتــی بــه همــه مــردم اعــام ظهــور می کنــد و 

درخواســت مــی کنــد تــا بــه قیــام وی بپیونــدد.
را  ایرانــی  اثــر فاخــر  کــدام  ایــن ســوی میــدان  در 
قــرار  من-آپوکالیپــس  ایکــس  روبــروی  می تــوان 
داد؟ »ملــک ســلیمان« گزینــه مقبولــی اســت یــا 
اثــر دیگــری وجــود دارد کــه بتــوان آن را بــه عنــوان اثــر 
شــاخص آخرالزمــان ســینمای ایــران یــاد کــرد؟! در 
واقــع هیــچ اثــری نیســت کــه چهــره طــراز آخرالزمــان 

را بــه نمایــش بگــذارد.
اســام  پیامبــر  زندگــی  شــاخص  فیلــم  امــروز 
از  اســت،  مجیــدی  مجیــد  ســاخته ی 
امیرالمؤمنیــن تنهــا یــک ســریال مربــوط بــه دهــه 
هفتــاد به جــای مانــده، اثــر شــاخص دربــاره امــام 
از  ســکانس هایی  یــم،  ندار علیه الســام  حســن 
برمــی دارد،  پــرده  عاشــورا  ماجــرای  از  مختارنامــه 
از زندگــی امــام چهــارم شــیعیان هیــچ تصویــری 
مانــدگار نشــده، دربــاره زندگــی ائمــه ی دیگــر تنهــا 
ــادگار  ــه ی ــی ب ــری قدیم ــام اث ــا علیه الس ــام رض از ام
ابعــاد  در  دینــی  ســینمای  گویــا  و  اســت  مانــده 
ــدارد و  ــه روز شــدن ن یخــی خــود قصــد ب روایــت تار

تــکان دادن خــود هــم نیســت. بــه  قــادر  حتــی 

ب( سینمای استراتژیک

انقاب اســامی در عرصه ســینمای آنتاگونیســت 
فیلــم  تنهــا  نــدارد،  یــادی  ز کار  قهرمان محــور  و 
وزارت  ســفارش  بــه  کــه   » صفــر »روز  ســینمایی 
اطاعــات ســاخته شــده اســت و اساســًا همچــون 

آثــار بالیــوودی تــوان همذات پنــداری را از مخاطــب می گیــرد. از طــرف دیگــر هالیــوود ُپــر اســت از آثــار 
یانــات مختلــف حاکمیتــی  یل گــذاری و رویکــرد آینده نگرانــه هســتند تــا در جر اســتراتژیک کــه بــه دنبــال ر
جایــگاه خــود را از دســت ندهنــد. ســریال »24« و »الســت« از جملــه آثــار قدیمــی در دهه اول ســال 2000، در 
... از جملــه آثــار ســینمای  حــوزه ســینمای اســتراتژیک یــاد می شــوند و »ُهملنــد«، »خانه هــای کاغــذی« و
یــان ســینمای انقــاب اســامی هنــوز هیــچ ســریال  اســتراتژیک در زمــان حاضــر از آنهــا یــاد می شــود. در جر

و فیلمــی در حــوزه اســتراتژیک ســاخته نشــده اســت.

ج( سینمای سیاسی

یانــی در یــک کشــور اســت یــا بــه موضوعــات  ســینمای سیاســی روایتــی از رویدادهــای سیاســی و جر
... می پــردازد. »ســگ را بجنبــان«، »همشــهری کیــن«،  یاســت جمهــوری و سیاســی ماننــد انتخابــات ر
»ســخنرانی پادشــاه«، »کاندیــدا«، »جــی اف کــی«، »مالکــوم ایکــس« و »بانــوی آهنــی« از جملــه فیلم هــای 
یخ آمریکا اشــاره  ســینمای مهــم در حــوزه سیاســی هســتند کــه هرکــدام بــه روایــت از یــک اتفــاق مهــم در تار

