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»تامالتی در ماهیت ســینما« عنوان 
مقاله موســتوفا و نســبتاً جامعی از 
سیدهیدان اهل قلم است که در باب 
شناخت ماهیت و درون مایه سینما 
به رشته تحریر درآمده؛ مقاله ای که 
شــاید بتوان آن را یکی از مهمترین 
نوشــته های حکمــی  و ماهیتی در 

عرصه سینما به شمار آورد. 
 ومقاله ای که به زعم ســید مرتضی 
آوینــی، در ابتدا بر این مبنا شــکل 
گرفت که آوینی خــود را در معرض 
تجربیات هشت ســال مستند  بیان 
سازی در عرصه دفاع مقدس می بیند 
و عزم، جــزم می کند تــا تجربیات 
و یافته های ســلوک عملــی خود را 
درقالــب یــک مقاله علمــی  تقدیم 
جوینــدگان حقیقت کنــد؛ اما گویا 
در میانه راه تصمیم خــود را عوض 
می کند و بر مبنای آنچــه خود، آنرا 
»مضیقــه زمانی« می نامــد، تصمیم 
می گیرد تا در باب حکمت سینما با 
مخاطبش سخن بگوید و در نهایت، 
متــن تبدیل بــه چنان شــاهکاری 
می شود که آوینی آنرا تحفه خویش 

برای بــرادران شــهیدش می نامد و 
تقدیم به آنها می کند:

»نگارنده نخســت قصد داشــت که 
یافته هــا و تجربیات خویــش را، در 
طول هشت ســال مستندسازي در 
زمینه جنگ، بــه روي کاغذ بیاورد و 
به هنرجویان اهل اسالم تقدیم کند. 
اما از همان آغاز کار دریافت که این 
کار به فرصت و بضاعت بســیار نیاز 
دارد که در اختیارش نیســت، فلذا 
فقط به ذکر عناوینــي پرداخت که 
باید مورد بحث قرار گیرد. نگارنده هر 
چند مي داند که ایــن وجیزه ارزش 
تقدیم به کســي را نــدارد، اما فقط 
از ســر اداي احترام آنرا به دوستان 
شــهیدش تقدیم مــي دارد؛ آنان که 
طریق حق را در »وصــول« یافتند، 
نه »حصول«؛ و رفتنــد به آنجا که هر 

سالکي را آرزوست.«
الحــق واالنصــاف، چنیــن متنی با 
این غنای محتوایی که تــا به امروز 
در بســیاری از وجوه تکرار نشــدنی 
باقی مانده، متنی اســت که می تواند 
راهگشــای بســیاری از مشکالت و 

معضالت ماهوی سینمای ایران باشد 
و بزرگترین مشکل ســینمای ایران، 
یعنی حوزه غنای ماهیتی در ساحت 
آموزش هنر را از فراروی او بردارد، اما 
سوال اینجاست که چرا تا به حال این 
نوشته ی ارزنده به آکادمی های هنری 
ما راه باز نکــرده و همچنان در میان 
معدود عالقمندان به شخصیت سید 
شــهیدان اهل قلم دســت به دست 

می شود؟!
مدت مدیدی است سینمای ایران در 
ساحت آموزش سالیانه ی هنر، هزاران 
فارق التحصیــل را روانــه ی بدنه ی 
اجرایی ســینما می کند؛ اما همواره 
دریغ بزرگان اهــل هنر، تولید آثاری 
اســت که دلی را بلرزانــد و یا خاطر 
خطیری را به ســاحت متعالی درک 
بهتر و بیشــتر از مفاد معرفتی عالم 
رهنمون گردد. به عبــارت دیگر، ما 
هر ساله  هزاران فارغ التحصیل هنری 
داریم کــه از نظر سیســتم آموزش 
هنر در ســطح آکادمی هــای هنری 
می توانند و یا می بایست بتوانند واجد 
زبان بیان هنری گردنــد و آثاری در 

حوزه مباحث هنری تولید نمایند؛ اما 
آنچه که از این لشــکر عظیم هرساله 
نصیب عالم فرهنگ و هنر و اندیشه 
می شود، تعداد بسیار معدود آثار قابل 
تامل یا حتی قابل قبول هنری است. 
و بارها از خود پرســیده ایم مشــکل 
چیست؟ چرا علیرغم این کمیت قابل 
توجه، کیفیت آثاری که توســط این 
عزیزان به ساحت هنر افاضه می شود، 
یا آثاری تقلیدی و نازل هســتند که 
بویی از هنرورزی ناب در آنها نیست 
و یا اساساً هنر نیســتند و بیشتر از 
اینکه اثــر هنری باشــند، تظاهرات 
احوالی  پریشــان  انسان های  بیرونی 
هستند که دعب و دغدغه اصلی آنها 
به جای اینکه طرح معنــا و ماهیت 
متعالی در ظرف هنری باشــد، طرح 

ریاکارانه و کاسبکارانه خود است!
جالب اینجاســت که تمامی  دســت 
اندرکاران امر آمــوزش هنر به وجود 
چنین خالئی معترف بوده و آنرا قبول 
دارند؛ و مگر می توانند نباشــند؟ در 
حالی که خروجی های این ســاحت 
به عیان، مبّین این حقیقت می باشند 

تأمالتی در ماهیت سینما
سید محمد حسینی
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که آفتاب آمد دلیل آفتاب!
و همواره، این ســوال تکرار در تکرار 
در تکرار می شــود که چــه باید کرد 
و گویی برخی بر ایــن باورند که فقر 
معرفتی خــود را در قبای طرح مدام 
این پرسش تکراری از منظر مخاطبان 
مستور نمایند و برای آنها بیش از هر 
چیز، حل نشــدن معظل موضوعیت 
دارد؛ چــرا کــه در صــورت تحقق 
نصاب معقول از موضوع آموزش هنر 
متعالی، جایی برای کاسبی آنها باقی 
نخواهــد ماند! همان که خود ســید 
مرتضی در ســخنرانی مشهورش در 
ســمینار »بررسی ســینمای پس از 
انقالب« در ســال 1370 به صراحت 
به آن اشــاره می نماید؛ و اتفاقاً بسیار 
هوشــمندانه آنرا از زبان یکی از بی 
هنرترین مشــاهیر عالم هنر معاصر 

ایران به زبان جاری می سازد که:
»آقای نصرت کریمی درباره ی فضای 
آموزشی مدارس سینمایی گفتند که 
ما در کار آموزش هنری روی سنگ 
یکسان ســرمایه گذاری  به  و جواهر 
می کنیم و هر دوی آن هــا را تراش 
می دهیم، در صورتی که کار آموزش 
می بایســت با جدا کــردن جواهرات 
از ســنگ های بی ارزش آغاز شــود؛ 
از زمان  امــا چنان کــه می دانیــم، 
تأســیس اولین مــدارس هنری در 
ایران تا به حال تعداد بیشــماری از 
این ســنگ ها تراش داده شــده اند و 
به اصطالِح آقــای کریمی  به صورت 
آدم هــای مدعــِی همه چیــز دانی 
در عیــن ناتوانی در آمده اند. ســوال 
اســت: جواهــرات که  این  جدی تر 
می دانیم انگشت شــمارند و اغلب در 
کار ســاختِن معدود فیلم های خوب 
سینمای ایران؛ سنگ ها کجا هستند؟ 
نکند در مــدارس ســینمایی جمع 
شده و مشــغول تراشیدن سنگ ها یا 

جواهرات احتمالی باشند؟«
 و این مفهوم همانی کــه حکما نیز 
ســابق بر آوینی به آن اشــاره دارند 
و امروز در قالبی ضــرب المثل گونه 
افواه عمومی ما متداول اســت  میان 

که:
گندم از گندم بروید جو زجو 

و خواجــه نیــز متعرض ایــن معنا 
می شود که:

هر کســی آن ِدَرَود عاقبــت کار که 
ِکشت

و باز همه ما میدانیم دلیل بروز چنین 
عارضه عظیمی در ساحت هنر چیزی 
نیست جز تهی مغزی در حوزه محتوا 

و معنا گریــزی عجیبی که عالم هنر 
معاصر به آن گرفتار آمده و قافیه های 
تنگ شده ای که شاعران را به ساحت 

جفنگ رهنمون میگردند!
وقتی اصل اساسی در حوزه آموزش 
هنــر از معنا و ســیرورت زاهدانه به 
ســاحت تکنیــک و قــواره فیزیکی 
هنر تنزل جایــگاه می دهد، باید هم 
انتظار داشت آنچه حاصل این فرآیند 
معیــوب اســت، تکنیســین هنری 
باشــد؛ نه هنرمند متعالی که دغدغه 
او هدایت جامعه به ســمت صالح و 
فالح و رستگاری است؛ و به خصوص 
در وادی ســینما این تکنیســین در 

ذات خود تمایل افراطی به هنر غرب 
را هم بــروز خواهــد داد؛ چرا که در 
فرآیند موجود آموزشی، برای او غایت 
قصوای هنر مدرن سینما غرب تصویر 
شده و آغاز و فرجام بالندگی این هنر 
را غرب می دانــد؛ از این رو، نمیتوان 
انتظار داشت بعد از فارغ التحصیلی، 
غایت و سیرورت متعالی هنر خود را 
در سرزمین خود جویا باشد و به طور 
طبیعی متمایل به غرب فکر خواهد 
کرد و بر آن مبنا، اثــر تولید خواهد 

نمود.

و جالب اینجاست که هر بار اعتراضی 
در این باب صورت میگیرد، پاســخ، 
یک تــک مضرابــی تکــراری بیش 
نبودن متن درســی  آنهم  نیســت؛ 
درخور در حوزه ماهیــت و حکمت 
سینمایی می باشد؛ درحالی که، خود 
متن مورد اشاره به راحتی قادر است 
این خالء را در ساحت هنر پر کرده و 
افقی جدید را فرا پیش هنر جویان و 
هنر آموزان سرزمینمان باز نماید. از 
این رو، نگارنده بر آن است تا در قالب 
یک سلسسله متن به صورت سریالی 
به تشــریح و توصیف ایــن اثر فاخر 
اقــدام نماید و در فضــای متعلق به 
سردبیر درج کند؛ باشد که این اقدام 
گامی در راستای خروج این متن فاخر 
از ُعزلت زود هنگام ناشــی از غفلت 
جامعه  هنری و به خصوص سینمایی 
کشورمان از دســت نوشته های سید 

شهیدان اهل قلم گردد. 
انشاء اهلل 
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بخیـه  معنا به تصـویر
مروری بر فیلم های سینمای ایران
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موضــوع آثــار ســینمایی یکــی از 
محل های منازعه در چند سال اخیر 
بــوده اســت. چنانکه تمرکــز غالب 
ســینماگران بــر طبقۀ متوســط به 
باالی اجتماع یا به  اصطالح رسانه ای 
اســت  گردیده  باعث  َونَک نشــینان 
انتقادهــای بســیاری بر ایــن نحوۀ 
ســوژه یابی وارد آیــد. در این مدت 
بخشــی از انتقادهای مطرح، ناظر بر 
این مسئله بود که چرا مخاطب ایرانی 
که طیف های مختلفــی از جامعه را 
تشــکیل می دهد و گروهی که از آن 
اسم برده شد، تنها بخش کوچکی از 
آن است، نمی تواند تصویر متعادل و 
واقع پذیــری از خود را در ســینمای 
کشور مشاهده کند. گویی مسئله ها و 
دغدغه  های گروه معدودی از مردم با 

تکثیر بر پردۀ نقره ای سینما مبدل به 
مسئلۀ همۀ جامعه می گردد. 

 ما مردمی هستیم ؛ به خدا!
این در حالی اســت که در جشنوارۀ 
سی و دوم به شــکلی متفاوت شاهد 
نمایش آثاری بودیم که شخصیت های 
اصلی آن ها افرادی از طبقات فرودست 
اجتماع بودنــد. اگر تا پیش ازاین تنها 
سیمای قشــر محدودی از جامعه را 
در آثار سینمایی مشاهده می کردیم، 
سال گذشته شاهد حضور گسترده و 
فراگیر طبقات پایین اجتماع در میان 

آثار به نمایش درآمده بودیم. 
اما چگونه می توان این تغییر ناگهانی 
و یک شبه را تحلیل کرد؟ آیا به راستی 
سر برخی بر ســنگ خورده و پس از 

ندامت از کارهای پیشــین به ســوی 
آغوش باز مردم خود بازگشته اند؟! به 
نظر می رســد ماجرا به این سادگی ها 
هم نیست. مسئله آن است که اساساً 
تغییری رخ نداده که نیازمند تحلیل 
باشــد؛ چراکه آنچه بازهــم بر پردۀ 
نقــره ای نقش می بندد، مســئله ها و 
دغدغه های گروه محدودی از اجتماع 
اســت که این بار در قالب سوژه هایی 
از جنس محرومان متجســد شــده 
اســت. درواقع، تصویری که امسال از 
قشــرهای ضعیف اجتماع در بیشتر 
فیلم ها ارائه شده است، روایت جریان 
شبهه روشــنفکری از جامعه است و 
ارتباطی با مشــکالت و مسائل مردم 

ندارد. 

این فقیرهای بدبخت دروغ گوی 
خیانت کار!

مردمان تصویر شــده در این آثار، نه 
اصلی  و صاحبان  مستضعفان جامعه 
انقالب و بایستۀ احترام و کرامت ، بلکه 
سوژه هایی جالب برای فیلم برداری و 
نمایش در باغ وحش ســینما هستند. 
این ها مردمانی هستند که با هیجان 
می تــوان گالویز شــدن و بــه جان 
هــم افتادنشــان را در فیلمی مثل 
»همه چیــز برای فروش« به تماشــا 

نشست و لذت برد. می توان با شگفتی 
زندگی نکبت بارشان را در فیلمی مثل 
»بیگانــه« دید و قیافــۀ متفکرانه به 
خود گرفت. در هم لولیدنشــان را در 
مزبله های زندگی شــهری در فیلمی 
مثل »سیزده« تماشا کرد و سر ذوق 
آمــد. سقوطشــان را در فیلمی مثل 
»انارهای نارس« بــا »خمیازه« ناظر 
بود و حتی نتوان به حالشــان تأسف 
خورد. مثل ســگ و گربــه به جان 
هــم افتادنشــان را در فیلمي مثل 
»کالشــینکف« ســیاحت کرد و از 
بامزگي این همه توحش خندید. می 
شود زندگی شــان در توهم را در »رد 
کارپت« تماشــا کرد؛ این ها مردمانی 
بــه دروغ در کســوت  هســتند که 
طبقات پایین اجتمــاع درآمده اند تا 
از دهانشــان حرف های همان طبقۀ 
خاص، حرف هایی از جنس خستگی 
و ناامیدی، ســیاهی و ویرانی، سقوط 
و انهدام، یأس و سرخوردگی، و البته 
بی ایمانی، توســط بلندگوهای دالبی 
سالن های مجهز ســینما بیرون آید. 
این سینما، نه تصویر واقعی اجتماع، 
کــه روایت همــان َونَک نشــینان از 
جامعه اســت. روایتــی از محرومان 
جامعه که بیش از نهج البالغه وامدار 

امیل زوالست! 

طبقات محروم 
به روایت نهج البالغه یا امیل زوال؟!

)به بهانه آغاز اکران فقر نگاری های فجر گذشته(
 
رضا وحید زاده



8

سال بیست و یکم | شماره 454 | مردادماه 1393سینمای ایران

ان
یر

ی ا
نما

سی

»زندگی مشترک آقای محمودی و بانو« 
یک »ضد جریان خوش ساخت« است. 
این تعبیــر، احتماالً بهتریــن تعبیری 
است که می توان برای آخرین ساخته ی 
روح اهلل حجــازی به کاربــرد. »زندگی 
مشترک ... « هرچند در نحوه ی روایت 
و حتی پایان بندی، مؤلفه های سینمای 
روشــنفکری را بازتولیــد می کند، اما 
خــود را بــه ســوگیری های مضمونی 
نمی کند. حجازی  پایبند  این ســینما 
با ترســیم دوگانه ای »ایدئال تایپی« از 
خانواده های ســنتی و مدرن، )اگر زوج 
علیدوستی-قاسمخانی را بتوان خانواده 
به حساب آورد( سعی در آسیب شناسی ِ 
دو نوع از روابط خانوادگی دارد که تنها 
»انواع« موجود در جهان فیلم ســازند؛ 
زوجی مدرن )که تا پایان قصه مشخص 
نمی شــود حدود شــرعی رابطه شــان 
چگونه است( مانند بالیی بر خانواده ای 
ســنتی نازل می شــوند؛ خانواده ای که 
هرچند ظاهــری آرام و بی دغدغه دارد، 
اما در موقعیت جدید، مواجهه با مسائلی 
جدیــد را تجربه می کند؛ ســؤال های 
جدیدی را می پرســد و البتــه تکلیفِ  
خود و مخاطب را با این مســائل جدید 

مشخص نمی کند!
بااین حــال، »زندگی مشــترک..« هم 
چنان ضد جریان ِ موجود در سینمای 
ایران عمل می کند و همین نکته است 
کــه آن را از فیلم های خیانــت محور ِ 
مهروموم هــای اخیر متمایــز می کند. 
شبه خانواده ی »ساناز- رامتین« که با 

زرق وبرقی اغراق آمیز در ظواهر و روابط، 
وارد خانــه ی قدیمی آقــای محمودی 
می شــوند، در یک ســوم ابتدایی ِ فیلم 
برای مخاطب می شکنند. روابط ظاهراً 
پرشــور و حرارت آن ها در ابتدای ورود 
به داســتان، خیلی زود جای خود را به 
درگیری های جدی می دهد و  ســاناز 
در این میان به خوبی نقِش شــخصیت 
منفی قصــه را بــازی می کنــد که با 
همه چیز  بی حدوحصــرش   ِ القیــدی 
را به هــم می ریــزد و خانــه ی آقای 
محمودی را  بدون آن که ســتون هایش 
برداشته شود! متزلزل می کند. این سوی 
ماجرا،  محدثه قرار دارد که شباهتي به 
قهرمان ها ندارد؛ او با نگرانی به اتفاقات 
پیرامونش می نگــرد؛ و تالش می کند 
سهم خود را از مسئله های جدیدی که 
برای خانواده اش ایجادشده بیابد. شاید 
محدثه نماینده خوبی برای قدر مطلق 
زن ایرانی نباشد )که نیست(، اما تیپي 
است از زن سنتي که در سوی افراطي ِ 

مقابلِ  ساناز قرار می گیرد.
فیلِم  مشــترک..«  »زندگی  بااین حال، 
مخاطب خاص اســت و بــراي همان 
مخاطب خاص کارکرد ِ درســتي دارد. 
همان مخاطبی کــه اکثریتِ  پای ثابت 

ِ ســینمای امروز را تشــکیل می دهد؛ 
مخاطبی که قبل از هر چیــز، باید در 
ارزش های جامعه ی آرمانی و موعودش 
شــک کند؛ اصول ِ بی اصل و نسبي که 

انتهایش زندگي ساناز و رامتین است.
 ِ پایان بنــدی   ِ برخــالف  کارگــردان 
روشــنفکرانه اش،  در سراسر فیلم بدون 
موضع نیست. شــبه خانواده ی ساناز و 
رامتین از مرز فروپاشي و انحطاط عبور 
می کند و هر دو ســوي این رابطه ی بي 
چارچــوب، چوب ِ بی اعتنایی شــان به 
اصول زندگي خانوادگــي را می خورند. 
در مقابل، خانواده ی آقاي محمودي در 
آستانه ی شــک قرار می گیرد؛ سؤاالتی 
که محــور اصلــی اش این اســت: آیا 
ستون های این خانه باید برداشته شود؟! 
سؤالی که گویي پاســخش را در طول 
فیلم، با نمایش زندگي ساناز یافته است.

یک  نهایتــاً  مشــترک...«،  »زندگــي 
»ســؤالِ  جهت دار« اســت؛ نه تحلیل ِ  
شسته ورفته ای از مسئله ی مورد بحثش 
ارائه می دهد و نه پاســخی برای سؤالی 
که طرح می کند. اما در فضاي مسموم 
و ناشنواي ســینماي ایران یک سؤال 
خوب و جهت دار هم آغاز خوبی است؛ 

نیست؟!

سؤال جدی
زندگي مشترك آقاي محمودي و بانو
محدثه پیر هادی
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ســینما و تلویزیــون ایــران در 
کلیت بازنمایی نمایشــی خود از 
خانواده های ایرانــی، چنان ما را 
»بدبختی  و  نگاری«  به »مصیبت 
گرایی« عــادت داده اند که دیگر 
سرراســت  ملودرام  یــک  دیدن 
ِ خانوادگــی کــه در آن پــدر و 
ایستاده اند  جایشــان  سر  مادرها 
دوست داشــتنی  می تواننــد  و 
باشــند، دشــوار به نظر می رسد. 
اما مهشید افشــار زاده در اولین 
فیلم بلند ســینمایی اش به خوبی 
ایــن کار را انجــام داده اســت. 
فیلمــی که بــه دلیــل محوریت 
و  زن  شــخصیت های  داشــتن 
موضع ِ  در  آن هــا  گرفتــن  قرار 
»خدمتــکاری«  ظرفیــت باالیی 
بــرای تبدیــل بــه بیانیه هــای 
فمینیســتی ِ تندوتیز  و گوشــه 
دارد،  سیاســی  کنایه هــای  و 
را حفظ  خود   ِ توانسته ســالمت 
کند و از ورطه ی ســیاه نمایی و 
فمینیســم جان ســالم بدر ببرد. 

داستان فیلم بســیار ساده است: 
دختری جــوان که در دانشــگاه 
خانــواده اش  و  قبول شــده  آزاد 
توانایی پرداخت شــهریه دانشگاه 
می گیــرد  تصمیــم  ندارنــد،  را 
ســنگین  هزینه ی  تأمیــن  برای 
دانشــگاه، در هتلــي که مادرش 
کار  بــه  آنجاســت،  کارگر  نیــز 
موردحسادت  اما  شــود.  مشغول 
ِ دو نفــر از کارمنــدان هتل قرار 
برایش  دردســرهایي  و  می گیرد 
که  دردسرهایي  می شــود.  ایجاد 
بازي شهاب  )با  مداخله ی رضا  با 

حسیني( ختم به خیر می شود. 
فیلــم افشــارزاده یــک فیلــم ِ 
معمولــي ِ ســالم اســت که در 
داســتان گویی اش کم نمی گذارد 
اداواصول های عجیب وغریب  به  و 
همه چیــز  نمی شــود.  متوســل 
معمولــي و عــادي در جریــان 
اســت تا یــک درام ِ کالســیک 
بــا فرازوفرودی منطقــي روایت 
شــود. شــخصیت های داســتان 

بــه طبقــه ی  متعلــق  بااینکــه 
اجتماعي پاییني هســتند، نه در 
بدبختي غوطه ورنــد و نه روزگار 
می گذراننــد.  را  قابل ترحمــی 
نفرت انگیــز  مردهــاي  از  نــه 
زنــان  از  نــه  هســت  خبــري 
براي  نوحه سرایی  نه  توسری خور. 

جهت های  نه  و  است  مستضعفان 
بــا  ضدیــت  در  مارکسیســتي 
کارفرمــا دارد. و همــه ی این ها 
در قصــه ای اســت کــه ظرفیت 
قابل توجهــی بــراي فروغلطیدن 
به دام های کلیشــه ای ســینماي 
این همــه  و  دارد  را  اجتماعــي 
مرهون نــگاه ســالم و مؤدبانه ی 

فیلم ساز به سوژه است.
ســینماي ایــران می توانــد این 
خاطــره ی زیبــا را در حافظه ی 
تاریخی اش ثبت کند که دختري 
از معرفي شــغل مادر به دوست 
پولــدارش خجالت نمی کشــد و 
خدمتکارش   ِ مــادر  دســت های 
باوجود  پــدري  و  می بوســد؛  را 
بــراي دخترش  مالــي  مضیقــه 
از  او  تلفن همــراه می خرد کــه 
چیزي  دانشــجویي  نشــانه های 
کم نداشــته باشــد... . سینماي 
ایران ایــن صحنه هــای معمولي 
مهرومــوم   کــه  را  خانوادگــي   ِ
هســتند از مخاطبانــش دریــغ 

کرده است.

این مردم 
دوست داشتنی

پنج ستاره
محدثه پیر هادی
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می گویــد:  فراســتی  مســعود 
هنوز  یعنی  بد،  ماقبِل  »فیلم های 
به بد بدهکارند. بد بودن خودش 
فیلم ها  ایــن  اســت.  موجودیتی 
موجودیتی  و  نشده اند  فیلم  هنوز 
ندارنــد. نه سروشــکلی دارند نه 
قصه ای. مثل نوشــته ای که هنوز 
نوشــته نیســت، حداکثر تمرین 
اســت. خیلی کار دارد تا تبدیل 
به نوشته شــود. ممکن است بعداً 
نوشــته خوبی باشــد یا بد. حاال 
می شــود فیلم بدی ســاخت، اما 
قابــل نقد. بســیاری از فیلم های 
بــد ماقبِل نقــد اند؛ بــه مرحله 
نقــد نمی رســند. نقد هم شــأن 
وجودی دارد. هر پــرت و پالیی 

را نمی شود نقد کرد.«

نقد  ماقبــِل  فیلمــی  »اشــباح« 
اســت. حتــی فیلمــی ماقبــِل 
بــد اســت. بهتــر اســت بگویم 
کــه اصــاًل هیــچ نیســت؛ یک 
فیلمفارســی اســت با بازی هایی 
قصه  بــدون  بی روح،  و  خشــک 
و فیلم نامــه بــا مجموعــه ای از 
و  شــــخصیت پـــردازی هــــا 
دیـــالــوگ هـــای ضعیــــف و 

خسته کننده.
ماقبــل نقــد اســت، یعنــی نه 
می شــود بــرای آن نقد نوشــت 
و نه بایــد برای آن نقد نوشــت. 
اســت؛  نظر  اســت؛  نقد قضاوت 
فیلم  این  اما  اســت.  دارای شأن 
بتوان  نــدارد که  هیچ صالحیتی 
پرداخت.  قضاوت  به  آن  پیرامون 
ماقبِل بد است یعنی هیچ نیست؛ 
حتی بــد هم نیســت! فیلم بد را 
می توان نقد کــرد و راجع به آن 
تمرین  نهایتــاً یک  کرد.  صحبت 
الکن و دســت  و پا شکسته است 
که به ســختی می توان ده دقیقه 
از آن را تحمــل کــرد. فیلمــی 
ضــد خانواده، ضد گذشــته، ضد 
حال، ضد هنر، بــدون حرف، نه 
به گذشته خودش را وصل کرده، 
نــه از اکنــون ســخن می گوید، 
سیاه و  ســفید هســت و سیاه و 
 ســفید می ماند! شدیداً شعاری با 
و  بی حال  و  دیالوگ هایی سخیف 
پیش نبرنــده. این تعابیری که به 
کار می برم، تعابیر اغراق شــده ای 
اصاًل  فیلم اند.  خود  بلکه  نیستند، 
گویی که کارگــردان قصد کرده 
این فیلم را  که فیلم بد بســازد. 
نه باید دید و نه باید راجع به آن 

سخن گفت!

نقد فیلم »اشباح« داریوش مهرجویی

فستیوالی از 
تمشک های طالیی!

سید محسن هاشمیان

فیلم های ماقبــِل بد، یعنی 
هنوز به بد بدهکارند. بد بودن 
خودش موجودیتی است. این 
فیلم ها هنوز فیلم نشده اند 
و موجودیتــی ندارنــد. نه 

سروشکلی دارند نه قصه ای.



11

ان
یر

ی ا
نما

سی

تازه ترین  در  مهرجویــي  داریوش 
اثــرش تالش کــرده بــا اقتباس 
از نمایشــنامه مشــهور »اشباح« 
تیمسار  داستان  »ایبسن«،  نوشته 
ســلیماني با بازي مهدي سلطاني 
را روایت  کند که به دلیل نداشتن 
را  خانــواده اش  اخالقي،  تعهدات  
اما  مي کشــد.  نابودي  به دســت 
فیلم ساز، حتی تالشی برای ایرانی 
هم  »ایبســن«  فیلم نامه  کــردن 
نکرده و با تصویر ســیاه  و ســفید 
سطحی  پرداخت  جای  مي خواهد 
فیلم را پرکند و البــد مخاطب را 
به همان ســال هاي دهه سي ببرد 
که تئاترهایــي چون ایــن اثر بر 
صحنه تئاتر هــاي تهران مي رفت! 
این گونه اســت که به جــای فیلم 
عمیق فلســفي)!( کــه کارگردان 
از ســاخت آن صحبت کرده بود، 
بیشتر با یک  اثر کمدي ناخواسته 
در فضاي فانتزي مواجه می شویم 
اصلی اش عشق  گره  درنهایت،  که 
فرزند سرهنگ با خواهر ناخواسته 
خودش اســت! خواهــری که در 
این مســیر با معجــزه کارگردان، 
ســی ســال پیش به دنیــا آمده 
ولی اکنون 18 ســال دارد! البته 
کارگــردان معجزات بی شــماری  
ازاین دســت در فیلم بــه نمایش 
می گذارد که این مقال جای بیان 

آن همه نیست.

فیلــم نه ایــده مرکــزی خاص و 
قابل توجهــی دارد و نــه حتــی 
برای  کارگــردان تالش ویــژه ای 
وفادار ماندن بــه قواعد قصه گویی 
که  کارگــردان  دارد.  کالســیک 
را  فیلم  از کارگردان  نه، شــبحی 
هدایت کرده اســت و درمجموع، 
فیلــم قابل دیــدن نیســت، مگر 
بی منطقی  طرفــداران  از  اینکــه 
باشــید که فیلم را فقط به خاطر 
نام کارگردانــش می بینند. آن قدر 
بی دقتی هــا در چینــش عناصــر 
فیلــم، دیالوگ هــا و بازی هــای 
بی ربــط، نتیجــه نهایــی فیلم را 
حتی  کــه  اســت  کــرده  خراب 
نمی تــوان از دل آن بــا تدویــن 
مجــدد و یا حتی حــذف اضافات 
و سروســامان دادن به آن، کلیپی 
کوتــاه از دل آن بیرون کشــید. 
درنهایت، فقط یک جمله می توان 
در وصف به اصطالح فیلم »اشباح« 
اینکه »اشــباح«،  بیان کرد و آن 
نمونه بــارز و مثال کاملی اســت 
شبه ســینمایی که این روزها در 
ســینمای ایران ُمد شــده است؛ 
»اشباح«،  مثل  شبه سینمایی که 
فقط ادای فیلــم را درمی آورند و 
هیچ حرفی بــرای زدن ندارند؛ نه 
خودشــان و نه سازندگانشان، ااّل 

بی حرمتی و بی احترامی.

درباره فیلم »اشباح« آخرین ساخته داریوش مهرجویی

شبح کارگردان
محسن دریا لعل

داریوش مهرجویی در سراشــیبی زوال فیلم سازی قرارگرفته و بی مهابا 
می تازد! این شــتاب آن قدر تند است که قبل از جشــنواره فجر برای 
جوسازی و جلوگیری از نقد فیلمش منتقدیِن آثارش را »خر« نامید و حاال 
پس از تجربه ناموفق »نارنجی پوش« و افتضاح »چه خوبه که برگشتی«، 
یکی از پایین ترین آمارهای فروش گیشه امسال را به پای خودش نوشت 
تا شاید کمی به فکر برود که شاید منتقدین بیش ازآنچه هستند که او 
می نامد و او کمتر ازآنچه ادعایش می کند! البته شاید که سابقه این چند 

سالش نشان داده است که اصاًل اهل فکر کردن نیست.
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بلیــت را از قبــل رزرو کرده ام. 
وارد سینما که می شوم، مسئول 
اکران می گوید: »فقط شما یک 
نفر می خواهید این فیلم را ببنید. 
اکرانش  نمی توانیم  همین  برای 
کنیم. مگر اینکــه کس دیگری 
بیاید.«؛ شانس می آورم که سه 
نفــر دیگر هم اضافه می شــوند 
و به تعدادی کمتر از انگشــتان 
یکدســت، منتظر می شویم که 

فیلم شروع شود.
 تیتراژ فیلــم غافلگیرم می کند؛ 
خالقیــت دارد و حــس خوبی 
منتقل می کند و »بــرف« آغاز 

می شــود. خانواده ای کــه قباًل 
متمــّول بوده انــد و در محلــه 
داشــته اند،  اعتباری  فامیــل  و 
و  شــده  ورشکســته  اکنــون 
نمی خواهند  اما  زمین خورده اند، 
دیگران از شــرایط آن ها باخبر 
شوند. فیلم، داستان یک روز این 
خانواده را به تصویر می کشد؛ روز 
خواستگارِی تنها دختر خانواده. 
پسر کوچک خانه از سربازی به 
مرخصی می آید. مادر، در تدارک 
مراسم خواستگاری است. پدر از 
صبح به دادگستری رفته است و 
نیست. ســاعات روز می گذرد و 

پدر همچنــان نمی آید. همه در 
استرس این هستند که مبادا پدر 
را بابت بدهی هایش نگه دارند و او 
به مراسم خواستگاری دخترش 
نرســد. تا شــب، چندنفری- از 
طلبکار و همکار مــادر خانواده 
گرفته تــا مادربــزرگ بچه ها و 
کارگر گل فروشــی و...- به خانه 
آن ها می آیند و می روند، تا اینکه 
باالخره شب می شود و مهمان ها 
می آینــد، امــا پدر نمی رســد؛ 
چراکه پدر را بــه زندان برده اند 
و تمام. این همه داســتان فیلم 

»برف« است.
همیــن داســتان چندخطــی 
دقیقه  نود  می شود دســت مایه 
و  ندارد  فیلم. »برف« قصــه ای 
البته،  نیســت.  از قصه گو  اثری 
چنین نیست که به خاطر قصه 
نداشتنش نتواند بیننده را تا آخر 
با خود نگه دارد. پشــت هم قرار 
گرفتن چند ُخرده اتفاق و ماجرا 
باعث می شــود فیلم مخاطبش 
را با خود بکشــاند، اما بازهم از 

داستان خبری نیست.
 بازی ها قــوی نیســتند. مادر 
خانواده -با بازی رؤیا تیموریان-  
همان تیپ کلیشــه شده ی زِن 
مذهبِی پول دار اســت که ختم 
انعام می گیرد و با مقنعه سفیِد 
چانه دار و تســبیح در دست در 
خانه می گردد. در این فیلم نیز 
روشنفکری،  فیلم های  سیاِق  به 
مذهب تمسخر می شود و مورد 
هجمه قــرار می گیــرد. همکار 
مــادر در خیریه که زنی چادری 
اســت، فضول اســت و رفتاری 
پدر،  و  مادر  دارد.  مشمئزکننده 
مذهبی هســتند و »حاج آقا« و 
»حاج خانم« خطاب می شــوند، 
می کنند،  شناســنامه جعل  اما 
دختران  جهیزیــه  کمک هزینه 
بی بضاعــت را به بچه هایشــان 
می دهند، ازدواج قبلی دخترشان 
را از خواســتگار جدیــد پنهان 
می کننــد و در مواجهه با مردم، 
رفتاری منافقانــه دارند. حاصل 
ایــن پــدر و مــادر مذهبی که 
دخترکی  باشــند،  بچه هایشان 
ولخرج و جلف است که دوست 
دارد در ورزشــگاه فحش هــای 
آب دار!! بدهــد؛ و پیر پســری 
دروغ گــو و ژولیده و نیز، پســر 
با  کوچک تری کــه در مواجهه 

مشــکالت خانواده شان، درس و 
کار و عشــقش را رها می کند و 
به سربازِی لب مرز فرار می کند! 
مذهب چه کمکی به این خانواده 
کرده است؟ به جز تناقض و نفاق 
چه چیزی را بــرای اعضای این 
خانه بــه ارمغان آورده اســت؟ 
تناقضی که باعث می شــود پسر 
بزرگ تــر مــادرش را حاج خانم 
و پســر کوچک تر،  بزنــد  صدا 
مذهبی  آن ها  جــون«.  »هایده 
هستند و ُمدام به امام حسین)ع( 
قسم می خورند، اما در خانه شان 
ماهواره دارند و کروات می زنند. 
نمی خواهند  کــه  خانــواده ای 
ورشکستگی شــان را باور کنند 
با ظاهرسازی تالش می کنند  و 
را حفظ  و پرستیژشــان  اعتبار 
کننــد. تناقض و ظاهرســازی 
َدمار از این خانه درآورده است، 
اما آن ها همچنــان به این وضع 
ادامه می دهند و سرشان را زیر 
برف کرده اند و خبــر ندارند که 
این »برف« مدت هاست آب شده 
و همــه دارنــد شکستشــان را 
می بینند. اعضای این خانواده در 
و زمین  با ورشکستگی  مواجهه 
خوردنشان، به جای ایستادن در 
مقابل این واقعیت و حل مسئله، 
با ظاهرســازی و فریــِب خود و 
فرار  بدبختی هایشان  از  دیگران، 
می کننــد. حتی پســر کوچک 
خانواده هم کــه در تمام طول 
فیلم، به رفتار خواهر و برادرش 
و دردســرهایی کــه آن ها برای 
کرده انــد  درســت  خانــواده 
معترض است و به نظر می رسد 
را فریب و  نمی خواهــد خــود 
تســکین دهد، در پایــان فیلم، 
شبانه خانه را ترک می کند و به 
پادگان می رود تا از این شرایط 
رنج آور  نجات پیــدا کند. او در 
انتهای فیلم، با استیصال و یأس، 
خانه و اهالــی اش را می گذارد و 
می رود تا تنها روزنه امیِد بهبود 
این وضــع هم از میــان برود و 
این گونه »برف« با پایانی ســیاه 

تمام  شود.
»برف« فیلمی اســت بی قصه و 
البته بی قهرمان. شــاید همین 
دو عامل باعث استقباِل کم رنگ 
مخاطبین از این فیلم در گیشه 

شده است.

نقد فیلم »برف«

فرار خانوادگی
زینب افراخته
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کیمیایی باید تا سالیان سال 
برای ســینمای ایران فیلم 
کیمیایی  کند.  کار  و  بسازد 
مرد تمام نشــدنی سینمای 
ایران است که هرسال فیلم 
فیلمش  هرسال  و  می سازد 
بازهم  می شــود،  کم فروش 
اســتقامت می کند و بازهم 
داســتان از نو. سال جدید 
و فیلــم جدیــد کیمیایی. 
اما دلیل بایــد و تأکید اول 
کیمیایی  فیلم ساختن  برای 
چیزی نیست جز اینکه مثاًل 
ســینمای  نام  به  منتقدین 
ایــران که فقــط و فقط به 
داشتن  و  منتقد  نبود  خاطر 
فضا، معروف و نامی شده اند 
نه  که  شــود  رو  دستشان 
ســینما را می شناسند و نه 
نام  جز  را  دیگری  هیچ چیز 
آن ها  با  که  کارگردان هایی 
بسته اند  برادری  عهد  انگار 
آن ها  دهان  از  کالمی  تا  که 
چهچه  و  به به  شــد  خارج 
به  معبودی  ماننــد  و  کنند 
بنشینند؛  شــان  ستایش 
منقدین اســمی ای که هم 
کارگــردان بزرگــی مانند 
و  کردند  خراب  را  کیمیایی 
مخاطب  هم  و  را  سینما  هم 

را.
زن  داســتان  »متروپل«،  فیلم 
جوان بیوه اي بــه نام »خاتون« 
با بــازي مهناز افشــار اســت؛ 
البتــه اگر بتــوان اســم آنچه 
پــرده  روی  نمایــش  هنــگام 
می بینیــم را فیلــم و آنچه در 
حین آن می گذرد را داســتان 
برخالف  کیمیایــي  گذاشــت. 
زندگي  بار  این  قبلی،  فیلم های 
را روایت  زن قهرمان چــادری 
از مرگ  پــس  مي کند. خاتون 

شــوهر، از ترس افــرادي که از 
طرف همسر اول مرحوم شوهر 
بــراي قتل او اجیرشــده اند، به 
مي آورد  پناه  متروک  سینمایي 
که تبدیــل به باشــگاه بیلیارد 
و انبــار موتورســیکلت شــده 
اســت. این ســینماي متروک، 
تنها میــراث دو بــرادر با بازي 
محمدرضــا فروتــن و پــوالد 
کیمیایي اســت و اینجاست که 
باز دوباره همه چیز همان شکل 
کیمیایی  فیلم های  همیشــگی 
باز حکایت مردهای  می شــود. 
داش مشــتی اســت و حرف از 

همه  تالقــی  باز  جوانمــردی. 
نمادهای مردانه در کســانی که 
با حســرت از گذشته می گویند 
و از روزهــای ازدســت رفته، از 
آن چیــزی که معلوم نیســت 
بــوده، ولــی حــاال دیگر  چه 
نیست و پشت ســر هم بیلیارد 
بازی می کنند. دیالوگ نویســي  
فیلم ســاز بازهم در »متروپل« 
به همان سبک و ســیاق سایر 
آثارش است، جمالت کلیشه ای 
و بی سروته. بی ارتباط به قبل و 
بعد خــودش و در کل بی معنی 
نســبت به کل داستان و روایت؛ 

البته اگر بتوان روایت و داستانی 
برای فیلم در متصور شد. فیلم 
و دیالوگ هایــش به علت تعلق 
فضای کلــی فیلم بــه دنیایي 
خارج از زمان و مکان امروزي، 
بیــش از همه چیز خنــده دار و 

مضحک است. 
بــه قــول یکــی از منتقدین: 
دیگر  »مســعود کیمیایي حاال 
نه به سینما فکر مي کند، نه به 
مخاطب و نه به هیچ چیز دیگر. 
او فیلم ساز سابقاً کاربلدي است 
که حاال با فیلم هایش مي خواهد 
راضي  را  خــودش  نفســانیات 
کند؛ مي خواهد بــا خاطرات و 
کند.  عشق بازی  خودش  دنیاي 
مي خواهد از جهانــي که خلق 
مي کند، لــذت ببــرد.« و این 
نقل قول حتماً مــا را یاد تعبیر 
یکی دیگــر از منتقدین از فیلم 
»جــرم« کیمیایــی می اندازد؛ 
معــروف که حاال  تعبیر  همان 
قابل اســتفاده بــرای دیگر آثار 
ازجمله  بــود،  کیمیایی خواهد 

همین اثر آخر، »متروپل«.
البته در این میــان از تعریف و 
تمجید و فلســفه بافی هایی که 
توســط طرفداران همیشــگی 
کیمیایــی بیان شــده بایــد با 
لبخند معنادار گذشت و به این 
فکر کرد که علت اینکه ســالن 
ســینما به انبار موتورســیکلت 
تبدیل شــده، احتماالً ســاخت 
امثال همین فیلم هــا و به به و 
چهچه های چشم بســته همین 

طیف از طرفداران است!