دارد و بازگــو کننــده اتفاقــات مهــم پیــش آمــده در آن برهــه بــوده اســت.
... بــه عنــوان مهمتریــن مضامیــن بــرای  در ســینمای ایــران مبــارزه بــا فســاد، عدالــت، مبــارزه بــا امپریالیســم و
ســاخت آثــار سیاســی بــه حســاب می آمدنــد و از طــرف دیگــر روایــت زندگــی چهره هــای مطــرح سیاســی 
نیــز در کنــار ایــن مضامیــن مــورد اهمیــت و توجــه هســتند. »چــک برگشــتی«، »خــواب بلنــد«، »معراجی هــا«، 
»تعبیــر وارونــه یــک رویــا«، »غیرعلنــی« و »علی البدل« مهمترین تاش هــای تلویزیون در حوزه سیاســی بوده 
اســت و در شــبکه نمایش خانگی، ســریال »عالیجناب« که البته بعد از انتشــار شــش قســمت دیگر توزیع 
نشــد. »آشــغال های دوســت داشــتنی«، »یــک خانــواده محتــرم«، »زندگــی خصوصــی«، »رحمــان 1400«، »مادر 
قلــب اتمــی« از جملــه آثــار مســئله دار سیاســی بــه حســاب می آینــد کــه بــه تطهیر فتنــه 88 یــا ســیاه نمایی در 
یــا و دیــن داری می پــردازد و در مقابــل »دیــدن ایــن فیلــم جــرم اســت«، »قاده هــای  زندگــی مســئولین و تلفیــق ر
... قــرار دارد کــه بــه تبییــن رویکــرد فتنــه، دولــت  «، »امپراطــور جهنــم« و «، »بادیــگارد«، »ماجــرای نیمــروز طــا
... اشــاره دارد. ایــن دوگانگــی در بیــان اتفاقــات و عــدم  روحانــی و سیاســت های مماشــاتی بــا انگلیســی ها و
روایــت واحــد در ســینمای سیاســی بــا توجــه به حجم محدود تولیدات گواه از تشــتت های مدیریتــی در دل 

نهادهــای جریان ســاز ســینمایی اســت.

د( سینمای اقتصادی

در موضــوع مهمــی همچــون اقتصــاد کــه ایــران در بزرگ تریــن جنــگ اقتصــادی قــرار دارد، شــاید بتــوان دو اثــر »بــه 
کجــا چنیــن شــتابان« ســاخته ابوالقاســم طالبــی و فصــل اول ســریال »گانــدو« ســاخته جــواد افشــار اشــاره کــرد. 
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ســلبی باشــد. در واقع محورهای راهبردی سینمای 
انقاب اســامی تنها پرداختن به سینمای امنیتی، 
سیاســی و امنیتــی نیســت بلکــه توجه به هنــر دینی 
و روایــت نــگاه دینــی از جملــه مطالبــی اســت کــه 

بی توجهــی بــه آن خســارت بار خواهــد بــود.•

منابع
فرهنگ جهانی موســیقی فیلم، مســعود رهبانی، انتشــارات 

چنگ، 1374.
انتشــارات  اول،  جلــد  رفیعــا،  بزرگمهــر  ســینما،  ماهیــت 

.1389 ســوم  چــاپ   ، امیرکبیــر
 ، آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک، دکتر ماندانا تیشه یار

پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم، 1396.
ترجمــه حســین  توســعه، ولفگانــگ دونزبــاخ،  ارتباطــات 

ص 132. فرهنگــی،  و  علمــی  انتظــارات  حســنی، 
یــان، دکتــر عباس، تفکر اســتراتژیک: مفهــوم، عناصر و  منور

مــدل ها، انتشــارات دانشــگاه تهــران، چــاپ اول، 1394.
تی در زیبایی  فیلم فیگور، فلسفه، نعمت اهلل سعیدی، تاما

شناســی دینی سینما، نشــر معارف، چاپ اول، 1396.
، ترجمــه  اقتصــاد سیاســی ارتباطــات، وینســنت موســکو

رحیــم قاســمیان، انتشــارات ســاقی، 1391، چــاپ اول.
حســین  دکتــر  شــهایی،  ناصــر  راهبــردی،  نظریه هــای 
ولی وند زمانی، انتشــارات دانشــگاه فرماندهی و ســتاد ارتش 

جمهــوری اســامی ایــران، چــاپ اول، 1388.