درباره فیلم »متروپل«؛ آخرین ساخته مسعود کیمیایی

همان که فراستی درباره جرم گفت
محسن دریا لعل
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»ِرد کارپت«، طنز متوسطی است  
باهمــان مولفه های مــورد عالقه 
رضا عطــاران که شــاخصه هایی 
ثابــت دارد؛ آدم ســاده  و قدری 
شــیرین عقل شــهری که در فکر 
تحول در زندگی متوسط به پایین 
خود است. قرار گرفتن این آدم در 
موقعیتی باالتر از زیست بوم اصلی 
خود و بروز حرکاتــی که با فضای 
موجودش  نامتجانس است؛ قدری 
ارجاعــات کالمی  و شــبه متلک 

آشنا برای مخاطب! 
ســفرکاراکتر اصلــی  در رویــای 
ساخت زندگی مرفه و رؤیایی دور 
از دســترس؛ بازی های شــبیه به 
زندگــی معمولــی  و در یک کالم، 
طنز موقعیت که همواره عطاران از 

آن بهره می برد.
ثابــت  لوکیشــن  دســت آخر،  و 
دستشــویی که در همه جای عالم 

پیدا می شــود و به نظر می رســد 
عطاران عزم جزم کرده که ســبک 
نوین دستشویی شــات را به عالم 
ســینما معرفی کنــد، وگرنه هیچ 
توجیهــی برای تکرار فــراوان این 
در  دل چسب  نه چندان  لوکیشــن 

آثارش نیست!
بااین حال، »رد کارپت« را می توان 
اثری متفــاوت از کارهــای قبلی 
عطــاران به حســاب آورد؛ چراکه 
ایــن بار ســادگی و سبک ســری 

کاراکتر فیلم او در مواجهه با تمایز 
فرهنگی و طبقات اجتماعی جامعه 
ایرانی قرار ندارد، بلکه فیلم ســاز با 
قــرار دادن  کاراکتر خود در مقابل 
فرهنگی متفاوت از کشور خودش، 
به نوعی ناخواســته مقایســه ای را 
ترتیب می دهد میان فرهنگ و هنر 
سرزمین ایران با کشوری که غایت 
هنرمندان سینما  از  بسیاری  آمال 

در سرزمین ماست. 
فرانسه  و جشــنواره »کن« با همه 
آداب ویژه و مناسک خاص خودش 
که یکی از اصلی ترین مبادی تغذیه 
تفکر حاکم بر سینمای ایران است، 
دست مایه خوبی به عطاران داده تا 
او بتواند در یک تقابل نابرابر، خود 
را در نقش یک بازیگر دست سوم 
ســینمای ایران وارد ایــن میدان 
کند و با تقبیح خود بهانه به دست 
مخاطــب بدهــد که تــا می تواند 

بخندد!
اگر هدف فیلــم را صرفاً خنداندن 
مخاطب بگیریم، این تمهید کارساز 
بوده و مخاطب هم به خوبی به آن 
واکنــش نشــان داده و می خندد؛ 
به خصــوص اینکه، اگــر فیلم را با 
دو واکنش قبل و بعــد از نمایش 
آن در ســالن اصلی جشنواره فجر 
کنار هم قرار دهیم، به همین گزاره 
خواهیم رسید؛ همان که عطاران در 
آیین معرفی فیلم خود و عوامل آن 

قبل از نمایش فیلــم به یک کلمه 
نابهنجار بسنده کرد و در جمله ای 
کوتاه ابراز داشت که ) ز... نمی زنم 
فیلمو ببینید ( و بعد هم به سرعت 
از روی ِســن پایین آمــد و برای 
تکمیل پازل خود بعــد از نمایش 
فیلم در نشســت مطبوعاتی بعد از 
فیلم ابراز کرد کــه اگر با درآوردن 
شلوارش، مخاطب به خنده بیفتد، 
او این کار را خواهد کرد که البته، 
این جمله بــا واکنش های فراوانی 
همراه شــد. اما واقعیت این است 
تفاوتی  فیلم، چنــدان  که فحوای 
با موضوع بیان شــده در نشســت 
مطبوعاتــی ندارد، مگــر اینکه ما 
بخواهیم برای آن الیه های مختلف 
تعریف کرده و به نحــوی در یک 
پارادایــم روشــنفکر مآبانه برایش 

معناتراشی کنیم..
اما اینجاست که می توان پرسید ما 
به چه می خندیم؟! به خودمان؟ به 
فالکتمــان و ضعف ها و نقصان ها و 
نداشــته هایمان؟ به نادانی هایمان 
و یا به هــر آنچه کــه تاکنون در 
راستای تولید آثار سینمایی مان به 

آن ها دست زده ایم؟ 
»فــرش قرمــز« یــا همــان »رد 
کارپت«، جایگاه طاووســی سینما 
و سینماگران است و در این آیین 
ستاره های  بناســت  گونه  تقدیس 
رنگ  بر صورت  ســینما  نوخاسته 
بی وجــه و شــهوت بار که ســابقه  
ســفاکانه تاریخی بــر آن مترتب 
اســت پــا بگذارنــد و در رفتاری 
طــاووس گونــه، خودنمایی کنند 
کــه تماشــاچیان را در حســرت 
بینی  بــا خودکوچک  توأم  نگاهی 
فروببرنــد! در این میــان، عطاران 

با قیافه ای به عمــد درهم ریخته و 
از  ریش های پرپشــِت مرتب نشده 
خود کنتراستی می سازد که با تمام 
فضای موجود متفاوت است، اما او 
قصد اعتراض بــه وضع موجود و یا 
حتی دگراندیشــی ندارد؛ بلکه بر 
آن اســت که با بیان این جمله که 
در ایــران اآلن، وقت کارهای فاخر 
تاریخی اســت، همه هنرپیشــه ها 
باید برای رفتن به َســِر لوکیشن، 
ریش بلند تاریخی داشــته باشند، 
به نحوی در این فضای اتوکشــیده 
رویکرد سینمای ایران را دست مایه 
خنده مخاطب و مســخره او کند؛ 
درحالی که به مخاطب اجازه ندهد 
که بیندیشــد. پس جایگاه گریم و 
اســاتید مســلم طراحی  این همه 
گریم در آثار تاریخی ایران کجاست 
به حســب  تاریخی  و مگر کارهای 
کمیــت قابل مقایســه باکارهــای 
باصطالح اجتماعــی و ژانر نوظهور 
ایران هستند.  خیانت در سینمای 
تعداد کارهای تولیدشــده تاریخی 
در هرسال به نسبت کارهای دیگر 
در چــه میانگینی اســت که حاال 
باید انتظار داشــته باشــیم بازیگر 
ســینمای ایران برای رســیدن به 
یک نقــش، مجبور بــه رفتن در 
قالب یک انســان ناندرتال)بدوی( 
باشــد؟ در ســینمایی کــه  حتی 
ســبک شکســت خورده و بــدون 
مخاطب  نورئالیســم ایتالیایی که 
خاســتگاهش ناتورالیسم فرانسوی 
بــود و در مجله »کایدو ســینما« 
متولد شــد، تعداد آثار تقلیدی و 
تقبیــح آمیزش به مراتب، بیشــتر 
از توجه به موضوعــات تاریخی و 
فرهنگــی و قومیتی خود اوســت، 

ما به چه می خندیم؟
سید محمد حسینی
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چگونه اســت که هنرمندی برای 
جــذب در ســینما  وادی ورود را 
کارهای تاریخــی، آن هم با نامه ای 
معدود می داند و برای خود به اندازه 
اســب کنار حضرت سلیمانشــان 

ارزش قائل است!
 »رد کارپــت« به غایــت در ایــن 
کار، یعنی تقبیح هنرمند ایرانی و 
تمجید هنرمنــدان خارجی موفق 
اســت و ایــن رویــای دیگربینی 
و تمجیــد از دیگــران را بــه اوج 
ســکانس  بااین حال،  می رســاند. 
پایانــی فیلم بــه نحــو معناداری 
قابل قبول و مطلوب اســت؛ اینکه 
عطاران بعد از پشــت سر گذاردن 
ســراب پیــش رو و نرســیدن به 
مقصود، نهایتاً در پناه پرچم ایران 
قرار می گیرد و درمانــده و ناتوان 
به دامــن این پرچم مقــدس پناه 

می برد، برای ســینمای عطاران با 
آن فیلم قبلی و ســبک گروتسک  
و نهیلیسم جاری در فیلم »خوابم 
قابل مالحظه  میاد«  یک پیشرفت 

به حساب می آید.
نمی دانم چرا با دیدن این سکانس 
به یاد این بیت مشــهور از »ناصر 

فیض« افتادم که :
مرگا به من که با پر طاووس عالمی
یک موی گربه وطنم را عوض کنم 

درمجمــوع، ایــن فیلــم را بایــد 
به مراتــب بهتــر از کار قبلی رضا 
عطــاران یعنــی »خوابــم میاد« 
دانســت و آن را گامی فراپیش در 
ایــن هنرمند  کارنامه ســینمایی 
نصاب های  بــا  کرد؛ هرچند  تلقی 
طنــز مطلوب و قابل دفــاع فاصله 

معناداری دارد.

توالت دارم ، 
پس هستم!!

محمد امین نوروزی

کارهای  امتیازات  بزرگ ترین  از 
روان،  بازی هــای  عطاران  رضا 
ســاده و صمیمــی اســت که 
بســیار راحت و باورپذیر جلوی 
از  به نمایش می گذارد.  دوربین 
نویسندگی،  توقع  نباید  عطاران 
داشت،  خوب  خیلی  کارگردانی 
امــا در تیپ ها و کلیشــه های  
که ارائه می دهد، بســیار خوب 
ظاهــر مــی شــود و به عنوان 
کاراکتــر طنز و لــوده، همواره 
جذابیت هایی دارد که مخاطب 

را همراه خود می کند.
فیلم فــرش قرمــز)رد کارپت( 
اوج بلــوغ و توانمندی بازیگری 
می گذارد  نمایش  به  را  عطاران 
و اینکــه یک بازیگــر به تنهایی 
داشــتن  بــدون  می توانــد 
و  تولیــد  عوامــل  فیلم نامــه، 
فنی  حداقل هــای  بــودن  دارا 
برخی  کــه  بســازد  یک چیزی 
نــام فیلم بــر روی آن بگذارند 
و در ســالن هایی که مخصوص 
پخش فیلم اســت بــه نمایش 
دربیایــد. ایــن مســئله از دو 
اول،  اســت؛  قابل بررسی  ســو 
توانمنــدی شــخصیت اصلــی 
فیلــم که رضا عطاران هســت. 
سینمایی  وضعیت  ارزیابی  دوم، 
کشــور که بــه چــه وضعیتی 
اســفناکی افتاده است که یکی 
روی  پرفــروش  های  فیلــم  از 
پــرده آن  اثری می شــود که 
شوخی های  و  ها  شــات  توالت 
نقطه  مهم تریــن  شــکمی  زیر 

قوت کار است!
عاشق  یک  فیلم  قرمز«،  »فرش 
ســینمایی است که آس و پاس 

بااین همه  نیست  معلوم  و  است 
نداری و بی چیزی، چطور ســر 
درمی آورد...  کن  از جشــنواره 
بی منطق  درباره  کردن  صحبت 
سردســتی  و  فیلم نامه  بــودن 
همان قدر  کارگردانــی  بــودن 
غیرضروری اســت که بسیاری 
از دیالوگ ها و ســکانس های 
و  می نماید  غیرضــروری  فیلم 
فیلم حضور  در  ازایــن رو  فقط 
دارنــد، نه برای آنکه ســاختار 
فیلم نامه و کارگردانی درســت 
باشــد، بلکــه بــرای اینکه بار 
لودگی و خنده هــای جاهالنه 

کار بیشتر شود. 
توالت  بــا  عطاران  رضــا  قطعاً 
شــات هایــش، بــه  اوج بلوغ 
مخصوص  فیلم ســازی  مســیر 
بعدازاین  و  رســید  خودش  به 
دیگر نمی توان توقع بیشــتری 
ســرگرم  برای  عطاران  رضا  از 
داشــت؛  مخاطــب  کــردن 
مگــر آنکــه کــه بی پرده تر به 
کالبدشــکافی مســائل جنسی 
بپــردازد و نماهای نزدیک تری 
به  توالت ها  اتفاقات  به  نســبت 
عطاران  دهد.  نشــان  مخاطب 
علت وجودی خود در ســینما 
را کشــف کرده اســت. آن که 
توالــت دارد، پــس فیلم دارد! 
رشــد  عطاران  که  همان قــدر 
منحنی طنزهای جنســی خود 
میزان  همان  می دهد،  نشان  را 
منحنی  نزول  ایران  ســینمای 
فنی و محتوایــی را به نمایش 

می گذارد.
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ســینما صرفــاً نــه هنر اســت 
و نــه تکنولــوژی اســت و نــه 
بلکه  اســت؛  رســانه  به تنهایــی 
ملغمه ای از این هرســه است؛ با 
دســت اندرکاران پرتعداد از ایده 
و فیلم نامــه تا اکــران و نمایش 
خانگی که اگر جنبــه هنری آن 
مقصود نظر باشــد، هریک از آن 
به غایت،  بایستی  دست اندرکاران 
در خالقیــت و تولیــد تناســب 
بکوشند و سرشــار از ایده باشند. 
اگر از جنبه تکنولوژی نگریســته 
دیگر شــاخه های  مثــل  شــود، 
تکنولــوژی امــروز، آن به آن در 
تغییر و حرکــت، و طبیعتاً  حال 
در سینما به ســمت تسلط بیشتر 
بر عوامــل طبیعی نــور و صدا و 

به گوش و چشم  نزدیک تر شدن 
آدمی اســت که البته تا رسیدن 
به آن فاصله بســیار دارد و جنبه 
رســانه ای آن کــه خــوب معلوم 
پیام  است، چون »رســانه همان 
است.« و چه کســی می تواند در 
رســاندن پیام از طریق ســینما 
و وجود پیــام ســینمایی تردید 
مهم تریــن جنبه  البته  و  کنــد؟ 
ایــن شــترگاوپلنگ خیال ســاِز 
آرزو پرور و جهت دهنده، تسلط 
آن اســت. این چیــز، هرچه که 
هســت، چیز مســلطی است و تا 
اعماق زندگی بشــر امروز رسوخ 
از موارد  او در بســیاری  کرده و 
برای  کتابــی  برداشــتن  به جای 
خواندن و یا نشســتن پای منبر، 

بلیتــی از گیشــه می خــرد و یا 
کنترل تلویزیون را از روی زمین 
از  طوالنی تر  مقدمه ام   برمی دارد. 
آن شــد که پیش بینی می کردم، 
ولی برای ورود به موضوع شــاید 

الزم بود.
»ســینما آیینه جامعه اســت.«؛ 
بر ایــن جمله نقد فــراوان وارد 
اندیشــه  اهل  برای  ولی  اســت، 
فقط عــرض می کنم کــه ارکان 
این جملــه خود محــل اختالف 
با سؤاالت ساده ای  بسیار است و 
همچون »ســینما یعنی چه؟ « و 
»کدام آیینگی؟« و » چه بخشی 
ایــن اختالفــات  از جامعــه؟ « 

شروع می شود.
می خواهــم بــه طــرح موضوعم 

نزدیک تر شوم، پس میگویم یکی 
از کاربردهای بی شــمار ســینما 
است؛  جامعه  در  »تیپ ســازی« 
مثــاًل با همــان بهانه کــه گفتم 
یعنی »آیینگــی جامعه« می توان 
را  از جامعه  بخشــی  شــخصیت 
به جای همه آن ها جا زد و به آن 
بقیه گفت که همه این گونه اند و 
درنتیجــه در ناخودآگاه مخاطب، 
تأکیــد می کنم »ناخــودآگاه او« 
ایــن جملــه نقش می بنــدد که 
»چرا من نباشم؟« و یا »بد است 

نباشم!«. این گونه  که 
فرعی  نقشــه ای  ما  نظــر  منظور 
کاتالیزور  نقش  هستند که عمدتاً 
رادارنــد و بودونبودشــان ازنظر 
نمی کنند،  تفاوتی  آن چنان  کلی، 

دختران سرزمین من، نه، اینانند...
علی کیان
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ولی اتفاق افتاده اند. این نوشــته 
را بــه نقــش دختــران عمدتــاً 
اختصاص  محصــل در خانواده ها 
داده ایــم  در فیلم های موردنظر، 
مختصاتــی خــاص از آن ها را به 
دســت می دهد و القا می کند که 
این »دختر این ســن و سالی ما 
این گونه اســت.« و جالب که در 
مختصات  این  متفاوت،  فیلم های 
به شــدت مثل هــم و بیانگر یک 
اســت.  نظر هماهنگ  بــه  اتفاق 
چنــد مثــال می زنیم تــا قضیه 

روشن تر شود.

در فیلــم »بوســیدن روی ماه« 
کار آقای اســعدیان، نــگار،  نوه 
بزرگ تر خانــواده و البته محصل 
اســت؛ رابطه خوبی بــا مادرش 
نــدارد و پیــش مادربزرگش که 
همان »احترام ســادات« و مادر 
رود.  می  اســت،  مفقوداالثر  یک 
ولی  اســت،  بهانه درس خواندن 
اســت.  دیگری  چیز  اصلی  دلیل 
این دختر عمدتاً بــا موبایلش َور 
و حرف  میزنــد  می رود، حــرف 
می شنود؛ پیامک میزند و پیامک 

می گیرد و طرف مقابل هم معلوم 
احترام  است!  که چه کسی  است 
ســادات در طول فیلم تدریجاً بر 
مثل  اثر می گــذارد،  او هم  روی 
تأثیر روی بقیه؛ بــا همان اندک 
حکمتی کــه از این همه صبر باید 

در دامنش باشد، اگرچه او هم با 
یک مــادر مفقوداالثر این انقالب 
قلبشان  بیست ســال صبر که  با 
پــر از حکمت و علم الهی اســت 
اینکه،  دارد. خالصه  بسیار  فاصله 
نگار همان اســت که گفته شد و 
موبایلش را به ســختی می توان از 

او گرفت.
  مرضیه -دختر اعظم خانم- هم 
در »یــه حبه قند« که نقشــش 
را مثــل فیلــم قبلــی، »شــیدا 
خلیــق« بــازی می کنــم، دختر 
محصلــی اســت که هنــوز توی 
فیلم نرســیده، موبایلش گم شده 
اولین دغدغه ای اســت  ایــن   و 
با ســراغ  او می بینیم و  کــه در 
از خاله  موبایل جدیــد  گرفتــن 
»نگار  کــه  »پســند«  کوچکش، 
جواهریــان« نقشــش را بــازی 
کاًل  که  می دهد  نشــان  می کنم، 
از این همه پدیــده در این دنیای 
بزرگ که یک دختر در این ســن 
و ســال می تواند به آن فکر کند 
و برایش مهم باشــد، این موبایل 
البته  اوست.  موردتوجه  که  است 
کدهای مثبت فراوان  و ســاختار 
امیدبخش کلی این فیلم را نباید 
البته قصد  ازنظر دور داشت و ما 

نقد این فیلم را نیز نداریم.
در »حــوض نقاشــی« ســاخته 
الهه)هلیا  امــا  میــری«  »مازیار 
مدرســه،  معاون  دختر  کریمی(، 
دوربین  جلــوی  کمتــر  خیلــی 
می آید و از او فقط جمله معروف 

»چــه ربطــی داره، دیوونــه! « 
داشتن  دوست  و  می شود  شنیده 
با  انــس  همچنیــن  و  لواشــک 
موبایــل ،  البته شــاید به وضوح 
دو فیلم دیگر نباشــد، ولی نشانه 
گــذاری آن همان اســت که در 

فیلم هــای دیگر قابل مشــاهده 
است.

و نهایتاً، مثالی دیگر برای فیلمی 
پروانه  ترالن  است  پرده  روی  که 
تنها  اســت. دختر محصلی کــه 
آقای  مشــترک  فرزند»زندگــی 
محمــودی و بانو« اســت و بانو، 

بســیار به او اعتماد دارد، اگرچه 
این  و  نه چندان!   آقای محمودی 
گویا  موبایلش  به  او  چســبندگی 
یکی از مشــخصات اصلی اوست. 
البته، کنجــکاوی و اظهار تمایل 

به جنس مخالف با آن ســن باال 
راجع  خودنمایانه  دروغ گویــی  و 
به شــاگرد اولی اش هم در اینجا 

می کند. خودنمایی 
با ایــن مثال ها و دقــت در دیگر 
آثــار گذشــته ی نه چنــدان دور 
ازاین دســت، چیــزی بــه ذهن 
متبــادر می شــود و آن اینکــه : 
ایــن نــه »آیینگــی جامعه« که 
تصویرســازی و تیپ سازی است؛ 
چراکــه چه بســیارند از دختران 
محصل این سرزمین که این گونه 
یا حداقل  و  نیستند. عالقه شــان 
این گونه  عالقه شــان  اصلی ترین 
عوالم دیگری سیر  در  و  نیســت 
و  زیباتــر  به مراتــب  می کننــد 

البته اگر گفته شــود  دل آراتــر. 
نشــان  فرعــی جای  نقــش  که 
نیست،  یک شخصیت  همه  دادن 
ایــن صــورت میگوییــم در  در 
معلوم  داستان نویســی  ابتدائیات 
اســت کــه شــخصیت در ذهن 
اگرچه  اســت،  کامل  نویســنده 

بیاید، ولی  از آن در فیلم  بخشی 
از  تشکیل شــده  همان بخش که 
دیالــوگ و حرکــت و مخصوصاً 
حاالت چهره بازیگر اســت برای 
بیننده تیزبین بقیه شــخصیت را 
تماشــاگر  برای  و  می کند  معلوم 
باقی  ناخودآگاهش  در  عادی تــر 
شــخصیت اثــر می گــذارد. اگر 
گفته شــود نکات دیگری هم در 
میگوییم  مطرح شــده،  شخصیت 
یعنــی  اشــتراک  نقطــه  ایــن 
چســبندگی به موبایــل برای ما 
مســئله اســت و اگر گفته شود 
میگوییم  ریزبینی؟!  این همه  چرا 
یکــی از مهم تریــن کارهــای ما 
رصد همین نکات ریز است، زیرا 
برای مخاطب ســینما که ساالنه 
تعــداد زیــادی فیلــم می بیند، 
شــاید این نــکات کم اهمیت به 
نظر بیاید، ولی برای ســازندگان 
و فیلم ســازان کــه در بهتریــن 
حالــت، ســالی یک یــا دو فیلم 
کار می کنند، این مســائل بسیار 
مهم بــوده و همه ایــن نکات ذو 
نیت اســت. حاال چه مثبت و چه 
غیر مثبــت؛ چــه آگاهانه و چه 
تأثیر دیگــران. و درنهایت  تحت 
تمام دختران  نه  این ها،  اینکه: 

منند! سرزمین 

دختران  از  بســیارند  چه 
ســرزمین  این  محصــل 
نیســتند.  این گونه  کــه 
عالقه شــان و یــا حداقل 
عالقه شــان  اصلی تریــن 
عوالم  در  و  نیست  این گونه 
می کنند  ســیر  دیگــری 
به مراتب زیباتر و دل آراتر. 

با  عمدتــًا  دختــر  ایــن 
حرف  می رود،  َور  موبایلش 
می زند و حرف می شــنود؛ 
پیامک  و  می زنــد  پیامک 
هم  مقابل  طرف  و  می گیرد 
معلوم اســت که چه کسی 

است!
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زیست فناوری از منظر علم هراسی 
در سینمای علمی تخیلی

مهندسی توده گوشتی در برابر دوربین سینما

هر مخلوقی به طــور حتم از خالق 
ویژگی های  و  تأثیر می پذیرد  خود 
خالقــش را در خود نهفتــه دارد. 
انســان  خصلــت  برجســته ترین 
به عنوان کامل ترین مخلوق خداوند 
بر زمین، کمال جویی است، چراکه 
ولی  اســت؛  خالقش کمال مطلق 
در مورد آنچه به دســت انسان، از 
سیاره  این  بروی  ابتدای حضورش 
می توان  چه  ساخته شــده  خاکی، 
گفت؟ ساخته های دست انسان نیز 
اضدادند.  جمع  صانعشان  همچون 
آنگاه کــه انســان یک دســت در 
زلف یار دارد و نگاهش به ســمت 
نور آنچه پدید می آورد، روشــنگر 
راه اســت و اســباب خیر الضرر و 
الضــرار، ولی هــرگاه خــود را در 
مرکز عالم می نشــاند و در ظلمات 
نفــس خویــش کورمال کورمــال 
دست به صنع می برد، آن می سازد 
که در بهترین حــال برای عده ای 
اســت  منفعت  موجب  درزمانــی 
دیگر  درزمانــی  دیگــران  برای  و 
موجب ضرر و زحمــت. از  زمانی 
که بشر برای گردش آسوده تر چرخ 
زندگی دست به اختراع و ابداع زد، 
همواره گروهی معترض را در برابر 
خویش داشــته و گروهی موافق را 
در پس. باگذشــت زمــان، دامنه 
دست  ســاخت  فناوری های  تأثیر 
بشر گسترده تر و حواشی موافقین 
و مخالفین آن نیز پر ســر و صداتر 
گشته اســت. با ورود جهان به ویژه 
جناح غربی و ســکوالر آن به عصر 
رنسانس و شــکوفایی علوم، بسیار 
بودند هنرمندانی و یا دانشــمندان 
شدند  دست به قلم  که  خوش ذوقی 
و به مدد قــدرت جادویی کلمات 
تصویــر  بــه  را  آرمان شــهرهایی 
کشــیدند کــه در آن فناوری های 
همچون  تکنولوژیک  بهشتی  نوین 
می آورده اند.  پدید  را  »آتالنتیس« 
آرمان شــهرهایی کــه در آن هــا 
انســان رها از هرگونه رنج فیزیکی 
تمــام وظایفش را به ماشــین ها و 
ابزارها سپرده و خود بدون دغدغه 

روزگار می گذرانــد. چند قرن بعد 
با گسترش و پیشــرفت تکنولوژی 
آرمان شــهر فرضی دانشــمندان و 
دوســتداران تکنولــوژی چندصد 
گذشــته تا حدودی میســر شد، 
ولــی عطش ســیری ناپذیر بشــر 
پــی گرفتند.  را  افق های جدیدی 
فنــاوری  آرمان شــهرهای عصــر 
اطالعات و فضــا و ربات ها، محلی 
بود که در آن جسم انسان بی اعتبار 
گشــته و ذهن او اصالــت می یابد. 
حال بشــر می خواســت با افزودن 
زوائــد الکترونیکــی و مکانیکی به 
کالبد انســان، دســت بــه خلقت 
توانایی های  بــا  هایی  ســایبورگ 
مافوق بشــری بزند. حتی گروهی 
کــه آرزوی جاودانگی را در ســر 
می پروراندند، روزی را تصور کردند 
که ذهن آن ها همچون یک نرم افزار 
الکترونیک  تراشــه های  روی  بــر 
یک ربات بارگذاری شــده و از این 
تواناتر  هایی  انسان-ماشین  طریق 
و از ظن آن ها متکامل تــر و البته 
نامیرا و جــاودان متولد می گردد. 
ناگفته نماند که در عصر حاضر بر 
تن تعدادی از ایــن آرزوها جامعه 
عمل پوشانده شــده است. امروزه، 
شــاهد دوربین هــای بیومکانیکی 
هســتیم که همچون چشم انسان 
کار می کنند و بــه مغز نیز متصل 
پاهــای  و  دســت ها  می گردنــد. 
از  که  ساخته شــده اند  مکانیکــی 
طریق تراشه های متصل به سیستم 
عصبی کنترل می شــوند. تمام این 
اما  کوچکی  نمونه های  دستاوردها 
واقعی از تکنولوژی هایی اســت که 
مشــابه آن ها را تنها در آثار علمی 

تخیلی دیده ایم.
بــا تولــد زیســت فناوری و دانش 
ژنتیــک و پــس ازآن فرارســیدن 
آخرین انقالب علمی یعنی انقالب 
علمی  رویاهــای  زیســت فناوری، 
بشــر نیز شــکل جدیدی به خود 
گرفت. دانشمندان تکنوکیش عصر 
اَسالف  همچون  نیز  زیست فناوری 
خویــش کالبد انســان را ناقص و 

محدود و شــکننده می دانســتند 
می کشــیدند  را  روزی  آرزوی  و 
کــه در آن بتــوان با مهندســی 
بازآفرینــی شــگرفی را  ژنتیــک 
در کالبــد انســان ســامان داده و 
انســان را به یک گونه، بــه گمان 
خویــش، متکامل تر ارتقــا دهند. 
در آخرین دهــه از قرن بیســتم 
اولین ســال های ســده جدید،  و 
قدم هــای بزرگــی در تحقق این 
نقشه  تکمیل  برداشته شد.  آرزوها 
ژنوم انســان و انجام موفقیت آمیز 
را  برخی  حیوانــات  شبیه ســازی 
امیدوار کرد کــه در آینده نزدیک 
خواهند توانســت بر عرش خدایی 
تکیــه زده و انســان را همچــون 
یک سیســتم زنده مطابق سلیقه، 
خواست، نظر و اهداف خود طراحی 
کنند. این گروه بر این تصور بودند 
که با رمزگشایی از ژنوم انسان حال 
قادر خواهند بود تا با برطرف کردن 
به ســوی  را  انســان  پیری  عوامل 
بیماری ها  ببرند، تمــام  جاودانگی 
را از وجود انسان ها ریشه کن کنند، 
تمامــی محدودیت هــای فیزیکی 
انســانی را با بازطراحی کالبد او از 
را  انســانی  ببرند، جنین های  بین 
طوری طراحــی کنند که با محیط 
زندگی خود از بیشترین تطبیق و 

هماهنگی برخوردار باشند.
فناوری  تأثیر  به موازات گســترش 
در زندگــی بشــر و افزون شــدن 
تالش ها بــرای گســترش هر چه 
نیز  بسیاری  تردیدهای  آن،  بیشتر 
در رابطــه با تأثیر ایــن فناوری ها 
بر حیات، جایــگاه و حتی ماهیت 
بــه دنبال  انســان مطرح گردید. 
آن نیز گروهی بر آن شــدند تا در 
مطلوب  تکنولوژیک  بهشــت  برابر 
برخی دانشــمندان تکنوکیش، در 
البه الی صفحات رمان ها و بر روی 
پرده نقره ای سینماها دوزخی را به 
تصویر بکشند که مدافعان متعصب 
تکنولوژی سعی در پنهان کردن آن 
داشــته اند. نگاه متضاد و نامطمئن 
این دست از معترضین به گسترش 

امیرحسین منصوری
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طراحی اَبَرسربازان آینده در

 لوله های آزمایش البراتوارهای نظامی
بســیاری بر این حقیقت معترف اند که بخش قابل توجهــی از تکنولوژی های 
فعلــی محصول تحقیقــات نظامی بــوده و پس از ده ها ســال اســتفاده در 
محیط های نظامی نسخه بی خطری از آن به دست جوامع غیرنظامی می رسد. 
مراکز تحقیقــات نظامی همواره ده ها قدم از ســایر مراکــز تحقیقاتی جلوتر 
هســتند و بر روی پروژه هایی مشغول به کار می باشــند که نمونه های آن ها 
را شــاید تنها بتوان در آثار علمی تخیلی مشــاهده کــرد. در حال حاضر، در 
گوشه گوشــه دنیا مؤسســات نظامی به دوراز توجه افکار عمومی در حال کار 
بر روی تولید جنگ افزارهای نوینی هســتند که از طریق فناوری های زیستی 
تولید می شــوند، جنگ افزارهایی همچــون یونیفرم های ارگانیــک باقابلیت 
تغییر رنگ، استتار، پوسته ســخت در برابر اصابت گلوله و محافظت سربازان 
در برابر حسگرهای دشمن، ماشــین های زرهی با پوشش خود ترمیم شونده، 
میکروارگانیسم های خورنده الستیک، شیشــه و فلز و بسیاری موارد دیگر... 
با دستیابی به چنین تجهیزاتی قدم بعدی این گونه مؤسسات شاید مهندسی 
کالبد ســربازان برای انجام هرچه بهتر عملیات ها نظامی باشد. بدین ترتیب، 
اگر روزی در میادین نبرد به ســربازان مجهز به آبشــش و یا دارای عضالتی 
باقدرت چند برابر یک انسان عادی مواجه شدیم، چندان جای تعجب نخواهد 
بود. شــاید روزی فرابرســد که مهم ترین ســالح های بیولوژیک میادین نبرد 
سربازانی باشند که از طریق فناوری های زیستی به توانایی های ویژه ای مجهز 
شده اند. ســینمای علمی تخیلی نیز در 10 سال گذشــته توجه ویژه ای را به 
پدیده خلق اَبَرسربازان معطوف کرده و با مرور ســینمای ده سال گذشته به 
نمونه های جالب توجهی برخواهیم خورد. البته الزم به ذکر اســت آثار مشهور 
در این زمینه تا حدودی از ماهیت انتقادی و علم هراســی مورد انتظار فاصله 
گرفته اند و سعی داشــته اند با تدابیری همچون متوجه کردن تقصیر به اقلیت 
خودســری در مجموعه های نظامی ســرمایه گذاران و سیاست گذاران نظامی 
خود را راضی نگه دارند. در برخی آثار نیز الیه های پنهانی به چشم می خورند 
که سعی دارند هژمونی نظامی ابرقدرت های مطرح در این زمینه را به مخاطب 
القا کرده و افکار عمومی جامعه را نیز برای پذیرش ابرســربازان ویژه، به عنوان 

جنگ افزارهای بیولوژیک آینده، آماده کنند.

افسارگســیخته تکنولــوژی، ابتدا 
نــوک پیکان خویش را به ســمت 
تکنولوژی ها ارتباطــی، رایانه ای و 
رباتیک گرفت و ربات های شورشی 
عصیانگر  کامپیوتر  هال  ترمیناتور، 
ادیســه فضایــی، ماتریکس هوش 
تصویر  را  اســتثمارگر  مصنوعــی 
نمود. بانفوذ فناوری های زیستی و 
اوج گیری علوم پزشکی و زیستی، 
تیغ تیز منتقدان متوجه این حوزه 
از دانــش گردیــده و درنتیجه آن 
در جنگ های  کلون ها  از  ارتشــی 
ســتاره ای، لشــکری بی انتهــا از 
زامبی هــای مبتالبــه ویروس های 
سبزرنگ  غول های  آمبرال،  شرکت 
ســاخته آزمایشــگاه های ارتــش 
تاریخ  ماقبل  دایناسورهای  آمریکا، 
پارک ژوراســیک و نظــام طبقات 
زیستی در دنیای متحور نو و پایگاه 
فضایی گاتــاکا بر پرده ســینماها 

نقش بستند.
درون مایــه این گونه آثــار درواقع 
هشــداری بود به بشــر که ادامه 
به  اســت  ممکن  کنونــی  رونــد 
خودش  اطرافش،  جهــان  نابودی 
و هویــت  عواطــف  ارزش هــا،  و 
انســانی منجر گردد. عالوه بر این 
آثــاری ازاین دســت توانســته اند 
تصویــر کم وبیــش دقیقــی را از 
عقاید، برداشــت، ارزیابی و نگرش 
عمومــی جامعــه و هنرمنــدان و 
همچنیــن ترس هــا و تردیدهای 
آن ها نســبت به مقوله تکنولوژی 
و به ویــژه فناوری های زیســتی را 
نمود دهند. آثــاری که منحصراً به 
می پردازند  زیســت فناوری  مقوله 
قابل تأملی  و  مهــم  پرســش های 
را مطرح می نمایند کــه برخی از 

مهم ترین آن ها بدین شرح اند:
»پــس از ارتقــا کالبد انســانی از 
طریق مهندسی ژنتیک و ترکیب با 
انسان به چه چیزی  سایر گونه ها، 
انســان  آیا  تبدیل خواهد شــد؟؛ 
قادر خواهد بــود از طریق تکامل 
مصنوعــی جانــوران غیرانســانی 
هوشــمندی را تولیــد نماید؟؛ آیا 
سلول های  دســت کاری  طریق  از 
تولیدمثلــی می تــوان جنین های 
انســانی را به گونــه ای سفارشــی 
طراحی کرد؟؛ آیــا همچون رمان 
مشهور دنیای متحور نو اثر آلدوس 
هاکســلی ایجاد یک نظام طبقاتی 
ژنتیک  از طریق مهندسی  زیستی 

امکان پذیر اســت؟؛ آیا در صورت 
وجــود چنیــن فناوری هایی تنها 
عده معــدودی از متمولین جامعه 
که از پــس پرداخــت هزینه های 
آن برمی آینــد از وجــود این نوع 
فناوری ها بهره مند شده و به تدریج 
طبقه ای برتر و دست نیافتنی را در 
جامعــه ایجاد خواهند کــرد؟؛ آیا 
شــرکت های فعال در ایــن زمینه 
داشــتن  اختیار  در  بــا  می توانند 
اطالعــات ژنتیکــی انســان ها بر 
سرنوشت جامعه نیز حاکم گردند؟ 
شبیه سازی شــده  انســان های  آیا 
ازنظر حقوقی، اخالقی و هویتی با 
انسان های طبیعی یکسان خواهند 
بود؟؛ آیــا فناوری های زیســتی و 
محصوالت آن حیات بشر را تهدید 

خواهند نمود؟«
بسیار  ازاین دســت  پرســش هایی 
فراوان انــد، ولــی تصویــر مربوط 
به زیســت فناوری در آثــار علمی 
تخیلی از چند دسته محدود فراتر 

نمی رود:
1. اســتفاده از زیســت فناوری به 

 منظور ایجاد جنگ افزارهای نوین
2. تــالش برخی برای تســلط بر 
فرآینــد تکامــل حیــات و ایجاد 

گونه های جدید
3. پاک سازی نژادی برای به کمال 

رساندن بشر
4. پیامدهــای مخرب و پیش بینی 

 نشده آزمایش های ژنتیکی
5. بعد اخالقی و هویتی در مسئله 

شبیه سازی انسان
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فیلم اقتباسی اســت از یک بازی 
رایانه ای موفــق به همین نام و در 
آن یک افسر اداره پلیس نیویورک 
به نــام »مکــس پین« بــا بازی 
»مارک والبرگ« در جستجو برای 
یافتن قاتلین همسر و فرزندش با 
باند توزیع مواد مخدر مواجه  یک 
می شــود که ماده محرکی به نام 
»والکــری« را در بیــن جوانــان 
شــهر نیویورک توزیــع می کنند. 
در جریان جســتجوهایش  مکس 
والکــری درواقع،  درمی یابد کــه 
یک ِســُرم تقویت کننده آزمایشی 
رزمی سربازان  توان  افزایش  برای 
ارتش است که توسط یک شرکت 
دارویــی به نام »ایســیر« و تحت 
تولید  ارتــش آمریــکا   نظــارت 
به  والکری  پروژه  اســت.  می شده 
علت عوارض جانبی منفی ِســُرم 
بر افــراد تحت آزمایــش تعطیل 
از کارکنان  تعدادی  ولی  می گردد 
شرکت ایسیر به صورت غیرقانونی 

آن را در شــهر توزیــع می کنند. 
از خود،  فیلم در بخش کوتاهــی 
قابل دسترســی  و  ســاده  کاربرد 
نمایش  بــه  را  از زیســت فناوری 
می گذارد. برای تولید ابرســربازان 
لزوماً  بشری  مافوق  توانایی های  با 
نباید از دســت کاری های پیچیده 
عقیده  به  ژنتیکی کمک گرفــت. 
انســان  بدن  فیلــم  ســازندگان 
دارای پتانســیل های ناشناخته ای 
اســت که در صورت آزاد شــدن 
تأثیــرات شــگرفی را بــه همراه 
خواهد داشــت. ســرم والکری در 
این فیلــم ابزاری اســت که تمام 
را  ســربازان  درونی  پتانسیل های 
آزادکرده و به آن هــا توانایی های 
ظریفی  نکته  می بخشــد.  ویژه ای 
در این فیلم وجود دارد که شــاید 
در نگاه نخســت نظــر مخاطب را 
این  ســازندگان  نگاه  نکند.  جلب 
فیلم نســبت بــه مقولــه فناوری 
از  تســلیحاتی  استفاده  و  زیستی 

آن کاماًل انتقادی نبوده و بیشــتر 
ســعی داشــته اند نظــری مبهم 
الطرفین  مرضــی  حــدودی  تا  و 
را ارائــه دهند. ســرم والکری در 
این فیلم، مفهــوم متضادی را به 
در  والکری  می گــذارد.  نمایــش 
نام  اســکاندیناوی  اســطوره های 
یک عقاب اســاطیری اســت که 
در فرهنــگ وایکینگ ها فرشــته 
نگهبان ســربازان در میدان جنگ 
بوده و روح آن ها را پس از کشــته 
شــدن در میدان جنگ به بهشت 
پروژه  مدیران  اســت.  می رسانده 
از  اثــرات آن  بــرای تبلیــغ  نیز 
عباراتی همچون »اســلحه جدید 
ما در جنــگ برعلیه تروریســم« 
یــا ، »اســتحکام بخش پیروزی«، 
اســتفاده می کننــد. در مقابــل، 
مصــرف نابجــای آن توهماتی را 
در مصرف کننده هــا ایجاد کرده و 
آن ها را به مرز جنون می رســاند. 
در انتهــای فیلــم نیــز وقتی که 

ســرکردگان باند قصد دارند برای 
سرپوش گذاشــتن بر اعمال خود 
مکــس را در رودخانــه یخ زده ای 
همین  از  اســتفاده  کننــد،  غرق 
ســرم به مکس کمــک می کند تا 
توان خــود را بازیافته و خود را از 
ســرمای کشــنده رودخانه نجات 
دهــد. در ســکانس پایانــی نیز 
مکس به واســطه مصــرف همین 
ســرم این توانایی را پیدا می کند 
تا یک تنــه در برابر باند ایســتاده 
و همــه را تــا نفر آخر تــار و مار 
کند. نقش دوگانــه ای که در این 
فیلم برای محصــوالت تکنولوژی 
دارد  قصد  درواقع  پرداخته شــده 
دامن تکنولــوژی را از گناه تطهیر 
کرده و تقصیر را به گردن معدود 
ضدقهرمانان قصــه بیندازد که از 

آن به درستی استفاده نکرده اند.
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سال 2012
در مقایســه با »مکس پیــن«، ایده 
علمی مطرح شــده در »میراث بورن« 
به مراتب فنی تر، پیچیده تر و همچنین 
باورپذیرتر به نظر می رســد. داستان 
میراث بورن نیز همچون سه قسمت 
قبل مجموعه فیلم های »هویت بورن« 
به افشاگری در مورد پروژه های نظامی 
ســازمان های امنیتی دولــت آمریکا 
پرداخته اســت. این بار نوبت به پروژه 
که همچون  می رســد  »ســرانجام« 
پروژه های مشــابه خود سعی داشته 
برای انجام عملیات های فوق محرمانه 
موردنظر ســرویس های امنیتی خود 
نیروی ویژه تربیت کنــد. البته، مراد 
از نیــروی ویــژه در ایــن مجموعه 
فیلم ها بیشــتر تروریست های دولتی 
آموزش دیــده یا به عبــارت دقیق تر 
ماشین های کشــتار زنده و متحرکی 
است که بدون پرســش درباره سوژه 
مأموریــت، به بهترین شــکل ممکن 
مأموریت خود را به انجام می رسانند. 
در قسمت های قبل، واحدهای آموزش 
برای تبدیل کــردن داوطلبان خود به 
بیشــتر  حرفه ای،  فوق  آدمکش های 
از روش های ذهنی و روان شــناختی 
و دارویــی بهره برده انــد و مخلوقاتی 
را ایجاد کرده اند کــه برخالف ظاهر 
معمولی خود دارای توانایی شــگرفی 
هســتند. ولــی در قســمت چهارم 
اَبَرسربازان پروژه »سرانجام«، محصول 
دســت کاری های ژنتیکــی ظریف و 
مؤثری هستند که از طریق واردکردن 
بدن  به  مهندسی شــده  ویروس های 
آن ها انجــام می پذیرند. ســازندگان 
»میراث بورن« بــرای باورپذیر کردن 
ادعای علمی خویش بــه توضیحات 
مبهــم و دم دســتی اکتفا نکــرده و 
ماشــین های کشــتار موجود  تولید 
در فیلم را تنها به یک ِســُرم ســاده 
همچون والکری منتســب نکرده اند. 
در صحنــه ای از فیلم یک خانم دکتر 
بیوشیمیســت و از دســت اندرکاران 
پروژه که به واسطه حوادث داستان با 
قهرمان فیلم »آرون کراس« که یکی 
از همین تروریست های مهندسی شده 
است، همراه شده، و در قالب دیالوگی 
پیچیده و طوالنی سعی می کند یک 

پروسه پیچیده علمی را که تنها برای 
متخصصیــن قابل درک اســت برای 
تماشاگر به زبانی ساده توضیح دهد که 

خواندن آن خالی از لطف نیست:
»فرض کــن که میخواي بدن انســان 
رو تغییر بــدي یا نقصــی رو برطرف 
کنی یا قســمتی از بدن رو ترمیم کنی 
یا بخشــی رو ارتقا بــدی. اگه بخواي 
مهندســي ژنتیک انســان رو دوباره 
یه سیســتم  به  نیاز  کني  برنامه ریزی 
پیام رســان ژنتیکي داري و هیچ چیزی 
بهتر از ویروس نیست مثل یه چمدونه، 
تغییرات ژنتیکــي موردنظر رو درونش 
می گذاری و بدن رو با اون ویروس آلوده 
می کنی و اون ویروس ها خودشــون رو 
به سلول هاي هدف میرسونن، اما بردن 
اون ویروس ها به جایــی که میخواي و 
به روشــي که میخواي مثل یه کابوسه، 
مگر اینکه نقشه اش رو داشته باشي. یه 
اتفاق وحشتناک در »فورت دتریک« در 
سال 1985 افتاد. پنج تا از پژوهشگرها 
در آزمایشگاه کشــته شدن یه فاجعه 
هیلکات«  که مجبور شــدن »دن  بود 
را  تا خسارات  بیارن  »استنفورد«  از  رو 
برآورد کنه. اون رفت اونجا و یه نقشــه 
رو  ویروسی  گیرنده های  از  باورنکردنی 
کشــف کرد ؛حاال اون یه نقشه داشت. 
در بدن تو تغییرات جزیــی در دو تا از 
کروموزوم هات  ایجادشــده. قرص هاي 
فیزیکي  تغییــرات  به  مربوط  ســبز، 
هستند که باعث می شن درصد جذب 
پروتئین ها در میتوکندری ها یک ونیم 
درصد افزایش پیدا کنه. اما همین یک 
ونیم درصد افزایش به افزایش قابل توجه 
و  حرارت ســلولي، کارآیی ماهیچه ها 
اکسیژن رســانی منجر شده. قرص های 
آبی مربــوط به افزایش بهره هوشــی 
هســتند، البته تاثیرشــون بیشتر از 
عصبي،  سلول هاي  بازسازی  این هاست 
حساسیت پذیري بیشتر، افزایش قدرت 
افزایش توانایي تحمل  حواس پنج گانه، 
درد. این مهم ترین تکامل انجام شده در 

هدف گیری ژنتیکي در تاریخ علمه.«
استفاده از زیست فناوری در سینمای 
علمی-تخیلــی، جلــوه جدیــدی از 
قهرمان را بــه عالم ســینما معرفی 
می کند. ابرسربازان پروژه »سرانجام« 
و یا پروژه »تردستون« در قسمت های 

پیشین، در ظاهر انسان های معمولی 
به نظر می آیند و به هیچ وجه شباهتی 
به قهرمانان هالیوودی دهه هشــتاد 
و نــود همچــون »راکــی«، »رمبو« 
و »آرنولــد« ندارند، ولــی می توانند 
یک تنه با دســت خالی چند نفر را با 
ســرعت از پای درآورنــد؛ از موانعی 
چندطبقه  ســاختمان های  همچون 
بدون هیچ ابزاری باال روند، در بدترین 
شــرایط آب و هوایــی دوام بیاورند، 
در هنگام خطر، خونســردی خود را 
حفظ کنند و به ســرعت برای مواجه 
بــا آن تصمیم گیری و عمــل نمایند 
و یا با ســرعت در خیابان های شلوغ 
رانندگی کنند؛ ذکــر این نکته خالی 
از لطف نیســت کــه »آرون کراس« 
قبل از پیوستن به پروژه »سرانجام«، 
از ضریب هوشی پایین تر از یک انسان 
معمولــی برخوردار بــوده و به کمک 
دســت کاری فرمانــده اش در پرونده 
پزشــکی وی توانســته به ارتش راه 
پیدا کند. قهرمانــان زاده تکنولوژی 
زیســتی برای قهرمان شدن در اغلب 
مواقع، فرآیند »شــدن« را طی نکرده 
و رنج و مرارتــی را تحمل نمی کنند. 