پی نوشت
1. صحیفه امام؛ ج 16، ص 91.

2. صحیفه امام؛ ج 18، ص 462.
.1395/08/26  .3

.1397/01/01  .4
5.   ماهیت سینما، بزرگمهر رفیعا، ص 20.

.1385/03/23  .6
تی در زیبایی شناســی دینی  ، فلســفه: تاما 7.  فیلم، فیگور

سینما، نعمت اهلل سعیدی، ص 29.
8.  سوره انعام، آیه 112.

9.  وسائل الشیعه ج 15 ص 173.
، ترجمه  10.  اقتصاد سیاســی ارتباطات، وینســنت موســکو

رحیــم قاســمیان، ص 38.
 ، پادشــاه فعلــی قطــر و خواهــر  پادشــاه ســابق  11. دختــر 
ــه  فاطمــه الرمیحــی رییــس اجرایــی موسســه فیلــم دوحــه ب
ــای  ــا و خبرگزاری ه ــاک، دان ــرده و تابن ــاره ک ــوع اش ــن موض ای
گــزارش تفصیلــی بــه ایــن موضــوع  مختلــف دیگــری در 

پرداختنــد.
12.  نظریه هــای راهبــردی، ناصــر شــهایی، دکتــر حســین 

ولــی ونــد زمانــی ، ص 34.
13.  همان، ص 30.
14.  همان، ص 29.

15.  Entertainment.
 Septembers of 16.  ویــن بلــر آمریکایــی ایــن اثــر را بــا عنــوان

Shiraz ســاخته اســت.

ــه  ــا توپخان ــد ت ــل می کن ــی متص ــات روان ــه عملی ــم را ب ی ــه تحر ــت ک ــی اس ــان پل ــادی هم ــی اقتص جاسوس
رســانه ای دشــمن بتوانــد دقیــق عمــل کنــد، بنابرایــن گانــدو در اثــر خویــش بــه صــورت کامــل زندگــی یــک 
جاســوس را در عرصــه جنــگ اقتصــادی توضیــح داد و تبییــن کــرد. گانــدو در فصــل اول بــا پرداختــن بــه 
زندگــی جیســون رضائیــان بــه دنبــال پرداختــن بــه جایــگاه یکــی از اصلی تریــن جاسوســان اقتصــادی در 
، کار شــاخص  دل دولــت روحانــی بــود و از اهمیــت ایــن چهره هــا پــرده برداشــت. شــاید غیــر از ایــن دو اثــر

دیگــری در ایــن حــوزه نمی تــوان پیــدا کــرد.
یــکا الیــور اســتون تنهــا بــا دو فیلــم ســینمایی »وال اســتریت« بــه مســئله بــورس  امــا از طــرف دیگــر در آمر
پرداخته اســت و مارتین اسکورســیزی کارگردان شــاخص ســینمای آمریکا با ســریال »گرگ وال اســتریت« 
یــکا تبدیــل بــه بحــران شــده بــود و ایــن کارگردانــان بــزرگ  بــه همیــن مســئله پرداخــت. موضوعــی کــه در آمر

یــکا رســیدند و چهــره تبیین گــری از خــود بــه نمایــش گذاشــتند. آمریکایــی بــه داد اقتصــاد آمر
ســریال »مدیچــی« در دو فصــل بــه زندگــی یــک خانــدان بانکــدار معــروف یهــودی می پــردازد و از تأثیــرات 
ایــن خانــدان بــر روی فرهنــگ، سیاســت و معمــاری کشــور ایتالیــا و مســیحیت ســخن بــه میــان مــی آورد. 
( می ســازند و بانکــداری گذشــته را بــر مــدار  بــه طــوری کــه از ایــن خانــدان رباخــوار یــک اســطوره )لورنتســو

و افتخــار ایــن خانــدان تصویــر می کننــد.