البته به جز دردهای ناشــی از مصرف 
داروها، ســرم هــا و یــا  فرآیندهای 
ژنتیکی  تغییر  برای  زیستی موردنیاز 
و بیوشــیمیایی که معموالً موقتی و 
زودگذر هستند. برخی همچون آرون 
کراس قبل از قــرار گرفتن در معرض 
فعل وانفعاالت زیســتی از توانایی یک 
انســان معمولی نیز بی بهره بوده اند. 
بسیاری از آن ها حتی به انتخاب خود 
قهرمان نمی شوند و از سر تصادف وارد 
یک آزمایش علمی زیستی می شوند. 
این دســت قهرمانان در مقایســه با 
قهرمانان با عضالت پوالدین و بازوهای 
ستبر و یا مبارزان بی باک بااراده راسخ، 
برای مخاطب قابل دسترس ترند. تنها 
کافی اســت یک قــرص کوچک و یا 
یک شیشــه محتوی یک مایع رنگی 
را سر کشیده و در چشم به هم زدنی 
به ابرقهرمانی باورنکردنی تبدیل شد. 
حال این پرســش مطرح می شود که 
در جهانی که قهرمان شدن این گونه 
برای همه امکان پذیــر بوده و کاالیی 
قابل فــروش بر ســر هر بازار باشــد، 
قهرمان بــودن چه معنایــی خواهد 

داشت؟

)Bourne Legacy( میراث بورن
کارگردان: تونی گیلوری

بازیگران: جرمی رنر،  راشل ویز، ادوارد نورتون
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دکتر ویکتور فرانکشتاین
دکتر »فرانکشــتاین« شاید اولین 
شــخصیت از این نــوع در تاریخ 
تحت  کتابــی  از  که  سینماســت 
پرومتئوس  یا  »فرانکشتاین  عنوان 
)سال  مری شلی  نوشــته  مدرن« 
در  اســت.  اقتباس شــده   )1818
برای  فرانکشــتاین  شلی،  داستاِن 
غلبه بر مرگ روشــی را برای زنده 
کردن بافت های ُمرده ابداع کرده و 
پس از کنار هــم قرار دادن اعضای 
بدن مردگان و زنــده کردن آن ها 
و  شــیمیایی  ترکیبات  به وســیله 
هیوالی  یک  الکتریســیته  جریان 
وحشی دو و نیم متری با چشمانی 
زردرنــگ و عضــالت و رگ و پی 
بیــرون زده خلــق می کنــد که 
درنهایــت به قاتل فرانکشــتاین و 
تقریباً نیمــی از خانواده اش تبدیل 
می شــود. انگیــزه »مري شــلي« 
براي نوشــتن رمان »فرانکشتاین« 
در ابتــدا چیزي جز یــک رقابت 
دوستانه بین او، همسرش و دو تن 
از دوســتانش براي نوشتن بهترین 
قصه ژانر وحشت و پر کردن اوقات 
فراغتشــان نبــود، ولــي در انتها 
رماني به رشــته تحریر درآمد که 
به عقیده برخي، نقطه آغاز ادبیات 
علمي-تخیلــي به شــمار می آید. 
پرومتئوس  یا  فرانکشــتاین  رمان 
جدید از حیث ادبــي،  درام قصه و 
بسیاري  نکات  شــخصیت پردازی 
را در خــود نهفتــه دارد که ذکر 
تمام آن هــا از حوصلــه این بحث 
خارج اســت، ولي آنچــه این اثر و 
اقتباسات سینمایي آن را براي این 

مهم می کند خود شخصیت  مقاله 
دکتر فرانکشــتاین اســت. ویکتور 
شلي،  داســتان  در  فرانکشــتاین 
کارکردی دوگانه دارد. از سویي بر 
مقام انسان خدایي بشر در منظومه 
گذاشته  اومانیســتی صحه  فکري 
و از ســوي دیگر تجســدي از یک 
پرومتئوس جدید است که به گمان 
شلي با ایستادن در برابر طبیعت و 
مخالفت بــا قوانین آن جانش را بر 
سر اشــتیاقش براي دســتیابي به 
از دست می دهد.  نوین  دانش های 
بســیاري معتقدند نــام »ویکتور« 
در رماِن شــلي برگرفتــه از کتاب 
»بهشــت گمشــده« جان میلتون 
است که در آن میلتون براي اشاره 
به مقام خداوندي از نام »ویکتور« 
استفاده می کرده است. نقل قولی از 
کتاب »بهشت گمشده« در صفحه 
ابتدایــي رمان شــلي و همچنین، 
خواندن بخشــي از کتاب بهشــت 
داستان  هیوالی  توســط  گمشده 
دریکــی از فصــول میاني شــاید 
گواهي بر این مدعا باشــد. شلي با 
این نام گذاری دانســته یا نادانسته 
انساِن ســکوالر را به مقام خدایي 
ارتقــا می دهد که حتــي می تواند 
آفرینــش و حیات را نیــز در کف 
قدرت خویش گرفتــه و به میل و 
را  موجــودات جدیدي  اراده خود 

خلق نماید.
برگزیــدن صفــت »پرومتئــوس 
فرانکشــتاین،  دکتر  براي  جدید« 
کارکــردي به مراتــب پیچیده تــر 
را بــه ایــن شــخصیت می افزاید. 

یــا «پرومته« در  »پرومتئــوس« 
اســاطیر یونان، آخریــن بازمانده 
به دســتور  »تیتان« هاســت که 
»زئوس«، انسان را آفریده، و به جز 
ســاختن آتش همه چیــز را به او 
می آموزد. پرومته به ســبب عشق 
خود بــه آدمیان آتــش را دزدیده 
و در اختیار انســان قــرار می دهد 
و  زئوس نیز پرومتئــوس را تا ابد 
در کوه های قفقاز به بند کشیده و 
عقابي را بــر او می گمارد تا هرروز 
تکــه ای از کبــد او را بخــورد. در 
نیز همچون  ویکتور  شــلي،  رمان 
پرومتئــوس، انســان یــا حداقل 
موجودي شبیه به انسان می آفریند 
و درنهایت، تــاوان عمل خویش را 
باجانــش می پــردازد. پرومتئوس 
براي بشر مدرن و سکوالر امروزي 
نمادي اســت که تمدن و دانش را 
از قلمرو خدایــان ربوده و با تقدیم 
آن بــه بشــر او را بــه موجودي 
متمــدن تبدیــل می کنــد. بدین 
ترتیب، از نگاه شــلي، درنوردیدن 

مرزهاي طبیعــت و خلق دنیاهاي 
نیست،  امري مذموم  نه تنها  جدید 
بلکه حماســه ای اســت که در آن 
پرومتئــوس داســتان بــه قیمت 
جانش از مرزهــاي ناممکن دانش 
می گــذرد و جهاني نویــن را براي 
می گــذارد.  یــادگار  به  دیگــران 
بســیاري از شــخصیت های غالباً 
منفي ســینماي علمــي تخیلي از 
را  رنگي  کم وبیش  تاکنون  گذشته 
پذیرفته اند.  فرانکشتاین  ویکتور  از 
بنابراین، با توجه به تحلیلي که در 
مورد شــخصیت دکتر فرانکشتاین 
ارائه گردید می تــوان ادعا کرد که 
بسیاري از آثار علمي تخیلي که از 
درون مایه ای علم هراسانه برخوردار 
قیل وقال  تمام  برخالف  هســتند، 
خــود، به نحــوي نامحســوس و 
پنهاني، خواســته و ناخواســته بر 
تالش بشــر براي ورود بی اجازه به 
قلمروي ممنوعه الهــي مهر تأیید 

زده اند.

جنون علمی پرومته های جدید برای سیطره بر حیات

 مهندسی کالبد انســانی در آثار علمی تخیلی همیشه جنبه نظامی ندارد. 
ســینمای علمی-تخیلی پر از دانشــمندان جنون زده ای است که با ادعای 
کامل کردن کالبد انســان و رســاندن آن به نقطه کمال، بدن او را طعمه 
آزمایش های دیوانــه وار خود می کننــد. پیش از پیدایش زیســت فناوری 
مدرن، تنها ابزار در دسترس فیلم ســازان برای نشان دادن این جنون علم 
کالبدشکافی و داروسازی بود. شــخصیت هایی همچون دکتر فرانکشتاین، 
دکتر مورو و دکتر جکیل، نمونه های بارز دانشــمندان دیوانه ای هســتند 
که در ســال های ابتدایی قرن بیســتم از کتاب های علمی-تخیلی به پرده 
ســینماها راه یافتند و هریک ســعی داشــتند با کمک فناوری زمان خود 
انســان را به موجود دیگری تبدیل کنند که از ظن خود متکامل تر اســت 
و حال با رســیدن به قرن بیست و یکم، مهندســی ژنتیک همچون چوب 

جادویی قصه پریان به کمک آن ها آمده است.
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از  وقتــی 
ی  ســینما
علمـــــی 
تخیلــــــی 
ســخن به میان 
نمی توان  می آیــد، 
از قهرمانان کتاب های 
مصــور چیــزی نگفت. 
با شــکل گیری ســینما، 
قهرمانــان کتاب های مصور 
نیز به تدریــج صفحات رنگین 
مجالت مصــور را ترک کرده 
و راهی پرده هــای نقره ای 
باجان  تا  شــدند  سینما 
پرده  بــر روی  گرفتن 
هیجان  ســینماها، 
خود  داستان های 
بیش  از پیش  را 
قهرمانان  کنند. 
کتــاب هـــای 
مصور قدیمــی 
نیرویــی  از 
مافوق بشــری 
ر  برخـــــوردا
بودنــد کــه یا 
از زمــان تولد با 
آن هــا بــوده و یا 
طــی یــک حادثه 
ایجــاد  آن هــا  در 
گردیده بــود. ولی در 
نسخه های ســینمایی و 
علم  پیشرفت  به موازات 
جهان  در  تکنولوژی  و 
واقعی، ســعی شــده 
تــا یــک علت 

علمی برای این توانایی های مافوق 
بشری بیان گردد. با توجه به تأثیر 
زیست فناوری برجهان مدرن امروز، 
طبیعی است که چند نمونه از این 
ابرقهرمانان ســینمایی شــده نیز 
قدرت خــود را مدیون این فناوری 
ازجمله  باشند. شخصیت »هالک« 
ابرقهرمانانی اســت که از ابتدا نیز 
با فناوری ارتباط تنگاتنگی داشته 
اســت. پیشینه شــخصیت هالک 
به رمــان »ماجــرای عجیب دکتر 
جکیل و آقای هایــد« برمی گردد 
که در سال 1886 توسط »روبرت 
لوییس اســتیون سون« به نگارش 
درآمد و داســتان دانشــمندی را 
روایــت می کــرد که بــا خوردن 
یک دارو بــه یک جانــی دیوانه و 
وحشــی تبدیــل می شــود. رمان 
»روبــرت لوییس« منبــع اقتباس 
و الهام داســتان ها، نمایشنامه ها و 
فیلم نامه های بســیاری بوده است 
»هالک«  فیلم هــای  ازاین بین  که 
و »هالک شــگفت انگیز« اختصاصاً 
بــه شــخصیت و پیشــینه هالک 
می پردازد. در »هالک«، سازندگان 
فیلم سعی کرده اند تصویری علمی 
و باورپذیــر را درباره نحــوه تولد 
هالک ارائه کرده و به جای داروهای 
ژنتیک  مهندسی  از  عجیب وغریب 
به عنــوان علــت خلق ایــن غول 
ســبزرنگ بهره برده اند. مخاطبان 
تماشاگرانی  ازاین دست  فیلم هایی 
هســتند کــه به قصد ســرگرمی 
انتخاب کرده  این گونه فیلم هــا را 
و بــه همین علت، ســازندگان نیز 
به جهــت درگیــر نکــردن ذهن 
علمی  با مســائل  مخاطب خــود 
از دالیل علمی  قابل توجهی  بخش 
را در درون تیتــراژ جــا داده اند. 
فیلم از همان لحظات نخســت با 
تصاویر ســریعی از یــک آزمایش 
علمی آغــاز می شــود و هم زمان 
تیتــراژ چنددقیقه ای  نمایــش  با 
دادن  نشــان  بــا  نامتعارفــش 
تصاویــری از انجــام آزمایش های 
علمی بــر روی نمونه های حیوانی 
پروســه  یک  مشــاهدات،  ثبت  و 
علمی چندســاله را در چند دقیقه 
خالصــه می کند. جالب تــر آنکه، 
گویا کارگردان ایــن تیتراژ را برای 
متخصصین علوم زیســتی ساخته 
اســت، زیرا تصاویر به قدری سریع 
و موجز  هســتند که اگــر با روند 

یک تحقیق علمــی در حوزه علوم 
نمی توانید  نباشــید،  آشنا  زیستی 
متوجه شــوید که در خــالل این 
تصاویــر درهــم و آشــفته یــک 
آرزوی علمی بــزرگ یعنی تقویت 
قوای جســمانی انســان به وسیله 
در  موجودات  ســایر  ژنوم  افزودن 
حال نمایش اســت. باکمی دقت و 
کند کردن ســرعت فیلم می توان 
دید کــه محققــی به نــام دکتر 
»دیویــد بنر« در یک آزمایشــگاه 
محرمانه در یک پایــگاه نظامی به 
نام پایگاه صحرا ســعی دارد برای 
افزایــش قدرت سیســتم ایمنی و 
همچنین مقاومت بدن انســان در 
به ویژه  برابر آســیب های خارجی، 
تشعشــات رادیواکتیــو از طبیعت 
بنر ســرانجام  بگیــرد. دکتر  الگو 
موفق می گردد تا چند صفت خاص 
را از چنــد موجود زنــده ترکیب 
کرده و بــه یک ترکیــب ژنتیکی 
برســد که همچون عروس  پایدار 
دریایــی دارای سیســتم ایمنــی 
سریع و پرقدرت است، مانند ستاره 
دریایی قادر به ترمیم جراحت های 
خارجی می باشد، مانند مارمولک ها 
در برابر ســموم از مقاومت باالیی 
برخوردار اســت و همچــون خیار 
برابر ضربــات خارجی  در  دریایی 
از طریق ســفت و متورم شدن از 
خود مقاومت نشان می دهد. نکات 
منحصربه فردی »هالک« را از سایر 
آثار مشابه متمایز می کند. در آثار 
مشــابه، همواره شــاهد یک واحد 
نظامی مخفی و تا حدودی خودسر 
هستیم که با اهداف منفعت طلبانه 
این آزمایش هــا را دنبال می کنند، 
ولــی در این فیلــم علی رغم آنکه 
هســتند،  نظامی  پــروژه  مدیران 
ولی هــدف آن ها تنهــا محافظت 
از ســربازان در برابر حمالت اتمی 
ذکرشده و جالب تر آنکه، سرهنگ 
رأس به عنــوان مافوق پــروژه در 
برابر خواسته دکتر بنر برای انجام 
آزمایش هــای انســانی مخالفــت 
کرده و دکتر بنر نیــز برای تحقق 
آرزوهــای بلند پروازانــه خویش، 
خود نقش موش آزمایشــگاهی را 
بازی می کند. ترکیب ژنتیکی پس 
از تزریق به دکتــر بنر به ژنوم وی 
نفوذ کــرده و بدون اطــالع دکتر 
بنر به صورت غیرفعال به پســرش 
انتقــال می یابد.  »بــروس« نیــز 

)Hulk( هالک 
کارگردان: آنگ لی

بازیگران: اریک بانا، جنیفر کانلی
محصول 2003 
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)X-Men Origins:Wolverine( سرآغاز مردان ایکس: ولورین
کارگردان: گوین هود
بازیگران: هیو جکمن

محصول 2009

ویژگی های پنهان در بدن »بروس« 
نیز در سی سالگی و به علت تماس 
با اشــعه گاما فعال شده و درنتیجه 
این  از  »هالک« متولد می گــردد. 
لحظه بــه بعد، هــرگاه که بروس 
در معرض یک  محرک احساســی 
قوی یا یک فشــار فیزیکــی قرار 
می گیرد، سیستم ایمنی ارتقا یافته 
او به سرعت فعال می گردد، پوست 
بدنش همچــون عــروس دریایی 
تحریک شــده ســبزرنگ می شود، 
توده گوشــتی بدنش چند ده برابر 
افزایــش می یابــد، با یــک پرش 
می تواند چنــد کیلومتر را در چند 
ثانیه طی کند، می تواند موشــکی 
را در هوا بگیــرد، برجک تانکی را 
با دســت خالی از جا  بَکَند، اغلب 
سالح های سنگین و نیمه سنگین 
متعارف به او کارگر نیســتند و در 
یــک کالم در عرض چنــد ثانیه از 
یک انســان معمولی به یک غول 
سبزرنگ چندم تری به نام »هالک« 
تبدیــل می شــود که همــه و در 
رأس آن ها ارتش قصــد نابودی او 
رادارند. پس از ظهــور »هالک« و 
آشــکار شــدن توانایی های مافوق 
بشــری اش مجدداً پــای ارتش به 
میان آمده و ســران ارتش ســعی 
می کنند تا راز این اســلحه جدید 
و ناخواســته را کشــف نمایند که 
تقریباً تمــام حــوادث ادامه فیلم 
و حتــی دنبال آن یعنــی »هالک 
شــگفت انگیز« را رقــم می زنــد. 
هالک نیز همچون »آرون کراس«، 
قهرمانی ناخواسته و برآمده از یک 
آزمایــش مخفیانه اســت و دارای 
ویژگی های منحصربه فردی اســت 
که او را از سایر قهرمانان کتاب های 
ازجمله  متمایــز می کنــد،  مصور 
اینکه، تحت کنترل بروس نیست. 
هالک نیمه پنهانی از بروس اســت 
کــه درنتیجه تنش عصبــی بیدار 
شــده و با تغییر دادن ظاهر بروس 
به یک غول ســبزرنگ چندم تری 
غیرقابل کنترل ظهور کرده و با رفع 
تنش دوباره به خواب رفته و بروس 
را تنها می گــذارد. این نیمه پنهان 
عصیانگر و مخرب درواقع، اشاره ای 
اســت به نیمه پنهان شیطانی بشر 
کــه در این فیلم به مــدد فّناوری 
ظهور یافته و اثــرات مخربی را به 

بار می آورد.

ایکــس:  مــردان  »ســرآغاز 
یکی  سرگذشــت  به  ولورین« 
شــخصیت های  جذاب ترین  از 
کتاب های مصور کمپانی مارول 
می پردازد  »ولوریــن«  یعنــی 
که ابرقهرمانی اســت با عمری 
تقریبــاً نامحــدود و توانایــی 
ویژه کــه او را قادر می ســازد 
واردشــده  جراحت هــای  تــا 
ترمیم  به ســرعت  را  به خــود 
نماید. ولوریــن یکی از هزاران 
شــخصیت مجموعه کتاب های 
اســت  ایکس«  »مردان  مصور 
که هر یک به ســبب داشــتن 
خاص  ژنتیکــی  جهــش  یک 
از یــک توانایی مافوق بشــری 
برخوردار هســتند که آن ها را 
از ســایرین متمایــز می نماید. 
ایکــس«  »مــردان  داســتان 
زمانی بــا زیســت فناوری گره 
فیلم »سرآغاز  می خورد که در 
یک  ولورین«،  ایکــس:  مردان 

ســرُگرد ارتــش ایاالت متحده 
آمریکا به نام ســرگرد »ویلیام 
اســترایکر« تصمیــم می گیرد 
تولد  بــرای  انتظــار  به جــای 
جدیــد،  جهش یافته هــای 
آن ها  یافتــن  برای  جســتجو 
و یــا حتی  صــرف هزینه های 
کدهای  یافتــن  بــرای  گزاف 
ژنتیکــی عامــل بــروز صفات 
ابرانســانی، عناصــر ژنتیکــی 
انسان های  به  را  جهش یافته ها 
عادی انتقــال دهــد و از این 
طریق، اَبَرســربازان جدیدی با 
چندین توانایــی منحصربه فرد 
را ایجــاد نمایــد. تالش هــای 
اســترایکر درنهایت بــه تولید 
XI ختم می شود که  اســلحه 
درواقع، انســانی برخــوردار از 
چندیــن جهــش ژنتیکی برتر 
همچون   XI اســلحه  اســت. 
ولورین از توانایی ترمیم سریع 
از  اسکلتی  و  بافتی  آسیب های 

است،  برخوردار  آمانتادیوم  فلز 
قــادر به تله پــورت )جابجایی 
ثانیه(  از  در کســری  مکانــی 
با چشــمان  بــوده و می تواند 
خود اشــعه لیزر شــلیک کند. 
 ، XI بتوان گفت اسلحه  شاید 
بر  مبتنی  ایده  جنون آمیزترین 
زیست فناوری است که تاکنون 
بسته  نقش  پرده ســینماها  بر 
است. اســلحه XI ضدقهرمانی 
پرقدرت تــر از هــر ابرقهرمان 
کتاب هــای  در  موجــود 
برخــالف  و  اســت  مصــور 
مجموعــه  جهش یافته هــای 
محصول  کــه  ایکس  مــردان 
در  هســتند،  طبیعت  دســت 
ارتش  مخفی  آزمایشــگاه های 
که  است  ساخته شــده  آمریکا 
از ایــن نظــر، ایده ای بســیار 

قابل تأمل است.



26

سال بیست و یکم | شماره 454 | مردادماه 1393بین الملل

لل
الم

ن 
 بی

ای
نم

سی

لفت  مخــــا
سرمایه گذاران 

انجام  بــا  پــروژه 
فاز انســاني، کالوین و 

الســا تصمیم می گیرند تا 
پنهان از چشــم روســای خود 

آزمایش هــای فــاز انســانی را پی 
گرفتــه و درنهایت موفق می گردند 
تا از تلفیق بخش هایی از ژنوم یک 
دهنده انسانی مؤنث و ژنوم جینجر 
جنیني را بســازند که »درن«  نام 
دارد. »درن« در فیلــم در حقیقت، 
کمپانــی  نــام  شــده  معکــوس 
ســرمایه گذار پــروژه یعنی صنایع 

دارویی NERD  است. 
پس از تولد »درن«، مابقي جریان 
فیلم عمدتاً به نمایش تقابل مثلث 
الســا، کالیو و فرزند دست سازشان 
»درن« می گذرد کــه پس از طي 
مســیري نفس گیر و پر افت وخیز 
به تبعیــت از پی رنگ طرح شــده 
به مــرگ کالیو  فرانکشــتاین  در 
به دســت »درن« و سپس کشته 
شدن »درن« به دســت السا ختم 
 Splice می گردد. یکي از نکاتي که
را از آثار مشــابه متمایــز می کند، 
تجسم شخصیت دانشمند کنجکاو 
علم زده و تا حدودی تکنوکیش در 
قالب یک زن اســت. هرچند که در 
این فیلم کالیو در تمام مدت فیلم 
با السا همراه است، ولی آنچه روایت 
پیچیدگی های  می بــرد  به پیش  را 
شخصیت الســا اســت. السا شاید 
ازنظر توانایی علمی و فنی همیشه 
یک قــدم از کالیــو عقب تر باشــد 
و به نوعی دســتیار به شــمار آید 
ولــی بلندپروازی هــای جاه طلبانه 
السا اســت که تمام اتفاقات را رقم 
می زند. این الســا اســت که کالیو 
را ترغیب می کند تا فاز انســانی را 

دید  از  پنهان 
پیگیری  روســای شــرکت 

از تولید ســلول های  کنند. پــس 
اجازه  بدون  السا  بنیادی هیبریدی 
کالیو ســلول های هیبریــدی را با 
تخمک لقاح می دهد و پس از تولد 
»درن« نیز در برابر خواست  کالیو 
برای از بین بردن »درن« مخالفت 
می کند و در تمــام این لحظات نیز 
بهانه اش کمک به بیمارانی اســت 
که شــاید از طریق درن بتوانند به 
درمان آن هــا کمک کننــد. البته 
هر دو خــوب می دانند که این ایده 
خدمت به بشریت تنها نقابي است 
براي پوشش بلندپروازی های علمي 
و تالش آن ها براي جاي گرفتن در 
تاالر مشــاهیر علم. به نظر می رسد 
که این ویژگی الســا تــا حدودی 
تحریف شده  داستان های  از  برآمده 
تورات و انجیل اســت که در آن ها 
حوا در بهشــت آدم را می فریبد تا 
از میــوه درخت ممنوعــه بخورد. 
البته سازندگان فیلم از همان ابتدا 
از خــوردن میوه درخــت ممنوعه 
دفاع کرده و تا حــدودی حق را به 
الســا می دهند. گواه ایــن نظر نیز 
جمله ای اســت که در ابتدای فیلم 
از زبان ویلیام بارلو به عنوان مسئول 
اجرایی پروژه ادا می شود که درواقع 
جمله ای است که در ستایش السا و 
کالیو در نشریه Wired چاپ شده 

است: 
قرار  »اگــر 
نبــود انســان در قلمــرو 
خداوند وارد شود، پس چرا خداوند 
نقشــه راه را در اختیار او قرار داده 

است؟!«
السا نیز همچون دکتر مورو و سایر 
دارای  ازاین دســت  شخصیت های 
پیچیدگی یا بهتر بگوییم تناقضات 
درونی اســت. الســا در مقایسه با 
برخوردار  از عواطف کمتری  کالیو 
است و اصاًل تمایل به بچه دار شدن 
ندارد و حتی در بخشــی از فیلم به 
شــوخی به کالیو می گوید که بهتر 
است بچه دار شدن  را به بعد از پیدا 
کردن راه حلی برای ایجاد حاملگی 
در مردان موکول کنند. در مقابل، 
پس از تولیــد »درن« به تدریج به 
او عالقمند می شــود، عالقه ای که 
از یک توجه علمــی کنجکاوانه به 
نتیجه موفقیت آمیز آزمایش هایشان 
فراتر رفته و جای خــود را به یک 
عاطفــه مادرانه می دهد. الســا در 
مواجه با درن بیــن دو بعد درونی 
خویش حیران اســت. از یک ســو 
حس مادرانه اش او را در مقام حامی 
تمام عیار درن قرار می دهد که البته 
در انتها درمی یابیــم که این حس 
مادرانه چندان هــم بی دلیل نبوده 
 DNA و السا بدون اطالع کالیو از
خود به عنوان نمونه دهنده انسانی 
برای تهیه سلول های بنیادین درن 

)Splice( ترکیب
کارگردان: وینچنزو ناتالي

بازیگران: آدرین برودي، السا کست
محصول 2009

Splice یا »ترکیب«، فیلم کم خرج 
و بی نام  و نشــانی است که در طول 
زمان نمایش در گیشــه ناکام ماند، 
ولی به عقیده بسیاری از منتقدین 
از داســتان پخته، جذاب و دقیق و 
ظرایف و نــکات علمی قابل توجهی 
بهره برده بود. معنــاي Splice در 
واژگان تخصصــی ژنتیک مولکولی 
با آنچــه در فیلم مطرح می شــود 
متفاوت است. Splice در این فیلم 
قطعات  ترکیب  معنای  به  بیشــتر 
DNA مربوط به موجودات مختلف 
و تولید یک موجــود زنده دو رگه و 
یا چند رگه اســت. درواقع، اتفاقی 
که در این فیلم رخ می دهد ازلحاظ 
محتوایی و ایده اولیه تفاوت چندانی 
با داستان فرانکشتاین و جزیره دکتر 
مورو نــدارد و در نهایت، موجوداتی 
که از زیر دست دانشمندان موجود 
در تمامی این آثار بیــرون می آید 
پازل هایی ســه بعدی هستند که از 
به هم چسبیدن قطعات مربوط به 

جانوران مختلف شکل گرفته اند.
Splice بــا معرفی دو دانشــمند 
 DNA پیشــرو در زمینه ترکیب
ارگانیسم های مختلف به نام »کالیو 
نیکولــی« و »الســا کســت« آغاز 
می گردد که توانســته اند بــا ابداع 
 DNA یک فن جدیــد و ترکیب
مربــوط بــه موجــودات مختلفی 
ماهی  اســب،  پرنــده،  همچــون 
کانگورو، مارمولک، گیاه، حلزون و... 
موجودی جدید به نام »جینجر« را 
بسازند که بیشتر شبیه به یک کرم 
غول آســا اســت که قادر به تولید 
پروتئین های دارویی مهم هســت. 
کالوین و السا پس از رسیدن به این 
موفقیت قصد دارند DNA انسانی 
را نیز به این موجود دست ساز خود 
اضافه کرده و از این طریق مدل های 
هیبریــدی را به دســت آورند که 
می توانند در مطالعه بیماری های با 
زمینه ژنتیکی همچون پارکینسون، 
آلزایمر، دیابت و برخی انواع سرطان 
مفید واقــع گردند؛ عملــی که به 
گمــان آن ها می توانــد بزرگ ترین 
پیشرفت پزشکی قرن باشد. پس از 
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استفاده نموده اســت. ولی از سوی 
دیگر نیمه ی دانشــمند و خانواده 
گریز السا سبب می شود تا در برخی 
مواقع همچون مادر ســخت گیرش 
به شدت درن را تحت فشار قرار داده 
و حتی درصحنه ای درحالی که درن 
هوشیار اســت، همچون یک موش 
آزمایشــگاهی از او نمونه بــرداری 

می کند.
Splice برخــالف ســایر فیلم های 
مشابه خود به ماهیت و ویژگی های 
موجود حاصل از تفکرات دانشمندان 
تکنوکیش داســتان توجه ویژه ای را 
معطوف کرده است. درن در این فیلم 
چه ازلحاظ بیولوژیک و چه ازلحاظ 
روان شناختی دارای ظرایف بسیاری 
اســت که نشــان از توجه و تعمق 
ســازندگان فیلم دارد. درن از لحظه 
تولد تا سکانس پایانی دائماً در حال 
رشد و دگردیســی است و تقریباً در 
هر سکانس ویژگی جدیدی از او برای 
تماشاگر معرفی می گردد که از این 
حیث، نمونه جالب توجه برای بررسی 
دیــدگاه هنرمندان و دانشــمندان 
سکوالر غربی به موضوع خلقت خود 
بنیاد است. درن در روزهای ابتدایی 
تولد بیشتر شبیه به یک جوجه بدون 
پَر اســت که سری شــبیه به گربه، 
تنه ای شبیه نوزاد انســان و پاهای 
همچــون شــترمرغ دارد و به علت 
ســرعت باالی رشد ســلول هایش با 
سرعتی چندین برابر یک انسان رشد 
و یا به عبارت بهتر دگردیسی می کند. 
درن پس از چند هفته بیشتر به یک 
دختربچه چندســاله شباهت دارد و 
به تدریج به یک دختر جوان با ظاهری 
کم وبیش اغواکننده باهوشی نزدیک 
به یک کودک حدوداً ده ساله تبدیل 
می گــردد؛ البته اگر یــک دم دراز با 
نیشی زهرآگین در انتهای آن، سری 
بدون مو و پاهای همچون شترمرغ و 
همچنین قدرت بدنی باال و غیرعادی 
و میل به گوشت خواری و شکارش را 
در نظر نگیریم. السا و کالیو برخالف 
انتظار تماشــاچی تقریباً هیچ چیز از 
موجود دست ساز خویش نمی دانند 
و به تدریج، با ابعاد ناشناخته او آشنا 
می شــوند. آخرین غافلگیری السا و 
کالیو و همچنین تماشاگر به سکانس 
پایانی و زمانی مربوط می شــود که 
درمی یابند درن قادر است  جنسیت 

خود را نیز تغییر دهد.
پایان بندی Splice در مقایســه با 
پایان بنــدی فرانکشــتاین و جزیره 

دکتر مورو چرخــش عظیمي را به 
نمایش می گذارد. درن در ســکانس 
پایانی تغییــر جنســیت داده و به 
یک  شبه انسان عضالنی با بال هایی 
پوستی تبدیل می گردد که برخالف 
درن به شــدت درنده و حیوان صفت 
اســت، تا جایی که الســا را ربوده و 
همچون حیوانات وحشــی در فصل 
جفت گیری به  او تجــاوز می کند. 
کالیو برای نجات السا با درن درگیر 
شده و پس از مجروح کردنش خود 
به دســت درن کشــته می شود  و  
درنهایت، الســا نیز با دســت خود، 
فرزند ناخلف نیمه جانــش را از پای 
درمــی آورد. درن و کالیو می میرند 
ولی الســا، دانشــمند کنجــکاو و 
مجنون قصه زنده است و همچنان 
از آرزوهایش دست برنداشته و این 
بار خود را ســوژه آزمایش هایش 
الســا  آخر،  درصحنه  می کند. 
درحالی که از درن آبستن شده 
اســت، قرارداد جدیدی را  با  

ســرمایه گذارش  شرکت 
امضا می کند تا به  موجب 

بـــه  عنــــوان  آن 
ارشـد  پژوهشـگر 

را  آزمایش هـــا 
داده  ادامـــــه 
و پــس از تولد 

فرزنــد درن 
خودش  و 

حــق 
بهره برداری  

را  نــوزاد  از 
نظر  تحــت 

بـه  خـودش 
واگذار  شــرکت 

کند. در آخرین تصویر 
از فیلم الســا و مدیر پروژه در قاب 
پنجره یک ساختمان بلند مشرف  به 
شهر به افق می نگرند که به  نوعی 
مهر تأیید فیلم ساز بر تصمیم السا 
و ادامه روند علمی مورد نظر  او  

به  حساب می آید.
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شــاید آخرین فرانکشتایني که بر 
پرده سینماها ظاهرشده شخصیت 
دکتــر کانــرز در فیلــم »مــرد 
عنکبوتي شــفگت انگیز« اســت. 
نیز  عنکبوتي شگفت انگیز  مرد  در 
همچون ســه قســمت قبل، پیتر 
پارکــر در قالب مــرد عنکبوتي با 
نیروهای خرابکار شــهر نیویورک 
در حال مبارزه اســت و دراین بین 
به حقایق جدیدي از گذشــته اش 
دســت می یابــد. پیتــر اســناد 
مطالعات  بــه  مربــوط  قدیمــی 
را  ریچــارد  مفقودشــده اش  پدر 
قبل  مهروموم هــا  کــه  می یابــد 
در شــرکت آســکورپ در حوزه 
می کرده  فعالیت  زیســت فناوری 
اســت. ریچارد پارکر و همکارش 
کورتیس کانــرز تمام عمر خود را 
صرف ایده ای تحــت عنوان پیوند 
ژنتیکــی بین گونه ای  کرده بودند. 
فرآینــد همچون پیونــد عضو که 
 DNA عضــو،  به جــای  آن  در 
گونه هــای مختلــف بــه یکدیگر 
پیوند می خــورد. آن ها بر این باور 
بودند که بــرای رفع نقایص کالبد 
انسان و درمان بیماری ها، بهترین 
راه حل رفع مشکل از طریق اضافه 
کردن DNA از موجودی اســت 
که توانایی رفــع نقص موردنظر را 
دارا هست. البته دراین بین، انگیزه 
کانرز کمی شخصی تر است. کانرز 
به دلیــل نامعلومی کــه در فیلم 
ذکر نمی گردد، دست راست خود 
را ازدست داده اســت و به همین 
جهت در تالش است تا با تکمیل 
فرآیند انتقــال ژن ترمیم عضو از 
جانورانی همچــون مارمولک ها به 
فیزیکی  نقص  ابتدا  پســتانداران، 
خود را رفع نماید. پیتر با استفاده 
از پدرش  از مدارک به جای مانده 
به کانرز کمــک می کند تا فرآیند 
انتقــال ژن را کامل کرده و بازوي 
خــود را ترمیــم کنــد. ولی یک 
مشــکل همچنــان باقی اســت، 
DNA خارجی پس ورود به بدن 

به صــورت غیرقابل کنترلــی عمل 
کرده و با تأثیر بر ســایر بافت ها، 
کانرز را به یک نیمه انســان نیمه 
مارمولــک عظیم الجثــه تبدیــل 

می کند.
کانرز برخالف فرانکشتاین به جای 
خلق یک موجــود دیگر، هیوالیي 
را در درون خود متولد می کند که 
از این حیث بیشتر شبیه به دکتر 
نیز همچون  کانرز  اســت.  جکیل 
دکتــر مورو و الســا کســت ادعا 
می کنــد که تمامــی فعالیت های 
علمی اش به منظــور کمک کردن 
به بشــر اســت، ولی در زیر نقاب 
رگه هایی  آن ها  تمامی  ظاهرفریب 
جاه طلبانــه  بلندپروازی هــای  از 
و خودخواهانــه دیده می شــود. 

ولی از ســوی دیگــر، کانرز 
مقایســه  در  آنکه  علی رغم 
با دکتر مورو و الســا کست 
از شــخصیت متعادل تــر و 
طبیعی تری برخوردار است، 
دست به جنونی می زند که 
تا  و  خطرناک تر  به مراتــب 

اســت.  پیچیده تر  حــدودی 
کانــرز معتقد اســت کــه پیوند 
نقایص و  بتوانــد  ژنتیکی شــاید 
بیماری هــای انســانی را برطرف 
بااین وجــود حتی  ســازد، ولــی 
کالبد یک انســان بدون نقص نیز 
همچنان ضعیف و شکننده است و 
نیاز به یک دگرگونی عظیم دارد. 
وی در توجیه ایده اهریمنی خود 
در بخشی از فیلم عباراتی را بیان 
می کند که بهتر اســت عیناً ذکر 

گردند:
»من تمام عمــرم را به عنوان 
که  کردم  سعی  دانشمند  یک 
تنهایی  و  ضعف  بدون  دنیایی 
آوردن  وجود  به  برای  بسازم. 
یک بشــر قدرتمند تحقیقات 
چیزی  چنین  اما  کردم  زیادی 
انسان ها  نداشت.  وجود  اصاًل 
قابل ترحم  ضعیف،  مخلوقاتی 
چرا  پس  هستند.  سبک سر  و 
وقتی که  باشــیم  انسان  باید 

این ها  از  بهتر  می توانیم خیلی 
باشــیم، ســریع تر، قوی تر و 

باهوش تر«.
با تولد این ایده، دانشــمند دیوانه 
فیلم نیــز در درون دکتــر کانرز 
متولد می شــود؛ دانشــمندی که 
ســعی دارد با پخش کردن عامل 
تمام  در  تغییردهنــده  ژنتیکــی 
شهر، تمام ســاکنین شهر را چون 
خــود بــه هیوالهــای مارمولک 
مانند، پرقــدرت و تقریبــاً نامیرا 
جالب توجه تر  نکتــه  کند.  تبدیل 
نیــز بخشــندگی کانــرز در عین 
افــرادی  اوســت.  خودخواهــی 
در موقعیــت کانرز طبیعتــاً باید 

دستاوردهایشان را برای خود 
از  و  داشــته  نگاه 

ی  ها و نیر

ق  فــو ما
منافع  برای کســب  طبیعیشــان 
حالیکه  در  ببرنــد،  بهره  بیشــتر 
اقدامــی جنون آمیــز  در  کانــرز 
مطلوب  فیزیکی  کمال  می خواهد 
خویــش را به زور بــه دیگران نیز 
انتقال دهد کــه از این حیث او را 
به شخصیتی منحصربه فرد در آثار 

علمی تخیلی تبدیل می کند.
ســخن آخر اینکه، هر دو محور 
ذکرشــده در این مقالــه زاییده 

برداشــت مادی از جهــان و نگاه 
اومانیستی به انســان است. تفکر 
انسان  برای  روحانی  اصالت  مادی 
قائل نیســت و نقطه کمــال این 
توده گوشــتی را تبدیل شــدن به 
ابرقهرمانــی نامیــرا، پرنده دارای 

تی  عضال
 ، ســتبر

چون  چشمانی 
ده ها صفت  و  عقاب 

برتــر حیوانــی دیگــر 
می داند. حال آنکه، در تفکر 

توحیدی اصالت باروح است و 
بعد جسمانی انسان بستر مناسب 
برای تعالی و کمال روح را فراهم 
می کنــد. دانشــمند و فیلم ســاز 
اومانیســت و مادی گــرا به خود 
اجازه می دهد تا کالبد انســانی را 
ماده خامی متشــکل از بافت ها و 

ســلول ها و ژن ها در نظر گیرد 
که می توان آن را به میل 

و ســلیقه خــود 
داد،  تغییر 

لی  و

انســان موحــد 
کالبد  که  اســت  معتقد 
خداوند  صنع  کامل ترین  انسانی 
بر کــره خاکی اســت و درنهایت 
تکامــل و ظرافــت و هماهنگــی 
خلق شده است و شکستن حرمت 

آن تجاوز به حقوق الهی است. 
تمامی مــواردی که در قســمت 
نخســت این مقاله ذکــر گردید، 
شامل فیلم هایی از تاریخ سینمای 

علمــی تخیلی بودنــد که در 
آن ها به تأثیر زیست فناوری بر 

ماهیت انســانی توجه 
در  است.  شده 
بعد  قســمت 
بررســی  به 
فیلم هــای 

پرداخت  خواهیــم 
که موضــوع آن هــا تأثیر 
زندگی  بر  زیست فناوری 
اجتماعی انسان و جهان 

پیرامون اوست.

)The Amazing Spiderman( مرد عنکبوتي شگفت انگیز
کارگردان: مارك وب

بازیگران: اندرو گارفیلد، اما استون، ریس ایفانز
محصول 2012
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کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام گیرنده 
)Captain America: The First Avenger( 

کارگردان: جو جانستن
بازیگران: کریس اوانز، تامي لي جونز،  هیو ویوینگ

محصول 2011

»کاپیتــان آمریکا« یــک فیلم تبلیغاتــی کامل و پروپاگاندای محض اســت. 
در خالل جنگ جهانی دوم، یــک جوان آمریکایی آرام، ســاده، بزرگ منش، 
وطن پرست و درعین حال الغر و ضعیف بنیه به نام »استیو راجرز« می خواهد 
به عنوان نیروی داوطلب به ارتش بپیوندد، ولی به علت ضعف بدنی چندین بار 
در معاینات ورودی رد می شود. حوادثی او را بر ســر راه یک دانشمند آلمانی 
فراری به نام »آبراهام ارســکین« قرار می دهد که برای ترس از سوءاســتفاده 
ارتش نازی از نتایج تحقیقاتش به آمریکا گریخته و نتایج مطالعات خود را در 
اختیار آمریکایی ها قرار می دهد! دکتر ارسکین با اســتفاده از ِسُرم دست ساز 
خویش و اشــعه ای به نام »ویتا«، اســتیو راجرز را به یک ابرقهرمان به مراتب 
بلندقدتر و عضالنی تر تبدیل می کند که می تواند به ســرعت بَدَود، جهش های 
بلند انجــام دهد و از قدرت عضالنی مافوق بشــری و قــدرت باالی حافظه و 
پردازش مغزی نیز برخوردار اســت. فیلم به قدری در پروپاگاندای خود افراط 
کرده کــه جنبه های منفی اســتفاده از فناوری زیســتی را تمامــاً به نازی ها 
منتسب دانســته و اســتفاده از آن برای ارتش آمریکا را یک ضرورت معرفی 
می کند تا به وسیله آن بتواند هر وطن پرست آمریکایی معمولی را در چشم به 
هم زدنی، بدون نیاز به تمرین های ســخت بدنی و ذهنی به یک ابرقهرمان در 

خدمت صلح جهانی تبدیل کند.
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  داستان فيلم 
فیلم در مدرســه »ســان دی« رخ 
می دهد؛ جایی که معلم شــروع به 
تعریــف دافســتان هایی از انجیــل 
عهد عتیق می کنــد. همان طور که 
او صحبت می کند، تمام شخصیت ها 
جــان می گیرنــد؛ شــخصیت هایی 
کــه به وســیله بازیگران برجســته 
سیاه پوست آن زمان بازی می شوند. 
در فیلم، شاهد قصه هایی از ابراهیم، 
اســحاق و یعقوب، نوح، آدم و حوا، 
موســی و حتی جبرئیل هســتیم. 
ترانه هــای معنوی و موســیقی های 
فیلم  فضــای  بر  بســیاری  روحانی 

حاکم است. 

  يادداشت فيلم 
این فیلم بر اســاس نمایشــنامه ای 
از »مارک کانلی« در ســال 1930 
اســت که موفق  به دریافت جایزه 
شــده بــود و بیــش از پنج ســال 
روی  بــه  آمریــکا  ایالــت   39 در 
صحنــه رفــت. فیلم نامه به وســیله 
بردفــورد« کــه طرح های  »رورک 

مختصــری ارائه داده بــود و کانلی 
و گیبنــی نوشــته شــد و فیلم از 
بازیگران سیاه پوســت استفاده کرد. 
درحقیقت، بــرادراِن »وارنرز« برای 
ساخت این فیلم شــهامت به خرج 
دادند، چراکه صاحبان ســینماهای 
مناطق جنوبــی تهدید بــه تحریم 
این فیلم کرده بودنــد. نقش »دی 
روی  خداســت-  -منظــور  الود« 
بری  »ریچارد  به وسیله  تئاتر  صحنه 
هریســون« بازی می شد، اما قبل از 
اینکه فیلم برداری فیلم آغاز شود، او 
فوت کــرد . بنابراین، ایفای نقش او 
به عهده »رکس اینگرام« گذاشــته 
شد. او همچنین نقش آدم و هزدرل  
را نیز بازی کرد.  تمام دیالوگ های 
و  مکالمــات  اســاس  بــر  فیلــم 
اســت.  سیاه پوســتان  گویش های 
در ایــن فیلم حتی خــدا به صورت 
می شود.  ظاهر  سیاه پوســت  فردی 
کانلی معتقد بــود که در عهد عتیق 
این سیاه پوســت ها بودنــد که برده 
می شدند و به شدت تحت ستم قرار 
داشــتند . بنابراین، آن ها می توانند 

نقش معنوی به عهده داشته باشند.
ازنظــر منتقدان، ایــن فیلم یکی از 
بهترین فیلم های انجیلی اســت که 
چراکه  اســت،  ساخته شده  تاکنون 
نقش  و  نمی کــرد  موعظــه  فقــط 
سرگرم کننده ای نیز داشت. درواقع، 
داســتان ها  دل  در  را  تعالیمــش 
به بهتریــن نحــو و کمترین تالش 
با  قرار داده، به طوری کــه به راحتی 
مخاطب ارتباط برقرار می کرد. یکی 
از بهترین اجزاء فیلم، موســیقی آن 
است که توجه بســیاری را به خود 

جلب کرد.
اگرچه این فیلــم در زمان خودش 
توســط فعاالن حقــوق مدنی مورد 
اعتراض قــرار گرفت، امــا یکی از 
شــش فیلمی اســت کــه در یک 
از  اســتودیوی هالیــوودی، فقــط 
بازیگــران آمریکایــی آفریقایی تبار 

استفاده کرده بود.

مراتع سبز 

  The Green Pastures

ویلیام  کانلــی،  مارک   : کارگردان 

کیگلی       

مارک  بردفورد،  رورک   : فیلم نامه 

کانلی، شریدان گیبنی    

فیلم برداری : هال موهر   

)آدم(،  اینگــرام  رکس   : بازیگران 

ادی  )جبرئیــل(،  اســکارپولک 

روچســتر اندرســون )نوح(، میرتل 

اندرسون )حوا(، ال استوکز )قابیل( 

مدت فیلم : 93 دقیقه 

محصول : آمریکا 1936 
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  داستان فيلم 
ایــن فیلــم بــر اســاس ســریال 
ده ســاعته »انجیل« که از شــبکه 
آمریکا«  »هیســتوری  تلویزیونــی 
پخش می شــد، ساخته شده است و 
بازمانده  آخرین   ، یوحنا  داستان  با 
از حواریون، شروع می شود . او در 
تبعید است و داســتان زندگی اش 

را بازگو می کند. 
یوحنا از عیسی)ع( از زمان تولد و 
بزرگ شــدنش و چگونگی آشنایی 
خــود بــا او می گویــد. او تأکیــد 
می کند که عیسی)ع( پسر خدا بود 
و با بی رحمی کشــته شــد. یوحنا 
از خیانــت یهودا می گویــد که به 
خاطر 30 سکه نقره به رومی ها در 
کشتن عیسی)ع( کمک می کند. او 
از دادگاهی شدن عیسی)ع( و آزاد 
و مصلوب  او  به جای  باراباس  شدن 
شدن عیســی)ع( می گوید و سپس 
از رستاخیز عیسی)ع( سه روز پس 
زبان می آورد  بر  تدفینش سخن  از 
. عیسی مســیح)ع( چهل روز پس 
از رســتاخیز به حواریون می گوید 

کــه بــه سراســر دنیا ســفرکرده 
او  کننــد.  منتشــر  را  پیامــش  و 
ســپس به آســمان عروج می کند 
مختلف  مکان هــای  به  حواریون  و 

می شوند.   رهسپار 
در پایــان فیلم، یوحنــا که اکنون 
مدعی  اســت  کهن ســال  فــردی 
می شــود که تمــام حواریــون به 
خاطر اعتقادشــان کشــته شدند و 
فقط اوســت که زنده مانده است. 
او به بیابان تبعیدشده   و سرانجام 
در آنجا چشم از جهان فرومی بندد 
و سپس عیســی)ع( را می بیند که 
نخواهم  هرگز  او می گوید: »من  به 

مرد و روزی بازخواهم گشت.« 

  يادداشت فيلم 
ســریال  از  بخش هایی  فیلــم  این 
»انجیــل« کــه پخش نشــده بود 
را مورداســتفاده قــرار می دهــد . 
از طرفــی نیز صحنه هــای مربوط 
بــه شــیطان را نشــان نمی دهد، 
زیرا چهــره بازیگر نقش شــیطان  
بسیار شــبیه چهره »باراک اوباما« 

اســت!   آمریکا  فعلی  رئیس جمهور 
 ، خــدا«  »پســر  فیلم  همچنیــن 
و  آدم   ، داوود)ع(  از  صحنه هایــی 
حوا ، خراب شــدن شــهر سدوم و 
سرخ  دریای  شــدن  شــکافته  نیز 
نمایش  به  را  موســی)ع(  توســط 

می گذارد. 
 ســاخت ایــن فیلــم 22 میلیون 
دالر هزینه در برداشــت و توانست 
68 میلیــون دالر در آمریــکا و در 
کشورهای دیگر  فروش کند؛ البته 
نتوانســت نگاه مثبــت منتقدان را 
به خــود جلب کند . آن هــا معتقد 
بودنــد کــه بیشــتر صحنه هــای 
فیلــم بســیار تیره و مبهم اســت 
و نمی توانــد بــا مخاطــب ارتباط 
خوبی برقــرار نمایــد. برخی دیگر 
معتقــد بودنــد کــه فیلم بیشــتر 
به غرب شــباهت دارد تــا دوران 
عیسی مســیح)ع( و داستان بسیار 
مصنوعــی پیــش مــی رود و انگار 
مدرســه فیلم سازی اســت تا یک 

حرفه ای!  فیلم 

پسر خدا 

Son of God

کارگردان : کریستوفر اسپنسر 

فیلم نامه : ریچارد بدســر، کریستوفر 

اسپنسر، کالین سواش، نیک یانگ

فیلم برداری : راب گولدی 

بازیگران : دیوگو مورگادو )عیســی(، 

روما داونی )مریم مقدس(، لیال میمک 

)جوانــی مریــم مقدس(، سباســتین 

ناپ )یوحنا( جــو ردن )یهودا(  امبر رز 

ریوا )مری مگدالــن(، پائول ناپز )آدم(، 

دارســی لینکلن )حوا(، دیوید رینتول 

)نوح(، گــری اولیور )ابراهیــم(، ویلیام 

هیوستون )موسی( 

مدت فیلم : 138 دقیقه 

محصول : آمریکا  2014 
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  داستان فيلم 
در این فیلم زندگی حضرت عیسی)ع( 
و مبارزه اش با انواع ویژگی های انسانی 
چون ترس، تردید، افسردگی، نارضایتی 

و شهوت را به تصویر می کشد.