هـ( سینمای امنیتی

ــادی دارد و مخاطبــان  ی ، جذابیــت ز ــر ــودن اث ــز و پرکشــش ب ــه دلیــل هیجان انگی ایــن حــوزه فیملســازی ب
« اثــر جــواد افشــار  یــادی را بــه پــای تلویزیــون یــا ســینما می کشــاند. »خانــه امــن« اثــر احمــد معظمــی و »گانــدو ز
از جملــه تازه تریــن آثــاری هســتند کــه در ایــن حــوزه ســاخته شــدند و »آقــازاده« ســاخته بهرنــگ توفیقــی در 
یــادی برخــوردار شــد و همیــن رونــد ســبب شــده اســت تــا تهیــه  شــبکه نمایــش خانگــی نیــز از توفیقــات ز
کننــدگان و نهادهــای امنیتــی بــه دنبــال ادامــه دادن چنیــن ســوژه های جذابــی بــرای مخاطــب شــدند تا هم 

کنداکتــور تلویزیــون را پــر کننــد و هــم مخاطبــان را بــه مدیــوم رســانه ای خــود جلــب کننــد.
»تــرور خامــوش«، »ســارق روح«، »روبــاه«، »آســمان مــن« و »پیــدا و پنهــان« از جملــه آثــار امنیتــی ســینمای 
یــع از تلویزیــون قــرار دارد کــه ســاخته احمــد معظمــی  ایــران هســتند و بعــد از آن »ســرجوخه« در مســیر توز

اســت و بــه گفتــه کارگــردان ادامــه ســریال »خانــه امــن« نیســت.

آخر کالم 
آن چیــزی کــه از ســینمای انقابــی انتظــار داریــم، توجــه بــه روایتگــری و جهاد تبیین به عنــوان دو رکن اساســی در 
بخــش ایجابــی ماجــرا اســت و تــاش بــرای افشــاگری خــط فکری دشــمن در جهاد کبیــر و جنگ نــرم در بخش 

آقازاده  		گاندو  		
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|  السیرة الذاتیة 
عبــاس حمســن عبــد العــي املســفر ، صحــي وکاتــب 
عــرايق معــروف باســم عبــاس حمســن، مــن موالیــد 
کتوبــر 1980 يف البصــرة. ختــرج مــن معهــد إعــداد  2 أ
املعلمــن العــرايق وحصــل عــی درجــة املاجســتیر يف 
یــوس  البکالور درجــة  عــی  حصولــه  بعــد  اإلخــراج 
یــة. جيیــد عبــاس حمســن  یــس اللغــة اإلجنلیز يف تدر
یة والفرنســیة وقد ترجم کتبا  بیــة واإلجنلیز اللغــات العر
مثــل  "امــرأة تدعــی معصومــة" و "خمتــارات من الشــعر 
" و "مــن تســلق  نکلیــزي" و "مائــة عــام مــن الشــعر اإل

شــجرة الفاصولیــا؟" و... .
إضافــة إیل هــذا لقــد أســس عبــاس حمســن عبــد العــي 
املســفر نــادي الشــعر يف البصــرة عــام 2007 وهــو حالیــا 
ــاء العراقیــن و هــو مــن  عضــو يف احتــاد الشــعراء واألدب

.
ً
أعضــاء احتــاد النقــاد و الکتــاب العراقیــن أیضــا

ق إیل الســؤال األول، هــل ميكــن  	 زی: نتطــر خــردور
تكویــن صلــة بــنی الســینما و الدیــن بشــكل 