   يادداشت فيلم 
فیلــم  »آخرین وسوســه مســیح« 
اقتباسی است از رمان بحث برانگیزی 
با همین نــام که توســط »نیکوس 
کازانتزاکیــس« نویســنده یونانــی 
نوشته شده است. در این فیلم عیسی 
مسیح)ع( نه به عنوان فردی مقدس یا 
پیامبری معصوم، بلکه به صورت فردی 
عادی با وسوســه های شــهوانی که 
همواره با نفس اماره درگیر است و از 
درد و شکنجه هراسان است به تصویر 
کشیده شده است.  درواقع، عیسی)ع( 
از همان ابتدا که به رسالت خویش پی 
می برد، چنان وحشت زده می شود که 
سعی می کند با انجام گناهانی مانند 
ســاختن صلیب برای مصلوب کردن 
آزادی خواهان، خود را فرد نامناسبی 

جلوه دهد؛ و یا اینکــه آرزوی ازدواج 
و بچــه دار شــدن دارد. از طرفی در 
فیلــم، حواریون حتی تا زمان شــام 
آخر شک داشتند او عیسی)ع( باشد 
. فیلم به دلیل ارائه تصویری متفاوت 
از عیســی)ع(، خشــم مســیحیان 
واقعــی   دیــن داران  برانگیخــت.  را 
معتقدبودند داســتان فیلم بر اساس 
اهانت آمیزترین  نیست.  مقدس  کتب 
از  بــرای بســیاری  فیلم  ســکانس 
مسیحیان متعصب صحنه ای بود که 
عیسی)ع( با همسرش مریم مجدلیه 
رابطه جنسی دارد. مسیحیان متعصب 
معتقد بودند که این فیلم مردی را به 
تصویر می کشد که دچار عدم تعادل 
روانی اســت و چنین کسی نمی تواند 
پیامبــر خدا باشــد. در آمریــکا نیز 
یــک انجمن مســیحی در نامه ای به 
شرکت یونیورسال، شــرکت سازنده 
فیلم پیشــنهاد داد آماده است تمام 
نســخه های فیلم را خریداری کرده و 
نابود کند. اکران فیلم در کشورهایی 
ماننــد ترکیــه، شــیلی، مکزیــک، 
فیلیپین و ســنگاپور ممنوع شــد و 
در آمریــکا تنها پــس از حذف چند 

صحنــه بــه روی پرده های ســینما 
رفت. در اکتبر ســال 1988 گروهی 
از مســیحیان به داخل سینمایی در 
پاریس که این فیلم را نمایش می داد، 
براثر  پرتاب کردند.  مولوتوف  کوکتل 
آتش سوزی در سینما 13 نفر زخمی 
شــدند. اسکورســیزی، نامزد جایزه 
آکادمی برای بهترین کارگردان شــد 
و همین طور »هارشــی« بازیگر نقش 
»مریم مگدالن« نامزد دریافت جایزه 
»ُگلدن گلوب« بــرای بهترین بازیگر 
زن پشــتیبان و نیز، کیتــل بازیگر 
نقش یهــودا، نامزد دریافــت جایزه 
تمشک طالیی شــد. فیلم با بودجه 
هفت میلیون دالری ســاخته شد و 
فقط نزدیک هشــت و نیــم میلیون 
دالر فروش کرد که البته شکســتی 
برای فیلم محسوب شــد. بااین حال، 
منتقدانی چون »راجرابرت« فقید به 
این فیلم چهار ســتاره از چهار دادند. 
موســیقی متن این فیلــم را »پیتر 
گابریل«، آهنگساز و خواننده مشهور 
انگلیسی ســاخته و اجرا کرده است. 
از دیگر هنرمندانی که در موســیقی 
فیلم ظاهر می شــوند می توان نصرت 

آخرين وسوسه مسيح 

The Last Temptation 

of Christ

کارگردان : مارتین اسکورسیزی 

فیلم نامه : پائول شــریدر، مارتین 

اسکورسیزی، جی کاکز

فیلم برداری : مایکل بالهاوس

)عیســی(،  دوفو  ویلم   : بازیگران 

هــاروی کیتل )یهــودا(، ورنا بلووم 

)مریم مقدس(، باربارا هرشی )مریم 

مگدالن(

مدت فیلم : 164 دقیقه 

محصول : آمریکا ، کانادا  1988 

فاتح علی خان- خواننده پاکستانی-  و 
محمود تبریزی زاده - نوازنده ایرانی 
کمانچه و سنتور-  نام برد. ضبط کل 
صحنه های فیلم در مراکش انجام شد. 
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جمــع می کنــد، امــا در موقعیت 
خطرناکی نیز قرار می گیرد. 

  يادداشت فيلم 
کالــم-  فیلم ســازی  شــرکت 
تولیــد  در  پیشــگام     -calem
فیلم های رنگی شــرکتی موفق در 
فیلم  و  بود  بلیت فروشی  گیشه های 
»از آخور تــا صلیب« بــه یکی از 
فیلم های موفــق دوره خود تبدیل 
شــد . بعدها در ســال 1998 نام 
این فیلــم در فهرســت ملی ثبت 
بهترین  به عنــوان  آمریــکا  فیلــم 
تاریخــی، فرهنگی و  ازنظــر  فیلم 
زیبایی شناســی قرار گرفت. اگرچه 
نوع پوشــش بازیگران فیلم اندکی 
بــا تاریــخ آن زمان مغایر اســت، 
امــا فیلم نامــه »عیســی ناصریه« 
ادعا  آنچه ســازندگان  طبق  ظاهراً 
بر اسناد موجود  می کنند،  منطبق 
در کتاب هــای عهد جدید اســت. 
حدود  ســاخت  هنگام  فیلــم  این 
هزینه  دالر  هــزار  ســیصدوپنجاه 

  داستان فيلم 
ایــن فیلم از محصوالت ســینمای 
صامت اســت و صحنه های آن در 
است  شده  فیلم برداری  فلســطین 
را  عیســی)ع(  وزندگــی  حضرت 
بر اســاس کتاب های عهــد جدید 
بــه تصویر کشــیده اســت . نوید 
گفته  و  داده شــده  تولد عیسی)ع( 
می شــود که او در بیــت اللحم به 
دنیا خواهد آمد و چنین نیز شــد. 
عیســی)ع( بعدها کنار چوپان ها و 
مردهای عاقل زندگی کرد و بزرگ 
شــد. خانواده او پس از اقامت در 
مصر و برای دور ماندن از پادشــاه 
ناصریــه   در    - هیــرود   - وقــت 
زندگی می کننــد و دوران کودکی 
آنجا سپری می شود.  در  عیسی)ع( 
آمده  از ســال ها  عیســی)ع( پس 
انجام رســالت خود،  برای  شــدن 
ســرانجام ابتدا گروهــی از پیروان 
خود را جمع می کند و ســپس در 
و  می پردازد  موعظه  به  مردم  جمع 
معجزاتی به آن ها نشــان می دهد . 
او شــنوندگان بسیاری به دور خود 

یک میلیون  توانســت  اما  برداشت، 
دالر ســود کنــد. همچنیــن فیلم 
از دیــد فیلم هــای کالســیک در 
زمــره بهتریــن فیلم هــای صامت 
اســت که در مورد زندگی حضرت 
اســت.  ساخته شــده  عیســی)ع( 
ســال ها بعــد »لوئیــس مایــر«، 
رئیس  مترو گلدن مایر - شــرکت 
گفت   - آمریــکا  بزرگ  رســانه ای 
این فیلم اولین فیلمی بوده اســت  
هیل  هیــور   - در ســینمایش  که 
ماساچوســت - بــه نمایش درآمد 
فعالیت ســینما  رونــق  موجب  و  
شــد. کارگردان این فیلم »سیدنی 
اولکات«، خود نیــز در فیلمش به 

ایفای نقش پرداخته است. 

از آخور تا صليب

)عيسی ناصريه(

 From The Manger to The

Cross (Jesus of Nazaret)t

کارگردان : سیدنی اولکات

فیلم نامه : جین گانتی یر

فیلم برداری : جورج کی. هالیستر

بالند  هندرســون  رابــرت   : بازیگران 

عیسی(،  دایر)کودکی  پرس  )عیســی(، 

جیــن گانتیــر )مریم مقــدس(، آلیس 

هالیســتر )مریــم مگدالــن(، رابــرت 

مورگان  )یهودا(، ســاموئل  جی.ویگنوال 

)پونتیوس پیالت( 

مدت فیلم : 71 دقیقه 

محصول : آمریکا  1912 
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  داستان فيلم 
فیلم دربرگیرنده پنج بخش اصلی : 
خلقت، حضرت آدم و حوا، هابیل و 
قابیل، کشتی نوح و داستان حضرت 
بخش های  همچنین  است.   ابراهیم 
کوتاه تــری ماننــد تعریــف کردن 
حکایات مربوط به ساخت برج بابل 
و حــوادث مربوط به ویران شــدن 
شهر ســدوم ، یکی از شهرهای قوم 
لوط دارد. ســبک به تصویر کشیدن 
هریک از بخش ها با دیگری بســیار 
متفاوت اســت . بخــش مربوط به 
حضــرت ابراهیــم، بســیار تیره و 
درعین حــال بــا احترام اســت، اما 
بخش مربوط به حضرت نوح بیشتر 
روی عالقه و توجهــش به حیوانات 
متمرکز می شــود. او تمام حیوانات 
چــه گیاهخــوار، چه گوشــت خوار 
و همه چیزخــوار را دوســت دارد . 
گربه هــا )ازجمله شــیرها( فقط از 

شیر تغذیه می کنند. 

 يادداشت فيلم 
»انجیــل: در ابتدا...« کار مشــترک 
ایاالت متحــده و ایتالیاســت که در 
سال 1966 ســاخته شد. صحنه های 
مربوط بــه باغ عــدن در باغ کوچک 
باغ وحشی در ُرم فیلم برداری شد؛ این 
باغ درواقع، باغ گیاه شناسی در حومه 

شهر رم بود.
برای این فیلم پنج نوع کشــتی نوح 
ســاخته شــد. یکی بخــش بیرونی 
کشــتی که در فضای بیرون استودیو 
قرار گرفت و 6/5 متــر طول ، 19/5 
متر عــرض و 15 متر ارتفاع داشــت 
. از این کشــتی  بــرای صحنه های 
طوالنی بار کردن حیوانات توسط نوح 
به درون کشتی اســتفاده شد. دوم، 
بخش درونی که یکــی از بزرگ ترین 
ســازه های داخلی بود که تا آن زمان 
طراحی می شــد و سه عرشه و صدها 
آغل  داشــت و یک ســطح شیب دار 
که از باالی کشــتی تا به پایین قرار 
می گرفت. سازه سوم درواقع اسکلت 
کشــتی بود و   برای صحنه هایی که 
نوح و پسرانش کشتی را می ساختند 

به کار گرفته شــد. کشــتی چهارم 
نشــان دادن صحنه های سیل  برای 
و آب گرفتگی  کنار ســد قرار گرفت 
و کشــتی پنجم درواقع یک کشتی 
مینیاتوری از کشــتی نــوح بود که 
تکان های شــدید براثر توفان را با آن 
به تصویر کشیدند.  هزینه ساخت این 
پنج کشــتی بالغ بر یک میلیون دالر 
بود و ساختشان ماه ها طول کشید و   
بیش از 500 کارگر مشــغول به کار 
بودند. تمام بخش مربوط به کشــتی 

نوح سه میلیون دالر خرج برداشت. 
این فیلــم به طورکلی توانســت نظر 
منتقدان را به خود جلب کند و بیش 
از 15 میلیون دالر در همان روزهای 
اولیه اکران سود کرد و تنها در آمریکا 

توانست 35 میلیون دالرفروش کند. 
ســوی  از  ابتــدا...«  در  »انجیــل: 
آکادمی فیلم ایتالیا به خاطر بهترین 
فیلم بــرداری، تهیه کننــده ، طراحی 
بهترین کارگــردان خارجی  و  تولید 
موفق بــه دریافــت جوایــز »دیوید 
دی دوناتلو« شــد. این فیلم توانست 
جایزه انجمن ملی فیلم ایتالیا را برای 

بهترین طراحی به دست آورد و نامزد 
دریافت جایزه آکادمی برای موسیقی 

شود. 

انجيل: در ابتدا... 

)نمايش در ايران با عنوان کتاب آفرينش( 

 The Bible In the

Beginning...

کارگردان : جان هیستون  

فیلم نامه : کریستوفر فرای

فیلم برداری : جوزپه روتونو

بازیگران : مایــکل پارکس )آدم(، یوال 

برگرید )حوا(، جان هاســتون )ریچارد 

هریس(، جورج سی. اسکات )ابراهیم(، 

آوا گاردنر )سارا(، استفن بوید )نمرود( 

مدت فیلم : 174 دقیقه 

محصول : ایاالت متحده ، ایتالیا   1966 
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  داستان فيلم 
این فیلم در سال 1965 ساخته شد 
و داســتان زندگی عیسی مسیح)ع( 
را از بدو تولــد تا رســتاخیز بازگو 

می کند. 

  يادداشت فيلم 
»بهتریــن داســتانی کــه تابه حال 
گفته شده اســت«  به خاطر حضور 
و  مطــرح  بازیگــران  از  جمعــی 
فیلم  آخریــن  به عنــوان  همچنین 
»کلــود رینــس«- بازیگــر مطرح 
انگلیســی ســینما و تئاتر که ســه 
اســکار  دریافت جایزه  نامزد  مرتبه 
شــده بود و پس ازاین فیلم در سال 
1967 در ســن هفتادوهفت سالگی 
فوت می کند - موردتوجه بســیاری 
قرار گرفت و برای بهترین موسیقی 
زیبایی شناســی  فیلم بــرداری،   ،
)رنگ(، طراحی لبــاس و جلوه های 
ویژه نامزد دریافــت جوایز آکادمی 

شد. 
البتــه  برخــی از منتقــدان فیلم  

معتقــد بودند کــه حضــور تعداد 
باالی بازیگران مطــرح از اهمیت و 
هیبت  عیســی مسیح)ع( و داستان 
به خصوص  است،  کاسته  زندگی اش 
حضور »جان وین« در نقش رئیس 
رومی هــا که بــر صلیب کشــیدن 
عیســی مســیح)ع( نظــر می دهد 
و آن جملــه معــروف را بــر زبان 
می آورد: »واقعاً این مرد پســِر خدا 
برای سیاهی لشکر  بود«.  اســتیونز 
و ســربازان رومی از دبیرســتانی از 
آریزونــا کمــک گرفــت . فیلم نامه 
ایــن فیلم بر اســاس انجیل و دیگر 
نسخه های قدیمی نوشته شده است.   
ابتدا داستان  فیلم به صورت سریال 
رادیویی -چهار قســمت نیم ساعته- 
بر اســاس انجیل در ســال 1947   
پخش شــد و اقتباســی از داستان 
فالتــون اورســلر بود که در ســال 
»ریدردایجســت«  مجله  در   1949

فعالیت می کرد. 
دو ســال نوشــتن فیلم نامــه طول 
کشــید و برای به تصویر کشــیدن 
آن از 352 نقاشــی رنــگ و روغن 
از صحنه های انجیلی اســتفاده شد 

و همچنین47 صحنه در اســتودیو 
هالیوود ســاخته شــد تــا باالخره 
استیونز، کار را شروع کند . استیونز 
حتی برای مشاوره به واتیکان رفت 
و با پاپ جان بیست و سوم مشورت 
کرد و  ســرانجام توانست فیلم را به 
مدت 260 دقیقــه آماده کند. نقش 
بازیگر  یک  به وســیله  مســیح)ع(  
ســوئدی به نام »مکــس وون« که 
بازی  انگلیسی زبان  فیلمی  در  هرگز 
ایفاء شــد. در حقیقت،  نکرده بود، 
اســتیونز می خواســت   فردی این 
نقش را به عهده داشــته باشــد که 
ازنظــر اذهــان عمومی بــه انجمن 

خاصی وابستگی نداشته باشد.  
نســخه اولیه فیلم، 260 دقیقه بود 
که پس از ســه بار تغییر باالخره به 
137 دقیقه کاهش یافت و توانست  
در آمریکا اکران عمومی یابد. البته، 
فیلم چندان موفــق نبود و به دلیل 
ارتباط  با مخاطب  نتوانســت  اینکه 
برقرار کند، ســاخت داستان های بر 
اســاس انجیل تا ســال ها از دستور 

کار فیلم سازان خارج شد. 

بهترين داستانی که 

تابه حال گفته شده است

 The Greatest Story

Ever Told

کارگردان : جورج استیونز

فیلم نامه : جیمز لی برت ، جورج جیمز

فیلم برداری : لویــال گریگس ، ویلیام 

سی.میلور 

بازیگران : ماکس فون سیدو )عیسی(، 

دوروثی مــک گوایــر )مریــم باکره(، 

کلودی  )یحیــی(،  هســتون  چارلتون 

رینز )هیرود کبیر(، جــان وین )رئیس 

سربازان رومی(  

مدت فیلم : 260 دقیقه 

محصول : آمریکا   1965 
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  داستان فيلم 
 - داوود)ع(  مــورد  فیلــم در  این 
دومین پادشاه اســرائیل به روایت 
عهد عتیق - است.  در این روایت، 
داوود پادشــاهی منصف، اما دارای 
خطاهایــی بوده اســت و در فیلم 
خطایی از داوود که منجر به خشم 

خداوند شد به تصویر درمی آید. 
داوود که با کمــک ناتان پیامبر به 
پادشاهی اسرائیل رسیده بود، پس 
از جنگ به اورشــلیم بازمی گردد . 
آمنون  و  -ســلیمان  داوود  پسران 
- مدام با یکدیگــر دعوا می کردند 
و میــکال، همســر داوود لحظه ای 
برنمی داشــت.  ُغر زدن  از  دســت 
میکال دختر ســائول پادشاه قبلی 
اســرائیل بــود و داوود بــه خاطر 
مســائل سیاسی با وی ازدواج کرده 
و کوچک تریــن عالقــه ای بــه او 
نداشــت. همین موضوع، میکال را 
که عاشــق داوود بود را به شــدت 
آزرده خاطر کرده بــود. مدتی بعد، 
هنــگام غــروب داوود از خــواب 
برخاســته و بــر پشــت بام قصــر 

گردش می کند و ازآنجا زن زیبایی 
را در حــال اســتحمام می بیند و 
ســپس در موردش تحقیق کرده و 
متوجه می شود و آن زن ، بث شبع 
دختر الیعام و همســر اوریاه است 
. بااین حال، کســی را به دنبال زن 
فرســتاده و او نزد وی می آید و با 
وی هم بستر می شــود . مدتی بعد 
زن بــه او خبر می دهد کــه باردار 
شده است و داوود ســعی می کند 
همســرش را که به جنگ رفته بود 
را بازگرداند . اما اوریاه با خود عهد 
کرده بــود که تا زمانــی که جنگ 
ادامه دارد و پیروز نشــده باشــند 
از هم بســتر شــدن با همســرش 
نگران  خــودداری ورزد. داوود که 
بود راز او و بث شــبع برمال شود، 
اوریاه را به میدان نبرد و به جلوی 
صفوف می فرســتد تا کشته شود و 
همیــن اتفاق نیز می افتد. ســپس 
داوود با بث شبع ازدواج می کند و 
مدتی بعد پسرشان متولد می شود، 
اما چیزی نگذشته بود که پسربچه 
ناتــان پیامبر که  از دنیا می رود و 
او  ناراضــی بود، به  از رفتار داوود 

کودک  مرگ  که  می دهد  هشــدار 
نشــانه خشــم پروردگار نسبت به 
او و رفتارش اســت.  ناتان عده ای 
را به قصر می فرســتد تا بث شــبع 
را به ســزای اعمالش برســاند، اما 
داوود جلوی آن افراد می ایســتد و 
تقاضای عفو می کند  از خدا  سپس 
و به شــدت غرق در دعا می شــود. 
ســپس از آســمان باران سنگینی 
می بــارد و بدیــن ترتیــب، داوود 
می فهمد کــه خدا او را بخشــیده 

است.

   يادداشت فيلم 
فاکس  فیلم سازی  شــرکت  اگرچه 
قرن بیســتم حق کپی کتاب داوود 
نوشــته داف کوپر ســال 1943 را 
داشت، اما برای ســاخت این فیلم 
از این کتاب اســتفاده نکرد و این 
کتاب تنهــا الهامی برای ســاخت 
فیلم شــد. ســاخت این فیلم یک 
هزینه ای  و  ســال طــول کشــید 
بالغ بر دو میلیــون دالر را به خود 

اختصاص داد و پس از اکران هفت 
میلیون فروش کرد. 

این فیلــم برای بهتریــن فیلم نامه 
، فیلم بــرداری، طراحــی لبــاس، 
موســیقی و زیبایی شناســی نامزد 

جوایز آکادمی شد. 

داوود و بث شبع 

David and Bathsheba

کارگردان : هنری کینگ   

فیلم نامه : فیلیپ دان 

فیلم برداری : لئون شمروی 

بازیگران : گریگوری پک )داوود نبی(، 

ســوزان هی وارد )بث شــبع(، ریموند 

مسی )ناتان(، کایرون مور )اوریاه( 

مدت فیلم : 123 دقیقه 

محصول : آمریکا 1951
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است. بخش اول که در مورد زندگی 
موســی)ع( و ده فرمانــش صحبت 
می کند و یک ســوم فیلم را به خود 
اختصاص داده اســت و بخش دوم 
که قدم به دنیای مــدرن می گذارد 
وزندگــی مــردم را تحــت تعالیم 
ده فرمان نشــان می دهــد. در این 
فضای مــدرن، دو برادر بــه تصویر 
تصمیم هایی  که  می شــوند  کشیده 
کامــاًل مخالف یکدیگــر می گیرند. 
یکی از آن ها تصمیم می گیرد طبق 
تعالیم مادرش بر اســاس ده فرمان 
موســی)ع( زندگی کند و تبدیل به 
نجــاری فقیر می شــود، اما دیگری 
تمــام آن قوانین را نقــض می کند 
و به باالتریــن مدارج دســت پیدا 
نشــان می دهد  فیلم  امــا  می کند. 
که این خوشــبختی موقتی است و 
سرانجام مصیبت باری در پی دارد. 
این برادر مرتکب تمام گناه هایی که 
موســی)ع( مردم را از آن ها بر حذر 
کرده بود شــده، ده فرمان را نقض 
می کنــد و در انتهای فیلم کشــته 

می شود. 

  يادداشت فيلم 
منتقدان از این فیلم بســیار تعریف 
کردند و فیلم توانســت در گیشــه 
کند.  کســب  بســیاری  موفقیــت 
صحنه هــای مهاجــرت در تپه های 
شــنی گودالوپ - نیپومــو در ایالت 
ســانتاباربارای کالیفرنیــا که مکانی 
باستانی است، فیلم برداری شد، زیرا 
این مکان بســیار شــبیه صحراهای 
مصر هســت. آن قســمت از دنیای 
مــدرن فیلــم در سانفرانسیســکو 
فیلم برداری شد. صحنه باشکوه فیلم 
»ده فرمان« با شــکافته شدن آب و 
گذر بنی اسرائیل از وسط آن، جذاب 
و تأثیرگذار پرداخته شده است. فیلم 
با بودجه یک ونیــم میلیون دالری 
ساخته شد و توانســت بالغ بر چهار 

میلیون دالرفروش کند. 
خانم »جنــی مک پرســون« برای 
نوشتن فیلم نامه ابتدا تصمیم داشت 
»ده فرمــان« را به صــورت فصلــی 
بنویســد، اما او و دومیل ســرانجام 
تصمیم گرفتند دو بخش کاماًل مجزا 
- زمان موسی بر اساس کتب مقدس  

و دوران مدرن - داشته باشند. مک 
پرسون چهار شــخصیت اصلی برای 
دوران مدرن »ده فرمــان« در نظر 
گرفت : 1- خانم مــک تویش، مادر 
خانواده کــه ده فرمــان را به روش 
غلطی به کار می گیرد. او به شــدت 
افراطــی و متعصــب، ســنت گرا و 
نماینده جامعــه ارتدکس، ولی زنی 
درستکار، تمیز و قوی مانند بسیاری 
از زنانی که می شناســیم است.  2- 
دختری به نام مری لیگ که چندان 
اهمیتی به ده فرمــان نمی دهد اما 
اســت  خوبی  دختر  روی هم رفتــه، 
.3- دان مک تویش کــه ده فرمان 
را می شناســد، امــا انــکار می کند. 
4- جان مک تویش که ده فرمان را 
به خوبی درک کرده و آن ها را قوانین 
الهی و بدون تغییر می داند. او اگرچه 
متعصب نیست، اما تمام فرمان ها را 
به درستی و مســئوالنه اجرا می کند. 
در این فیلــم او به صورت انســانی 
ایدئال و از آن نوع کــه در باغ خدا 
دیده می شود به تصویر کشیده شده 

است. 

ده فرمان

 The Ten 

Commandments

کارگردان : سیسیل ب.دومیل 

فیلم نامه : جنی مک پرسون

فیلم برداری : برت گلینون، پوریل مارلی، 

آرکی بالد استوت ، جی. اف وستربرگ

بازیگران : تئودور روبرتس )موســی(، 

چارلز دوراشــفورت )رامســس(، جولیا 

فی )همسر فرعون(، جیمز نیل )آرون، 

برادرموسی(  

مدت فیلم : 136 دقیقه 

محصول : آمریکا   1923 

  داستان فيلم 
اولین  فیلــم صامــت موســی)ع(، 
فیلم از ســه گانه های »سیسیل ب. 
دومیــل«،  دربرگیرنــده دو بخش 
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  داستان فيلم 
ایــن فیلم کــه بازســازی فیلم »ده 
فرمــان« قبلــی همیــن کارگردان 
درسال 1923 است ، بر اساس کتب 
مقدس بــوده و کل زندگی حضرت 
موسی)ع( و وقایع حماسی - تاریخی 
آن زمــان را بــه تصویر می کشــد. 
موسی)ع( که فرزندخوانده و شاهزاده 
مصر است، در نوزادی از ترس کشتار 
کودکان مذکر تازه متولدشده عبری 
به وســیله مأموران رامســس توسط 
مادر و خواهرش به رود نیل ســپرده 
می شــود و دست سرنوشــت او را به 
دختر فرعون می رســاند و او نیز پسر 
را به فرزندخواندگــی گرفته و بزرگ 
می کند. موســی)ع( تبدیل به مردی 
قــوی و ژنرالی موفق می شــود و در 
جنگ ها پیروزی هایی کسب می کند 
. او از پیشــینه خود خبری ندارد، اما 
به دنبال رخــدادی با مادر واقعی اش 
روبه رو می شود و تازه آن موقع است 
که می فهمد از تبــار برده های عبری 
اســت. پس از مدتی با برادر و خواهر 
واقعی اش - آرون و میریام - آشــنا 

می شود و از آن به بعد، سعی می کند 
بیشتر با برده های عبری وقت بگذراند 
و آن ها را بشناسد. به دنبال توطئه ای 
در قصر، موســی)ع( بــه قتل متهم 
شده و تبعید می شــود . او در صحرا 
به چوپانی می پــردازد و با خانواده ای 
آشنا شــده که بعد با دختر خانواده-

روزی   . می کنــد  ازدواج   - صفــورا 
موســی)ع( در قله کوه سینا صدای 
خدا را می شنود و خدا به او می گوید: 
»به مصر بازگرد و مردم ستم دیده را 
از بالی فرعون رهاساز«. و موسی)ع( 
هم برای انجام فرمان خدا، راهی مصر 

می شود. 

  يادداشت فيلم 
هزینه ساخت این فیلم بسیار سنگین 
اســت -13 میلیون دالر - و یکی از 
سینمای  تاریخ  فیلم های  بزرگ ترین 
بازیگرانی  هالیوود محسوب می شود. 
کــه در این فیلــم به ایفــای نقش 
پرداختند به 400 نفر می رســند  و 
کارگردان از بازیگران معروف و بنامی 

استفاده کرده است. همچنین فیلم از 
12 هزار نفر سیاهی لشکر و 15 هزار 
رأس حیوان بهره برده اســت. صحنه 
باز شــدن دریای ســرخ با معکوس 
کردن صحنه های فیلم برداری شــده 
از آبشار نیاگارا و بخشی هم آبشاری 
مصنوعی  و ساخت دیوارهای عظیم و 
استفاده از پرده آبی  خلق شد؛ کاری 
که نزدیک به 50 سال است که طرز 
اجرای آن در تمام دانشکده های فنی 
سینما در جهان تدریس می شود. در 
این صحنه از ماکتی بــا اندازه 5/10 
متر ارتفاع و 26 متر طول اســتفاده 
کردند و 15 مخزن بزرگ با جرثقیل  
در آبشــاری مصنوعــی آب ریختند. 
صحنه باز شدن دریا با شش دوربین 
فیلم برداری شــد و پــس از ترکیب 
آن ها،  صحنه های بی نظیری به دست 

آمد.
فیلم در بخش های متعــددی نامزد 
جایزه اســکار شــد و توانست جایزه 
اســکار بهترین جلوه های ویژه را به 
خاطر صحنه به یادماندنی شــکافتن 
دریــا توســط موســی)ع( کــه از 

صحنه های حماسی تاریخ سینماست 
را از آن خــود کند. در ســال 2008 
بنیاد فیلم آمریکا این فیلم را به عنوان 
دهمین فیلم بزرگ ژانر حماســی در 

تاریخ سینما برگزید.

ده فرمان

 The Ten 

Commandments

کارگردان : سیسیل ب. دومیل    

جســی  کنزی،  مک  اینس   : فیلم نامه 

ال.الســکی ، جک گریــس، فردریک ام. 

فرانک 

فیلم برداری : لویال گریگس  

بازیگران : چارلتون هســتون )موسی(، 

یول براینر )رامسس(، آن بکستر )نفری 

تاری(، ایوان دکارلو )صفورا(

مدت فیلم : 220 دقیقه 

محصول : آمریکا 1956



40

سال بیست ویکم | شماره 454 | مردادماه 1393پرونده

ود
یو

هال
ی 

نما
سی

در 
ن 

را
مب

پیا
ی 

یما
س

ه:   
ند

رو
پ

برگــزاری عیــد آزادی قــوم یهود 
)فطیــر( بــود و ایــن شــهر تحت 
فرماندهــی امپراتــوری روم بــود. 
کســانی که علیه جمعیت یهودیان 
تبعیض قائل می شدند و آن ها را آزار 
و اذیــت می کردند، وقتی شــنیدند 
که یک یهودی خود را مســیح)ع( 
دنبال  بــه  و  ترســیدند  می نامــد، 
راه حلی بــرای نابودی او گشــتند. 
البته عده ای از مردم تردید داشتند 
که یک سیاه پوســت بتوانــد پیامبر 
باشد و به دنبال طرح نقشه ای او را 
متهم به کفر گویی کردند . از طرفی 
عیسی)ع( با کمک یکی از حواریون 
در پناهگاهــی مخفــی می شــود . 
مریم مقدس)س(  باور داشــت که 
پســرش به دلیل رنگ پوستش تنها 
به طورکلی رومی ها  خواهد مانــد و 
رنگین پوســت های یهودی را بیشتر 
آزار می دادند. شبی که مسیح)ع( به 
همراه حواریون خود در حال جشن 
عید فطیر بودنــد، او به حواریون از 
برایش  رازی ســخن گفت که خدا 
آشکار کرده بود و ادامه داد در جمع 

ما کســی هســت که به من خیانت  
و مرا بــه کفر گویی متهــم خواهد 
کــرد و تحویــل رومی هــا  خواهد 
داد. پــس از بیان ایــن راز که یکی 
محســوب  عیســی)ع(  معجزات  از 
می شد ، او شروع به درمان بیماران 
کرد، ازجمله نابینایی را شــفا داد و 
مرده ای را زنده کرد. کیفس-رئیس 
سنهدرین ) دادگاه عالی یهودیان (- 
اما  را دید،  اگرچه قدرت عیسی)ع( 
نمی توانست  پوستش  رنگ  دلیل  به 
بــاور کند او مســیح)ع(  باشــد و 
فقط بــا خود اندیشــید او پیامبری 
ماننــد پیامبــران گذشــته یهــود 
است. ســپس یهودا یکی از پیروان 
عیســی)ع(، در برابر 30 سکه نقره 
به عیســی)ع( خیانت کرد و محل 
اختفاء او را لو داد. کیفس، علی رغم 
نصایــح اعضــاء دادگاه یهودیان که 
می خواســتند پای  رومی ها  به این 
مسئله باز نشــود، از سربازان رومی 
خواست که عیســی)ع( را دستگیر 
کنند. عیســی)ع( پس از دستگیری 
به وســیله خیانت یهــودا در دادگاه 

و  محاکمــه  رومی هــا  فرمایشــی 
محکوم به مرگ با صلیب شد. 

  يادداشت فيلم 
نظر  نتوانست  فیلم  این  متأســفانه 
مخاطبان را به خــود جلب کند و 
بهره  بودجه  حداقل  از  ازآنجایی که 
باکیفیتی  تصاویر چندان  بود،  برده 
ارائــه نــداده و به همین ســبب،  
موردنقد منفی منتقدان واقع شــد. 
بودند  معتقد  منتقــدان  همچنین، 
که فیلــم در مورد دادگاه عیســی 
مســیح)ع( و رنجی که بر او رفت 
و نیز تعالیمش چندان ســخنی به 
میــان نمــی آورد و در کل، حرف 
خاصی برای ارائــه ندارد. البته این 
فیلم بخش دومی نیــز دارد که به 
پس  عیسی)ع(  رســتاخیز حضرت 
از مرگ به وســیله مصلوب شــدن 

می پردازد .

رنگ صليب 

Color of the cross

کارگردان : ژان کلود المار  

، جیمز  نلســون  : ژان کلود  فیلم نامه 

تروش ، ژان کلود المار

فیلم برداری : بپائول مین 

بازیگــران : ژان کلود المار)عیســی 

مســیح(، جوان جان ژان )یهودا( ، دبی 

مورگان )مریم مقدس(   

مدت فیلم : 88 دقیقه 

محصول : آمریکا   2006 

  داستان فيلم 
عیســی  صلیب«،   »رنــگ  فیلــم 
سیاه پوســت  فردی  را  مســیح)ع( 
دالیل  بــه  کــه  می دهــد  نشــان 

نژادپرستی مصلوب می شود. 
درواقع 48 ســاعت پایانــی حیات 
عیسی مســیح)ع( به تصویر کشیده 
می شــود. او به همراه دوازده نفر از 
حواریون در شــهر آریمات مشغول 
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  داستان فيلم 
در این فیلــم، زندگی عیســی)ع( بر 
اساس انجیل یوحنا به تصویر کشیده 

شده است. 

   يادداشت فيلم 
این فیلم بر اســاس ترجمه انگلیسی 
انجیل یوحنا )جی ان تی ( ساخته شده 

اســت. درواقع، انجیل یوحنــا از نظر 
ساختار و محتوایی با سه انجیل دیگر 
)متی ، مرقس و لوقا( متفاوت اســت. 
در این انجیل بــه رویدادها و تعالیمی 
از زندگی عیسی)ع( اشاره  شده است 
که در انجیل های دیگر نیامده اســت. 
در ایــن انجیل، تصویــر کامل تری از 
زندگی عیســی مســیح)ع( ارائه شده 
اســت. یوحنا بن زیدی یــا یوحنای 
رســول از حواریون و از دوازده رسول 

برگزیده عیســی)ع( بود. او در انجیلی 
که به رشــته تحریر درآورد، توانسته 
است ادعای الوهیت عیســی)ع( را با 
روشنی بیشتری به اثبات برساند. یکی 
از موارد برجسته این انجیل به تصویر 
کشــیدن حقایق روحانــی و عرفانی 
عیسی مسیح)ع( است و در این فیلم 
سه ســاعته، نهایت تالش بر این بوده 
اســت که خط به خط به حــوادث و 
انجیل یوحنا  رخدادهای ذکرشده در 
به وســیله  بماند. حوادث فیلم  وفادار 
یــک راوی نقل می شــود، بااین حال، 
فیلم چنان گیرا و جذاب ساخته شده 
اســت که مخاطب را تا آخرین لحظه 
روی صندلــی نگه مــی دارد.  فیلم از 
کانادا،  بریتانیــا،  هنرمندان  همکاری 
آمریــکا و نیــز مشــاوره متخصصان 
الهیات در سراســر دنیا برخوردار بوده 
اســت. بیشــتر بازیگران این فیلم از 
افرادی انتخاب شدند که در تئاترهای 
بنام کانادا و بریتانیا بــازی می کردند 
. »انجیل یوحنا« اولین فیلمی اســت 
که بازیگران مطرح در سطح جهان را 
به کار گرفته و موسیقی بسیار زیبایی 

موســیقی هایی  کپی  درواقــع  دارد؛ 
است که در »روز عیسی)ع(« استفاده 
می شود. بیشــتر صحنه های فیلم در 
اســپانیا و صحنه های مربوط به معابد 
در استودیویی در انگلیس فیلم برداری 

شد.   

انجيل يوحنا 

The Gospel of John

کارگردان : فیلیپ ساویل   

فیلم نامه : جان گولداسمیت

فیلم برداری : میروسالو بازاک

بازیگران : کریستوفر پالمر )راوی: صدا(، 

هنری ایان کاســک )عیســی مســیح(، 

اســتوارت بانس )یوحنــا (، دایانا بریمان 

)مریم مقــدس(، لینزی بکســتر )مریم 

مگدالن( 

مدت فیلم : 180 دقیقه 

محصول : بریتانیا ، کانادا ، ایاالت متحده   

 2003
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را به جانشــینی خــود برگزیند و 
از  بر تخت بنشــاند. ســلیمان)ع( 
ســوی خدا صاحب دانایی و هوش 
موضوع،  این  بود.  شــده  سرشاری 
بزرگ تر-آدونیا-  برادر  خشم  باعث 
شــد تا آنجا که علیه بــرادرش به 
نتوانست کاری  اما  پرداخت؛  جنگ 
از پیش ببرد و موقتاً عقب نشــینی 
و وانمــود کرد پادشــاهی برادرش 
فــوت  داوود)ع(  دارد.  قبــول  را 
می کنــد و قدرت کاماًل به دســت 
ســلیمان)ع( می افتــد.  ایــن بار 
آدونیــا بــا کمــک مصری هــا به 
اما بازهم  جنگ برادرش مــی رود؛ 
.از  می کنــد  تجربــه  را  شکســت 
روابط  خاطر  به  سلیمان)ع(  طرفی 
سیاســی و اقتصادی زنان بسیاری 
از کشــورهای مختلف به همسری 
برمی گزیند و بدین ترتیب، ســعی 
دارد بــرای مردمانش رونق و صلح 
فراهم کنــد. اما با آزاد گذاشــتن 
زن هــا در برگــزاری مراســم های 
آیین های خود در اورشلیم، موجب 
روحانیــون  و  مــردم  نارضایتــی 

می شــود. آن هــا می دیدنــد کــه 
اســرائیل  مذهب  خارجی،  مذاهب 
را به خطر انداخته اســت. یکی از 
باید به دنبال  کارهایی که سلیمان 
می داد  انجــام  داوود)ع(  وصیــت 
ســاختن معبدی برای حفظ تابوت 
عهــد کــه فرمان های موســی)ع( 
در آن بــه ثبت رســیده بــود می 
ساخت  و هفت ســال طول کشید 
تا این معبد ســاخته شــد. روزی 
می کند  برگزار  جشنی  سلیمان)ع( 
و در آن جشــن، ملکه ســبا، تیره 
پوســت را می بیند و اســیر عشق 
او می شــود و با او ازدواج می کند 
و هردو صاحب فرزندی می شــوند، 
به  اما ملکه ســبا تصمیم می گیرد 
ســرزمینش بازگردد و سلیمان)ع( 
را با قلبی پر از اندوه ترک می کند. 
ایــن روزهــا ســلیمان)ع(، پیر و 
شکاک و خسته از همه چیز است و 
کردن هرچه  نابود  به  تقریباً شروع 
خدایان  برای  می کند.  بود،  ساخته 
زنان خارجــی اش قربانی می داد و 
دیگر برای رفاه مردم اهمیتی قائل 

نبود، تا آنجا که مشــمول خشــم 
باشکوه  خدا شــد و کشــوری که 
ســلیمان)ع(  دســت  بــه  فراوان 
رســیده بــود، پــس از مرگش به 
دونیم تقسیم شــد و شکوه خود را 
از دســت داد. پس از سلیمان)ع(، 
دو پســرش ســرزمین را به دونیم 
تقســیم کردند و در آنجا حکمرانی 

نمودند.  

  يادداشت فيلم 
و  مطــرح  بازیگــران  از  فیلــم 
بااســتعدادی بهــره بــرده بود که 
توانســته بودنــد در موفقیت فیلم 
نقــش بســزایی داشــته باشــند. 
مذهبــی  منابــع  از  کارگــردان 
به خوبــی اســتفاده کرده اســت و 
با کمتر بــه کار گرفتــن دیالوگ، 

است. تأثیرگذار ساخته  فیلمی 

سليمان 

 Solomon

کارگردان : راجر یانگ     

فیلم نامه : بردلی تی. وینتر  

فیلم برداری : رافائل مرتس   

بازیگران : بن کراس )سلیمان(، آنووک 

آیمی )بث شــبع(، ویویــکا ای. فاکس 

)ملکه ســبا(، مکس ون سایدو )داوود(، 

آمبرتــو اورســینی )ناتــان(، ایان کی 

)آدونیا( 

مدت فیلم : 180 دقیقه 

محصول : آمریکا 1997

  داستان فيلم 
داســتان فیلم از زمانی اســت که 
کهن سال  مردی  داوود)ع(  حضرت 
اســت و قصــد دارد کــه از میان 
مانند  را که  ، سلیمان)ع(  پسرانش 
بــرادر بزرگ تــرش جاه طلب نبود 
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  داستان فيلم 
این فیلــم وقایع پادشــاهان اول و 
دوم اسرائیل)طبق نهمین و دهمین 
فصل کتــاب مقدس( را بــه تصویر 
کشــیده اســت. در فیلم، ملکه سبا 
یکی از متحــدان مصر اســت و با 
فرعون علیه ســلیمان -پادشاه دوم 
اسرائیل- که او را دشمن سرزمینش 
می داند، توطئه کــرده و با اغواگری 
رابطه ای عاشــقانه با سلیمان برقرار 
می کند تا بدیــن ترتیب به او ضربه 
اول  پیامبر -پادشــاه  داوود  بزنــد. 
اسرائیل-  پیش از مرگ در خوابش 
از ســوی خدا فرمــان می یابد که 
سلیمان را به جانشــینی برگزیند و 
این انتخاب باعث می شــود تا برادر 
بزرگ تر سلیمان -آدونیا- به یکی از 
دشمنان قسم خورده سلیمان تبدیل  
شود. سلیمان، افســوِن زیبایی سبا 
شــده و او  را به نزد خود می آورد. 
به خاطر این رفتار، مردم اســرائیل 
از ســلیمان ناراضــی می شــوند و 
نارضایتی شــان زمانی اوج می گیرد 
که ســلیمان تحت تأثیر سبا اجازه 

برگزاری جشــنواره عشــق سبایی 
-که سرشــار از میگساری و عیاشی 
الهه های کافر بود- می دهد و همین 
موضوع موجب خشم الهی  شده و با 
فرستادن رعدی از آسمان،  محراب 
ســبا و معبد تازه تأسیس شــده در 
اورشلیم را خراب می کند و سرزمین 
خشک ســالی  و  قحطــی  گرفتــار 
می شــود. ناتان پیغمبر نیز سلیمان 
را به شدت ســرزنش می کند. برادر 
ســلیمان نیز از این فرصت استفاده 
کــرده و با کمک فرعــون به جنگ 
با ســلیمان می پردازد و اورشلیم را 
به تســلط خود درمی آورد.  سبا که 
اکنون واقعاً عاشــق ســلیمان شده 
و به خــدای او ایمان آورده اســت، 
ســلیمان را تشــویق به پایداری و 
پس گرفتن موقعیــت خود می کند 
و او نیز با نقشــه ای زیرکانه ســپاه 
مصر را از پا درآورده و دوباره قدرت 
را بــه دســت می گیرد. ملکه ســبا 
درحالی که فرزند ســلیمان را باردار 
است، به سرزمین خود بازمی گردد. 