أســايس؟
الســينما  مبوضــوع  احلســم  او  اجلــزم  الميكــن 
وارتباطهــا بالديــن بشــكل اســايس، ألن الســينما 
او  املحرمــات(  هــو)  مهــم  مبوضــوع  ســتصطدم 
ية  )الشــهات( او كمــا يطلــق علهيــا باللغــة االنكليز
ــة وقعــت مبشــاكل  بي )التابوهــات(، فالســينما العر
مبــا اصطدمــت  احتاجــت لتدخــات دينيــة و ر
كمــا حصــل يف  مــا  بلــد  الدينيــة يف  باملؤسســة 
مصــر عنــد انتاجهــا فلــم الرســالة للمخــرج الراحــل 
مصطــى العقــاد و ذلــك لرفضهــم دخــول بعــض 
شــخصية  مثــل  مهــم  ادوار  وأداء  الشــخصيات 
الرســول )صــى اهلل عليــه و الــه و ســلم( و االمــام 
عــي )ســام اهلل عليــه( و محــزة عــم الرســول لينهتي 
االوليتــن  الشــخصيتن  ظهــور  مبنــع  اخلــاف 
_أيعمالرســوحلمزة_  الثالثــة  الشــخصية  ظهــور  و 
ملــكان  الــف  هــذا  و  نغيراملعصومــن  بإعتبارهــم 
خيــر مثــال عــى دور املؤسســة الدينيــة يف هتذيــب 

الســينما و ظهــوره اللنــاس.

ی: یرجــی شــرح مكانة الســینما الدینیة  	 ز خــردور دثة
حما

یة مع   عباس محسن عبد علی المسفر  حمادثة حصر

يب یون يف العامل العر کاتب و ناقد السینما و التلفز

هاري باتر، تراث عربي بسرد تخیلي
سینما العالم العربي، إعادة کتابة للسینما الغربیة

کبري  |   الصحيف و املترجم: سجاد أ
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خيهــا مــن حیــث عالقهتــا بالفــن والســینما  وتار
يب؟ يف العــامل العــر

خيــي،  موضــوع الســينما و الديــن و ارتباطهــا التار
ــا للبحــث و التنقيــب  ــوراء قلي ــا إىل ال هــذا يقودن
ظهــرت  الــي  االوىل  الســينمائية  عن االفــام 
بعــض  متأخــرة  تعــد  والــي  العــريب  يف الوطــن 
الشــيء، فحســب املصــادر الســينمائية املتاحــة 
بيــة  يــة مصــر العر حاليــا تشــير إىل ان يف مجهور
اوائــل  ديــي  ســينمايئ  فلــم  اول  انتجــت 
اخلمســينيات و هــو فلــم )ظهــور االســام( متثيــل 
الفنانــة  و  الفنــان عمــاد محــدي و امحــد مظهــر 
كــوكا و هــو فلــم مقتبــس مــن قصــة الكاتــب طــه 
حســن الــذي حيمــل عنــوان )الوعــد احلــق( و هذا 
ممــن وجهــة نظــري يعــد فقــرا يف االنتــاج الســينمايئ 

الديــي قياســا مــع صنــوف الســينما االخــرى.

زی: کیــف تقــم حضرتــك مكانــة متثیــل  	 خــردور
املفاهــم  و  املعــاين  تصویــر  یقــة  طر و  الدیــن 

بیــة؟ العر يف الســینما  الدینیــة 
 نصيهــا 

ً
مل حتــظ فكــرة و موضــوع الديــن عمومــا

بية و مل تناقش القضايا االجتماعية  بالســينما العر
و  تكفــل  الــذي  الغــرب  عكــس  السياســية،  و 
بشــكل كبير مبناقشــة الدين الهيودي و املســيحي 
و اعــادة ســرد قصــص الكتــاب املقــدس مثــل فلم 
يكــي ميــل غيبســون  )اآلم املســيح( للمثــل االمر
تابوهــات _ حــى وصلــت لدرجــة اخلــوض يف 

 فكــرة املســيح و كونــه 
ً
أميحرماتالديــن_ و خصوصــا

انســان ام إلــه، كمــا حصــل مــع الكاتــب )داون 
بــراون( و مؤلفاتــه )شــيفرة دافنشــي _اجلحــم_( 
يــة الــي  الــي اثــار تالضجــة يف الكنيســة البابو
مبــا، نعــود  مي ر مي و التجــر وصلــت لدرجــة التحــر
الديــن  مناقشــة  فكــرة  االصــي:  املوضــوع  إىل 
ــن فكــريت االميــان  يف الســينما صــارت حمصــورة ب
و االحلــاد و االختــاف الطبــي بــن الســيادة و 
االســام  وجوهــر  روعــة  تناقــش  مل  و  العبوديــة 
احلقيــي و انتــاج افــام تعكــس الــروح االســامية 
احلقيقيــة و يف الفتــرة احلاليــة حنظــى بفكــرة وجــود 
االســام املتطــرف املتمثلــة بداعــش فهــي خيــر 
وســيلة و خيــر مــادة جلعلهــا فكــرة للنقــاش نقــول 

ان الســينما مل حتظــى كفايهتــا؛ ولكــن لنكــون منصفــن عوضــت هــذا النقــص باالنتــاج التمثيــي و انتــاج 
بيــة هــو بســبب التعبيــر عــن  مبــا ســبب التأخيــر الــذي حيصــل االن يف الســينما العر املسلســات الدينيــة و ر
يــات الــذي خيتلــف مــن بلــد إىل اخــر و تعــدد االختافــات الطائفيــة مــن بلــد إىل اخــر و هــذا كلــه  احلر

ــة. بي ــة عــى املجتمــع العــريب لتحــل بديــا عــن الســينما العر ــة حمــط هيمن بي جعــل مــن الســينما الغر

يب و مــا هــو تأثیــر املفاهــم  	 زی: مــا هــو نطــاق املوضوعــات الــي تطــرح عــادة يف ســینما العــامل العــر خــردور
القانونیــة و الدینیــة و الفلســفیة يف هــذه الســینما؟

اهــم املواضيــع الــي يــم مناقشــهتا هــي املواضيــع االجتماعيــة  و هــي مــن اهــم ثيمــات املواضيــع الســينمائية 
بيــة و تــأيت السياســة بــدور ثــاين؛ ولكــن املواضيــع السياســية تكــون ذات طبيعــة خفيفــة مــع الكثيــر  العر
بيــة قــد دخلــت دور  مــن التحفــظ عــى املســميات خوفــا مــن الرقابــة؛ ولكــن هــذا الينــي ان الســينما العر
مبــا تصــل إىل درجــة التكــرار و هــذا يعــد  بيــة و اعــادة كتابــة احلــوار و ترمجتــه و ر االقتبــاس مــن الســينما الغر

ضعفــا يف فالعــامل العــريب فيــه مــن االمســاء الامعــة  الكفايــة لتكــون مؤلفاهتــا الثقافيــة مــادة ســينمائية. 

يب قــد عانت من اآلفــات )اخلرافات  	 زی: برأیــك، هــل ميكــن االدعــاء بأن الســینما الدینیــة يف العامل العر خــردور
...( واخلرافات؟ ، و ، السحر

يــة و    يف تركيباهتــا احلوار
ً
بيــة حاهلــا حــال أي ســينما عامليــة بإختاذهــا مثــل املواضيــع حيــزا الســينما العر

يكيــة الــي اعادت القصــص القدمية  املوضوعيــة؛ ولكــن ليــس لدرجــة عاليــة مثلمــا حصــل يف الســينما االمر
مت( و  ( او سلســلة افــام )ملــك اخلــوا ذات الطابــع االســطوري إىل الســينما مثــل سلســلة افــام )هــاري بوتــر
شــخصيات مثــل )فرانكشــتاين( عــى الرغــم مــن التــراث العــريب زاخــر بقصــص اخليــال مثــل قصــص الــف 
ليلــة وليلــة وقصــص ســيف بــن ذي يــزن او الشــاطر حســن و غيرهــا مــن الشــقصص الــي جنــد الســينما 
كثــر مــن مــرة واقتبســت مــن هــذا االرث  بيــة اختذهتــا موضوعــا و جنحــت فيــه بــل واعــادت صياغهتــا أل الغر