   يادداشت فيلم 
فیلم اگرچه مدعی اســت بر اساس 
اســت،  نوشته شــده  مقدس  کتب 
امــا از منابع اصلی بســیار متفاوت 
داستان ســرایی  وادی  به  و  اســت 
افتاده اســت. فیلم بــا بودجه پنج 
و  شــد  ســاخته  دالری  میلیــون 
12 میلیــون و دویســت هزار دالر 
فروش کــرد. صحنه هــای فیلم در 
مادریــد و ساراگوســا فیلم برداری 
شــد. فیلم بــرداری دوســوم فیلم 
به اتمام رســیده بود کــه »تایرون 
پاور« -بازیگر نقش ســلیمان- پس 
از گرفتــن صحنه نبــرد با »جورج 
ســاندرز« -که نقش برادر سلیمان 
را بــازی می کــرد- دچــار درد در 
ناحیه شــکم و بازوی چپش شد. او 
رساندند،  بیمارستان  به  بالفاصله  را 
اما ســاعتی بعد براثر ســکته قلبی 
مدتی  فیلم  ســاخت   . درگذشــت 
متوقــف شــد . صحنه هــای نبرد 
فیلم بــرداری شــده بــود و تنهــا 
باقی مانده  رمانتیــک  صحنه هــای 
بود. ســپس »یول براینر« دوســت 

»تایرون پاور«، نقش ســلیمان  را 
بــازی کرد. امــا صحنه هــای نبرد 
»پاور« باقی ماند و در این صحنه ها 
تنها  نماهای بسته »یول براینر« را 

اضافه کردند.  

سليمان و سبا

Solomon and Sheba 

کارگردان : کینگ ویدور    

فیلم نامه : آنتونــی ویلر، پائول دادلی ، 

جورج بروس  

فیلم برداری : فرد ای. یانگ   

بازیگران : یول براینر )سلیمان(، جینا 

لولوبریجیدا )سبا(، دیوید فارر )فرعون(، 

جورج ساندرز )آدونیا(

مدت فیلم : 139 دقیقه 

محصول : آمریکا 1959
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شده  فیلم برداری  اسرائیل  در  فیلم 
است  و زندگی عیسی مسیح)ع( را 
براساس انجیل لوقا از کتب مقدس 
به تصویر می کشــد.  تاریخ ساخت 
ســال  به  برمی گردد  فیلــم  ایــن 
1945،  زمانی که یک تاجر جوان 
به نــام »بیل برایت« می خواســت 
ســاخت  هزینه  خصوصی  به طــور 
فیلمی در خصوص زندگی عیســی 
مســیح)ع( را به تصویر بکشــد که 
هم سرگرم کننده باشد و هم ازنظر 
کتاب های مقدس درســت و حتی 
بتوانــد به زبان های غیر انگلیســی 
نیز ترجمه شــود. اما در آن زمان 
به جای ســاخت فیلم ســازمانی به 
بازنمود  نام »سازمان مســیحیان« 
و بــه تبلیغ مســیحیت در بیش از 
190 کشــور جهــان پرداخت. در 
دوباره  »برایت«  توجه   1976 سال 
فیلم ســازی معطوف شد  به سمت 
و با نظرخواهــی از »جان هیمن« 
-تهیه کننده انگلیســی آلمانی تبار- 
بودجه ســاخت فیلم کل داســتان 
انجیــل را تأمیــن کرد کــه بعداً 

قرار شــد تنها یک کتاب از انجیل 
-انجیل لوقــا- به تصویر کشــیده 
شود. ســپس، یک گروه 500 نفره 
تا در  از کارشناســان مأمور شدند 
خصوص بخش های تاریخی زندگی 
عیســی)ع( تحقیق کنند. هفت ماه 
طول کشید تا کل فیلم در مناطق 
خاورمیانه فیلم برداری شــد. برخی 
از مکان ها ماننــد رود اردن که در 
انجیل از آن نام برده شده است نیز 
در فیلم آورده شــده است. هرروز 
فیلم  از  بخشــی  فیلم بــرداری  که 
انجام می شــد، آن بخــش از فیلم 
برای بررســی نزد کارشناسان امور 
مذهبی که در این پــروژه فعالیت 
از طرفی  داشتند، فرستاده می شد. 
در فیلم نامــه از متن ترجمه شــده 
انگلیســی انجیل نیز بهــره گرفته 
لوقا  از  دیالوگ هــا  بیشــتر  شــد. 
گرفته شــده اســت زیرا به نظر از 

همه کامل تر می آمد. 
شــرکت  به وســیله  عیســی)ع( 
»وارنــرز«  بــرادران  فیلم ســازی 
1979در  ســال  و  شــد  ســاخته 

ایاالت متحــده اکــران شــد، امــا 
موفقیتی کســب نکــرد و حتی دو 
میلیون دالر متضرر شــد. منتقدان 
معتقــد بودنــد بااینکه ایــن فیلم 
کامــاًل بر اســاس منابــع تاریخی 
و معتبر بــوده، اما به شــدت لحن 
خســته کننده ای  و  یکنواخــت 
داشــته اســت. فیلم جهــت بیان 
زمینه های فرهنگــی و تاریخی آن 
از جنبه های هنری  زمان چنــدان 
اســتفاده نکــرده و تقریبــاً مانند 
کتاب بوده اســت. فیلــم به بیش 
از 54 زبان دنیا ترجمه و در 230 

کشور به نمایش درآمد. 
بعدها سال 2007 بخش دیگری از 
پروژه عیســی)ع( به نمایش درآمد 
. در ایــن بخــش، زندگــی مریم 
مگدالن را که به وســیله عیسی)ع( 
از زندگی نکبت بار خود رها شــد، 
نشــان می دهــد. نــام ایــن فیلم 
از شــرمندگی«   رهایی   : »مگدالن 
است و اولین بار در روز بین المللی 
زن اکران شد. این فیلم به بیش از 
یازده زبان دنیا ترجمه شده است . 

عيسی)ع( 

  Jesus

کارگردان : پیتر سایکیس، جان کریش      

فیلم نامه : بارنت بین   

فیلم برداری : مایک رید   

بازیگــران : برایان دیکان )عیســی(، 

ریــوکا نیومن )مریم مقــدس(، جوزف 

شیلوچ )یوسف(، الی دانکر )یهودا(  

مدت فیلم : 115 دقیقه 

محصول : آمریکا 1979 

  داستان فيلم 
زندگی عیسی از تولد تا رستاخیز            

  يادداشت فيلم 
مشــترک  محصــول  فیلــم  ایــن 
بریتانیا، اســترالیا و  ســه کشــور 
ایاالت متحــده اســت که توســط 
و »جان کریش«   »پیتر سایکیس« 
کارگردانــی شــد. صحنه های این 
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  داستان فيلم 
تلویزیونی  ســریال  یک  عیسی)ع( 
اســت که زندگی عیسی مسیح)ع( 
فیلــم،  در  می کنــد.  بازگــو  را 
عیســی)ع( نجار فقیری اســت که 
هرگــز 50 مایــل دورتــر از محل 
زندگی اش ســفر نکرده است و در 
33 ســالگی مصلوب و کشته  سن 
می شود. اما تعالیمش دنیا را تغییر 
می دهد تــا آنجا که هنــوز صدها 
نفــر سراســر دنیا 2000  میلیون 
ســال پس از مرگــش از پیروانش 
نگاهی  فیلم  در حقیقت،  هســتند. 
هــم بــه دنیای پــس از عیســی 
مســیح)ع( -قرون وسطی و مدرن- 

دارد.  

  يادداشت فيلم 
وقایــع فیلم بر اســاس چهارکتاب 
و  اســت  نوشته شــده  انجیــل 
غیر  بخش هایی  حــاوی  همچنین، 
از کتــاب مقــدس اســت. فیلم با 
انسانی  متمرکز شــدن روی جنبه 

دارد  مســیح)ع(، ســعی  عیســی 
روایت زندگی عیســی مســیح)ع( 
را واقعی تــر از هر فیلــم دیگر به 
تصویر بکشــد. برخــالف فیلم های 
قبلی کــه چهره ای جــدی و الهی 
بــه نمایش گذاشــته بودند،  او  از 
عیســی مســیح)ع( در ایــن فیلم 
احساســات متفاوتــی از خود بروز 
می دهــد . او هنگام مرگ یوســف  
گریــه  بســیار  -پدرخوانــده اش- 
می کنــد ، هنــگام مالقاتــش بــا 
پطــرس و یعقوب پســر زبدی  به 
دریاچــه جلیــل )طبریه( ســنگ 
می اندازد، دریک عروسی می رقصد 
و زمانــی نیز با حواریــون خود به 

آب بازی می پردازد. 
اگرچه فیلــم عمدتــاً در خصوص 
مسائلی اســت که در انجیل آمده، 
امــا صحنه هایــی نیــز دارد کــه 
خارج از کتب مقدس اســت. مثاًل 
بازگشــتی به اولین سفر عیسی)ع( 
همچنیــن  و  دارد  اورشــلیم  بــه 
صحنه هایــی از  جنگ های مخربی  
به تصویر می کشــد کــه در دوران 

به  مــدرن  دنیای  و  قرون وســطی 
نــام عیســی)ع(  انجام می شــود. 
فیلم  ایــن  همچنین، شــیطان در 
به دو شــکل ظاهر می شود: یک بار 
شــبیه مردی از دنیای مدرن و بار 
دیگر شــبیه زنی قرمــز پوش. در 
حقیقت، شــکل ســنتی مار که در 
فیلم های دیگــر بود را در این فیلم 
مورخی  همچنین  فیلم،  نمی بینیم. 
رومی به نام »لیویــو« را به تصویر 
می کشــد که حــوادث را تعریف و 
تفســیر می کند. البته وجود چنین 
مورخــی و کتابــش در خصــوص 
زندگی عیســی)ع( چنــدان معتبر 
نیست و مســیحیان  این کتاب را 

کاذب و ساختگی می دانند. 
ســال بعد از پخش فیلم -2000- 
در  پخش شده  آهنگ های  مجموعه 
بازار  به  آلبــوم  به صورت  فیلم  این 

آمد.  
صحنه های فیلم تلویزیونی عیســی 
در مراکش و مالتا فیلم برداری شد 
و بودجه ای بالغ بر 20 میلیون دالر 

برداشت.  هزینه 

عيسی)ع( 

  Jesus

کارگردان : راجر یانگ    

فیلم نامه : سوزی کاتور  

فیلم برداری : رافائل مرتس    

)عیسی(،  : جرمی سیســتو  بازیگران 

ژاکلین بیســت )مریم مقــدس(، دبرا 

اولدمن  گری  مگدالن(،  )مریم  مسینگ 

)پونتیوس پیالت( 

مدت فیلم : 240 دقیقه 

محصول : آمریکا 1999
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او کسی اســت که بعدها انجیل را به 
رشــته تحریر درمی آورد. درواقع، در 
این فیلم،  ما عیســی)ع( را از منظِر 
که  می بینیم  بیمــار  دختربچــه ای 
عیسی)ع(  او را درمان می کند. یهودا 
کنار عیســی)ع( است، به امید اینکه 
پادشاهِی  به  وقتی عیسی مسیح)ع( 
پادشــاهی  او  رســید،  پادشــاهان 
قلمروی را بــه دســت آورد. فیلم، 
حــاوی صحنه های نســبتاً طنزآمیز 
نیز هســت، چراکه وقتی عیسی)ع( 
 ، می پــردازد  بیمارهــا  درمــان  به 
دختربچــه ای از او می پرســد که آیا 
می تواند پاهای شکسته را هم درمان 
کند. عیســی)ع( می گوید: »بله«؛ و 
کودک عروسک بدون پایش را پیش 
او می آورد. عیســی)ع( لبخندی زده 
و پاهای عروســک را تعمیر می کند. 
درصحنه ای ســایه صلیبــی به روی 
عیســی)ع( وقتــی در حــال کمک 
به خانــواده فقیری اســت می افتد. 
روحانیــون یهودی از عیســی)ع( و 
همچنین یهودا به شــدت خشمگین 
هســتند و عیســی)ع( را پیغمبری 

دیگر  درصحنــه  می داننــد.  تقلبی 
عیسی)ع(، شیطان را که به او وعده 
ســلطنت بر روی زمین می دهد، از 
خود می رانــد. در انتهای فیلم، مادر 
عیسی)ع( به او می گوید که فرار کند 
و خود را از خطــر مرگ نجات دهد، 
اما عیســی)ع( تصمیــم می گیرد به 
خاطر رستگاری مردم همان جا بماند 
و سپس به وسیله سربازان رومی اسیر 
و در انتها به صلیب کشیده می شود. 
در این لحظه، آسمان تیره وتار شده و 
مردمی که برای تماشــای به صلیب 
بودند،  آمده  عیســی)ع(  کشــیدن 
وحشــت زده به هر ســو می گریزند. 
از خدا می خواهد  مریم مقدس)س( 
که این مردم نادان را ببخشد، سپس 
باد و باران قطع می شــود . از طرفی، 
یهودا که به عیسی)ع( خیانت کرده 
بود، دچار عذاب وجدان شده و خود 
را دار می زند. عیســی)ع( روز پس از 
تدفین از مــرگ برمی خیزد و پیش 
حواریون بازمی گــردد و   بدین گونه  

بر اهمیت رستاخیز تأکید می شود. 

  يادداشت فيلم 
این فیلم  صامت،  دومین فیلم از سه 
گانه های »سیسیل ب. دومیل« است 
که بزرگ ترین بودجه تاریخ هالیوود در 
آن دوره را به خود اختصاص داد و البته، 
بیش از یک و نیم میلیون دالر فروش 
کرد.  بااینکه فیلم سیاه وسفید است، 
اما صحنــه آغازین فیلم و رســتاخیز 
عیســی)ع( با کمک فناوری »تکنی 
کالر Technicolor« به صورت رنگی 

نمایش داده می شود.
 یکی از موارد جالب این فیلم این است 
که دومیــل به خاطــر اینکه طبیعت 
معنوی فیلم حفظ شود، از بازیگرانش 
طی قــراردادی خواســت بــه مدت 
پنج سال بر اســاس آموزه های کتب 
مقدس زندگی کنند. درواقع، نباید در 
کالس های باله ، کلوب های شــبانه و 
قمار و حتی شنا شــرکت می کردند و 
همچنین نباید سوار اتومبیل کروکی 
می شــدند. بااین حــال، بازیگر نقش 
عیسی)ع( درگیر یک ماجرای عاشقانه 
شــد و بازیگر مریم مقدس)س( هم از 

همسر اولش طالق گرفت.

پادشاه پادشاهان 

  The King of Kings

کارگردان : سیسیل ب. دومیل        

فیلم نامه : جنی مک پرسون    

فیلم برداری : جی. پویرل مارلی    

)عیســی(،  وارنر  بــی  :اچ.  بازیگران 

دوروثی کامینگ )مریم مقدس(، ارنست 

تورنــس )پیتــر(، جوزف شــیلدکرات 

)یهودا(، ژاکلین لوگان )مریم مگدالن(  

مدت فیلم : 155 دقیقه 

محصول : آمریکا 1927 

  داستان فيلم 
این فیلم، هفته هــای پایانی زندگی 
مسیح)ع( را به تصویر کشیده است. 
در ایــن فیلــم، »مریــم مگدالن«،  
بدکاره ای وحشــی است که با دیدن 
عیســی)ع( از کار خود ابراز ندامت 
می کند . عیسی)ع( به درمان بیمارها 
می پــردازد و ازجمله ایــن بیمارها، 
کودکی است به نام »مارک« و البته 
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  داستان فيلم 
زندگی  نیــز داســتان  فیلــم  این 
تــا مصلوب  تولــد  از  عیســی)ع( 
شــدن و سپس رســتاخیز او را به 
تصویــر می کشــد. در ایــن فیلم، 
شــخصیت هایی چون پومپه -یکی 
از فرمانــروای روم کــه اورشــلیم 
را تصــرف و غــارت کــرد- و نیز 
بارابــاس و شــورش و طغیان های 
باراباس  او نشــان داده می شــود. 
مــردی یهــودی بــود کــه وقتی 
پونتیوس  به ســوی  مسیح  حضرت 
پیــالت  )حاکــم منطقــه یهودا( 
شورش  سبب  به  می شــد،  هدایت 
و قتــل و جنایــت بازداشت شــده 
بــود و وقتی که پونتیــوس پیالت  
از یهودی هــا خواســت تــا بیــن 
را  یکــی  بارابــاس  و  عیســی)ع( 
تا به مناسبت عید فصح،  برگزینند 
یکی از آن دو از مــرگ نجات یابد 
، مردم مــرگ بی گنــاه را ترجیح 
دادنــد و بارابــاس از شــکنجه و 

مصلوب شدن رهایی یافت! 

  يادداشت فيلم 
فیلم صامت »پادشــاه پادشــاهان« 
توســط   1927 ســال  در  کــه 
دومیل ساخته شــده بــود، حضرت 
بزرگ ســالی اش  در  را  عیســی)ع( 
به تصویر کشــیده بود، اما نیکالس 
 1961 نســخه  کارگــردان   - ری 
را  عیســی)ع(  زندگی  فیلــم-  این 
از زمان تولــد و مکان هایــی که او 
زندگــی می کــرد را به طــور کامل 
نشــان می دهد. همچنین، به اوضاع 
سیاســی آن زمان نیز اشــاره هایی 
دارد. زمانی که عیســی)ع( به یک 
فرد ُمبلّغ و درمانگر تبدیل می شود 
، فعالیت هــای وی  با شــورش های 
بارابــاس و همراهانش که به نبرد با 
اشغالگران رومی می پردازد، مقایسه 
فیلم های  برخالف  درواقع،  می شود. 
دیگر عیسی مســیح)ع( که باراباس 
را فقــط در دادگاهی کــه به جای 
نمایش  می شــود  آزاد  مســیح)ع( 
باراباس را  این فیلــم  می دهند، در 
چهره ای نشان می دهد که به مبارزه 
بــا رومیــان می پــردازد و درواقع، 

او دوســت صمیمــی یهوداســت و 
یهودا می خواهد بــا کمک باراباس، 

مسیح)ع( را به تخت بنشاند.
با نقدهایی  ابتدای اکــران  فیلم در 
تایم  مجله  نقدهــای  ازجمله  منفی 
و نیویورک تایمز مواجه شد . منتقد 
داســتان  بود  معتقد  نیویورک تایمز 
فیلم پر از صحنه های اتفاقی اســت 
و بــه زندگی عیســی مســیح)ع( 
اســت.  پرداخته شــده  کم  بســیار 
اما پــس از مدتــی منتقدانی چون 
»لئونارد مالتین« به این فیلم، ســه 
و نیم ستاره از چهار ســتاره دادند 
و موســیقیدانان بنامی چون »آرت 
گرین هاو« گفتند که کارشان تحت 
تأثیر ایــن فیلم بــوده و این فیلم ، 

فیلم محبوبشان است. 
این فیلــم با بودجه شــش میلیون 
دالری ســاخته شــد و توانست تا 
سال 1989 از سراسر جهان چیزی 
بالغ بر 25 میلیون دالر نصیب خود 

کند. 
اکثــر فیلم ها در آن زمــان صورت 
مســیح)ع( را نشــان نمی دادنــد و 

ترجیح می دادند بیشــتر دست های 
او را نشــان بدهنــد و یــا از باالی 
باشند،   داشــته  دید  زاویه  شانه اش 
امــا »پادشــاه پادشــاهان« اولین 
فیلمی بود که چهره مســیح)ع( را 
ازآنجایی که  به طور کامل نشان داد. 
بود،  از صحنه های خشــن  پر  فیلم 
برای کودکان ممنوع  تماشــای آن 

گردید. 

پادشاه پادشاهان 

  The King of Kings

کارگردان : نیکالس ری    

فیلم نامه : فیلیپ یوردان، ری بردبری  

میلتون  برنگوئر،  مانوئل   : فیلم برداری 

کرسنر، فرنز پلنر    

بازیگــران : جفری هانتر )عیســی(، 

سیوبان مک کنا )مریم مقدس(، کارمن 

سویال )مریم مگدالن(  

مدت فیلم : 168 دقیقه 

محصول : آمریکا 1961
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بفهمیم در اینجــا عدالت، یعنی چه. 
و باالخــره، به این نتیجه رســیدیم 
که عادل بودن، یعنــی میان عدالت 
و شــفقت، تعادلــی کامــل برقرار 
شــود. البته، »آری« توانست تعریف 
خوبی از آن پیدا کنــد و از آنجایی 
که هردو پدر هســتیم، فــرد عادل 
را چنین تعریف کردیــم: »اگر پدر 
یا مادری بیش از حد عادل باشــد، 
زندگی کودک با سرسختی و انعطاف 
ناپذیری خراب می شود و اگر شفقت 
بیش از حد وجود داشته باشد، نرمی 
و مالطفــت زیاد زندگــی اش را تباه 
می کند.«؛ بنابرایــن اگر می خواهید 
والدین خوبی باشــید، بایــد در این 
دو مــورد، تعادل داشــته باشــید و 
فکر می کنم در داســتان نوح، این 

تعــادل وجــود دارد.  درحقیقــت، 
شبیه داســتانی که خدا بندگانش را 
آزمایش می کند. در ابتدای داستان 
نوح، حرف از عدالت به میان می آید 
و در انتها، خداونــد از طریق رنگین 
کمانی مهربانی و شــفقتش را ارائه 
می دهد؛ این تعادلی است که من و 

آری به آن بسیار عالقه مندیم. 
* شــخصیت هایی در فیلم نوح 
وجــود دارد که ســعی می کنند 
ازخدا پیروی کنند.  نوح، به محض 
اینکه پیام خدا را می فهمد، تالش 
می کنــد اراده اش را به کاربندد؛ 
و البته در ایــن کار مبالغه نیز می 
کند. اما »توبال قابیل«، آدم پست 
و شروِر فیلم، بارها می گوید: »من 

نیز در تصویر خدا هستم«.

آرونوفســکی : معموالً 
در فیلم هــا، آدم های بِد 
اعتقادی  خدا  به  داستان 
شخصیت های  اما  ندارند. 
بِد داســتان نوح به خدا 
اعتقــاد دارند، زیــرا آنها 
ده نســل بعد از حضرت 
و  هســتند  آدم)ع( 
خلقت، هنــوز در حافظه 
شــان وجود دارد و البته 
می دانند کــه  خدا وجود 
دارد. در کتــاب پیدایش 
)تــورات( گفتــه شــده 
است که پس از »قابیل« 
خدا خود را نشــان نمی 
دهد، تازمانــی که نوح را 
بنابراین،  می خوانــد.  فرا 
»توبــال قابیــل« با خود 
می اندیشــد: »خدا ما را 
تنهــا گذاشــت و ما هم، 
همه چیــز را به هــم ریختیم . حاال 
می خواهــد برگــردد و مــا را تنبیه 
کنــد؟«  او کمی ناراحت اســت و 
فکر می کنم درست شــبیه کودکی 
است که همیشــه در خانه تنهاست 
و آشــپزخانه را داغــان مــی کند و 
اکنون، می داند که پدرش از دســت 
او عصبانی خواهد شــد. او به قضیه 
اینگونه مــی نگرد؛ امــا خیلی مهم 
است که این شــخصیت، همیشه به 

خدا اعتقاد داشته است. 
نوشتن  برای  که  اســت  مسلم   *
مقدس  کتب  از  شــما  فیلمنامه، 
دیگر  منابع  به  اید.  کرده  استفاده 
چقدر توجه نشــان دادید؟ مانند 
کتاب »انوش« -یکی دیگر از کتب 
انوش،  واقع  در  یهودیان-  مقدس 

مصاحبه ای با »دارن آرونوفسکی« و همکارش »آری هندل«

ما همه فرزندان گناه اصلی هستیم 
مترجم : نادیا زکالوند

دارن آرونوفســکی، فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده  با ســاخت فیلم های مســتقل پیچیده و تاریکی همچون »مرثیه ای برای یک رویا« و »قوی 
سیاه« معروف است. وی در این فیلم ها، روی ویژگی های وسواس گونه و خودتخریبی شــخصیت های داستان متمرکز می شود؛ مانند شخصیت »بالرین« در                       
»قوی سیاه« که آرونوفسکی برای این فیلم، نامزد دریافت جایزه اُسکار شــد. اما، آرونوفسکی در جستجوی زمینه های مذهبی نیز است که این نکته در فیلم 
»پی و چشمه«اش نیز به چشم می خورد؛ او که در فرهنگی یهودی بزرگ شده است، هرچند اعتقادی به مذهب ندارد، اما به سراغ ساخت فیلمی براساس یکی از 

معروف ترین داستان های کتب مقدس یعنی »نوح«  با بودجه 125 میلیون دالری رفته است!  
در این زمینه مصاحبه ای با »آرونوفسکی« و  »آری هندل«- همکار نویسنده و تهیه کننده اش- انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد : 

که  بــاری  اولیــن   *
را  »نــوح«  داســتان 
شنیدید چه زمان بود ؟ 

سالم   13  : آرونوفسکی 
بود و خــوب به یاد دارم، 
با  مدام  ترسیدم.  حسابی 
خود فکر مــی کردم اگر 
من یکــی از آن انســان 
چه  نبــودم،  خوب  های 
اتفاقی برایــم می افتاد؟  
فهمیــدم،  بعدهــا  امــا 
شرارتی که در آن انسان 
ها بود، در وجود همه ما 
انسان ها نیز هست. وقتی 
این داســتان به کودکان 
گفته می شــود، فقط از 
و خانواده  مردی خــوب 
اش ســخن می گویند و 
هرگــز از آن گناه اصلی 
که انسان ها با آن متولد 

می شوند، حرفی به میان نمی آید. 
* کمی در مــورد عدالت، رحم و 
توضیح  فیلم  در  شــفقت موجود 

دهید. 
آرونوفســکی : این بخش برای ما 
بســیارمهم بود. وقتی من و »آری« 
شروع به کار روی پروژه کردیم، بارها 
انجیل را خواندیم؛ بارها چشم مان به 
این واژه »عدالت« خورد. در حقیقت، 
در انجیل، نــوح »عادل« خوانده می 
شــود.  خــوب،  واژه »عــادل« چه 
مفهومی را می رســاند؟ روش های 
بســیاری بــرای تعریف کــردن آن 
هســت.  بنابراین، ما با افراد بسیاری 
از جملــه متخصصان امــور دینی و 
موضوع  این  درخصوص  دانشگاهیان 
صحبــت کردیــم و می خواســتیم 
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پدِرپدربزرِگ نوح است.
هندل : ما مطالــب زیادی خواندیم. 
»انــوش« را خواندیــم و دیگر کتب 
مذهبی یهود و تفاسیرشان را مطالعه 
اسطوره ها  درمورد  همچنین  کردیم. 
خواندیــم. دراین خصــوص، صدها 

حکایت و داستان وجود دارد. 
* درست اســت که برخی منابع 
می گویند که خدا می خواسته همه 
چیز، حتی خود نــوح را هم نابود 

کند؟
هندل:  چنیــن چیــزی در متون 
اما  درمورد داســتان نوح،  ندیدیم؛ 
متون  و  ندیدیــم  ثابتــی  مطالــب 
متفــاوت بســیاری در این خصوص 
هســت که با یکدیگر فــرق دارند و 
مورد بحث و گفتگو هستند. مسلماً، 
عادل بودن نوح و مفهوم آن بســیار 

مورد بحث قرار گرفته است. 
آرونوفسکی : البته نوشته ای هم در 
کتاب پیدایش هســت که می گوید: 

»او عادل در نسل خودش است.« 
هندل: و بســیاری از مردم گفته اند 
که در مقایسه با پیامبران، نسل های 
بعد او عادل نبوده است . به ویژه در 

مقایسه با حضرت ابراهیم.
آرونوفسکی: )در مورد مردم سدوم( 
ابراهیم به خــدا التماس می کند که 
به من اجازه بده بروم و انســانیت را 

نجات بدهم. 
از خدا خواســت آنها را  او   : هندل 
مجازات نکند و اینکه شاید 50 مرد 
عادل یا حتی 10 مرد عادل بین آنها 
وجود داشته باشــد. اما، نوح چنین 
حرفی با خدا نزد و فقط کشــتی را 
ســاخت. البته، نمی تــوان گفت او 
مرد بدی اســت؛ اما رحم و شــفقت 
کجاســت؟ در حالی که ابراهیم،  با 
رحم و مروت بود. بنابراین، بسیاری 
از مردم که این گفته ها را می شنوند، 
سعی می کنند قصه نوح را به گونه ای 
معنادار تعریف کننــد.  ما تقریباً هر 
متنی که در این زمینه بود را مطالعه 

کردیم. 
آرونوفســکی  : خوب است که ما 
اینقــدر در متــون دینی جســتجو 

می کنیم؟
*  مسلمًا. 

آرونوفسکی : آنچه که من و »آری« 
را جــذب کرد، ایــن بود کــه نوح، 
انجیل است. شما  چهارمین داستان 
خلقت، گنــاه اصلی، اولیــن قتل را 
دارید و به جایی می رســید که همه 
چیز به هم ریخته؛ و خدا می خواهد 

که همه چیز را دوباره از نو شــروع 
کند؛  و برای ما روشن است که نوح 
از نوادگان گناه اصلی اســت. آدم و 
حوا، سه پســر داشتند و نوح از نسل 
شیث -پسر ســوم آدم- است . پس 
اگر اجداد او، آدم و حوا هستند، پس 
او آنها را در وجود خود دارد. سوالی 
که اینجــا برایم مطرح می شــود و 
عجیب اســت، این است که چرا باید 
دنیا از نو شــروع شود، وقتی که بشر 
هنوز احتمال دارد به گناه آلوده شود 
و همیشه در وجودش وسوسه است. 

هندل: مخصوصاً وقتی خواندن نوح 
را تمــام می کنید و همــه آدم های 
بدجنس از میان رفته اند و فقط یک 
خانواده باقی می ماند و شــما صفحه 
کتــاب را ورق می زنید و چشــم تان 
به داســتان بابل می افتــد. بالفاصله 
این ســوال مطرح می شود که یعنی 
چه؟  اگر شــما به متن داستان بابل 
توجه کنید، چیزی که ســعی دارد 
بگوید، این اســت که آیا شــرارت و 
گناه آلــودی در وجود ما نیســت ؟ 
آنچه که ما درواقــع دنبالش بودیم، 
آدم های خوب و آدم های بد نبودند؛ 
درحقیقت، به دنبال خیر و شر وجود 

خودمان بودیم. 
آرونوفسکی:  درست است در واقع، 
ما همه فرزندان گناه اصلی هستیم. 
حتی اگر به ایــن موضوع فکر کنیم 
که نوح فرد خوبــی بود )درحالی که 
متون این را نگفته انــد او عادل بود 
و براســاس اصطالحات مذهبی، آدم 
خوب کسی اســت که بین عدالت و 
ترحم، تعادل خوبی برقرار کند.( اما، 
اگر قرار است بازهم بدی بین مردم 

به وجود آید، آنگونه که در داســتان 
بابل می شــنویم، پس به راه افتادن 
چنین ســیلی چه لزومی داشــت؟ 
یعنی، بارهــا و بارها الزم اســت تا 
غرور و خودبینی انسان ازبین برود؟ 
درحقیقت، ما می خواســتیم به این 
موضوع بپردازیم که مــا حقیقتاً  با 

فرصت هــای دوباره مــان، چگونه 
برخورد می کنیم؟ 

آثار شــما در مورد درخت  * در 
حیات و دانش، بسیار صحبت شده 
است. ممکن است کمی بیشتر در 

مورد آن صحبت کنید؟ 
به نظر من، این تصویری بسیار قوی 
است. در واقع، این دو درخت هستند 
که ما را از الهی بودن جدا می کنند. 
اگــر به این اســتعاره توجــه کنید، 

اینکه ما چگونه از دنیــای حیوانات 
است.   بســیار جالب  جدا می شویم، 
مسلماً، ما بر این سیاره کاماًل مسلط 
هستیم. در واقع، چیزی وجود دارد 
که ما را از دیگر پستانداران مجزا می 
کند و این موضوع به زیبایی با میوه 
های ممنوعه به تصویر کشیده شده 
اســت. فکر اینکه تفاوت بین خیر و 
شّر، نیمی از راز رسیدن به جاودانگی 
اســت، جالب اســت. به نظرم، این 

درخــت ها، اســتعاره های بســیار 
زیبایی هستند.

* آیا شما خودتان را فردی معنوی 
این اســت که  دانید؟ منظور  می 
چگونه بزرگ شدید؟ و اآلن درکجا 

هستید؟ 
خوب، همیشــه همه چیــز در حال 
تغییر اســت. در واقع، من خودم را 
در فیلم »چشــمه« به خوبی نشان 
داده ام و نمی توانم با کلمات، وجود 
خود را تعریف کنــم و این کار برایم 
مشکل اســت. به همین خاطر است 
که در فیلم، خودم را معرفی کرده ام. 
سعی کردم از طریق صدا و گفتگوها 
و شخصیت ها این کار را انجام دهم. 
اگر مــردم واقعــاً مــی خواهند مرا 
بشناســند، فیلم »چشــمه« را نگاه 

کنند. 
* آیا با افــراد معنوی و یا مذهبی 

سرو کار دارید؟ 
فکر می کنم. من و بیشتر دوستانم، 
اکثر اوقات در خصوص این مسائل با 
یکدیگر به بحث و گفتگو می نشینیم. 

.............................................
 تذکــر: »چشــمه«، ســومین اثر 
آرونوفسکی، با پس زمینه اخالقی و  
بهره گیری از فضای سوررئال است و 
زندگی آدم هایی را به تصویر می کشد 
که در ســه مقطع زمانــی متفاوت 
زندگــی می کنند. محــور مضمونی 
این فیلم، میل بــه جاودانگی و نبرد 

نافرجام انسان با مرگ است.
- عالقمندان میتوانند جهت دریافت 
انگلیســی مصاحبه مذکور، به  متن 

آدرس های ذیل مراجعه نمایند:
http://www.
christianitytoday.com/
march-web-/2014/ct
only/darren-aronofsky-
interview-noah.
html?paging=off

http://www.theatlantic.
com/entertainment/
/03/2014/archive
the-terror-of-em-
noah-em-how-darren-
aronofsky-interprets-the-
/359587/bible

داستان  بِد  های  شــخصیت 
نوح به خدا اعتقاد دارند، زیرا 
آنها ده نســل بعد از حضرت 
خلقت،  و  هســتند  آدم)ع( 
هنوز در حافظه شــان وجود 
دارد و البته می دانند که  خدا 

وجود دارد.
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فیلم به شــدت تاریک است، تا آنجا 
که هرگز نمی توانید به او حق بدهید 
و یا اینکه او را دوســت داشته باشید. 
همچنین، نمی توانید او را طبق گفته 
های کتاب پیدایــش )تورات( مردی 
عادل و بنابر تعالیم عبــری، باایمان 
بدانید. این جنبه از فیلم، دنیای دین 

را به مخالفت واداشته است. 

دربرنامه زیست محیطی اغراق 
شده است 

اگرچه در فیلــم، تصاویری از جنگ، 
جنسی  انحرافات  دزدی،  خشــونت، 
و شرارت به چشــم می خورد، اما از 
نظر نوح، شرارت اصلی، سوء استفاده 
انسان از محیط زیست است! بشر به 
نابودکردن و ســوزاندن زمین  دلیل 
با ســازوکارهای صنعتی اولیه خود، 
گناهکار اســت و موجــب نابودی و 
پایان زمین می شــود؛ مانند چیزی 
که در فیلم سه گانه »مکس دیوانه« 
شاهدش بودیم. گرم شدن کره زمین 

را نیز درنظر بگیرید!
درحقیقــت، آرونوفســکی به شــما 
میخواهد بگوید که کشتن حیوانات، 
به انــدازه زندگی بی اخــالق در باغ 
عــدن، نکوهیــده و محکوم اســت! 
موضــوع حفاظت از محیط زیســت 
در فیلم تا ســطح موعظه گری پیش 
مــی رود. درحالــی که بــه نظر می 
رســد موضوع فیلم بیشــتر درمورد 
محیط زیست است، اما در این مورد 
راه حل مناسبی به دست نمی دهد. 
شاید در مراحل تدوین فیلم، این پیام 
اندکی متعادل شــده است. از طرفی، 
بنابرکتب مقدس، گناهان مردم نسِل 
نوح، شرارت، پستی، فساد و خشونت 
بوده اســت و آنقدر کــه متون دینی 
روی خشــونت تاکید کرده اند، کلمه 
ای در خصوص شــکار و معدن کاری 
به میان نیاورده اند و هرگز به چنین 
مشــکالتی اشــاره ای هم نکرده اند. 
دانســتن این موضوع به ما نشان می 
دهد که مطرح کردن مسائل زیست 

محیطی در فیلم کاماًل ساختگی است 
و فیلم »نوح« به این علت با سناریوی 

شکست خورده ای مواجه می شود. 

موضوع تکامــل نگران کننده 
است 

نوح در تاریکی کشتی داستان، خلقت 
خانواده اش را بازگو مــی کند. او در 
ابتدا، خالقی وجود دارد که روشنایی 
را به وجود می آورد. تااینجا، همه چیز 
خوب است. اما زندگی شکل دیگری 
پیدا مــی کند و گونه هــای ابتدایی 
تغییر شــکل داده و بــه مخلوقاتی 
پیچیده تر تبدیل می شــوند. سپس، 
نوح از اولین مرد و زن که دســت در 
دست هم ظاهر می شوند، سخن می 
گویــد. در این میان، حلقه گمشــده 
همان میمون هــای آدم نمای کوتاه 
قدی است که حرفی از آنها زده نمی 
شود. درجایی گفته می شود که شکل 
ابتدایــی موجودات به نــوع پیچیده 
تر تکامل می یابــد، اما درجایی دیگر 

جری ای.جانسون دکترای الهیات و مدیر برنامه مذهبی ملی نکات منفی فیلم »نوح« را می شمارد.

پنج نکته منفی »نوح« و فرصتی برای مباحثه
مترجم :نادیا زکالوند

»نوح«  فیلم  قهرمان  شخصیت 
حقیقی به نظر نمی آید

درحالی که عنوان فیلم، نام شخصیت 
اصلی داســتان را دارد، اما وقتی فیلم 
را تماشــا می کنید، چنین چیزی را 
حس نمی کنید. »نوح« آرونوفســکی 
به خاطر گناهکاری انســان به شدت 
آشــفته اســت؛ و این موضوع چنان 
عذابش مــی دهد که معتقد اســت 
نژاد انسان، دیگر نباید وجود خارجی 
داشته باشد. خدا باید با کمک خانواده 
اش قلمــرو حیوانــات را نجات دهد 
و دیگــر اثری از بشــریت باقی نماند. 
»نــوح« حتی در فکر اســت که جان 
دختربچــه هــای پســرش را بگیرد! 
در صحنــه ای او با چاقو باالی ســر 
دختربچه های دوقلو می رود و با این 
تصور که نژاد انســان نباید ادامه یابد، 
در فکر قتل آنهاست! شخصیت »نوح« 
در اینجا ترکیبی از اندکی از شخصیت 
ابراهیم)ع( و دیوانگی است! اینگونه به 
تصویر کشــیدن نوح، در این بخش از 
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از نوعــی خلقت کامل یــک زندگی 
می گوید. در حقیقــت، در این فیلم 
نوعی  موضــوع،  ایــن  درخصــوص 

دوگانگی هست. 

مفهوم» نفیلیــم« در این فیلم 
پیچیده است.

براســاس متون ارائه شده در محیط 
های آکادمیک آمریــکا، نگهبانان به 
وســیله فناوری به بشــر کمک می 
کنند و انسان در انجام دادن کارهای 
شــرورانه از این فناوری سوء استفاده 
می کند. به این دلیــل، خدا این نوع 
فرشــتگان را نفرین کــرده و از خود 
می راند. اما آنها در ساختن کشتی به 
نوح کمک می کنند و با انســان های 
بد به مبارزه پرداخته و کشــته شده 
و این موجودات اسرارآمیز به بهشت 
باز می گردند! اما، بنابر کتب مقدس 
مسیحی، این فرشــتگاِن رانده شده 
جایی در بهشــت ندارنــد و به مکان 

های دیگر فرستاده می شوند. 
توضیح: »نفیلیم« در لغت به معنی »کســانی که 
باعث می شوند دیگران فرو افتند« است و در کتاب 
مقدس به موجودات غول پیکری گفته می شود که 
از پیوند فرزندان خــدا )الوهیم( با آدمیان به وجود 

آمدند. 
در پیدایش 6، آیات 1 تا 4 چنین آمده است:

»و واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد 
شــدن روی زمین و دختران برای ایشــان متولد 
گردیدند، پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که 
نیکومنظرند و از هر کدام که خواستند، زنان برای 

خویشتن می گرفتند.«

جزئیات داســتان نوح،  مبهم 
است

جزئیات مربــوط به داســتان نوح و 
مردمان نســل او در این فیلم، مبهم 
وغیرواقعی هســتند. مثــاًل دو تا از 
پســرهای نوح که نوجوان هســتند، 
همسری ندارند؛ اما همسر یکی دیگر 
از پســران نوح، دو دختر دوقلو دارد! 
آیا این دخترها قرار اســت در آینده 

همسران دو پسر نوح شوند؟ 
از طرفــی، یکی از معترضــان اصلی 
-توبال قابیل- وارد کشــتی شــده و 
مارمولک ها را برای رفع گرســنگی 
کشته و می خورد و سعی هم می کند 
نوح را به قتل برســاند؛ و این چیزی 
نیست که در کتب مقدس، ذکر شده 

باشد.
در ضمن، در فیلــم ابزارهای جادویی 
مشاهده می کنیم که با آنها می توان 
کارهای ماوراء الطبیعه انجام داد: یک 
دانه، نوشــیدنی و یک پوست مار. آیا 
این ابــزار، معجزاتی هســتند که در 
کتب مقــدس ذکری از آنها نشــده 

است؟ 
در کشــتی گاهی دو گــروه از یک 
نوع حیوان را مــی بینیم و این، با دو 
عضو از یک گونه، طبق کتب مقدس 

مغایرت دارد. 
در نتیجــه، فیلــم نوح تمــام موارد 
مربوط به داستان اصلی نوح، برمبنای 
گفته های کتب مقدس را به اشــتباه 
مطرح می کند و بیشتر موضوعاتش 

ساختگی است.
اما تمام موضوعات فــوق باعث نمی 
شود که فیلم را نبینیم؛ زیرا فرصتی 
به ما مــی دهد تــا افکارمــان را به 
دیگران بهتر نشان دهیم. اگرچه این 
فیلم نمی توانــد در رده »ده فرمان«، 
»مصائب مســیح« و یا »پســر خدا« 
قرارگیرد و بازگویی صریح از داستان 
نوح نمی باشد؛ اما باید بدانیم که در 
هر صورت، بیشتر مردم به دیدن این 
فیلم خواهند رفت و از نوع ساخت و 
جلوه های ویژه آن لذت خواهند برد. 
بنابراین، بایــد از این گونه فرصت ها 
برای مطرح کردن یکســری حقایق 

مذهبی و فرهنگی استفاده کرد. 
از آغاز تــا پایان فیلم نــوح، موضوع 
گناه و قضاوت با جدیت مطرح شــده 
اســت؛ ولی چندان روشن و واضح به 
آن نپرداخته اســت و شما می توانید 
در این خصوص مسائلی را نیز مطرح 

کنید. 
از طرفی دیگر مــی توانید دو جنبه 
منفی شــخصیت نــوِح ســاختگی 
آرونوفسکی -افراطی بودن و نگرانی 
بیش از حد او به محیط زیســت- را 
پیش کشــیده و از دیگران بخواهید 
به آن، به درســتی بیندیشــند؛ این 
که نــوح)ع( بــرای محیط زیســت 
ارزش بیشــتری قایل است! او وقتی 
برای یافتن همســرانی مناسب برای 
پســرانش به شــهر می رود، آنها را 
غرق در گناه می بیند و در نهایت، در 
تاریکی سایه ای نقاب دار می بیند و 

وقتی او خود را به او می نماید، متوجه 
می شود آن سایه در واقع، خود اوست 
که به گناه آلوده شــده اســت! او به 
خانه بازمی گردد و به همســرش می 
گوید، هیچ همســری برای پسرانش 
پیدانکرده؛ چراکه همــه گناهکارند! 
و بعد می افزاید هر سه پسرانش نیز 
گناهکار هســتند و همســرش و در 
انتها، خودش را نیز گناهکار می داند! 

سپس نوح با خود می اندیشد که هیچ 
کس نباید زنده بماند، حتی کودکان 
معصوم پســرش؛ چراکه نسل انسان، 
هرگز اصالح نشــده و به سبب اعمال 
بد انسان، دنیا دچار لعن و نفرین الهی 
می شود. پس او باید ریشه بشریت را 

ازمیان بردارد! 
در واقــع، نوح می گویــد، همه چیز 
فاسد اســت و هیچ کس از دادرسی 
الهی زنــده بیرون نخواهــد آمد! اما 
خداوند کشــتی نــوح و رســتاخیز 
مسیح)ع( را به ما نشــان می دهد تا 
بدانیم که گناه، عواقب بدی دارد؛ اما 
در صورت درست زیســتن، رستگار 

خواهیم شد. 
مباحث باال ، موضوعاتی هســتند که 
ارزش مطرح شدن را دارند. شما می 
توانید با کسانی که به دیدن این فیلم 
می نشینند، چنین مباحث ارزنده ای 

پیش بکشید. 