مبــا وصلــت إىل درجــة التغييــر حببكــة القصــة. العــريب و ر

يب يف رأیكم؟ 	 زی: إیل أي مدی و درجة قد أثرت سینما هولیوود عیل السینما العر خردور
ية كمثال عى ذلك هبذا اجلانب جدا وكان هلا دورا متميزا يف اســتدعاء  يف االونة االخيرة اهتمت الســينما املصر
خبراء غربيون إلنتاج افام احلركة )االكشن( بل و وصلت إىل افام الكارتونية سواء كانت املوجهة لألطفال او 
للبالغن كما حصل مع االمارات العربية املتحدة، حسب معلومايت هلذه اللحظة التوجد شركة انتاج سينمائية 

عربيــة مــا مل تدخــل معهــا ايادي اخلبراء الغربيون مع من حيث التوجيــه او االدارة.•
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these “gestures” can turn drawing into a philosophical 
activity. Like film, drawing resembles thinking. The per-
son who draws does not imagine a line and then draw 
it. She does not imagine a face and then draw it. No, the 
drawing itself thinks these lines while it is drawn, it thinks 
with lines while it produces itself. In this way, drawing 
is capable of establishing an autonomous reality that 
functions independently of imaginative and narrative 
inputs or outputs.
The same is true for filmic images. We can say that 
these images or lines are virtual because somehow, 
they come about by thinking themselves. The French 
painter and poet Henri Michaux was fascinated by how 
Paul Klee’s colors seem to emanate from the canvas. To 
him, they did not seem to have been put there by Klee, 
but they seemed to have emerged on their own. Mer-
leau-Ponty refers to this comment by Michaux in his 
L’Œil et l’esprit. 

Kheradvarzi: Which philosophical school is closer to 
the concepts of cinema aesthetics?
In the 1940 appeared a quite influential essay by Alex-
andre Astruc called “La Caméra-stylo,” which Susan 
Sontag mentions in her essay “On Style.” Maybe the 
philosophical literature linked to that essay by Astru-
crepresents the most interesting part of philosophy of 
film. Astruc says that cinema is not showing images 
but that it is rather writing with the camera. The camera 
draws reality until it becomes a “linguistic” expression. 
When he says that the camera is writing a language, he 
means that it is not putting images together and then 
stylizes them, that is, makes them more “beautiful” or 
different. Instead, cinema is writing a language in a cer-
tain style, which brings film closer to the producer of 
concepts. In films, the abstract element is not just the 
time component. The latter would be the point of view 
of montage. No, for Astruc, the cinematic expression is 
abstract in itself, it is a concept, it is style that is written. 
So, to answer your question, yes, cinema can express 
philosophical concepts simply because it has a peculiar 
abstract language. It is not – like surrealism –symbol-
izing, it is not a Freudian illustration of concepts. By the 
way, Astruc was very much against surrealism. Cinema 
produces concepts while it is “speaking” or “writing” 
simply because it cannot do otherwise. The cinemat-

ic language is more like Derrida’s écriture, which does 
not try to retrieve a palpable present but is just showing 
itself without showing “something” and without sym-
bolizing “something.” There is justécriture, there is just 
cinema. It’s like a dream. The dream does not symbolize 
anything, at least not while we are dreaming it. You can 
interpret the symbols later, but in that case, you are not 
attending to the dream’s language, but to a language 
that you have created yourself. It’s an interpretation, it’s 
not the dream itself. 
There is in cinema always an interplay of realization and 
abstraction, and this produces a certain kind of style. 
That style is the “concept” created by cinematic lan-
guage. So, yes, film creates philosophical concepts, and 
these conceptsare not just due to an aestheticism that 
“stylizes” reality. They are style. 