منبع : 
http://www.christianitytoday.com
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وقتی کارگــردان و نویســنده ای 
ملحد، شــروع به ســاخت فیلمی 
مذهبی مــی کند، مســلماً نتیجه 
کار چیزی بــا حداقــل ارتباط با 
روایات کتــب مقــدس درخواهد 
آمد! مسلماً، مخالفان فیلِم »نوح«،  
مشــکلی با فیلم هایی که براساس 
کتب مقدس ســاخته می شــوند، 
ندارنــد و حتی به اضافه شــدن یا 
کم شــدن برخی موارد به فیلم به 
منظــور حفظ جنبه هــای هنری 
اعتراضی ندارنــد؛ چراکه تمام این 
مــوارد در »ده فرمان« سیســیل 
دومیل نیز دیده می شــود. وقتی 
قرار اســت فیلمی شــاخته شود، 
نمی توان صددرصد  به متن اصلی 
وفادار ماند، زیرا ممکن است فیلم 
به درســتی پیش نرود و به همین 
در  آرونوفســکی  که  اســت  علت 
فیلم چنین نشــان مــی دهد که 
همه پســران نوح، همسر ندارند و 
با این ترفند، داســتان را پیش می 
برد. درحالی کــه در انجیل گفته 
شده که همه پســران نوح، همسر 
داشــته انــد. در آن روز موعــود، 
نوح و پســرانش »شــم« ، »هام« 
و »جافــت« به همراه همســرش 
و همسران پســرانش وارد کشتی 
شــدند. ایــن مطلــب در مــورد 
وفاداربــودن به داســتان ها، طرح 
داســتان و دیالوگ هــای موجود 
در انجیــل نیســت؛ زیــرا یکی از 
موهبت هایی که از خدا گرفته ایم، 
اندیشــیدن و الهام گرفتن اســت؛ 
چیزی که در اینجا موجب خشــم 
مذهبی ها شده است، پیام داستان 
اســت. طبق نظر آرونوفسکی -که 
توانسته با این فیلم، 360 میلیون 
دالر بدست آورد- خداوند،  بعدها 
بــه موســی)ع( تنها یــک فرمان 

خواهد داد: 
»... به زمین مادر صدمه نرسانید و 
در چادرهایتان به صورت گیاهخوار 

زندگی کنید.« 
درحالــی کــه انجیل مــی گوید: 
»خداونــد، شــرارت عظیــم نژاد 
انســانها که بر روی زمین مرتکب 
شــدند را دید و اینکه قلب انسان، 
به مکانی بــرای بدی هــا تبدیل 
شده است؛ و خداوند از اینکه روی 
زمین انســان را آفرید، پشــیمان 

است و قلبش از این موضوع بسیار 
ناراحت!  بنابرایــن، خداوند گفت: 
»من چهره زمین را از نژاد انسانی 
که خلق کرده ام، پاک خواهم کرد 
و همراه آنهــا حیوانات، پرندگان و 
باقــی مخلوقاتی کــه روی زمین 
هستند، از بین خواهم برد؛ چراکه 
از ساخت آنها متاســف هستم. اما 
نوح در نگاه خداوند، رحم و شفقت 

دید.« 
ولی در فیلــم »نوح«، انســان به 
دالیل شرارت و پســتی و مواردی 
که در »ده فرمان« به آنها اشــاره 

نقدی بر فیلم »نوح«؛ ساخته »دارن آرونوفسکی«

چرا با فیلم »نوح« مخالف هستم؟
نویسنده: جان بولت /  مترجم: نادیا زکالوند

دالیل  به  انسان  »نوح«،  فیلم  در 
شرارت و پســتی و مواردی که 
در »ده فرمــان« به آنها اشــاره 
پرستی،  بت  )ازجمله:  است  شده 
بی  و  زنــا  خیانت،  کفرگویــی، 
احترامی به پدر و مادر...( از طرف 
خدا مجازات نمی شــود؛ و اصاًل 
خدا نمی خواهد بــه این دالیل، 
نســل انســان را از روی زمین 
این فرمان  به  بردارد.  نوح، حتی 
عیسی)ع( که می گوید دیگران را 
همانطور که خود را دوست دارید، 
دوست داشته باشید، نیز عالقمند 

نیست. 
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شده اســت )ازجمله : بت پرستی، 
کفرگویــي، خیانــت، زنــا و بــی 
احترامی به پدر و مــادر( از طرف 
خدا مجــازات نمی شــود  و اصاًل 
خدا نمــی خواهد به ایــن دالیل، 
نسل انسان را از روی زمین بردارد.  
ایــن فرمان  بــه  نــوح)ع(، حتی 
عیسی)ع( که می گوید دیگران را 
همانطور که خود دوســت دارید، 
دوســت داشته باشــید، نیز عالقه 

مند نیست. 
خدای آرونوفســکی فقط به دلیل 
صدمه زدن به محیط زیســت -که 
انسان در آنجا معدن کاری می کند 
، گوشت حیوانات را می خورد، ُگل 
ها را صرفاً به خاطر زیبایی شــان 
مــی چیند-  ناراحت و ناخشــنود 

اســت و می خواهد از شــّر انسان، 
خالص شود.

مثاًل، در صحنه ای نــوح در قالِب 
یک فرِد طبیعت دوســِت افراطی، 
جلوی چیده شــدن ُگل توســط 
پسرش را می گیرد. حتی این فیلم 
به ما می گوید که نوح به وســیله 
خالقش می خواهد انســان را تنها 
به خاطر کاری که با این مخلوقات 
کرده اســت، بردارد و تنها نگاهی 
اجمالی به فساد اخالقی و انحراف 

جنسی مردمانش دارد. 
در این فیلم، رفتار انسان ها نسبت 
به مادرطبیعت، بیشــتر نشان داده 
می شــود، آنها حیوانات را قصابی 
می کنند، شــکار می کنند، معدن 
کاری می کننــد و درختان را می 

بُرند.
طبق نظر آرونوفســکی، تمام این 
مردم از این جنبه گناهکار و سزاوار 
عــذاب الهــی هســتند. »توبال- 
قابیل« حتی پا را فراتر می گذارد 
و یک گونه مارمولک که نســلش 
درحال انقراض است و فقط دوتا از 
آن روی زمین باقی مانده را کشته 

و می خورد!   

فســاد اخالقی و انحرافات جنسی، 
حتی بت پرســتی گناه شــمرده 
نمی شــوند. این مردمان حتی به 
خدا ایمان دارند و آرونوفسکی در 
فیلم نشــان می دهد کــه خدا به 
درختان، بیشــتر اهمیت می دهد 
و نوع انســان را به خاطر شــکار 
حیوانات در ســیل غرق می نماید 
و این ادعا، دروغی جسورانه است! 
در واقع، این چیزی نیست که خدا 
در کتب مقدس آورده است. سپس 
خدا، نــوح و پســرانش را آمرزید 
و به آنهــا گفت: »بارور باشــید و 
تعدادتان را روی زمین زیاد کنید! 
ترس و وحشــت از شــما بر وجود 
حیوانات وحشــی مستولی خواهد 
شــد و بر تمام پرندگان آسمان و 
هر مخلوقی که روی زمین حرکت 
می کند و تمام ماهــی های دریا، 
آنها در دستان شــما خواهند بود. 
هر موجودی کــه زندگی می کند 
و حرکت مــی کند، غذای شــما 
خواهد بود. درست همانطور که به 
شما گیاهان سبز دادم، اکنون همه 
چیز را به شما می دهم.« در هیچ 
کجای فیلم از این موضوع سخنی 

گفته نشده است؛
همچنین در فیلم »نوح«، مردی به 
شــدت مذهبی -افراطی به تصویر 
کشیده می شــود تا آنجا که فکر 
می کند باید حتی نوه های خود را 
نیز به قتل برساند؛ او فردی افراطی 

و تا حدی دیوانه است. 

تنها بخشی که آرونوفسکی مجبور 
بوده درســت انجام دهــد، بخش 
پایانی اســت که طی آن، خداوند 

فرصتی دوباره به بشر می دهد. 

http://www.breitbart.com/Big-
Noah-/28/03/2014/Hollywood
review-brilliantly-sinister-anti-
christian-filmmaking

به  فقط  »آرونوفســکی«  خدای 
دلیل صدمه زدن به محیط زیست 
که انســان در آنجا معدن کاری 
می  را  حیوانات  گوشت  کند،  می 
خورد؛ ُگل هــا را صرفاً به خاطر 
زیبایی شان می چیند؛ ناراحت و 
ناخشنود است و می خواهد از شّر 

انسان خالص شود!
در فیلــم »نوح«، مــردی به 
به  -افراطی  مذهبی  شــدت 
تا  شود  می  کشــیده  تصویر 
آنجا کــه فکر مــی کند باید 
حتی نوه های خــود را نیز به 
افراطی  فردی  او  برساند؛  قتل 

و تا حدی دیوانه است. 
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نظر یا توســط جریان  صهیونیستی 
ساخته شــده اســت. صهیونیست ها 
اجازه نمی دهنــد در خصوص تاریخ 
به جز خودشان  کســی  بنی اسرائیل 
و از خودشــان، ورود داشته باشد؛ با 
شیوه ای ماهرانه  منابع اصلی تاریخ 
قومشــان را خودشــان در اختیــار 
گرفته اند. مقدار عظیمــی  از منابع 
تاریخی را تحریف می کنند و کسی 
به آن هــا اعتراضــی نمی کند؛ کما 
اینکه ما به عنوان مســلمانانی که به 
تمام این انبیاء معتقدیم- چه شیعه، 
چه ســنی، و... یک بار هم نشده به 
از  تولیــدات تحریف شــده هالیوود 
پیغمبــران اعتراض کنیــم، به غیراز 
)ع( و فیلم »آرنوفسکی«  مورد نوح 
که موضوع خیلی حاد بــود . به هر 
ترتیــب، موســی)ع( و عیســی)ع( 

پیامبــران ما هم هســتند و جریان 
که خواسته   طور  هر  صهیونیســتی 
پیامبران را نشــان داده است. مثاًل 
به عنــوان  را  حضــرت موســی)ع( 
معمار جــا زدند، یا مثــاًل گفتند با 
زنان درباری روابط نامشروع دارد و 
خیلی مسائل ناراحت کننده دیگر که 
به یک پیامبر نسبت می دهند! کاماًل 
به نظر می رسد. خیلی  هم هدفمند 
راحت عــرض کنم؛ آغــاز به قدرت 
رسیدن بنی اسرائیل از دوران قدرت 
حضرت یوسف)ع( در دربار مصر بود. 
منتها حضرت یوســف)ع( در دربار 
مشغول ترویج دین بود و در خدمت 
دین خــدا و هدایت بنــدگان بود و 
تالش می کرد حکومــت آن زمان را 
هدایــت کند، ولی حضــور حضرت 
یوسف)ع( در دربار برای بنی اسرائیل 

یک مســتوره شــد تــا در 
مثاًل عالمه  نفوذ کند.  دربار 
مجلسی هم در دربار صفویه 
بوده اند؛ اما خدمات ایشــان 
نبود،  حاکمیت  حال  شامل 
بلکه در خدمت اســالم بود. 
بعد از حضرت یوســف)ع(، 
خیلی هــا در دربــار نفــوذ 
در  قــارون  ازجمله  کردند، 
دربار فرعون یا عمران- پدر 
که  موســی)ع(-  حضــرت 
خدمتــکار دربــار فرعــون 
بود. بااینکه عمران، انســان 
صالحــی بــوده و در جهت 
منافع  و  خــود  اعتقــادات 
می کــرده،  کار  مردمــش 
نفــوذی  به هرحــال  ولــی 
بنی اسرائیل در دربار فرعون 
که  قــارون  همین طور  بود. 
ثروتمند  فرعــون  دربــار  در  بانفوذ 
می شــود و ســعی می کند دربار را 
با ســرمایه خودش تقویــت کند و 
درعین حال، خودش از درباریان  به 
شمار می رود. بنی اسرائیل این شیوه 
را در طی قرون متمادی ادامه دادند 
و در دربارهای مختلف نفوذ کردند. 

*یعنــی نفــوذ سیاســی برای 
بنی اسرائیل یک الگوی باستانی و 

تاریخی است؟
سلحشور: احســنت. ریشه این کار 

در یک الگوی باستانی است. 
*آیا ایــن مســئله در مجموعه 
آثــاری که در خصــوص حضرت 
نمود  است،  تولیدشده  موسی)ع( 

داشته است؟
کامــاًل  به صــورت  سلحشــور: 

سینمای دروغ و روایت های خیالی
گفتگو با فرج اهلل سلحشور؛  کارگردان سریال »یوسف پیامبر)ع(«

پورصباغ علـیرضا 
سیدمحمد حسینی

گروه ســینما: فرج اهلل سلحشور، کارگردان سریال ماندگار »یوسف پیامبر« که دنیا را درنوردیده است و مشــتاقان و عالقه مندان بسیاری در آسیا و اروپا دارد را اغلب 
با گفتگوهای جنجالی و پروپاگاندایی می شناسند و سایر رسانه های سعی می کنند سلحشــور را وارد دعوای حیدری - نعمتی رسانه ای کنند! واقعیت این است کسی 
که یوسف پیامبرش تسخیرکننده قلوب بسیاری بود  و به قول »خالد احمد بهجت حســینی«؛ کارگردان مصری، خیابان های مصر، حتی حین  بازپخش سریال خالی از 
جمعیت می شود را باید از دریچه ای دیگری شناخت و منظر ماهنامه سینما رسانه در این نوشته ویژه شــناخت کارگردان  بزرگ  مجموعه روایت های قرآنی است و در 

مجالی که دست داد، سعی کردیم دیدگاه ها و آرای کارگردان خستگی ناپذیر سینما را بازتاب دهیم و از حاشیه پرهیز کنیم.  

*جناب آقای سلحشــور! 
آنچه در یک ســده اخیر 
اتفاق  ســینما  حوزه  در 
درباره  که  آثاری  و  افتاده 
پیامبران الهی ساخته شده 
را حتمًا مرور کردیم. برای 
نظر  بحث،  شــدن  جاری 
یک خطی خود را در مورد 
در  که  آثــاری  مجموعه 
هالیوود ساخته شده است، 

بفرمائید!
سلحشور: در تمــام آثاری 
کــه در هالیــوود  دربــاره 
پیامبران ساخته شــده است  
آن  که  نمی بینیــد  اثــری 
اثــر بازتاب دهنده شــمایل 

پیامبری صالح باشد.
*حاال مســئله ما در گام 
شمایل  نمایش  نخســت، 

پیامبر صالح  است؛ می توانید کمی 
جزئی تر به این بحثی که طراح آن 

خود شما هستید ورود کنید.  
سلحشــور: در حــال حاضــر که 
بنده روی فیلم نامه موســی)ع( کار 
پژوهش گسترده ای حول  و  می کنم 
مشهورترین  داشــتم  این شخصیت 
فیلمی که راجع ایشــان ساخته شده 
و از کالســیک های تاریخ سینما به 
شــمار می رود، »ده فرمان« اســت. 
تصور این اســت که بحث ما با این 
روال مصداقی تر می شــود. البته این 
نکته را بهتــر می دانید که به روایتی 
20 نســخه به صــورت انیمیشــن، 
سریال و فیلم سینمایی در خصوص 
ساخته شــده  )ع(  موســی  حضرت 
اســت . عمده آثار ساخته شده، زیر 
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و همچــون یک خط  اســتراتژیک 
باریک قرمــز در آثار ســینمایی و 
سریالی که در مورد حضرت موسی 
است  داشته  نمود  ســاخته اند،  )ع( 
. اقداماتــی از قبیل؛ نفــوذ در دربار 
بر  ، سرمایه ســاالر شدن، ســلطه 

ملل دیگــر، اختالف افکنی، جنایات 
متعدد مرتکب شــدن و خود را قوم 
برتر دانســتن، از ویژگی های اصلی 
پیامبران  چون  و  است؛  بنی اسرائیل 
الهی  مانع این گونه رفتارها در سران 
بنابراین  می شدند،  بنی اسرائیل  قوم 
ســران بنی اســرائیل با انبیاء میانه 

خوبی ندارند.
از  که  نادرســتی  قرائت هایی  *و 
دارد  وجود  موســی)ع(  حضرت 
ریشــه در چنین نگرشی داردکه 
زیاده خواهی کالن  مانــع  انبیــا 

بنی اسرائیل می شدند؟
سلحشور: دقیقاً سعی می کنند انبیا 
را تخریب کنند و  جایگاه معنوی و 
الهی انبیا را مخدوش کنند. در آثار 
آن ها به نــدرت پیامبــری می بینید 
که با عالم وحی در ارتباط باشــد و 
از خداونــد تغذیه شــود و از جانب 
بلکــه معموالً  خدا دســتور بگیرد؛ 
خــود شــخِص پیامبــر اقداماتی را 
می دهد.  انجام  ملت  راهنمایی  برای 
در این فیلم هــا به ندرت پیامبری در 

حال عبادت نشان داده می شود.
نســخه  در  مثاًل  تحلیــل  *این 
ســینمایی بی بی سی »ده فرمان« 
»ده  در  امــا  می کنــد،  مصداق 
فرمان« ســاخته »سیسیل ب دو 
میل« این ارتباط باخدا، هرچند به 

مقدار کم، ولی وجود دارد.
سلحشــور: بنده هم عــرض کردم 
شاید وجود داشته باشد، اما به ندرت. 
ارزیابی و تلقی بنده این است که در 
مجموعه آثاری کــه در مورد  انبیاء 

ساخته می شــود، اولیاءاهلل را خیلی 
شخصیت های بزرگی نشان می دهند  
و ازقضا، ســالطین را بزرگ نشــان 
می دهند. قدرتمندان، بزرگ تر نشان 
داده می شــوند و در داســتان هایی 
که برای مردم نقل می کنند، شــما 

می بینید کــه تحریفاتی را به صورت 
هوشمندانه ایجاد می کنند. 

*یــک نمونه  مصداقــی مثاًل در 
مورد موسی )ع(؟ 

متعدد  روایت های  در  سلحشــور: 
آمده اســت که حضرت موسی)ع( و 
فرعون با هم چالش دارند یا مباحثه. 
فرعون می گوید: من می توانم کاری 
کنم کــه رودخانه نیــل از حرکت 
بایســتد. موســی)ع( می گوید: من 
می توانــم ایــن کار را بکنــم و تو 
نمی توانــی. در این چالــش که در 
حضور مردم انجام می شــود، فرعون 
پیروز می شــود نه موسی)ع(! یعنی 
دعای موسی)ع( مستجاب نمی شود، 
اما دعای فرعون مستجاب می شود. 
علت پیروزی فرعــون را هم در این 
می دانند که فرعــون در تمام طول 
شب گذشــته با خدا راز و نیاز کرده 
بــود و از خداوند خواســته بود که 
جلوی موســی)ع( او را خجل نکند 
و از طرف دیگر موســی)ع( با خیال 
راحت تمام شــب را خوابیــد. این 
با  درواقع،  است.  عوام فریبی  مسئله، 
عقل ساده اندیش هم جور درمی آید 
و دیگرکسی سؤال نمی کند آن 20 
هزار کودکی که فرعون ســر بُرید و 
شکم های زنانی که پاره کرد و ده ها 
هزار نفر از قوم بنی اســرائیل که به 
بردگی گرفت و ُکشــت، پس عدالت 
خدا در ایــن موارد چگونه اســت؟ 
آیا با یک شــب راز و نیاز، تمام این 
جنایات پاک شد و خداوند پیامبرش 
را رها کرد و طرفدار فرعون شد؟ یا 

می بینیم که در این گونه داستان ها، 
فرعون طرفدار زن و بچه اش است و 
اما در  از همسرش حمایت می کند، 
مقابل، شــخصیِت موسی)ع(، عیاش 
نشان داده می شود و با زنان درباری 

رابطه دارد!
*حتــی نســبت دادن روابــط 
در  جنســــی  نامشــــروع 
انیمیشــن هایی که دربــاره این 
پیامبر عظیم الشــان ساخته شده 

است، نمود دارد.
سلحشــور: در هــر دو  نســخه 
کالســیک  »ده فرمــان« موضــوع 
نسبت دادن روابط نامشروع جنسی 
به تصویر کشیده شــده است. یکی 
این  بنی اســرائیل  استراتژی های  از 
است که انبیا را تخریب و در مقابل، 
سالطین و قدرتمندان را بزرگ جلوه 
دهند و آن ها را تبرئــه کنند؛ چون 
خودشــان همیشــه در طول تاریخ 
اثبــات کرده اند  با جنــاح قدرتمند 
زد و بنــد دارند و بده بســتان هایی 
دارنــد و انبیا همیشــه، تنهــا مانع 
آن ها بوده اند؛ پس باید مورد هجمه 
تصویــری و تاریخــی قــرار گیرند.  
یکــی از راهکارهایی کــه می بینید 
بنی اسرائیل در هالیوود به عنوان یک 
استراتژی یا تئوری سیاسی در دنیا 
و در فیلم هایــش مطرح می کند این 
اســت که همه فرهنگ ها باید نابود 
شــوند و فرهنگ ما بایــد جایگزین 
و  تاریخی  پیشــینه های  شود؛ همه 

تمدنی را تخریب کنید!
*شاید یکی از دالیلی که هالیوود 

تاریخ سایر ملل فیلم  در خصوص 
شما  که  باشد  موضوعی  می سازد، 

بدان اشاره کردید.
سلحشــور: دقیقاً همین طور است. 
دو فیلــم  300، یعنی قســمت اول 
و قســمت دوم، کل پیشینه تاریخی 

قومیت پارس  را تخریب می کند.
نظــر گرفتن  بــا در  *و حــاال 
فضایی که در غــرب وجود دارد 
و آثار فراوانــی در مورد حضرت 
یوســف)ع( ساخته شده و سریال 
مواجه  جهانــی  اقبالی  با  شــما 
را  استقبال  این  دلیل  می شــود. 

چگونه ارزیابی می کنید؟
اینکه وقتی یک  علت  سلحشــور: 
سریال ســالم از حضرت یوسف )ع( 
به عنوان  به ســرعت  می شود،  تولید 
پربیننده ترین اثــر در جهان تبدیل 
می شود و تمام آثار قوی و پرطرفدار 
هالیــوودی را پس می زنــد؛ به این 
جهت اســت که نگاه سالمی دارد و 
نگرش صهیونیســتی در آن متجلی 
نیســت و رویکردی فطری در متن 

اثر وجود دارد.
* و نص صریح قرآنی ؟

سلحشــور: بلــه. برخی بــه بنده 
می گویند اگر قصد تولید فیلمی در 
خصوص پیامبران را داشــتید، سعی 
کن نگرش ســایر ادیــان، مثل اهل 
تسنن، مســیحیان، یهودیان و...  در 
اثرت لحاظ شــود. به نظــر من این 
نگرش غلط اســت. اگر بــا دیدگاه 
راضی کــردن همه ادیــان فیلم یا 
سریال بسازید، هم شــیعه اعتراض 
می کند )چــون نتوانســتی صد در 
صد نظر شــیعه را اعمال کنی ( هم 
سنی، هم یهودی و درنهایت،  همه 
اعتراض می کنند؛ چون امکان ندارد 
شما فیلمی بســازی که مورد وثوق  

همه ادیان باشد.  

در  و  قرائتی شــیعی  با  *شــما 
قرآن،  از  برآمده  قرائتی  حقیقت، 
یوســف)ع(  حضرت  خصوص  در 
توانســتید نظر اهل تسنن را هم 

جلب کنید.
بت پرســتان،  حتــی  سلحشــور: 
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هم  یهودیــان  مســیحیان، حتــی 
استقبال کردند. 

*چرا؟
سلحشور: چون نگاه شیعه با فطرت 
انطباق دارد. نگاه شیعه تنها نگاهی 
اســت که با فطرت همه انســان ها 
فارغ از مذهب و اعتقادشان تطبیق 
دارد. عــده ای هم کــه احیاناً قصد 
ما  تولیدات  مقابــل  در  جبهه گیری 

را هم داشــتند، وقتی به خودشــان 
رجوع می کردنــد، می گفتند ظاهراً 
خیلی هم چیز بدی ســاخته نشده! 
برای همین اســت که حتی بزرگان 
»األزهــر« جبهه گیــری نمی کنند، 
بلکه نهایتاً می گویند چرا مســتقیماً 
از اعــداد 5 و 14 کــه نمــاد خود 
شیعه است در ســکانس مربوط به 
نهایت  یعنی  کرده اید؟  استفاده  چاه 
اعتراضشــان این است؛ وگرنه کسی 
در ایمــان، خلوص، ســلوک، رفتار، 
اخالق و عدالت حضرت یوســف)ع( 
شــک نمی کند. هیچ کس نگفت این 
تولیدات مطابق واقعیت نیســت و با 

سلوک انبیاء مطابقت ندارد.
*خیلی از افــراد اعتقاددارند که 
به حیطه  نمی توانــد  فطری  زبان 
ورود  ســینما  در  درام نویســی 
پیدا کند، یعنــی معتقدند درام با 
صرفًا  غریزه  بر  مبتنی  روایتگری 
مردمی  و  پسندانه  عامه  جذابیت 

پیدا می کند.
در خصــوص  البتــه  سلحشــور: 
ســینمای موجــود، درســت هــم 
می گوینــد. ببینیــد! به ســینماگر 
تو هســتی،  گفته اند تصمیم گیرنده 
یعنــی تو فعال لمایشــاء هســتی، 
می توانــی هرگونــه دیدگاهت را در 
فیلم اعمال کنی، نه فقط در خصوص 
انبیــاء، بلکــه در خصوص مســائل 

خانوادگی، اجتماعــی و... ؛ درواقع، 
تحلیل شــخصی و  فطــری خود را 
می توانی بگویی، اصاًل بنیاد ســینما، 
مبتنی بر عیش و عشــرت است که 
 Entertaiment واژه  البته شــما 
)ســرگرمی( را در مــورد عیــش و 

عشرت بکار می برید.  
*عده ای از مخالفین آثار شما، گاه 
با لحن تمســخرآمیز در خصوص 

تولیدات شما سخن می گویند. آیا 
تاب تحمل  این جهت است که  به 
این زبان فطری و مؤلف را  ندارند؟

و  گفتیــم  آنچــه   سلحشــور:  
به تصویــر کشــیدیم،  بر اســاس 
اعتقاداتم  بود؛ درحالی که در حوزه 
کالن  سینما در سراســر دنیا، بروز 
و نمود اعتقادات در اثر ســینمایی، 
محلــی از اعراب نــدارد. »دیزنی«، 
بزرگ ترین کمپانی فیلم ســازی دنیا 
که عمده تولیداتش را برای کودکان 
و نوجوانــان می ســاخت، می دانید 
بزرگ ترین شعارش که حتی بر سر 
در ورودی کمپانی نصب شــده بود و 
در همه جا هم به چشــم می خورد، 
چیســت؟ »در این کمپانی کســی 
حق ندارد از خدا اســم ببرد!«. این 
اشــاره، صرفاً یک نمونه است وگرنه 
موجودیت و سازوکار  هالیوود صرفاً 
بر اساس  شعار مذکور است. رسالت 
نانوشــته و غیر مکتوب هالیوود، از 
بین بردن مذهب و فرهنگ اســت 
تا بــا یک برنامه صدســاله، فرهنگ 
ابرقدرت ها  صهیونیســت،  منحــط 
و اســتکبار را جایگزین کند. اوایل 
انقالب در ایران کردهــا را با لباس 
کردی، لرها، ترکمن ها، بلوچ و... را با 
لباس مخصوص خودشان می دیدیم. 
در حــال حاضــر چنین نیســت. با 
چنین شرایطی مشخص است  آنچه  

فرهنگ متکثر اقوام را تضعیف کرد، 
بود؛  بیگانه  منحــط  فرهنگ  هجوم 
آن هم از طریــق فیلم ، ســریال و 
رســانه های جمعی همچون ماهواره 

و اینترنت.
فطری  زبان  این  می توان  *چگونه 
را توســعه داد؟ تاکنــون تصور 
می شد این گونه ســخنان در حد 
مردم  ذائقه  اصاًل  و  اســت  شعار 
متمایل به آثاری نیست که با زبان 
فطری برآمده از قرآن ساخته شده 
پیامبر)ع(   یوســف  با  باشد؛ شما 
نشــان دادید که چنین نیست و 
حتی ذائقه توده را با صورتی عامه 
از  برآمده  فطری  زبان  با  پسندانه 
قرآن و متجلــی در اثر، می توان 

تأمین کرد.
معیارهای  از  خیلــی  سلحشــور: 
ســینمای ملــی و بومــی مــا  با 
ســینما  در  موجــود  معیارهــای 
مثاًل در ســینما  نــدارد.  همخوانی 
غافلگیری  اسم شــیوه  به  موضوعی 
وجود دارد. بر اســاس این شــگرد، 
معتقدند باید تماشــاگر را در غفلت 
نگــه داشــت و ناگهان گــره ای را 
بــرای او باز کرد تا او از این کشــف 

ناگهانــی لــذت ببرد. این درســت 
اســت؛ اما آیا اگر به اصطالح، »رو« 
بازی کنــی و همه چیــز را صادقانه 
به مخاطب ارائه کنی، کســی آن را 
تماشــا نخواهد کرد؟ داستان کربال 
را کدام شــیعه اســت که نداند؟ اما 
بااین وجود، وقتی به تصویر کشــیده 
می شــود، همه باعالقه ای وافر آن را 
تماشــا می کنند. داســتان حضرت 
یوسف)ع( را از ابتدای تولد، ماجرای 
برادرانــش، عشــق زلیخــا و حتی 
انتهــای قصه که رســیدن حضرت 
یعقوب)ع( به فرزندش است را همه 

می دانند، اما چرا بازهم مخاطبان تا 
این حد مشتاقانه به تماشای سریال 
گفت  می تــوان  پس  می نشــینند؟ 
شگرد غافلگیری جهت جذاب کردن 
فیلم، یک اصل الیتغیر نیست!  بلکه 
می توان داســتانی که همه ماجرای 
آن  بــر مخاطب روشــن اســت یا 
می توانــد دنبالــه آن را  به راحتــی 
حــدس بزند را هم به گونــه ای ارائه 
کنیم که مخاطب مشــتاقانه آن را 
این ها شــگردهایی  پیگیری کنــد. 
و مؤلفه هایــی خــاص در روایتگری 
اســت که از جهان تولیدات هالیوود 
برون آمده و تئوریزه شــده است و 
امروز به عنوان  اصــول درام پردازی 

و روایتگری تبیین شده است.
الگویی جهانی  به عنوان  آن  از  *و 

نام می برند.
سلحشــور: احســنت! اگر شــما 
بــا واقعیــات زندگی روبرو شــوید، 
می بینید این طور هم نیســت. مثاًل 
فــالن زندگی زناشــویی به طالق و 
جدایی منتهی شــده است. حال اگر 
یکی از طرفین، بخواهد کل ماجرا را 
برای شما تعریف کند، آیا مشتاقانه 
گوش نمی دهیــد؟ بنابراین، اصولی 

الگوی فیلم سازی  به عنوان  که آن ها 
مطــرح می کننــد می توانــد صرفاً 

محِض فریِب ما باشد.
*درواقــع، یک اصــول صنعتی 
برای جذب مخاطب  کلیشــه ای  
زبان  همان  اســاس  بر  بیشــتر 
غریزی. از منظر شــما، مؤلفه ها و 
نقد و  گزاره های دیگر روایی قابل 

تحلیل  است ؟
سلحشور: اجــازه بدهید با شیوه ای 
تفســیر  را  دیگری  فرمول  مصداقی 
و ارزیابی کنیم؛ شــما بــرای اینکه 
دروغ بگوییــد، باید خیلی فکر کنید 
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تا بفهمید چگونــه باید این دروغ را 
تعریف کنید کــه مخاطب باور کند. 
نیاز به مقدمه چینی و زبان شــیرین 
و... دارد. دروغ این چنین است؛ نیاز 
به ترفندهای زیادی دارد، اما سخن 
راست این طور نیست؛ مثاًل راست گو 
خیلی راحــت می گوید فــالن چیز 
را من برنداشــتم، اما دروغ گو کلی 
مقدمه چینی می کند تــا بگوید من 
برنداشــتم. در ســینما هم این طور 
اســت. اســاس ســینما بر دروغ و 
بنابراین،  اســت؛  خیالی  روایت های 
تمام تالشــش بر این است که این 
داستان ها و دروغ ها را قابل باور کند.

را  رؤیاپرداز  سینمای  شما  *یعنی 
قبول ندارید؟

و  رؤیایی  سلحشور: چرا! ســینمای 
تخیلی را باور دارم، اما نوع سینمایی 
که قبــول دارم از جنس ســینمای 
فعلی نیست. من سینمای رؤیاپرداز، 
تخیلی و دروغ پرداز که با ترفندهای 
مختلف سعی در باورپذیر کردن یک 

حرف دروغ دارد را قبول ندارم.
*دروغ ایدئولوژیک؟

سلحشــور: چه ایدئولوژیک و چه 
غیــر ایدئولوژیک. ببینیــد آن ها در 
فیلم های خود، حضرت موسی)ع( را 
دارای روابط نامشروع با زنان درباری 
نشان می دهند. بایستی مقدمه چینی 
کنند تا شــما بــاور کنیــد که یک  
پیامبر ایــن کار را انجــام می دهد. 
اگر بــا ترفندهــا و مقدمه چینی ها 
نتواند این مســئله را برای مخاطب 
باورپذیر کند، شــما فیلم او را تماشا 
نخواهید کرد. آیــا ما تخیل نداریم؟ 
چرا! ما شــاعری مثــل موالنا داریم 
که اکثر اشــعارش تخیلی است، یا 
سعدی که بســیاری داســتان ها و 
تمثیل هایش ،صرفاً ســاخته ی ذهن 
اوســت. در عصر حاضر هم میرزای 
شیرازی و یا حاج آقا قرائتی را داریم 
که در منابر و سخنرانی ها و آثارشان 
ســعی در خلق مثال هایی برای فهم 
بهتر مخاطب دارند و یک داســتانی 
که وجود ندارد را ایجــاد می کنند. 
آیا باید بگوییم هــدف این افراد هم 
دروغ گویــی و فریب مردم اســت؟ 
خیر! آن ها قصد دارنــد حقیقتی را 
گویا کنند. برای ایــن منظور مثال 
می زنند و داستان خلق می کنند که 
به قصه ها عنــوان تمثیلی- اخالقی 
الصاق می شــود، دیگر عنوان روایت 
بدان گفته نمی شــود؛  یا داســتان 
یعنی بــا تخیــل قصــه ای را خلق 

کرده، اما خوِد قصه، هدف نیســت، 
بلکه مطلبی که در ذیــل این قصه 
مطرح می شــود، منظور اصلی است. 
تخیلی  داستان های  ما هم  بنابراین، 
را قبــول داریم، ولی خلق داســتان 
تخیلی توســط علما و عقــال و عرفا 
موردقبول اســت، نه اینکه توســط 
افراد مبتدی که اطالعات و ســواد 

همین که  ندارنــد.  خاصی  آگاهی  و 
از دانشــگاه فارغ التحصیل شــدند، 
سناریونویســی  به  تصمیم  ســریع 
می گیرند. این افراد بی اطالع و ناآگاه 
و بی سواد و بی ایمان چیزهایی را که 
برای  منفعتی  قطعاً  تخیل می کنند، 
مخاطب ندارد و قطعاً ضرر آن بیش 
از منفعتش است.  ما تخیل را قبول 
داریم، اما مهم اســت که توسط چه 
پردازی صورت گیرد.  کسانی تخیل 
ســینمای خیالی به درد ما نخورده 
اســت و جز انحطــاط و انحراف در 

جوامع بشری حاصلی نداشته است. 
*بــا توجه به جریان ســینمایی 
بســیار خوبی که در ایران وجود 
کهف  اصحاب  چون  آثاری  و  دارد 
حضرت  و  مریــم)س(  حضرت  و 
عیســی)ع( و حضرت یوسف)ع( 
تولیدشده اســت، آیا این امکان 
این  در  دارد که جنبشــی  وجود 

زمینه ایجاد شــود و از ابزارهای 
ســاخت  برای  تری  تکنولوژیک 

این گونه سریال ها استفاده شود؟
سلحشــور: طبیعتاً هرچه امکانات 
بیشــتر باشــد، کار بهتری هم ارائه 
خواهد شــد. اگــر منظورتان روایت 
یوسف)ع(  ســریال حضرت  ســاده 
است که چرا پیچیدگی زیادی ندارد 

...
و  بیشتر  اســتفاده  منظورم  *نه، 
تکنولوژیک  دستاوردهای  از  بهتر 

روز است.

سلحشور: آن زمــان که این سریال 
تولید شــد، توانمندی ما در عرصه 
تکنولوژیــک همین مقــدار بود. ما 
بهترین متخصص ها را در این سریال 
به کار گرفتیم، منتهــا نهایت توان 
ما همین مقــدار بــود. اآلن خیلی 
و کارهای  پیشــرفت صورت گرفته 
جدید مــا قطعاً خیلی بهتــر تولید 
خواهند شــد، ولی من اصرار داشتم 
کــه از تکنولــوژی و متخصصیــن 
اســتفاده  ایران  مرزهــای  از  خارج 
نشــود. از هرآن چه خودمان داریم، 
بهره بگیریم. امــا در خصوص ایجاد 
جریان؛ هــم می توان یــک جریان 
فیلم سازی اسالمی ایجاد کرد و هم 
نمی شــود! توســط دولت جمهوری 
اســالمی ایــران، مجلــس و ایــن 
مسئولین و متولیان نمی شود. توسط 
این ســینماگرها و ایــن تلویزیون، 
فقــط خواب وخیال  مســئله  ایــن 
اســت؛ چون مســئولین ما، اعم از 
دولتمردان  غیرفرهنگی،  و  فرهنگی 
و هنرمندان، همــه در برابر فیلم و 
تسلیم شده اند  ایران  سریال ســازی 
و پذیرفته انــد کــه همین اســت و 
غیرازاین نیست. حاضر نیستند یک 

جریان سالم ایجاد کنند.
*می دانــم که ســریال حضرت 
خیلی  خاورمیانه  در  یوســف)ع( 
دیده شــد، اما درمجموع، پخش 
هالیوود  مثــل  اصاًل  مــا  جهانی 
در  دولت  از طرف  همتی  و  نیست 
این زمینه وجود ندارد. آیا شــما 
تا  اندیشــیده اید  مسئله  این  به 
کاری  غیرمجاز(  طــرق  از  )حتی 
در  حتی  مخاطبان  تعداد  تا  کنید 
آمریکایی  و  اروپایی  کشــورهای 

افزایش پیدا کند؟
رئیــس  اینکــه،  اول  سلحشــور: 
جشنواره فیلم و سریال های اسالمی 
که ســال قبل برگزار شد، )و خیلی 
از کشــورها هــم حضور داشــتند( 
به من گفــت این ســریال در اروپا 
و آمریــکا و حتی در چین تا شــرق 
دور و در آســیای میانه تا شــوروی 
پخش شــده اســت. حتی دوبله به 
روســی،  چون  مختلفی  زبان هــای 
آذری،  اســتانبولی،  ترکــی،  عربی، 
ماالیی،  فرانسه،  انگلیســی،  کردی، 
بوســنیایی، اردو و چینی انجام شده 
است. حتی در شبکه های خصوصی 
متعــددی در آمریــکا پخش شــده 
است. در آفریقا و کشورهای اسالمی 
پخش خوبی داشته، اما در خصوص 
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کشورهای غیر اسالمی؛ من کشوری 
را نمی شناســم که ســریال یوسف 
پیامبر)ع( را ندیده باشد. شخصی  از 
کشــور چین به من گفت ما عده ای 
را جمع کردیم و دوبله این ســریال 
این  ازآنجاکه  انجام دادیم، ولــی  را 
کشور، کشوری بی دین است، ما این 
ســریال را دست به دست، بین مردم 
پخش کردیم و می گفت تا آن زمان 
)یعنی یــک ماه قبــل( و در عرض 
دومــاه توانســته ایم 170 میلیــون 
نسخه از این سریال را توزیع کنیم. 
پس، واقعاً مــردم می بینند. البته، ما 
برای پخش  منظم تری  باید سیستم 
تولیدات خود داشــته باشــیم. اگر 
دارد،  قوی ای  توزیع  آمریکا سیستم 

برای این است که هر کمپانی، هزار 
سینما در دنیا برای خود دارد؛ اصاًل 
الزم نیست کســی فیلم هایش را  از 
او بخرد؛ خــودش در ســینماهای 
اختصاصی خود در سراســر دنیا آن 

را اکران می کند. 
سؤالم  نیست.  دولت  من  *مسئله 
نمی خواهید  آیا شما  این است که 
اکران  برای  )ع(  یوســف  برند  از 
حضرت  فیلــم  خاورمیانــه ای  

موسی)ع(  استفاده کنید؟ 
سلحشور: اگر خدا توفیق بدهد، ما 
حضرت موسی )ع( را در 72 قسمت 
و با شش اکران ســینمایی مستقل 
خواهیم ســاخت . یعنی شش فیلم 
سینمایی با داســتان مستقل از دل 

این سریال بیرون می آید.

*فکــر می کنید بتوانیــد اکران 
در  مثاًل  بگیریــد؟  خاورمیانه ای 

کشورهای عربی؟
سلحشــور: بله، اما به شرطی که 
عربی  از کشــورهای  سرمایه گذاری 

داشته باشیم.
شــنیده ام  مــدت  ایــن  *در 
کــه خودتــان از مــراوده بــا 
امتناع  عربــی  ســرمایه گذاران 

کرده اید.
سلحشــور: نه از ســرمایه گذاران 
متأسفانه  اما  کردیم،  اســتقبال هم 
برخی از ســرمایه گذاران عربی که با 
برخی از فیلم سازان ایرانی همکاری 
کرده اند، آن قدر از فیلم ســاز ایرانی 
ضربــه خورده اند که دیگــر حاضر 

نیستند با ایرانی ها کار کنند. آن قدر 
آن ها را چاپیده انــد که دیگر جرئت 
ســرمایه گذاری با ایرانی ها را ندارند! 
همین چند روز قبل با یکی دو نفر از 
آن ها صحبت می کردم. اگر بخواهیم 
جریان ســالم فیلم ســازی اسالمی 
راه انــدازی کنیــم، قطعــاً از طریق 
دولــت نمی توانیــم، مگــر اینکه از 
طریق مردم وارد عمل شویم؛ یعنی 
از طریق علمــا، مداحــان، بزرگان 
و... یا از طریق رســانه ها؛ سایت ها و 
اطالع رسانی  مردم  به  و...  مطبوعات 
کنیم که مثاًل ایهاالناس! من سریال 
حضرت یوسف)ع( را ساخته ام و اآلن 
هم می خواهم سریال حضرت موسی 
)ع( را بســازم، بودجه هم ندارم اگر 
ببینید،  خوبی  ســریال  می خواهید 

بودجه اش را خودتــان تأمین کنید! 
اینکه مثــاًل اعالم کنیــم مردم!  یا 
من فیلم ســازی بلدم، اما این دولت 
و این مســئولین ســرمایه اش را به 
ما نخواهــد داد؛ حاال یــا به خاطر 
اختالفــات عقیدتی یــا گروهی و... 
. مردم اگــر بودجــه اش را خودتان 
تأمیــن کنید، ما بلدیم فیلم ســازی 
اســالمی راه بیندازیم؛ چون ما برای 
و  داریم  تعریفی  اسالمی  فیلم سازی 

جوابی برای آن داریم. 
*ولی تئوریزه نشده!

سلحشور: بله؛ چون در این مملکت 
کســی دنبــال تئوریزه کــردن آن 
نیســت. فرض کنید ما کار تئوریزه 
کردن این جریان را هم انجام دادیم. 

حتی پول کافی بــرای چاپ کتاب 
هم نداریم؛ چه برســد بــه عملیاتی 
کردن یا ســاختن فیلم و سریال از 

روی آن! 
*حرفی که شــما می زنید خیلی 
جالب است؛ اینکه ما با زبان فطری 
هــم می توانیم فیلم بســازیم و 
منتها،  بگیرد.  قرار  استقبال  مورد 
در مواجهــه با شــما حتی انگ 
آثارتان می زنند  به  فیلم فارســی 
)ع(  یوسف  در خصوص حضرت  و 
هم این شائبه را مطرح می کردند. 
یعنی آن چیزی که شــما از آن با 
عنوان زبان فطــری یاد می کنید، 
یاد  فیلمفارســی  به عنوان  آن ها 

می کنند.
که  کســی  ببینیــد!  سلحشــور: 

ایــن حــرف را می زنــد، خــودش 
هیچ اطالعــی از فیلــم مذهبی و... 
نــدارد فقط به قصــد تخریب، کلمه 
فیلمفارســی را به او یــاد داده اند. 
می دانیــد کــه کلمه فیلمفارســی 
یک بار تخریبی دارد و هر کاری که 
برچسب فیلمفارســی به آن بخورد، 
خراب می شــود. درحالی که، یکی از 
و  بزن بزن  فیلمفارســی  ویژگی های 
آرتیست بازی است. در کجای سریال 
وجود  )ع( چنین چیــزی  یوســف 
داشت؟ درحالی که می توانست وجود 
داشته باشــد. گنجاندن صحنه های 
درگیری برای ما کار ســاده ای بود، 
ولــی همان طور که دیدیــد هرکجا 
برخورد  چنیــن صحنه هایــی  بــه 

کردیم، به ســرعت از آن گذشــتیم؛ 
ســعی کردیم روی آن مانور ندهیم 
تانگوینــد در فیلمش قهرمان پروری 
مبتــذل گنجانده  تا مردم بیشــتر 
از  می گفتند  برخی  بیاید.  خوششان 
ترفندهای رایج در سینما مثل فالش 
عجیب وغریب  زاویه هــای  فوروارد، 
دوربین و... اســتفاده کــن؛ اما من 
گفتم: نه، می خواهم خیلی  ســاده 
اثــرم را بســازم، روند عــادی قصه  
را در پیــش بگیــرم یــا آن چنــان 
پس وپیش  را  روایــی  رویدادهــای 
فیلمفارسی است؟  این  آیا  نمی کنم. 
استفاده  ترفند  فیلمفارسی، هزار  در 
می شــود تــا مخاطب جــذب فیلم 
شــود. این ترفندهــا در کجای کار 
اثر وجود داشت؟ این شــیوه نقد با 
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الصاق این کلمات، فقط حقه است؛ 
چــون در قدیم بــرای فیلم های بد 
این واژه اســتفاده می شد، اآلن هم 
اگــر بخواهند بگوینــد فیلمی هیچ 
حرفی برای گفتــن ندارد، این کلمه 
را بکار می برند. یقین بدانید کســی 
که این واژه را در خصوص یوســف 
)ع( بکار می برد، بی اطالع ترین افراد 

سینماست!
کافی  مصداقی تر،  بررسی  *برای 
است به اثری که ساختید مراجعه 
کنیــم؛ وقتی داســتان حضرت 
می خوانیم  قرآن  در  را  یوسف)ع( 
با زلیخا،  در مواجهه یوســف)ع( 
نمی افتد.  اتفــاق  تحریکی  هیچ 
دیده  هم  شما  سریال  در  نمودش 

دیگر  نمونه های  در  ولی  می شود، 
تحریکی  انیمیشــن ها،  حتــی 
تفاوت  این  دارد.  وجــود  غریزی 
زبان غریزی و زبــان فطری کاماًل 

ملموس است.
به عبارتی، سالمِت دید.  سلحشور: 
ما فکر کردیم کــه چگونه می توان 
ایــن قصــه را بــه تصویر کشــید، 
درحالی کــه از تبعــات منفی آن هم 
پرهیز کنیم. گفتیــم به هرحال یک 
زن و یک مرد، دو طرف صحنه های 
اروتیک هســتند. اگــر یکی حذف 
نخواهد  دیگری محرک  شود، طرف 
بود. چهره زلیخا را حــذف کردیم، 
دوربین به پشت ســر زلیخا رفت و 
در طول مدتی که یوســف)ع( حرف 

می زد، ما چهره زلیخا را ندیدیم.

*یعنی ســاختار فرمــی برایش 
طراحی کردید؟

سلحشــور: بله. یا مثاًل دو نفر که 
به  را  گناه آلود  می خواهند صحنه ای 
نمایش بگذارند، اگر نفر ســومی هم 
امکانش  دیگر  باشــد،  حضورداشته 
نیست. نفر سوم، اگر با این ها همراه 
و شریک شــود امکان پذیراست و در 
غیر این صورت، نه. ما این دو شگرد 
را اســتفاده کردیم؛ هم بین یوسف 
و زلیخــا، شــیطان را وارد صحنــه 
کردیم و هم اینکه چهــره زلیخا را 
حذف کردیم؛ ضمن  اینکه، ما اصاًل 
صحنه را، صحنه محــرک نگرفتیم. 
ایــن دو در این صحنــه  به نوعی با 
اینکه  نــه  می کنند،  نــزاع  یکدیگر 

ابراز محبت و عشــقی وجود داشته 
باشــد. یکی ابراز عشــق می کند و 
می کند  بی محلــی  اظهــار  دیگری 
و کتــک هــم می خــورد. بنابراین، 
اصاًل فرصتی دراماتیــک برای بروز 
لحظــات اروتیک باقــی نمی ماند  و 
حتی عصبانی می شوی که برای چه 
کتک زدی؟ الزمه تولید چنین فیلم 
و صحنه هایی این است که نویسنده 
و کارگــردان در درون خــودش، به 
دنبال این باشــد که پیام ســالم را 

منتقل کند. 
*یعنی حفظ رکــورد زبان فطری 

قرآن؟
سلحشور: بله. اگــر فیلم ساز تجربه 
این کار را داشــته باشــد، می تواند 
محرک ترین صحنه هــا را به گونه ای 

ارائه کند  که اصــاًل تحریک کننده 
نباشــد. بــه ایــن طریــق، یکی از 
توضیحات ما در تشریح مواد قانونی 
بروز کند   سینمای اسالمی می تواند 
که هر جا که  ارزش هــا را می توان 
کرد  نمایشــی  مســتقیم  به صورت 
و نمایــش  ضد ارزش هــا )خصوصاً 
مسائل نفسانی و محرکه( را در قالب 
درحالی که  ساخت؛  متجلی  دیالوگ 
در  سینما چنین فرآیندی معکوس 
اســت؛ چــون می گوید الزامــاً باید 
تا  صحنه های محرک را نمایش داد 
جذابیت به وجــود آید. ما می گوییم 
ســینمای اســالمی اصاًل حق ندارد 
ایــن صحنه ها را نشــان دهد؛ فقط 

حرفش را می زند. 

*سخنان شما یادآور فیلم »ربکا« 
هیچکاک اســت؛ چون در فیلم، 
فقــط توضیح می دهــد که زنی 
بدکاره بــوده و چنین کاری کرده 
و... اما اصاًل این ماجرا را نشــان 

نمی دهد. 
سلحشور: بله. حتی در توضیح هم 
نباید به تفصیل، صحنه ها را تشــریح 
کرد، بلکه به طور اجمال باید مسئله 

را بیان کرد. 
که  رویکردی  ایــن  حفظ  با  *آیا 
فرمودید می توان در مورد خیانت 

هم فیلم ساخت؟
فطرت،  زبــان  با  بله.  سلحشــور: 
با زبان صداقــت و با زبــان تربیت 
و بینش اســالمی می تــوان چنین 
فیلم هایی ســاخت. مســائلی که تا 

بدین جا گفتیم، مســائل اساســی 
نیستند...

*اصول اساسی مدنظر خودتان را 
هم بفرمایید.

سلحشور: تا جایــی که من مطالعه 
اصل  پنج  غــرب  ســینمای  کردم، 
»انســان محور  آنکه  نســخت  دارد؛ 
نویسنده  و  فیلم ســاز  یعنی  است«، 
تصمیم گیرنــده اساســی و نهایــی 
هســتند و این افراد حرف خودشان 

را به مخاطب می زنند.
پیامبران  داستان  به  نگرش  *این 
ورود  الهی  ادیــان  و  کرده  ورود 

کرده است؟
سلحشــور: بله. در همه فیلم های 

دنیا، »اومانیسم« یک رکن است . 

دریچه  از  مســائل  تحلیــل  *و 
انسان؟

سلحشــور: در دایره گســترده ای 
فرد، جامعه و... فیلم ساز در خصوص 
تمام این مــوارد، راه حل شــخصی 
خودشان را بیان می کنند . هیچ وقت 
نظر فالسفه یا دانشــمندان را بیان 
نمی کنند، بلکــه می گویند نظر من 
این است، لذا اگر از فیلم سازها حتی 
فیلم ســازهای ایرانی، بپرسید آیا در 
ســاخته اید؟  فیلم  »روح«  خصوص 
می گوید این روحی اســت که قرار 
اســت من نمایش دهم! یا مثاًل اگر 
بگویید آنچه در سریال »سربداران« 
به تصویر کشــیدید واقعــی نبود و 
واقعه ســربداران به گونــه دیگری 
اتفــاق افتــاده اســت؛ او در جواب 
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می گوید : ســربداران مــن این گونه 
اســت!  این قرائت من اســت! من 
ماجرا را این طور می بینم. همین طور 
در مورد ســریال حضرت یوسف)ع( 
یا امــام علــی)ع( و... ایــن من من 
کردن همان فرهنگ اومانیســتی یا 

انسان محوری است.
*یعنی همه ادیان ، شخصیت های 
تاریخی، دینــی،  انبیا از فیلتری  

انسانی عبور کرده اند؟ 
سلحشــور: بلــه. هر چه ســاخته 
نگاه  و  حــرف  درواقــع  می شــود، 

فیلم ساز است.
* آن ساحت قدسی در این فرایند 

جایگاهی ندارد.
سلحشور: حتی ممکن است جامعه 
من جور دیگری فکــر کنند، اما من 
این طــور فکــر می کنــم و این طور 

فیلمم را می سازم.
*اصل دوم ؟

سلحشور: اصل دوم، »مادی گرایی« 
است. 

ماتریالیستی  نگاه  این  که  *زمانی 
ورود پیدا کند، به همه چیز با نگاه 
می کنند؛  برخــورد  گرایانه  ماده 
یعنی به غیراز متن، در فرامتن هم 

ورود می یابد.
سلحشور: »ماده اصل است«. حتی 
اثبــات می کنند که خالق هســتی 
اصاًل خدا نیســت، بلکه ماده است. 
این مســئله را در فیلم ها می بینیم؛ 
یعنی در فیلم ها و در سینمای آن ها، 
خدا جایگاه آن چنانــی ندارد. یعنی 
فیلم ســاز در حال بیان دیدگاه های 
خودش اســت و هــدف و آرزویش 
نیز امیال و عالئق مادی است. اصل 
سوم، »دروغ« اســت؛ یعنی برایش 
ننگ اســت که یک قصــه واقعی را 
به فیلم تبدیــل کند. مگر ما طوطی 
هســتیم که نقل کنیم؟! باید خالق 
باشــیم! تحت عنوان خــالق، کاله 
گشادی را تا ســینه فیلم ساز بر سر 

او گذاشته اند. 
*یعنی بــرای آنکه جذابیت عامه 
پسندانه داشــته باشد، به سمت 

دروغ رفته اند؟
بله. اصاًل به آن دروغ  سلحشــور: 
نمی گویند، بلکــه عنوان خالقیت بر 
آن نهاده انــد. تو باید خالق باشــی! 
باید موضوعی را انتخاب کنی و قصه 
را کم وزیاد کنی تا یک داستان خلق 
شــود. تحت عنــوان خالقیت، کاله 
گشادی بر ســر فیلم ساز گذاشته اند 
و او فکــر می کنــد در حــال خلق 

کردن اســت؛ درحالی کــه این طور 
نیســت. او دروغ بافــی می کند، اما 
یک  دارد؛  مختلفی  دروغ شکل های 
دروغ برای این اســت که کاله ســر 
دیگران بگذارید، اما دروغ دیگر برای 
این اســت که فیلمی سرگرم کننده 

بسازی.
با دو گزاره  این اصل سوم  *یعنی 
قبل نســبتی هــم دارد؟ دروغ 

ماتریالیستی؟ دروغ انسانی؟

را  این  سلحشــور: نمی دانم. فقط 
می دانم که مبنای فیلم نامه نویســی 
و فیلم ســازی یکی از ارکانش، دروغ 

است. 
*با اسلوب سید فیلدی یا ....؟

سلحشــور: فرقی نمی کنــد؛ همه 
یک حرف می زنند و آن این اســت 
که بســتر را بایــد بســازی. اگر از 
واقعیات هم استفاده می کنی، تغییر 
بده! علت اینکــه می بینید وقتی به 
ســراغ تاریخ ملت ها می روند، آن را 
تغییر می دهند، به خاطر این اســت 
که به آن ها یــاد داده اند اگر صرفاً از 

واقعیت هــا فیلم بســازی، اوالً مثل 
یک طوطی هســتی و دیگــر اینکه 
تو دارای ذوق و سلیقه هستی، پس 
می توانی تبدیلش کنــی. البته همه 
این ها اســتثنا هم دارد؛ مثاًل ممکن 
اســت در ایران همه فیلم ســازها به 
این سمت رفته باشند، اما چند بچه 
مسلمان و آدم متعهد هم پیدا شوند 

که از این شیوه تبعیت نکنند.
درمجموع  ما  فیلم سازهای  *همه 

علیرضا  از  می کنند،  هم فکر  مثل 
داوود نژاد تا فرج اله سلحشــور. 
اســلوب صنعتی  یعنی همه شما 
ولی در  ندارید،  قبول  را  ســینما 

ارائه متفاوت عمل می کنید.
سلحشــور: من صنعت ســینما و 
شــگردها و ترفندها و تجربیاتش را 
قبــول دارم. این ها دســتاوردهایی 
است که برایش زحمت کشیده شده؛ 
باید از آن ها اســتفاده کــرد . با این 
تفاوت که به نظر من، باید نیروهای 
درونــی خودمــان رشــد بکنند، نه 
اینکه متخصصینی از خارج از کشور 

بیاوریم. مــن این را قبــول ندارم، 
وگرنه اســتفاده نکــردن از دانش و 
تجربیاتی که در ایــن صنعت وجود 

دارد، نادانی است. 
*در این سی و چندی سال؟

سلحشور: نه فقط این سی و چندی 
سال. در این صد و اندی سال. یعنی 

فیلم سازهای بزرگ دنیا.
دســتاوردهای  از  شــما  *پس 
فیلم ســازهای غربی هم استفاده 

می کنید؟ 
سلحشــور: بلــه. آن قــدر کــه با 

اعتقاداتم در تضاد نباشد.
بومی خودتان  اســلوب  به  *ولی 

هم فکر می کنید؟
سلحشور: دقیقاً. من ضمن استفاده 
از تجربیات فیلم ســازی دنیا در این 
فکر هســتم کــه آیا من شــگردی 
بومی و ملــی هم دارم یــا نه؟ مثاًل 
ما در سنت های بومی خودمان یک 
سری آداب ورسومی داریم؛ حتی در 
محیط  و  کمپوزیسیون  رنگ آمیزی، 
زندگی. من مجبور نیســتم که همه 
آرایش ها و چینش هایــم را از غرب 
وام بگیرم، چراکــه دارای فرهنگ و 

سنتی هستم. 
*گــزاره چهــار و پنــج را هم 

بفرمایید.
است؛  »درام«  چهارم  سلحشــور: 
ابتدای  ایجاد یــک گــره در  یعنی 
داســتان و باز کردن آن در انتهای 

داستان.
*شــما این گزاره را اساسًا قبول 

ندارید؟
باز  این گــره  ببینید!  سلحشــور: 
کردن، به شــکل موجــود را قبول 
ندارم. شــما گــره را با هــزار حقه 
باز  از غفلت تماشــاگر  و اســتفاده 
می کنیــد و این را به عنــوان ترفند 
ســینمایی معرفی می کنید. یعنی با 
ترفندهــا می خواهید  و  این حقه ها 
کاری کنید که مخاطب دو ســاعت 
تمام تا انتهای فیلم شما را همراهی 

کند؟ من این مسئله را قبول ندارم.
*چنین سینمایی برای شما در چه 

دسته بندی می گنجد؟ غفلت؟
سلحشور: »سینمای مالیخولیایی«! 
همان ســینمایی که شهید آوینی از 
آن پرهیز کرد. درواقع، شهید آوینی 
از ابتدا هرگز به ســمت ســینمای 
داســتانی نیامد و تا آخــر هم وارد 
این فضا نشــد، فقط چنــد تحلیل 
راجــع به چنــد فیلم ارائــه داد که 
بعد هــم موردانتقاد واقع شــد، اما 
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سراغ مستند می رفت چون مستند، 
صداقت بود. 

*و بین دو گزاره آگاهی و صداقت 
با کدام  امر فیلم سازی، اصالت  در 

است؟
سلحشــور: صداقــت. ســینمایی 
کــه درام اســت، یعنــی تصورات 
با هــزار دروغ  مالیخولیایــی کــه 
و دغــل، قاطــی شــده و از غفلت 
بیننده اســتفاده کرده تا بیننده را 
مجبور کند تا انتها به تماشای فیلم 
بنشــیند. همین کار را صادقانه هم 
می شــود کرد. مثاًل یک نفر کســی 
را کشته اســت، تو می گویی این که 
مرتکــب قتل شــده، بدون شــک 
چوب ایــن عمل را خواهــد خورد؛ 
بدون اینکه کلکی بــه بیننده بزنی، 
زندگی قاتل را تعقیــب کن تا انتها 
که منجر به دستگیری و اعدام قاتل 
شود. اســم آن را عبرت می گذاریم؛ 
یعنی در فرهنگ و سینمای اسالمی 
به آن عبــرت می گوییم. درمجموع 
ســینمای امــروز، درام یــک نوع 
دروغ پردازی و تخیالت مالیخولیایی 
اســت که ازنظر اعتقادات اســالمی 
ما مذموم و حتی گناه اســت؛ یعنی 
خیال بافی هایی را به خورد مخاطب 
بدهید که فراتــر از واقعیات زندگی 
باشــد و البته نباید این کار را انجام 

دهند.
*و پنجمین اصل؟

»قصه  اصل  پنجمین  سلحشــور: 
خوب« اســت. در فیلم سازی امروز 
به دنبــال قصه و ســناریوی  دنیا، 
خوب هســتند. طبیعی هم هست؛ 
اما قصه خوب ازنظر سینمای امروز 
دنیــا، منحصر به آن چیزی اســت 
کــه زیبایی هــا و جذابیت هایش با 
چشم ســردیده می شــود. می توان 
بــه آن »هنر تصویــر« گفت؛ یعنی 
هنری که با این چشــم دید. شاید 
بتواننــد به انــدازه یک الیــه از این 
پرده ظاهری فراتــر روند ولی بیش 
از آن نمی تواننــد. حتی عمیق نگاه 
کردن به مســائل ارزشــی و یا نگاه 
کردن به پشــت پرده مســائل، نیاز 
دارد که خود فیلم ســاز هم انســان 
عمیقی باشــد تا ایــن کار را انجام 
دهد و پشت ظاهر حوادث را ببیند؛ 
ولــی غربی هــا نمی تواننــد؛ چون 
اصاًل برای این کار تربیت نشــده اند. 
می بیند  را  ظواهــر  تنهــا  دوربین، 
ولی از ثبت آنچه در پشــت پرده و 
در عالم معنویات در جریان اســت، 

محروم می باشــد، چون  معنویات، 
وجود ظاهــری نــدارد. درحالی که 
در فیلم ســازی اســالمی درســت 
نقطــه مقابــل این مســئله جریان 
دارد؛ می گوید مــا از این ظاهر باید 
عبور کنیــم و به آن باطنــی که با 

این چشــم دیده نمی شود برسیم و 
بیننده را به آن هدایت کنیم.

پنج اصل هم در فیلم سازی اسالمی 
برخالف ســینمای  دارد: 1-  وجود 
امــروز که انســان محور اســت، در 
سینمای اسالمی »خدامحور است«. 
قصه گو خداســت. حوادثــی که در 
عالم در جریان است، بدون اراده او 
امکان پذیر نیســت. بنابراین، یا خدا 
بایــد قصه پردازی کرده باشــد و یا 

انسان های متصل به خدا. 
آیا  داســتانی،  شــیوه  ایــن  *بــا 
به  می توانند  هــم  ضدقهرمان ها 

داستان ورود پیدا کنند؟
سلحشــور: نه. خیلــی از جاها در 
داستان های اســالمی، فقط قهرمان 
وجــود دارد و ضدقهرمانــی در کار 

نیست.
می تواند  *آیا چنیــن قصــه ای 

مخاطب داشته باشد؟

سلحشور: بله. در بسیاری از موارد، 
ضدقهرمان وجود نــدارد و برعکس 
در بســیاری موارد هم وجود دارد. 
اما وجــود ضدقهرمــان، یک اصل 
»معناگرایی   -2 نیســت.  الیتغیــر 
ارزش های  ماده گرایــی«.  به جــای 

دینی اخالقی تربیتی و آموزش های 
کــه  و...  فرهنگــی  اجتماعــی، 
می توانیم به جامعــه آموزش دهیم 
و به نفع توده ها و مخاطبین اســت. 
درعین حال، حاصل این کار به نوعی 
تربیت خود ما خواهــد بود و باعث 
رشد ما می شــود. یعنی معناگرایی 
به این معناســت که مــن به عنوان 
فیلم ســاز، فقط برای تربیت دیگران 
وارد کار نشده ام، بلکه خودم نیز در 
حال تربیت و اصالح و رشد هستم. 

مقام  در  را  خود  فیلم ساز  *یعنی 
اصالح جامعه نبیند.

برای  واقعــاً  من  بله.  سلحشــور: 
هدایــت جامعــه فیلم نمی ســازم. 
من برای هدایت خــودم این کار را 
می کنم، ولــی وقتی ایــن چراغ را 
روشن کردم، شما هم می آیید و زیر 
نور این چراغ می نشینید؛ به شرطی 
که چراغی روشــن کرده باشی. 3- 

سومین مسئله »عبرت« است.
*عبرت در مقابل چه؟

سلحشور: غفلت. یعنی در سینمای 
امروز درامی وجــود دارد که منتج 
ســینمای  در  و  می شــود  به غفلت 
اســالمی، عبرت وجود دارد؛ یعنی 
شــما به هر داســتانی کــه در یک 
فیلــم برخــورد می کنــی، در انتها 
درســی و عبرتی گرفته باشی و تو 
را به فکر وادارد. اصــاًل معنی قصه 
در قرآن این اســت. در قرآن، قصه 
به حوادثی گفته می شــود که شما 
از ظاهر قصه به باطن داســتان پی 
ببری که با چشم سردیده نمی شود 
و اگــر باطن نباشــد، ظاهر، چیزی 
مثاًل  نمی کنــد.  منتقــل  به شــما 
زیبایی  ازنظر  زن وشوهری که صرفاً 
به هم عالقه مند شــده اند،  ظاهری 
چنــد وقــت بعــد از هــم دل زده 
می شــوند. نمونه های فراوانی وجود 
دارد و حتــی در روایــات آمده که 
اگر به خاطر ظاهــرش او را انتخاب 
کردی، بدان پــس از چندی برایت 
کهنه خواهد شــد. ولــی  پیرزن و 
پیرمردهایی که 90-80 ســال سن 
دارند، هنوز در کنار هم زندگی و از 
بعدازاین  چرا  می کنند؛  مراقبت  هم 
همه ســال برای هم کهنه نشده اند؟ 
چون فقط به جهت زیبایی ظاهری 
به هم عالقه مند نشده بودند؛ چیزی 
فراتــر از این چشــم ظاهــری بین 
آن ها وجود دارد که آن هم عشــق و 
محبت است. پس، رابطه آن ها هرگز 
کهنه نمی شــود. عبرت یعنی وادار 
کردن بیننده بــه فکر، به خودش و 
به اینکه من در کجای این داســتان 
هســتم و اینکه حاال مــن چه باید 
بکنــم؟  5- »قصه خــوب«. هردو 
ســینما به فکر قصه خوب هستند. 
منتها، آن ها زیبایی داســتان را در 
کشــش ها و ترفندهــا و دروغ ها و 
حقه هــای ســینمایی می دانند، اما 
ارزشــمند  برایمان  باطن قصه ها  ما 
اســت و می گوییم باید از ظاهر هر 
قصــه به عمــق آن رفــت و عبرت 
گرفت. زیبایی های معنوی و درونی 
از زیبایی هــای ظاهــری  مهم ترند. 
این مســائل به راحتی قابل عملیاتی 
شــدن هســتند و تااندازه ای  انجام 

هم داده ایم.
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می داشت- بود. عقاد، در کمال تعجب 
دید با ســاخت این فیلــم ها عده ای 

افراطی به دشمنی با او برخاسته اند. 
هفت سال طول کشید تا عقاد توانست 
هزینه ســاخت فیلم »محمد رسول 
اهلل« را تهیــه کند و بتوانــد زندگی 
محمد )ص(  و تولید اسالم را به گونه 
ای بنویسد که شــیعه و سنی بر روی 
آن توافق نظر داشته باشند؛ اما بازهم 
این فیلم موجب خشــم و ســرزنش 
متعصبانی که همیشــه از هرچیزی 
عصبانی هســتند، شــد. وقتی فیلم 
در ســال 1977 اکران شــد، گروهی 
از مسلمانان حنفی مســلّح، به چند 
ســاختمان در واشــنگتن دی سی، 
یورش بردند و صــد گروگان گرفتند. 
در این میــان، یک خبرنــگار و یک 
پلیس هم کشته شد. یکی از خواسته 
های آنها نابودی فیلم »محمد رسول 
اهلل« بود! مصطفی عقاد، قصد داشت 
شخصیت محمد رسول اهلل)ص( را به 
غربی هــا معرفی کند و اشــتباه ها و 
باورهای غلط در مورد اسالم را از میان 
بردارد. این احســاس، واقعاً باشکوه و 

خالصانه بود و هدفش، بیشــتر شبیه 
نسخه مسیحی اش»عیسی ناصریه«، 
فیلم تلویزیونی بود تا »آخرین وسوسه 
مســیح«!  او چنان به عقاید و اصول 
مذهبی اعتقاد داشت و وفادار بود که 
نمی توان کار او را صرفاً فیلمســازی 
ابتکاری و نافذ قلمداد کرد. شــگفت 
اینکه، عقاد مصمم بود تایید دانشگاه 
االزهر قاهره و انجمن عالی اســالمی 
شــیعه در لبنان را نیز به دست آورد. 
)روحانیون ســعودی درمکــه که از 
میان جامعه مســلمان جهانی سخت 
گیرتر هستند، با پروژه عقاد موافقت 
نکردند.( عقــاد تصمیم گرفته بود که 
با ابتــکاری ترین روش، شــخصیت 
اصلی  فیلم »محمد رسول اهلل« را به 
تصویر بکشد:  »مبلغ ساکت و نادیده«! 
ممنوعیت ســخت گیرانه اســالم در 
خصوص  بــه تصویر کشــیدن پیکر 
پیامبر)ص( و حتی شنیدن صدای او، 
عقاد را مجبور به اتخاذ روشــی برای 
گفتن داســتان حضرت محمد )ص( 
پس از وحی نمــود. او تالش کرد این 
داســتان را بدون نشان دادن چهره یا 

شنیدن صدای حضرت محمد)ص( و 
همینطور همسران او و یا معتمدترین، 
عموزاده و دامــادش حضرت علی)ع( 
بگوید. در واقع، حضور او تنها به وسیله 
پیروانش و هر مریدی که در دسترس 
بود و افکارپیامبر)ص( را با صدای بلند 
بیان می کردند، حس می شد و گاهی 
اوقات، لبه های ســایه ای از حضرت 
علی)ع( و یــا هنگام نبــرد درمیدان 
جنگ،  نوک شمشیر او را می بینیم! 
عقاد در بیشتر صحنه ها با ارایه زاویه 
دیدهــای مختلف، حضــور پیامبر را 
نشان می دهد. البته، این ابزار همیشه 
موثر نیســت. مدت زمان 180 دقیقه 
ای فیلم آنقدر نیست که بتوان زمان 
را صــرف چنین اشــاراتی به قهرمان 
داســتان نمود و اینکه گاهی اوقات، 
چنین زوایای دیدی بســیار عجیب و 
غریب خود را نشــان می دهند.  این 
غرابت زمانی تقویت می شود وقتی با 
خود فکر می کنید، آیا استفاده عقاد 
از چنین زوایای دیــدی در تولیدات 
بعدی اش -»اولین قتل مایکل مایرز« 
در صحنه های آغازین »هالووین جان 
کارپنتــر 1978« ، الهام گرفته از این 

تجربه اش است؟ 
برطرف  برای  مناسب  راهی  یافتن 
کردن محدودیت های تصویری اسالم، 
تنها یکی از مشکالتی بود که عقاد در 
ابتدای پروژه با آن مواجه بود. مسائل 
مالی، مشکالت دیگری بودند که عقاد 
باید برای آنها نیز راه حلی می یافت. 
از آنجایی که این فیلم در واقع، شروع 
کارگردانی اش بود- چیزی که مدیران 
به همکاری  را کمتر  اجرایی هالیوود 
وا می دارد- عقاد مجبور شد به همه 
جا و البته، بیشتر هم به مشرق زمین 
سر بزند. دولت های لیبی و مراکش، 
فیلم  فیلمبرداری  که  هایی  مکان 
خود  پشتیبانی  شد،  انجام  آنجا  در 
از  بعد  ماه  اما، شش  اعالم کردند.  را 
تسلیم  دولت  مراکش،  در  کار  شروع 
فشار فزاینده سعودی ها شد و تولید 

عقاد ، محمد رسول اهلل را ساخت
تا سوء تفاهم ها رفع شود

        
  نویسنده: جومان چاهین / مترجم: نادیا زکالوند    

وقتی قرار اســت از زندگــی و حرفه  
»مصطفــی عقــاد«، تهیــه کننده و 
کارگــردان آمریکایــی ســوری تبار 
نوشــت،  به ناچار باید از مرگ او آغاز 
کرد. نوامبر 2005  »عقاد« و دخترش 
»ریما«،  وقتی در هتلی در عمان در 
یک جشن عروسی شــرکت داشتند، 
براثر عملیات تروریستی جان خود را 
از دســت دادند. در آن روز یک بمب 
گذار انتحاری وارد مهمانی شد و آب 
پرتقال سفارش داد و سپس کمربند 
انفجــاری اش را منفجر کــرد. عقاد، 
دخترش و چند نفر دیگر در آن انفجار 

کشته شدند. 
وحشت حمله ای که زندگی »عقاد« 
را گرفت، آمیخته با طنزی بدشــگون 
است! تروریســت ها  در واقع، کسی 
را به قتل رســاندند که بسیار طرفدار 
اسالم و نیزبســیارصریح در خصوص 
مسائل آن بود. آنها کسی را که با زبانی 
نرم، اما نافذ ســخن می گفت، برای 
همیشه ســاکت کردند! عقاد نه تنها 

بخش مهمــی از زندگی خود و حرفه 
اش را وقف خنثی کردن افکار منفی 
علیه عرب ها و مسلمان ها کرده  بود، 
بلکه توانسته بود از شرقی ها ی کرانه 
مدیترانه، چهره ای روشنفکر و مودب 
به نمایش بگــذارد.  البتــه این طنز 
تراژیک، زمانی به اوج خود می رســد 
که نگاهی به گذشــته او بیاندازیم. او 
تهیه کننده موفق فیلم های هالووین و 
همچنین کارگردان با همِت فیلم های 
»پیام« )محمد رسول اهلل، پیامبرخدا 
-دو   )1981 شــیرصحرا؛  و   )1977
پروژه حماسی که آنها را واقعاً دوست 

شایعه اســت به عقاد پیشنهاد 
شــده بود نقــش بــالل را به 
محمدعلی کلی)بوکسور( بدهند 
و عقاد از ترس اینکه شــهرت 
معنوی  مقاصد  روی  محمدعلی 

فیلم سایه افکند نپذیرفته بود.
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فیلم را متوقف کرد. در نهایت، معمر 
نابودی  از  را  پروژه  که  بود  القذافی 
نجات داد و ادامه کار و پایان فیلم به 
لیبی منتقل شد.)سیاستمداران، گاهی 
به سینما عالقه مند می شوند و این 
عالقه، هرگز به دیدشان نسبت به دنیا 
بد  البته، همیشه هم  ندارد.  ارتباطی 
نیست. مثاًل، اخیراً  »والدیمیر پوتین« 
  »Faust / شرایط مالی فیلم »فاوست
به کارگردانی »الکساندرسوکوروف« را 

این فیلم  فراهم کرده است.( ساخت 
نبود؛  آسان  عقاد هم  برای خود  نیز، 
چرا که او می خواست فیلم را همزمان 
در دونسخه انگلیسی و عربی ) با نام 
»الرساله« و آن هم با دو گروه بازیگر 
او  به  است  شایعه   . بسازد  متفاوت( 
پیشنهاد شده بود نقش »بالل« را به 
»محمدعلی کلی« بدهند و عقاد- از 
روی  محمدعلی،  اینکه شهرت  ترس 
افکند-  سایه  فیلم  معنوی  مقاصد 
نپذیرفته بود. )البته، اگر این موضوع 
محمد  انتخاب  باشد،  داشته  صحت 
علی خوب میبود چراکه این فیلم در 
می  پیدا  بیشتری  مخاطبان  آمریکا 
خود  اشتباه  این  از  باید  عقاد  و  کرد 
متاسف می شد.( درهرحال، »آنتونی 
کوئین«، نقش حمزه- عموی عاقل و 
ثابت قدم محمد)ص( - را بازی کرد و 
به دلیل ممنوعیت نشان دادن تصویر 
او  علی)ع(،  حضرت  و  پیامبر)ص( 
پاپاس«  »ایرنه  شد.  داستان  قهرمان 
نیز در نقش کم اهمیت »هند« ظاهر 
شد. درواقع، »هند« تنها زِن به تصویر 
کشیده فیلم و همسر انتقام جوی یکی 

ابوسفیان،  یعنی  پیامبر،  دشمنان  از 
انصارا«،  »مایکل  بود.  مکه  حاکم 
و  کرد  می  بازی  را  ابوسفیان  نقش 
تنها بازیگری بود که در هردو نسخه 
انگلیسی و عربی، فیلم به ایفای نقش 
پرداخت.  تاحدی هم، پشت صحنه از 
خود فیلم جذاب تر بود. مشکالت مالی 
بود؛  گذاشته  اثر  تولید  کیفیت  روی 
مثاًل در مقدمه و شروع فیلم، ماموران 
مسلمان را می بینیم که به دربارهای 
امپراتوری بیزانس، پارس واسکندریه 
اعزام می شوند و اصرار دارند که دین 
از  پذیرفته شود،  آنها  از سوی  اسالم 
برخوردار  مطلوبی  چندان  کیفیت 
نیست. موسیقی »موریس ژار« -برنده 
جایزه آکادمی- با گذشت 40 سال و 
شنیدن یک دنیا موسیقی، پس از آن 
در این صحنه بسیار سنگین و طاقت 
این  طرفی،  از  شود.  می  حس  فرسا 
نقص ها موجب شکنندگی  فیلم شد، 
مذهبی  ایرادهای  همه  از  مهمتر  اما 
بود که باعث شد فیلم با ویژگی های 
بسیار عجیب منحصر به فرد -قهرمان 
شکل  از  و  ساخته  نادیده-  و  ساکت 
بالقوه روایی آن به شدت کاسته شود. 
این محرومیت، حوداثی که  به دلیل 
موجب پدید آمدن اسالم و رواج آن 
شد، حماسه ای که از نظر بصری تحت 
داستان  فرعی  های  سلطه شخصیت 
خسته  و  تکراری  کمی  گرفت،  قرار 
کننده به نظر رسید. شخصیت های 
فرعی داستان در واقع، وفادارانی بودند 
که با دشمنان نفرت انگیز محمد)ص( 

می جنگیدند و سرانجام، در پایان با 
و  آورده  ایمان  روشنایی  نور  دیدن 
تغییر می کنند. در فیلم از پیام های 
و  برابری  و  پیامبر)ص(  اجتماعی 
به  نسبت  او  بودن  از خیر  او،  عدالت 
جنگی،  اسرای  درخصوص  و  دیگران 
حتی درختان می شنویم و اینکه او به 
شدت، روحیه آزادبخشی در خصوص 
از  همچنین،  دارد.  ها  زن  و  ها  برده 

صلح بسیار صحبت می شود؛ اگرچه 
در این فیلم یکسری جنگ هایی رخ 
می دهد که البته، با این نوع جنگ ها  
غریبه نیستیم. اگرچه ممکن است با 
ایمان، سنخیتی نداشته باشند، اما از 
این نوع جنگ ها که در عهد عتیقبه 

خاطر ایمان به راه افتاده بود، فراوان 
به  کسی  اگر  که  زمانی  ایم؛  داشته 
دیگر  طرف  زد،  سیلی  تان  صورت 
صورت تان را نیز به سمت او بگیرید، 
خود  شخصی  پیام  نداشت.  مفهومی 
عقاد، نجیب ترین آرزویش، یعنی زدن 
پل ایمان در فیلم، به وضوح دیده می 
شود. به ویژه اینکه، عقاد  با ساخت 
به  را  ایمانش  خواست  می  فیلم  این 
آگاهی  عدم  و  کند  معرفی  ها  غربی 
و سوء تفاهم ها را از میان بردارد. در 
یک صحنه از فیلم-که محبوب ترین 
دیده  آزار  پیروان  بود-  عقاد  صحنه 
محمد)ص( نصیحت می شدند که از 
مکه فرار کنند و به  حبشه -کشوری 

که تحت حکومت پادشاهی مسیحی 
بود و هرگز دیگران را آزار نمی داد- 
بسیار  موضوع  این  تمام  ببرند.  پناه 
که  شود  می  باعث  و  است  ستودنی 
اصلی  مخاطبان  آیا   کنید  فکر  شما 
و  متعصبان  اگر  فیلم،  این  امروز 
حکمت  باشند،  غربی  تندروهای 
خشونت  از  پرهیز  در  را  پیامبراسالم 
درک می کنند؟ سال 1981 میالدی، 

یعنی پنج سال بعد از ساخت »پیام« 
و همچنین، کسب موفقیت در فیلم 
های هالووین، عقاد دوباره به ساخت 
داستانی از یک جنگجوی عرب دیگر 
- »عمر مختار« که دست به شورش 

می زند- پرداخت. 

عمرمختار یا »شــیر صحرا«، قهرمان 
لیبیایی اســت  که در برابر اشــغال 
ایتالیا، قد علم مــی کند. یکبار دیگر، 
عقاد توانســت حمایــت 35 میلیون 
دالری »قذافــی« را به دســت آورد. 
حتی قذافی برای فیلمبرداری صحنه 
های نبرد به عقاد سربازانش را قرض 
داد! )تعجبی هم نــدارد؛ عمر مختار، 
قهرمان ملی کشور لیبی است و قذافی 
همیشه دوست داشــت زیر چهره او 
پنهان شــود!( و بار دیگــر، »آنتونی 
کوئیــن« و »ایرنه پاپــاس« به ایفای 
نقش پرداختنــد و »راد اســتایگر«، 
»جــان گیلگاد« و »اولیــور رید« نیز 
به گــروه بازیگران پیوســتند. تولید 
این فیلم، راحت تر پیش رفت. بحث 
ها فقط به ممنوعیــت اکران فیلم در 
ایتالیا محدود شد. مسلماً ارتش ایتالیا 
-duse II- مهربان به تصویر کشیده 
نشده بود. در صحنه آغازین، استایگر 
در اردوگاه موسیلینی، غّرش وار قسم 
یاد می کنــد که نمــی خواهد یک 
ُمشت بادیه نشــین، جلوی پیشرفت 
40 میلیون ایتالیایی را بگیرند! »شیر 
صحرا«، دومین ساخته عقاد که تبدیل 
به آخرین کار کارگردانی وی نیز شد، 
از نظر تجاری شکستی بزرگ محسوب 
می شــد؛ اما به دلیــل ارزش کاری 
منحصر به فــرد او در تولید این فیلم،  
ارزش دوباره کشف شدن را دارد. عقاد، 
ســال های زیادی برای تامین بودجه 
ایوبی«  الدین  فیلمی درمورد »صالح 
-یک جنگجوی دیگــر عرب- صرف 
کرد؛ اما تقریبا زمانی که دیگر چیزی 
نمانده بود کار فیلمســازی را شروع 

کند، جان خود را از دست داد!

این فیلم می  با ســاخت  عقاد  
خواســت ایمانش را به غربی ها 
معرفی کند و عدم آگاهی و سوء 
تفاهم ها را از میــان بردارد. در 
یک صحنه از فیلم -که محبوب 
ترین صحنه عقاد بود-ف پیروان 
آزار دیده محمد)ص( نصیحت می 
شدند که از مکه فرار کنند و به  
حبشه کشوری که تحت حکومت 
پادشاهی مســیحی بود و هرگز 
دیگران را آزار نمی داد پناه ببرند 
. تمام این موضوع بسیار ستودنی 
اســت و با عث می شود که شما 
فکر کنید آیــا  مخاطبان اصلی 
و  متعصبان  اگر   فیلم  این  امروز 
حکمت  ،باشند  غربی  تندروهای 
پیامبــر اســالم را در پرهیز از 

خشونت درک می کنند.
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*اگر بخواهیم جمع بندی از الیه های 
ایدئولوژیــک فیلم شــما -ُملک 
سلیمان-  داشــته  باشیم، در ابتدا 
باید  به دهه 70  میالدی اشاره کنیم 
که از آن دوران، موجی در خصوص 
انقالب شیطان با »بچه رزماری«، اثِر 
می شود  آغاز  سینما  در  پوالنسکی 
و با »جن گیر«، ساخته ویلیام فرید 
اتفاقًا  ادامه پیدا می کنــد و  کین  
محتوایی جذاب  مؤلفه های  از  یکی 
در فیلم شــما  که درواقع، پاسخی 
به موج شیطان گرایی در غرب بود، 
و  اجّنه  توســط  انسان ها  تسخیر 
شیطان بود که در یک مقطع خاص 
تاریخی، فیلمی بــا چنین قواره ای، 
در مواجــه با ترفندهــای بصری، 
انقالب شــیطان، مکاشفات یوحنا، 
پیشگویی های نوســتراداموس که 
در  ســرگرمی  دراماتیک-  بازتاب 
سینما داشته است را مجعول جلوه 
می دهد. »ملک ســلیمان« مطرح 

می کند که آفت  حلول شیاطین در 
دوران ســلیمان نبی)ع(  دفع شده 
و نظریه پردازی هــای کنونی کاماًل 
پژوهشگر  که  است. شما  ساختگی 
قرآنی »ُملک سلیمان)ع(« هستید، 
بهتر از حقیر می دانید که در قرآن 
)Demons( اهریمنان  است   آمده 
ســلیمان)ع(  حضرت  زمــان  در 
در دریا شــنا می کردند و در یک 
با  انسانی زندگی می کردند و  کالبد 
زمینی ها مواجهه داشــتند. به نظر 
مسائلی  این  کردن  مقایســه  من، 
که گفته شــده، با آیات و روایات و 
باورهای قرآنــی، همان گونه که در 
تصویر کشیده  به  »ملک سلیمان« 
شد، واقعاً ضرورت دوران ماست. با 
توجه به اینکه، فیلم شما با زیرنویس 
به دست غربی ها می رسد و آن ها  نیز 
متقابالً،  ســینمای ما را موشکافانه  
رصد می کنند، پس فیلم شما با این 
استراتژی ارزش نمایش جهانی پیدا 
می کند. حیف کــه چنین فیلمی با 
این مفاهیم عمیق  با  و  این عظمت 
قرآنی نتواند یک اکران خاورمیانه ای 
حداقلی داشته باشد. چرا مسئولین 
در  است  سال  نمی کنند؟ 30  همت 
اساســنامه فارابی گفته شده است 

که رسالت »بنیاد سینمایي فارابی«، 
اکران بین المللــی فیلم های خوب 
ســینمای ایران است. ممکن است 
این فیلم با زیرنویس های قاچاق در 
کشورهای عربی توزیع شود و مورد 
جمهوری  چرا  شود.  واقع  استقبال 
اسالمی نباید حق اکران را حتی در 
کشورهای خاورمیانه ای مثل  امارات 
، قطر، ترکیه و... دنبال کند؟ ما طعم 
با  را  لذت بخش مخاطــب خارجی 
سریال یوسف )ع( چشیده ایم. امروز 
هر مســئولی که بر سرکار می آید، 
به چشم طلبکار به ما نگاه می کند. 
درحالی که ما طلبکار نیستیم، فقط 
می خواهیم یادآوری کنیم که وظیفه 
خود را به درســتی انجام نداده اند. 
مگر اشــاره ای که امام راحل)ره( به 
مسئله صدور انقالب داشتند، منوط 
به انقالب جهــادی و حضور نظامی 
است؟  بوده  دیگر  کشــورهای  در 
به هرحال صدور انقــالب، از طریق 
صدور فرهنگ انقالب است. حال که 
فیلم نوح)ع( با چنین رویکرد الحادی 
ساخته شده است، می طلبد تولیدات 
ما در حیطه ســینمای دینی پخش 

خارجی داشته باشد.
- فیلم »ُملک ســلیمان نبی)ع(« در 

پخش خارجی، توســط کمپانی های 
آمریکایی تحریم شد. ماقبل از جریان 
بیداری اســالمی با کشــورهای عربی 
و نیــز ترکیه جهت اکران ســینمایی 
قرارداد بســته بودیــم و درعین حال، 
کیفیت صدا و تصویر هــم قرار بود به 
بهترین وجه انجام شــود. چون زمانی 
که فیلم  مریم مقدس)س( ســاخته 
شد، این فیلم نتوانست در سینماهای 
خارجی نمایش داده شود؛ گفته شد که 
تصویر و صدای فیلم اشکال دارد. چون 
ما به سبک فیلم سازی قدیم، نگاتیو را 
قیچی کرده بودیم، درحالی که در هیچ 
کجای دنیا دیگر ایــن روش باب نبود. 
درواقع، نگاتیو فیلم باید اسکن شود و 
وارد کامپیوتر شود و روی آن کار شود، 
و بعد از تمام این مراحل و همین طور 
مراحل جلوه های ویژه، آن وقت خروجی 
دیجیتال کامل گرفته شــود. ]در غیر 
این صورت[، کپی فیلم 35 میلی متری 
ما قابلیت پخش در سینما را نداشت. 
لذا، ما همت کردیــم و این روش کار 
حرفه ای را برای اولین بار در ایران، در 
تولید »ُملک ســلیمان« انجام دادیم 
تا بتوانیم پخش خوبی در ســالن های 
سینمای دنیا داشته باشیم. در ]زمان 
پخش فیلم[ ملک ســلیمان)ع(، ما با 
حدود 60 ســینما در ترکیــه قرارداد 
پخش داشــتیم؛ یعنی قرار بود در ماه 
رمضان آن ســال  در 60 ســینمای 
ترکیه به صــورت همزمــان این فیلم 
پخش شود. شــروع به زدن کپی های 
فیلم در ایران کــرده بودیم که یکی از 
مدیران کمپانی »پارامونت« دریکی از 
برنامه های شبکه الجزیره صحبت کرد 
و گفت ازنظر کمپانی های آمریکایی ، 
فیلم ملک سلیمان)ع(، فیلم نامطلوبی 

شناخته شده و نباید پخش شود!
*و اگر پخش شود، ما دیگر فیلمی به 

آن سینماها نخواهیم داد؟
- خیر. ایشان اصالً این تهدید را به زبان 

نیاورد.
*خب وقتی این حــرف را می زند، 

هالیوود و رسالت قداست زدایی از پیامبران
بررسی تصویر پیامبران در قاب در گفتگو با شهریار بحرانی

     سیدمحمد حسینی
پورصباغ      علیـرضا 

برای بررسی تصویر پیامبران 
در سینما، سراغ قرآن شناس 
شــهریار  ســینما،  معروف 
بحرانــی رفتیــم. دغدغه و 
ضروری  بررسی  لزوم  مسئله 
ســاخت فیلــم راجــع به 
پیامبران را بــا وی در میان 
بازشناسی  تا ضمن  گذاشتیم 
 - رویکــرد خالق ســریال 
مقدس)س(  مریم  سینمایی 
و  فیلــم ســینمایی »ُملک 
بررسی  به  نبی)ع(«،  سلیمان 
رویکردهای و ضرورت بازتاب 
ســیره و صورت پیامبران در 
بحث  و  بپردازیم  سینما  قاب 
را با بازتاب این طلیعه شیعی 
کردیم.  آغاز  اسالم  جهان  در 
آنچــه در پی خواهــد آمد، 
شــناس  قرآن  این  دیدگاه 

سینما در این باب است.
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منظورش همین است.
- به هرحال ایشــان فقــط گفتند این 
فیلم نباید پخش شود و ازنظر ما فیلم  
نامطلوبی اســت! از فــردای آن روز، 
شــرکت ها یکی یکی تماس گرفتند و 
قراردادهایشــان را بــا عذرخواهی لغو 
کردنــد. از همــه دردناک تــر، آن 60 
ســینمای ترکیه بود که خودشــان را 
برای مــاه رمضان آماده کــرده بودند. 
این پخش کننده تُرک هم گفت: »من 
تحت فشــار هســتم و نمی توانم فیلم 
را نمایش بدهــم.« درواقع، ما متوجه 
شدیم در خصوص مریم مقدس)س( 
هم همیــن اتفاق افتاده بــوده و فقط 
یــک بهانه فنــی و تکنیکی بــه این 
کارشان داده بودند. آن ها نمی خواهند 
فیلم های ما در دنیا پخش شــود. اما 
من معتقدم این فیلم ها راه خود را باز 
می کند و تأثیــرش را می گذارد، یعنی 
به صورت نوارهای ویدئویی و زیرزمینی 
و شــبکه های مجازی راهــش را پیدا 
می کند. آنچه مهم اســت، بحث تفکر 
شیعی اســت که ما به آن معتقدیم و 
باور داریم که ایــن تفکر، نجات بخش 
دنیاست. آن ها از این تفکر می ترسند، 
اما از تکنیک ما نمی ترسند، از حال و 
هوای فیلم های هنری ما نمی ترسند. 
چه چیزی آن ها را می ترساند؟ همان 

چیزی کــه خودشــان در آن ضعیف 
هستند و عقب ترند، و آن همان بحث 
»تفکر« اســت؛ تفکر و زیرساخت های 
معرفتی که ما ایرانیان شیعه داریم. مثاًل 
در خصوص فیلــم حضرت نوح)ع( که 
شما اشــاره کردید؛ ما در آیات قرآن و 
روایات وارده از معصومین )ع(، اطالعات 
کامل و بسیار مفصلی درباره این پیامبر 
اولوالعزم داریم. اآلن می بینیم که غرب 
داســتان  در حال مخدوش کردن 
زندگی کلیه پیامبران است؛ وهمیات 
و مســائل غیرواقعی را به آن ها نسبت 
می دهد، مثل اینکه نباید گوشت خورد، 
گل و سبزه نباید چیده شود و رویکردی 
شبیه محیط زیســتی ها ...! اتفاقاتی 
که اصالً برای چنین پیامبری منطقی 
نیست و حتی غربی ها هم نمی توانند 
آن را قبول کنند، برای همین اســت 
که در مقابلش موضع گرفته بودند. اما 
چون مافیای قدرتمندی پشت سرشان 
هست، این گونه فیلم ها را تولید کرده 
و روانه بــازار می کننــد. هرچقدر هم 
که مســیحیان و یهودیان متعصب و 
غیرتمند به ساخت چنین فیلم هایی 
اعتراض می کنند، اثری ندارد؛ می بینیم 
که فیلــم » 300 « باوجودی که یک 
دروغ بزرگ در خصوص ایرانیان است 
و آن ها را سیاه پوســت و نیمه برهنه 

و با تاتو و تزئینــات َرپی امروز نمایش 
می دهــد، به راحتــی در دنیــا پخش 
می شود؛ چرا؟ چون شــبکه مافیایی 
پخش فیلــم در دنیــا در اختیار این 

کمپانی های صهیونیستی سینماست. 
* باالخره نباید بــه فکر راه اندازی 
یک شورای درست و انقالبی و فعال 
برای پخش فیلم ها باشیم؟ که بتواند 
ســینماهایی را در دنیا برای پخش 

فیلم های ایرانی بگیرد؟
- ان شاءاهلل؛ به نظر می رسد اتفاقاتی در 
این زمینه در حال وقوع اســت. ما هم 
به عنوان گروهی از فیلم ســازان تالش 
کرده ایم تا فیلم هایمان در ســینماها 
قابل پخش باشــد، ولی متوجه شدیم 
از خود مافیای پخش ضربه می خوریم. 
حال باید فکر کنیم این مافیا را چگونه 
می توان دور زد. این مســئله، درواقع 
مسئله نظام هم هست. چون نظام هم 
تمایل دارد فیلم هــای ایرانی در خارج 
از مرزها پخش درستی داشته باشند. 
هرچنــد در کل، به جز مقــام معظم 
رهبری )مدظله(، کســی نســبت به 
مســائل فرهنگی دغدغه جدی ندارد. 
ایشــان یک تنه ، دغدغه مند و نگران 
هستند و شاید حدود 20 سالی هست 
که این دغدغه را در زمینه های مختلف 
فرهنگ، هنر و ســینما ابراز می دارند. 