Kheradvarzi: In your opinion, how effective are hu-
manist and pragmatist philosophies in outstanding 
cinematic works?
Any philosophy can gain useful insights. It depends on 
what it is looking for. Analytic philosophy has been very 
astute in this realm, which was perhaps unexpected. 
On the continental side, Daniel Frampton suggested in 
his “Filmosophy” that film does not show or narrate but 
that it evolves in parallel with the human act of think-
ing. “Film thinking” is actually what I would put forward 
when answering your question. According to Frampton, 
film thinks objects, characters, and actions, and it does 
so in its own way, independently of what the director is 
thinking. As I have said at the beginning, there is a think-
ing process in film, a thinking process that is not done 
from the subjective point of view of a human. The re-
sult might be images, symbols, or mental states, but the 
production process unfolds itself more like a game, in-
dependently of the director’s subjectivity. It also follows 
coincidences. 
Who is keen on considering this in the realm of film 
studies? I am thinking of all these philosophers that are 
interested in the category of slow films or “contempla-
tive cinema”, or what I have also described as “organic 
cinema.” There is, in these films, a sort of “kenosis” or 
what Buddhism calls “sunyata”, that is, an “emptying” of 
the director’s subjectivity. In Islamic philosophy this is 
called fanà, which you might know better.•
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Biography  |
Botz-Bornstein was born in Germany in 1964, studied 
philosophy at the Sorbonne in Paris (Paris I) from 1985 
to 1990, and received his Ph.D. (D.Phil) from Oxford 
University in 1993. As a postdoctoral researcher based 
in Finland he undertook extensive research on Rus-
sian formalism and semiotics in Russia and the Baltic 
countries. In 2000 he received his habilitation from the 
EHESS of Paris. He has also been researching for sever-
al years in Japan, in particular on the Kyoto School, and 
worked for the Center of Cognition of Zhejiang Univer-
sity (Hangzhou, China) as a consultant and researcher 
for two years. From 2007 to 2009 he was Assistant Pro-
fessor of philosophy at Tuskegee University, which is a 
historically black university (HBCU) in Alabama. He is 
now Professor of philosophy at Gulf University for Sci-
ence and Technology in Kuwait.

Kheradvarzi: What kind of relationship is there 
between cinema and philosophy? Is it opposition 
or interaction?
The first problem to be addressed here is weather films 
are “philosophical” in ways in which other arts -literature 
or painting for example-, are not. Is there something 
philosophical not only in the content that the filmdis-
plays but also in the way in which cinema as a medium 
expresses itself? Obviously, cinema has its own lan-
guage. It works with moving images. Are these mov-
ing images concepts? Does the consecution of these 
images produce a philosophy? Film processes images 
through time and thus creates an “artificial” time-space 
universe. Does this procedure make cinematic images 
more “conceptual” than images in, say, painting? 
I am aware that I am asking questions instead of an-
swering your question, but I am just trying to show in 

how many directions possible answers can go. Maybe 
I can answer some of these questions in what follows.
Like any art, cinema can be philosophical. And basically-
,in cinema, it can be so in two different ways. One needs 
to distinguish between “philosophical cinema” and “cin-
ema of philosophy”. There is no doubt that many films 
express philosophical ideas, mainly in the realm of ethics. 
In this way they also represent philosophical concepts. 
But I find this phenomenon less interesting, be it only be-
cause other arts, especially literature, are doing this, too. 
What interests me more is whether filming is not in itself 
an appropriation or a fragmentation of reality that creates 
its own reality in a way that is perhaps more philosophical 
than what is done by literature. I can put this differently: is 
the filming camera a gesture creating allegories and fig-
ures because it is “thinking” in a certain way?

Kheradvarzi: What is the role of cinema in representing 
philosophical concepts?
The main question is: Does film have its own style of 
thinking, its own logic, just like the dream creates its 
own style of thinking? Obviously, the dream has a 
style that is unmistakable “dreamlike.”Why? Because, 
it “thinks” in a certain way. It is not because it contains 
certain objects, symbols, or because it has been stylized 
in a certain way. We recognize dream images as such 
not because they represent strange objects but only 
because dreams think differently. The same goes for 
another phenomenon: games. In games, actions have 
their unmistakable “playful” style because they do not 
emerge in the same way in which non-game actions 
emerge. Again, games think differently.
Cinema is a little like drawing. Drawing is the art that, in 
my view, comes closest to the art of cinema. In draw-
ing there are contrasts, highlights, links, deletions… All 
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