غیر از ایشان، ما افراد دیگری را ندیدیم 
که دغدغه های جدی فرهنگی داشته 
باشند. امیدواریم و دعا می کنیم افراد 
دیگری وارد این عرصه شــوند که به 
فکر این هجمه به فرهنگ و سینمای 

ما باشند.
روی  زیاد،  نباید  ما  فرمودید  *شما 
تحلیل غرب متمرکز باشیم یا روی 
نحوه تولیدات آن ها. این حرف از یک 
زاویه خیلی درست است . حضرت 
آقا در ســال 70 به تهاجم فرهنگی 
اشاره داشــتند. در آن زمان، ما در 
معرض تهاجم بودیم و قدرت دفاعی 
آن چنانی نداشتیم )یعنی کارگردان 
متفکر و قدرتمندی کــه بتواند با 
الفبای بین المللی فیلم بسازد(. شاید 
در یک زمانی مــا در معرض تهاجم 
فرهنگی بودیــم، اما در حال حاضر 
باید تاکتیک ما عوض شود. همان طور 
که در مورد فوتبال شــنیده ایم که 
بهترین دفاع، حمله است، اآلن باید 
باشیم.  حمله  موضع  در  سینما،  در 
همان گونه که یک بســته خوب در 
مورد پیامبران ساخته ایم . حاال کاری 
به هیچ نگاه سیاسی افراد  ندارم، اما 
خاتمی - رئیس جمهور اسبق -یک 
تولید   تاریخی - مذهبی  ســریال 
ایران را به »پاپ فرانسیس« تقدیم 
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می کند و این کار برای این است تا 
این  اقشار مذهبی با رویکرد شیعی 
و ایرانی آشنا شوند. نگرش شما در 
مورد این تغییر تاکتیک چیســت، 

یعنی  پخش و تولید جهانی ؟
- مــا در حال رفتن به ســمت تحول 
و اتفاقات بزرگ تاریخی هســتیم.  به 
تعبیر حضرت آقا )مدظله(، سر یک پیچ 
تاریخی هستیم. تاریخ در حال تغییر 
است. تغییرات بزرگی به دست آقا امام 
زمان )عج( در کشــورها در حال وقوع 
است. کشورهای ثروتمند به زیر کشیده 
می شوند و کشورهای دیگری بخصوص 
مسلمانان باال می آیند. اتفاقاتی در قلب 
و روح مــردم در حال وقوع اســت که 
احتماالً ما شاهد یک جغرافیای جدید 
سیاســی و فرهنگی در آینده نزدیک 
خواهیم بود. گویــی خداوند در حال 

عوض کــردن قطب هاســت. خداوند 
متعال، مقدماتی را آماده می کند، چون 
واقعه ای شگرف در حال وقوع است. اگر 
از این منظر نگاه کنیم، وظیفه ما نسبت 
به این جهان آینده چیست؟ زمانی که 
انقالب اسالمی رخ داد،جهان کامالً در 
شب تاریک سلطه ابرقدرت ها به سر می 
بُرد. اصالً کسی انتظار نداشت در ایران 
انقالبی رخ دهد. همین تعجب را مجدداً 
در بیداری اسالمی تجربه کردیم. این ها 
اتفاقاتی الهی بــود که در قلب و وجود 
انسان ها رخ داد. این بار قرار است چه 

اتفاقی ُرخ دهد؟
*شاید انقالب فرهنگی درراه باشد.

- ان شــاءاهلل. انقالبی کــه بتواند تفکر 
مردم را متوجه تشــیع کند. یعنی این 
دفعه دیگر توجه مــردم تنها متوجه 
اسالم نباشد، بلکه متوجه مهدویت در 

تشیع شــود. چون مردم جهان، آماده 
دریافت و قبول تفکر مهدویت هستند 
و نیاز به این مفهوم نجات بخش حس 
رسیده ایم  به جایی  رفته رفته  می شود. 
که حکومت های مختلــف آمده اند و 
رفته انــد و کارکردهــای ضعیف خود 
را هم نشــان داده اند و مردم حقیقتاً از 
همه چیز و همه کس دل کنده اند . پس 
وقت آن اســت که ما هم در این راستا 
پیش برویم. خود را درگیر ماجراهای 
فرعــی و حواشــی نکنیــم. در ایران، 
حواشی کار فرهنگ خیلی زیاد است. 
اگر هنرمند درگیر این حواشــی شود، 
سرش به آن ها گرم می شود و عمرش 

به بطالت می گذرد.
*فرمایشــات حضرت آقا)مدظله( 
را که رصد کنیــم، ابتدا از »تهاجم 
فرهنگی« ســخن می گویند. شاید 

قریب به یک دهه، ایشــان تکرار 
کردند کــه مراقب تهاجم فرهنگی 
ابتدا این حرف را  باشید. بعضی در 
نپذیرفتند و قبول نداشتند. ایشان 
در فرمایشاتشــان مصادیق را بیان 
که  موقع  »آن  فرمودنــد  و  کردند 
من بیان کردم و شما نمی شنیدید، 
این مصادیق را می دیدم.« ســپس، 
گامی به جلــو می گذارند و مفهوم 
جدیدی به نام »شبیخون فرهنگی« 
را مطرح می کنند. تفاوت شبیخون 
با تهاجم این اســت که طرف مورد 
غفلت  در  و  است  شبیخون، خواب 
به ســر می برد. این واژه را تعمداً به 
کاربردند تا بگوینــد خواب نمانید. 
بیدار شوید و ببینید! مفهوم بعدی که 
مطرح می کنند در خصوص »ناتوی 
فرهنگی« اســت. »ناتو« به معنای 

»تک صدایی« اســت. یعنی اینکه، 
دشمنان در یک لشکر واحد، علیه ما 
متحد شده اند و تک صدایی رخ داده 
و می گویند ما همه عالم هستیم و 
جز ما نباید صدایی باشد. هر سه را 
در فرمایشات حضرت آقا می بینیم. 
در فضای  ما  کنم،  می خواهم عرض 
فرهنگی چه کرده ایم؟ بازخوردهای 
فرهنگی مــا چه بوده اســت؟ آیا 
درست بوده؟ آیا صدای ولی امرمان 

را شنیده ایم؟
- به نظر من، اولین مرتبه ای که حضرت 
آقا فرمودند یک تهاجم فرهنگی علیه ما 
در حال شکل گیری است؛ درواقع، این 
سخن مبین آن اســت که ما خودمان 
تهاجم نکردیم. یعنی به کار ما اشکال 
وارد بوده است و درنتیجه این اشکالی 
که بــه کار ما وارد اســت، موردحمله 

و تهاجم دشــمن قرار گرفتیم. اگر در 
میدان نبرد، یک جبهــه حمله کند، 
می تواند در جنگ تعیین کننده باشد و 
اوضاع را به نفع خود هدایت کند. پس 
ما برای 20-15 سال، حمله ای نکردیم 
که حضرت آقا فرمودند حال باید مراقب 
تهاجم آن ها باشــید. پس این سخن 
مبین این است که ما کوتاهی بزرگی 
انجام داده ایم. حاال یــا به این علت که 
کشــور، درگیر انقالب و جنگ بود یا 
شاید به این علت که اهمیت نمی دادیم 
یا فرهنگی را از دوران پهلوی به همراه 
خود آوردیم که فرهنگ سالمی نبود و 
آن طور که بایدوشاید نتوانستیم فرهنگ 
سالم شــیعی را وارد بنیان های فکری 
خودمان کنیم. به هرحال، رفتارهای ما 
درزمینه فرهنگ، آن چنان ســنجیده 
و درست نبود. این اســت که رهبری 

معظم)مدظله( اعالم می کنند ؛ هشدار! 
دشمن در حال تهاجم به ماست. از آن 
زمان تابه حال چقدر گذشــته است؟ 
باز تا اینجا کســی اعتنا نکرد و اکنون 
دیگر خداونــد در حال ایجاد تغییراتی 
در جهان اســت. خداوند کار خودش 
را می کند و بــرای تحقق برنامه هایش 
منتظر آدم هــا نمی مانــد. آخرالزمان 
درحال وقوع اســت، چــه ما حمایت 
کنیم و چه نکنیم. امــا چه خوب بود 
اگر از ولی امرمان پیروی می کردیم. ما 
از همان اوایل انقالب، کارهای فرهنگی 
درستی را آغاز نکردیم. مشغول دیگر 
مسائل سیاسی شدیم که ما را از مسائل 
فرهنگی عقب انداخــت. به هرحال، از 
گذشته ها که بگذریم؛ اآلن نشانه هایی 
در جهــان در حال وقوع اســت که به 
ما امیــد می دهد قرار اســت بار دیگر 
انفجارهایی از نــور رخ داده و دل های 

جهانیان را به سمت خوبی ها بکشاند.
*پــس از اســتراتژی تهاجــم و 
شبیخون، آیا اکنون در موضع جنگ 
نرم، تولیــد فیلم هایی در خصوص 
داستان های پیامبران با نگاه شیعی 
می تواند یک ضرورت به حساب آید؟

- ما برای ایجاد تفکر سالم ، صحیح و 
درست شیعی در ایران و جهان نیازمند 
مراجعه به قــرآن و عترت هســتیم. 
همان دو گوهر گران بهایی که حضرت 
رســول اکرم )ص( تأکید داشتند که 
بعد از من دو گوهــر گران بها در میان 
شــما باقی می گذارم که به آن دست 
بیاویزید. چون وضعیت جهان اســالم 
بعد از رحلت پیامبــر)ص( را دیده ایم، 
متوجه می شــویم که مردم به این دو 
گوهر بی توجهی کردند. یعنی به قرآن 
و عترت کم توجه ی کرده و بهای  الزم 
را به آن ها ندادند. در ابتدا که ماجرای 
سقیفه پیش آمد و سپس جدایی عظیم 
و بزرگی رخ داد، ایــن زاویه گرفتن از 
قرآن و عترت، همچنان ادامه یافت تا 
به امروز که با انقالب اسالمی، خداوند 
یک ماجرای الهی را در این دنیا رقم زد. 
اکنون، پس از 35-30 ســال دومرتبه 
اتفاق جدیدتری در پیش چشمانمان 
بروز کــرده و ما باید خــود را برای آن 
آماده کنیم. چگونه؟ از طریق اصحاب 
فرهنگ و ســینما که باید به اصول و 
ریشــه های فکری و عقیدتی تشــیع 
بازگردند؛ آن را شناسایی و احیا کنند 
و کارهای قوی و خوبــی آماده کنند. 
این ها همه برای تأمین نیازهای فردا و 
نسل بعد است؛ نسلی که برای ورود به 
آخرالزمان آماده می شوند. این جوانان 
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کشورهای اسالمی و دیگر سرزمین ها 
نیازهای معرفتی زیــادی دارند و باید 
آمــاده شــوند. باید با تفکــر صحیح، 
تغذیه شــوند. پس روال ما در ساخت 
سریال و فیلم باید این باشد؛ به شدت 
باید کار فاخر باشد )همان اصطالحی 
که حضرت آقا بــه کارمی برند(، یعنی 
کاری که از معارف قوی و تفکر صحیح 
برخوردار باشد و بتواند یک جوان شیعه 
را پــرورش داده و بــرای صحنه های 

عظیم پیش رو آماده کند.
*ما که به این رویکرد اعتقادداریم، 
ولی گروهی می گویند چه ضرورتی 
دارد وقتــی مــا راجع بــه ائمه و 
و سریال خوب  فیلم  امامان شیعی 
نســاخته ایم، در خصــوص ادیان 

ابراهیمی فیلم بسازیم؟
- باید خوب بســازیم؛ قوی کارکنیم. 
وقتی می خواهیم یک کار هنری را در 
پرده به تصویر بکشیم، با شخصیت ها 
و ماجراهای عظیم، نباید با بی قیدی و 
عجله برخورد کنیم. یکی از ضعف های 
ما این است که این ماجراها و پیامدهای 
عظیم آن ها در زندگی بشــر را بمانند 
داستان های سرگرم کننده می بینیم و با 
این نگرش با آن ها برخورد می کنیم، و یا 
شخصیت های تأثیرگذار تاریخ بشریت 
را مثل پیرمردان خوب روستایی یا افراد 
عارف مسلک و خوش اخالق زمان های 
قدیم به تصویر می کشیم. اصالً در شأن 
ایــن بزرگواران و حیطه رســالت های 

جهانی شان کار نمی کنیم.
*یعنی یک پیامبر ، پیامبر باشد؟

بله. یــک پیامبر، باید پیامبر باشــد و 
ما را دوباره باخدا و قوانین الهی آشــنا 
کند. ما فقط یک سری آدم های خوب 
و خوش اخالق می سازیم! اگر بخواهیم 
به شأن و شخصیت این بزرگان نزدیک 
شــویم، چه کار باید بکنیم؟ کار بسیار 
سختی اســت. هنرمندی که خودش 
در فضای شهری مدرن زندگی می کند، 
فضایی که همه چیز فریــاد از الحاد ، 
غیردینی  آموزه های  و  انســان مداری 
دارد، چگونــه این فــرد می تواند یک 
شخصیت دین مدار و خدایی را ترسیم 
کند؟ یا حداقل به آن نزدیک شــود؟ 
چالش اصلی ما اینجاست. اگر بتوانیم 
به معارف صحیحی مسلط باشیم که 
ما را به آن شــخصیت ها و آموزه های 
عظیم نزدیــک کنــد، در آن صورت 
می توانیم چنین مسئله ای را حل کرده 
و به درســتی تصویر کنیم، در غیر این 
صورت، بازی می خوریــم؛ بازی درام ، 
بازی روابط حاکم بر ســینمای غرب و 

بازی دشمن را می خوریم. می رویم در 
میدان دشــمن بازی می کنیم. گویی 
که شما در رینگ دشمن، بخواهید از 
اخالق صحبت کنید! او در حال ضربه 
زدن به شماســت، ولی شــما دارید او 
را موعظه می کنید! رینــگ بوکس را 
دشمن تهیه کرده، قوانینش را تعیین 
کرده، یک حریف بسیار قوی هم وارد 
میدان کرده؛ آن وقت شما می خواهید 
یک ابوموسی اشعری وارد میدان کنید؟ 
از قبل، مشــخص اســت که شکست 
خواهیم خورد. در مقابله با ســپاهیان 
دشــمن که عمروعاص را وارد میدان 

کرده اند، اگر ما ابوموسی اشعری را به 
میدان بفرستیم، معلوم است که فریب 
می خوریــم. این همــان اعتراض موال 
امیرالمؤمنین)ع( در صّفین بود که مدام 
هشدار می دادند، اما کوته فکران فریب 
ظاهر ابوموسی اشعری را خوردند و به 
دام دشمن افتادند. در عرصه فرهنگ، 
ما دقیقــاً همیــن کار را کرده ایم. در 
مقابل بازی قوی آن ها، ما همیشه بازی 
ضعیفی ارائه کرده ایم. غیرازاین، مسائل 
دیگری هم وجــود دارد. ما باید کار را 
خودمان شروع بکنیم و به اصطالح، باید 
تهاجم از طرف ما باشــد. تا وقتی ما از 
خودمان عزم جدی بــه نجات خود و 

بشریت نشــان نداده و تهاجم را شروع 
نکنیم، زیِر ضربات دشمن، مدام زخمی 
شده و ریزش خواهیم داشت. ریزش در 
نیروها، در ارزش ها و گم کردن هدف ها 

و مسیرها.
* فرمایش شما این است که ما باید 
در تصویر کشیدن، به آن تصویری 
که قصد پرداختن بــه آن را داریم، 
اگر قصد  نزدیک شــویم؟ مثــالً 
پرداختن به داستان زندگی پیامبران 
را داریــم، باید به قول فالســفه، 
محاکات کنیم. گویي خود آن پیامبر 
را می بینیم، نه اینکه یک آدم خوب 

را ترسیم کنیم. خیلی سخت است؛ 
این طور نیست؟

- بله. از همه ســخت تر اینکــه، روح 
هنرمند باید خیلی بزرگ باشــد. یک 
اقیانوسی باشــد که تالطم ها آن را به 
حرکت درنیاورد. جذابیت و فریبکاری 
دنیای هنر و سینما هنرمند را در خود 
فرونبرد. خدا باید دست انسان را بگیرد 
و او را حفظ کنــد. در غیر این صورت، 
توان مقابله نخواهد داشت و لیز خواهد 

خورد و سقوط می کند.
*غیر از آموخته ها و تکنیک هایی که 
یک هنرمند با خود دارد، باید یک 

تئولوژیست هم باشد.

- ببینیــد، ما افراد ضعیــف و نحیفی 
هستیم. چگونه به خود اجازه می دهیم 
وارد حیطه ای شویم که نیاز به روح های 
بزرگی دارد؟ شــما مثــالً می خواهید 
امام راحــل)ره( را به تصویر بکشــید، 
نیاز اســت کــه روح خیلــی بزرگی 
داشته باشید تا بتوانید ایشان را درک 
کنید. جالب اســت؛ درک کردن امام 
راحل)ره( یک طرف، درک کردن امام 
راحــل)ره( در انقالب، طــرف دیگر. 
)یعنــی آن ســرزمین و حیطه ای که 
امام در آن قدرت نمایی می کند.( شما 
نمی خواهید فقط زندگی امــام را در 
کودکی و نوجوانی به تصویر بکشــید، 
بلکه می خواهید لحظاتی را که یک تنه 
با تمــام دنیا درمی افتد و خــم به ابرو 
نمــی آورد، واردش شــوید. از زاویــه 
ارواحی به امام نگاه کنید که ارواح طیبه 
اهل بیت)ع( هســتند . آن هم در این 
دنیایی که مدام ما را به زیر می کشــد. 
مگر می شود که درباره مردان خدا فیلم 
ساخت، بدون اینکه از خدا و الطاف او 
بی اعتنا و بی بهره بــود؟ دنیا به گونه ای 
اســت که با همین هنر و ســینما و 
فرهنــگ و... ما را به زیر می کشــاند. 
به هرحال، کار سختی است و فقط باید 

خدا توفیق دهد.
- من که به تئولوژیســت اشاره کردم، 
روایتی در خصوص خود شما هست که 
برخی از همکاران شما )خصوصاً سید 
ضیاء هاشمی( شما را در مرتبه اول، به 
عنوان یک قرآن شناس می شناسند و 
در درجه دوم، می گویند حاال کارگردان 
خوبی هم هستند. می گویند اگر فیلم 
خوبی مثــل »ُملک ســلیمان« اتفاق 
می افتد، به علت صبغه قرآن شناســی 
آقای بحرانی اســت. در مواجه با این 
قضیه، در آن ســوی دنیا، آتئیســت 
ها هســتند که توســط کمپانی های 
خداناباورهایی برای ساختن فیلم دعوت 
می شــوند. *این قرآن شناسی تا چه 
حد ضرورت دارد؟ آیا الزم اســت 
کســی که در خصوص ادیان الهی 
فیلم می سازد، حتماً یک تئولوژیست 

باشد؟
- باز از ضعف ها بگوییم. ما نســبت به 
قرآن خیلی کم کاری کرده ایم و نیاز ما 
به قرآن و حدیث خیلی زیاد است. باید 
تسلط به قرآن داشته باشیم. نمی شود 
که من بخواهم از دین صحبت کنم در 
حالی منابع اصلی دینی را مطالعه نکرده 
باشــم و با آن ها مأنوس نباشم و اصاًل 
نفهمم. البته، صحبتی که ما می کنیم 
مربوط به الیه های ظاهری قرآن است. 
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الیه هــای عمیق تر قــرآن مربوط به 
علمای بزرگ است، راسخون فی العلم! 
حداقل این است که ما باید به الیه های 
سطحی قرآن دسترسی داشته باشیم 

و با آن مأنوس باشیم. چگونه می توانم 
هرســال کار خوبی ارائه کنم؟ این کار 
از کجا درمی آید وقتی من نمی توانم با 
سرچشــمه های دینی ام ارتباط داشته 
باشم؟ اصالً وقتی من در این جامعه از 
خدا بریده ام و دور شده ام و غفلت وجود 
مرا فراگرفته، چگونه می توانم اثر خوبی 

خلق کنم؟
*آن هم در خصوص یک پیامبر الهی!

بلــه. آن هــم در خصــوص چنیــن 
موضوعات  موضوعات عظیمی. خیلی 

بزرگ و نجات بخشی هستند. 
* یک نکته ای در فرمایشات شما بود 
که اگر صالح دانستید، این مطلب را 
بیشتر بازکنید؛ شما فرمودید که ما 
باید تشیع را خیلی بیشتر بشناسیم. 
سؤال من مشــخصاً این است: آیا 
قرائتی که تشیع از انبیا می دهد با 
قرائتی که ســایر مذاهب و ادیان از 

انبیا می دهد، تفاوت دارد؟
- بله. خیلی تفاوت دارد. کشــورهای 
عربــی متوجه ایــن قضیه شــده اند. 
منتقدینشــان چندین مقاله نوشتند 
و در آن به شــدت دولت هــای خود را 
تحریــک کرده اند. هشــدار دادند که 
شیعیان دارند به سرعت فیلم های خود 
را می ســازند و پیامبران الهی و دین را 
از دیدگاه خودشان معرفی می کنند و 
چرا ما ساکت هستیم؟ یکی دو نمونه 
از این مقاله ها به دست ما رسیده است. 

سوری ها و مصری ها نوشته بودند.
* که محصولشان این فیلم هایی بود 

که خلیج ساخت، مثل »عمر خطاب« 
و...

- بله، آن ها هم شروع کردند با سرعت 
تمام، پاتک کارهای ما را زدند. 

*این تفاوت در تاریخ است یا در نوع 
نگاه؟

- در نوع نگاه. 
*تاریخ یکی است. کسی نمی تواند 
وقایع را تغییر دهد، ولی نوع نگاه، 

چگونه متفاوت است؟
- آن ها نسبت به این شخصیت ها دید 
مقدســی ندارند. ما آن هــا را مقدس 
می دانیم و می گوییــم این ها معصوم 
بودنــد، گناه نمی کردنــد، الهی بودند 
و خدا آن هــا را از بدی ها و زشــتی ها 
و ناپاکی ها حفظ می کــرد. ولی آن ها 
نگاهشان به این افراد معصوم، به صورت 
افراد مشهوری است که در طول تاریخ 
زندگی می کردند و تالش های زیادی 
کردند و معروف شدند. نوع نگاه، خیلی 
متفاوت است. درواقع، نگاه آن ها نزدیک 
به نگاه یهود اســت. ما در سوره یونس 
نهی شدیم که با یهود و نصارا دوستی 
کنیم. این نهی شدن به چه معناست؟ 
خیلی هــا می گویند : »نه! مــا با آن ها 
قرارداد می بندیــم. خود پیامبر)ص( با 
آن ها قرارداد می بستند.« منظور از آن 
آیه واقعاً چیست؟ بحث بستن قرارداد 
نیست، بلکه حیطه قلب است، فرهنگ 
و فکر است. دوستی نکنید، یعنی افکار 
آن ها را دوســت نداشته باشید، منظر 
آن ها را نداشته باشــید. از نگاهی که 
آن ها به خدا و پیغمبر و هستی دارند 
که نگاهی بسیار ظالمانه و غیرمنصفانه 
اســت، دوری کنید. چون اگر از منظر 
آن ها نگاه کنید، رفته رفته دل شــمارا 

با خود همراه می کننــد، و یک موقع 
شخص به خودش می آید و می بیند که 
دیگر از دین و غیرت و شــور وزندگی، 

چیزی در وجودش باقی نمانده!

*مثالً در نگاه آن ها، حضرت مسیح 
)ع( در آغل به دنیا می آید، ولی در 
فیلم مریم مقــدس)س(، این اتفاق 
نمی افتد. آیا شما از این جهات مورد 

سؤال واقع نشدید؟ 
- چرا. می گفتند شما منظر مسلمانان 
را به تصویر می کشــید، ولی میدانید 
که مــا مســیحیان معتقدیم حضرت 
مســیح)ع( در آغل به دنیــا آمده اند؛ 
یا  می گفتند داســتان شما با داستانی 
کــه در انجیل آمده، ایــن تفاوت ها را 
دارد و... امــا بحث اصلی این نیســت. 
بحث اصلــی که ما با یهــود و نصارا و 
برخی از مسلمانان داریم، همان بحث 
تقدس اســت. نگاهی که ما نسبت به 
معصومین)ع( داریم،، بســیار متفاوت 
اســت. ما آن ها را بسیار باال می بینیم. 
اتفاقاً این همان چیزی بود که در مریم 
مقدس)س( وجود داشت و توجه آن ها 
را جلب کرده بود. یعنی همان اســقف 
واشنگتن )که فیلم را در سالن بزرگی 
برای او و تماشــاچیان زیادی نمایش 
داده بودند( بعــد از فیلم مصاحبه ای 
کرده بود و گفته بود: »عجیب اســت 
که قرآن، این قدر مریــم ما را مقدس 
می دانــد؛ ما خودمان تا ایــن حد او را 
مقدس نمی دانیــم.« ُخب، کتاب های 
آن ها تحریف شده اند. چه قسمت هایی 
تحریف شده؟ همین مباحث مربوط به 
تقدس این برگزیدگان خدا؛ این همان 
کاری است که سینمای غرب می کند: 
تقدس زدایی! آن هــا مفاهیم را به زیر 

می کشانند. اگر دشمن مفاهیم بزرگ 
عالم را به زیر بکشــاند، دیگر در میان 
مردم ارزش خود را از دســت خواهند 
داد. مثالً فرض کنید بعد از صدر اسالم، 
مفهوم خلیفه اللهی را مردم )برخی از 
معاندین( پایین کشــیدند؛ آن قدر که 
گفتند ما می توانیم در هر ده و شهری 
یک حاکم داشته باشــیم که اسم او را 
به جای حاکم، خلیفه بگذاریم. نتیجه 
آن هم این شــد که: »پس هرکســی 
می تواند خلیفه خدا بشود!«. هدفشان 
هم این بود. می خواســتند حاکمی را 
تعیین کنند، پس مفهوم بزرگ خلیفه 
را پایین کشیدند. شــما قبالً به همه 
نمی توانســتید بگوییــد خلیفه خدا؛ 
ولی از یکجایی شروع کردند و گفتند 
این ها خلفای اســالم هستند. مفهوم 
اصلی خلیفه اهلل را که دربرگیرنده همه 
انســان های عالم و آدم اســت، پایین 
کشــیدند و کوچک کردنــد آن وقت، 
توانســتند برای آن مصــداق تعیین 
کنند. مصداقش چه کســی باشد؟ آقا 
این آدم که خیلی بدکاره است، این که 
شراب خوار است و... می گویند اشکال 
ندارد. باالخره، یک حاکم است، ما هم 
به او می گوییم خلیفه مســلمین! این 
اتفاق یکی از ترفندهای شیطان است 
که مفاهیم عظیم را پایین بکشــاند و 
به دنیا آلوده کند و از قداســت بزرگ 
خودش دور کنــد و مصادیق دنیایی 

برای آن تعیین کند.
* لحنی که در ُملک سلیمان وجود 
دارد، بسیار لحن ویژه ای است. این 
لحن از کجا آمــده؟ چرا هیچ وجه 
تشــابهی با آثاری که در غرب در 
ســلیمان)ع(  حضــرت  خصوص 

ساخته شده است، ندارد؟
-ما وقتی فیلم نامه را به یکی از مراکز 
تصمیم گیــری داده بودیــم، یکی از 
مسئوالن فرهنگی آنجا نامه ای برای ما 
نوشت که: » اوالً چرا یکی از پیامبران 
بنی اسرائیل را انتخاب کرده اید تا فیلم 
را درباره او بسازید؟ این ها که اسرائیلی 
هســتند! دوم اینکه؛ شــما به نحوی 
فیلم نامه را نوشته اید که گویی ایشان 
معصوم از گناه بودند، ایشان که معصوم 
نبود!؟« این تفکر، تفکر غربی هاست که 
می خواهند پیامبران را به پایین کشانده 
و در حــد افراد خــوب جامعه معرفی 
کنند. افراد مقدســی نباشند که مثاًل 
فرستاده خدا باشند. آالن هم این رویه 
ادامه دارد. ما سعی کردیم خالف این 
عمل کنیم. هرچند بحث اصلی »ملک 
سلیمان«، ریشه های اصلی ملک داری 
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غرب اســت. آن هــا معتقدند حضرت 
سلیمان)ع( و دیگر پیامبران خصوصاً 
پیامبرانی که به قدرت رســیدند، مثل 
حضرت یوسف)ع( و حضرت داوود)ع(، 
منظور این پیامبــران از حکومت، یک 
حکومت مادی بود؛ یعنی تلذذ دنیایی! 
ما یک کشــوری ایجاد کنیم به اسم 
آمریکا و یک کشوری به اسم آتالنتیس 
جدید، اسمش را بگذاریم ُملک سلیماِن 
جدید و در آن چیــزی را پیاده کنیم 
که شاه- سلیمان می خواست. حاال از 
دید آن ها، حضرت ســلیمان به دنبال 
چه بود؟ حضرت ســلیمان)ع(، قدرت 
و عظمت و اســتفاده از امکانات مادی 
)مثل حرم سراها( می خواست! این دید 
اصلی تفکر غرب اســت. در کتاب های 
مطالب  این  به صراحت  فالسفه شــان 
گفته شده است. به خاطر همین است 
که نیویورک و آمریکا را ملک سلیمان 
می داننــد و می گویند همــان چیزی 
اســت که ما دنبالش بودیم. ما باالخره 
به آن رســیدیم و ســاختیمش! البته 
درست اســت که این ملک جدیدی 
که ساخته ایم، یک اشکاالتی دارد؛ اما 
ما انسان را به اوج سعادت دنیایی خود 

رساندیم.
* پوپر)که در فلســفه غرب خیلی 
اشپیگل  با  در مصاحبه  است(  مهم 
همین  آلمان در سال 1992 صریحاً 
جمله را می گوید: »مدینه فاضله که 
تا به امروز فالسفه راجع به آن سخن 
نیســت.  بیش  مزخرفی  گفته اند، 
اگر هم وجود داشــته باشد همین 

آمریکاست.«
- بله. آن ها به دنبال این بودند؛ ولی ما 
به دنبال پیامبر اصلی بودیم که قرآن 
تعریف می کند. ما ســعی داشتیم آن 
پیامبری را تعریف کنیم که دغدغه اش 
زندگــی فامیلی نیســت؛ دغدغه اش 
ماجرای همسرش یا دغدغه های یک 
پادشــاه نیســت. دغدغه اصلی او این 
است که ُملکی ساخته شود که همان 
ســلطنت و حکومتی باشــد که خدا 
می خواهــد. به این علــت، بزرگ ترین 

خطرها را در این راه به جان می خرد. 
*چه هدفی از بازخوانی و به اصطالح 
از پرداختن به روایت شیعی »ُملک 

سلیمان« داشتید؟
- همان چیزی که قرآن تعریف می کند. 
قرآن در ســوره بقره می گوید: »همه 
کافر شدند، به جز ســلیمان.« خیلی 
سنگین است؛ خداوند دارد سلیمان)ع( 
را تبرئه می کند. چرا؟ چون پس ازاینکه 
سلیمان)ع(، شیاطین و بدی ها را به بند 

کشید، آزمایش اصلی مردم شروع شد: 
شــما بدی ها را به بند بکش و حاال تو 
می مانی و نفس خودت. تابه حال بدی ها 
را به گردن شیطان می انداختی، حاال 
خودت می توانی خوب باشــی؟ مردم 
نتوانستند و کم آورند. از اولین چیزهایی 
که خداوند در سوره بقره می گوید این 
اســت که مردم می رفتند، از شیاطین 

نسخه می گرفتند!
*شبیه همین روزگار ماست.

- بله. مشکل امروز ماست. ما متأسفانه 
نســخه های خودمــان را از دشــمن 
می گیریم. آن ها نیامدند از سلیمان)ع( 
نسخه بگیرند، می رفتند از عالمان یهود 
و از شــیاطین نسخه می گرفتند، پس 
کافر شــدند. یعنی خداوند می فرماید 
همه کافر شدند، به جز سلیمان)ع( که 
من تبرئه اش می کنم! ای کســانی که 
در کتاب های بعدی تان سلیمان)ع( را 
کافر ترسیم کردید )قرآن بعد از تورات 
تحریف شده نازل شده است(؛ این چنین 
نبــود! و خداونــد خیلی از ســلیمان 
)ع( تعریف می کند . ما  ان شــاءهلل در 
قسمت دوم حضرت سلیمان )ع(، وارد 
این مسائل می شویم. البته خیلی هم 
فضای دردناکی هســت. اینکه شما به 
کشور مسلط باشی، اما کم کم مردمت 
را از دست بدهی. ما قدرت را در دست 
داریم، پــس چرا نمی توانیــم مردم را 
نگهداریم. چرا مردم به شــما مراجعه 
نمی کنند و به سراغ دشمن می روند؟ 
به سمت رسانه های دشمن می روند؟ از 

دشمن نسخه و اطالعات می خواهند؟ 

* دقیقاً فضای امروز جامعه ماست.
- بله و بسیار شرایط دردناکی است و 
فقط قوای الهی و کمــک خدایی نیاز 
است تا این ماجرا جمع شود. می گویند 

شــما اگر مدیر خوب بگذارید، شرایط 
درست می شــود! نه ! مدیر خوب هم 
نمی توانــد کاری از پیــش ببرد. مدیر 
هم توســط اطرافیانش استحاله پیدا 
می کند. با مدیریت نمی شــود؛ فقط و 
فقط با امداد خدایی می شــود نجات 
پیدا کــرد. اما برگردیم به ســینمای 
دشمن؛ دشمن ســعی می کند برای 
همان مفاهیم عظیم و بزرگ یک بدل 
دنیایی حقیر و کوچک شــده بسازد و 
مطرح کند. به عنوان مثال، در سینمای 
امروز غرب، بحث منجی بسیار مطرح 
می شــود. چرا؟ اصالً چرا باید پس از 
واقعه 11 ســپتامبر، ساخت فیلم های 
ابرقهرمانان تــا این حد زیاد شــود؟ 
یکی از خود اندیشمندان غربی که در 
همایش »هالیوودیسم« به تهران آمده 
بود، در سخنرانی اش می گفت: »بعد از 
واقعه برج های دوقلــو ، فوراً کمپانی ها 
جلوی ساخت فیلم های این فاجعه را 
گرفتند و اولین اولویت آن ها، ساختن 
فیلم »مرد عنکبوتی« شد!! چرا؟ چون 
خودشــان با دســت  های خودشــان، 
ماجرایی را رقم زده انــد و حاال در این 
شــرایط نیاز به منجی و ساختن یک 
الگوی نجات بخش برای آمریکا و مردم 
دنیا دارند، البته از نوع خیلی مسخره و 
کودکانه که قبالً  در کتاب های کمیک 
استریپ تجربه کرده بودندکه چند دهه 
قبل موفق بوده. دیدنــد چیز دیگری 
ندارند. دستاویز دیگری نداشتند، جز 
اینکه بحث منجی را وســط بکشند. 
اگر ایــن کار را نمی کردند، ســقوط 

می کردند و نمی توانستند دوام بیاورند. 
در این ســال های اخیر، بحث دیگری 
بوده کــه  این ها مــدام روی آن مانور 
می دادند و آن بحث آزادی بود. مجبور 

شــدند علیرغم میل مردم آمریکا )که 
بیشترشان آنگلوساکســون هستند و 
اصطالحاً می گویند ما سفید هستیم، 
هنوز تفکر نژادپرستی بسیار بین آن ها 
قوی است(؛ مجبور شدند علیرغم این 
تفکر، برای اینکه خــود را به دنیا ثابت 
کنند، اول سریالی بسازند که در آن یک 
آمریکا  رئیس جمهــور  سیاه پوســت، 
می شود و با این کار فکری و هنری که 
زمینه ساز بود؛ حاال یک سیاه پوست را 
رئیس جمهور می کنند. بعد می خواهند 
چه کنند؟ به ته خط رســیده اند! تنها 
چیزی که برایشان مانده، بحث آزادی 
زن است. مثالً اینکه یک رئیس جمهور 
زن بیاورنــد و بگویند ببینید ما چقدر 
به آزادی زنان عقیــده داریم و احترام 
می گذاریم. اآلن، در حال بحث روی این 
مسئله هستند که خانم »کلینتون« را 
بیاورند. بعد می خواهند چه کنند؟ اآلن 
که فکر می کنند می بیننــد بعدازاین 
راه حل دیگــری ندارند، دیگــر راه ها 
برویشان بسته است. بحث آزادی هم 
دیگر کارایی خودش را برای آن ها که 
خودشان دشــمن ترین به مردم دنیا 
هستند، کارایی خودش را ازدست داده. 
این گیجــی و ســردرگمی، گیجی و 
ســردرگمی شیطان اســت که مرگ 
خویش را نزدیــک می بیند. در مقابل، 
در جبهه ما هــرروز امید و نــور امام 
زمان)عج( بیشتر و بیشتر دیده می شود.  
آینده پیش روی ما بسیار روشن است. 
ما آن بن بســت را نداریم. ما ان شاءاهلل، 

چشممان به آسمان است.
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ظهور شبکه های تلویزیونی جدید در صداوسیما ؛ 
تهدید یا فرصت؟

مجید سرابی

در دهه 70 شمسی و پس از سال ها 
انتظار، باالخره شاهد افزایش تعداد 
شبکه های تلویزیونی داخلی بودیم و 
شمار شبکه های تلویزیونی به سرعت 
از دوبه شش رسید تا تغییر ذائقه ای 
برای مخاطبان باشد. اما با گسترش 
شبکه جهانی اینترنت و شبکه های 
تلویزیونــی ماهــواره ای، مخاطبان 
داخلی بــا موج جدید شــبکه های 
متعدد پارســی زبان مواجه شــدند 
که این پدیــده کم کم معنی تهاجم 

فرهنگی را برایمان ملموس تر کرد.
وجود بیش از صد و ســی شــبکه 
ماهــواره ای پارســی زبان و پخــش 
برنامه های متنوعــی همچون فیلم، 
سریال، موســیقی، کارتون، اخبار و 
....، کار را برای ســازمان صداوسیما 
جهت حفظ مخاطبان داخلی خود، 
است.  کرده  بیش ازپیش ســخت تر 
بدین منظور، رســانه ملی از سال ها 
پیــش، توســعه کّمی شــبکه های 
تلویزیونی را ســرلوحه کار خویش 
قرار داده اســت تا ضمــن رقابت با 
شبکه های به اصطالح »آنطرف آبی«، 
پاسخگوی نیازهای مخاطبان داخلی 

باشد.
در این میان، توسعه زیرساخت های 

فنــی و ارتباطی در حوزه رســانه و 
تغییر وضعیت از سیستم آنالوگ به 
دیجیتال، این امکان را به رسانه ملی 
داده اســت تا به ســهولت، به تعداد 
شبکه های تلویزیونی خود بیفزاید که 
این امر در نوع خود، مزایا و مضراتی 

دارد.

توسعه کّمی يا کيفی؟
گسترش کمی شبکه های تلویزیونی 
و تخصصی کردن آن ها، این فرصت 
را به مخاطبان می دهد تا برنامه های 
خــود را از شــبکه های تخصصــی 
پیگیری کنند که ایــن موضوع هم 
به تخصصی شــدن برنامه ها کمک 
می کند و هم مخاطبان را به سمت 
برنامه هــای موردعالقه خود ســوق 
می دهــد. به عنوان مثــال، شــبکه 
تلویزیونی »افق«، بیســت و دومین 
شبکه رسانه ملی است که به منظور 
پرداختن به مبانی دینی، ارزش های 
فرهنگی و موضوعــات دفاع مقدس 
در تاریخ دوازدهم خرداد امسال، پا به 
عرصه وجود نهاد. اما ظهور قارچ گونه 
این شبکه ها، مدیران ارشد سازمان 
صداوســیما را با چالش هایی جدید 

مواجه کرده است.

بالتکليفی شبکه ها
ســازمان صداوســیما بهتر اســت 
قبل از گشایش شــبکه های جدید، 
تکلیــف خــود را با آنان مشــخص 
کند و مرزبندی شــفافی بین آنان 
داشته باشــد که متأسفانه در برخی 
موارد این طور نیست. به عنوان مثال، 
شــبکه ورزش از بدو تأســیس، زیر 
یوغ شــبکه سه ســیما مانده است، 
چراکه این شــبکه حق پخش خبر 
ورزشــی ندارد و درعین حال، بیشتر 
پخش های زنده ی رقابت های ورزشی 
از شبکه ســه انجام می شــود و در 
صورت همزمانــی دو رقابت متفاوت 
ورزشی، پخش مسابقه ای که مخاطب 
زیادی دارد به شــبکه سه می رسد و 
پخش مســابقه ضعیف تر به »شبکه 
تخصصی ورزش«، که این کار عماًل 
شبکه ورزش را به یک شبکه جانبی 
و بی خاصیت تبدیل کرده است. این 
مدل کار، در مورد دیگر شبکه ها نیز 

مشاهده می شود.

محتوای يکسان و در عين 

 حال يکنواخت
گرچه برخی شــبکه های نوظهور، با 
اقبال مخاطبان مواجه شــده است، 
ولی یکنواخت بودن برنامه های آنان 
و همپوشانی بیشتر برنامه های آنان 
با دیگر شبکه ها، عمالً این فرصت را 

برای تثبیت جایگاه این گونه شبکه ها 
از بین برده است. 

سازمان صداوســیما مدت هاست با 
مشکل مالی دســت به گریبان است 
که البته به نــوع رویکــرد دولت و 
مجلس نسبت به صداوسیما مرتبط 
اســت؛ اما چیزی کــه هم اکنون در 
حال رخ دادن اســت، مشکل مالی 
این ســازمان عریض و طویل است 
که باید ظرفیت سازی کرده و به هر 
صورت ممکن بــه رتق وفتق امورات 
خود بپردازد که ایــن در نوع خود، 

آسیب هایی را به همراه داشته است.

1- تبلیغات
و  از عمده تریــن روش هــا  یکــی 
درعین حــال آســان ترین آن برای 
درآمدزایی، تبلیغات است. نیاز شدید 
مالی سازمان صداوســیما، هرگونه 
فرصتی را از آن بــرای انتخاب نوع 
کاالی تبلیغی و کیفیت کاال ســلب 
کرده اســت. به همین دلیــل، این 
ســازمان مجبور اســت برای کسب 
درآمد بیشــتر، به تبلیغ هر کاالی 
نازلی ازنظر کیفیت تن دهد. این امر 

دو اشکال عمده دارد:
- تبلیــغ کاالی بی کیفیت موجب 
ضعــف محتوایــی برنامه ها شــده 
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و درنتیجــه بــه ریــزش مخاطب 
می انجامد. 

- اعتماد مخاطبان به رســانه ملی، 
خریــد کاالی تبلیغــی را در پــی 
خواهد داشــت و کیفیت پایین آن 
کاال نارضایتی مخاطــب از عملکرد 
صداوسیما را به همراه خواهد داشت. 

به عنوان مثال، تبلیغ ِکِرم ... .

2- پخش تکراری برنامه ها
در سال های گذشته، شاهد پیدایش 
ازنظر  بوده ایــم کــه  شــبکه هایی 
محتوایــی و پخش برنامه ها شــبیه 
به هم و یا نزدیک به هم هســتند. 
مانند شــبکه های آی فیلم، تماشا، 
نمایش و ... . پخش فیلم و یا سریالی 
که دریکی از این شــبکه بــه اتمام 
می رســد، بالفاصله از دیگر شبکه ها 
به روی آنتن می رود. تکرار چندباره 
برنامه های ســیما موجب نارضایتی 
مخاطبان شــده و عمالً آنــان را به 

سمت شــبکه های ماهواره ای سوق 
می دهد که این با سیاست رسانه ملی 
درباره توسعه کّمی شبکه ها که قرار 
بود مخاطبان را به شبکه های داخلی 

بازگرداند، منافات دارد. 
به نظر می رســد پیش از توســعه 
کّمی شبکه های تلویزیونی، مدیران 
این ســازمان، باید دربــاره محتوای 
برنامه ها برنامه ریزی کنند که از تکرار 
بیش ازحــد آنان جلوگیــری کنند. 
درواقــع، ضعف مالی این ســازمان، 
کاهــش برنامه های فاخــر را در پی 
داشته است و رسانه ملی را به تهیه 
برنامه های تأمینی مجبــور کرده و 

موجب مشکالت مذکور شده است.

3- عوامل تولید برنامه
توســعه فضای پخش، تولید بیشتر 
برنامه هــا را می طلبــد کــه ایــن 
برخی  سوءاســتفاده  موجــب  امر، 
برنامه ســازان  و  تهیه کننــدگان 

شــده اســت. درواقع، زمانی بود که 
برنامه ســازان نیازمند توجه مدیران 
رسانه ملی بودند، ولی هم اکنون این 
مدیران مســئول هســتند که برای 
پر کردن برنامه هــای خود، به دنبال 
این خود  تهیه کنندگان هستند که 
موجب مشکالتی برای این سازمان 

شده است.
4- جذب نیروی جدید

گرچه تغییر سیســتم از آنالوگ به 
شــبکه های  راه اندازی  دیجیتــال، 
جدیــد را به راحتی میســر می کند 
و این توجیهی اســت برای رســانه 
راه اندازی شبکه هایی  به منظور  ملی 
که ازنظر محتوایی با یکدیگر فرقی 
ندارند؛ امــا برای فعال کــردن این 
شــبکه ها، نیاز به یکســری لوازم و 
امکانــات همچون امکانــات و لوازم 
فنی پخــش، مکانی برای اســتقرار 
استودیویی  امکانات  اجرایی،  عوامل 
و ... و از ســوی دیگر عوامل اجرایی 

از قبیل: مدیر شــبکه، جانشــین، 
مدیر پخش، عوامل مستقر در رژی 
پخش و ... است که عالوه بر بار مالی 
مضاعف برای ســازمان صداوسیما، 
مســتلزم جذب و پرورش نیروهای 
متخصص است که این نیز دردسری 
برای مدیران اســت کــه نمی توانند 
نیــروی جدیدی بــه نیروهای چند 
ده هزارنفری این سازمان، اضافه کنند. 

نتیجه
با توجه به موارد مذکور، بهتر اســت 
سازمان صداوسیما تغییر رویه داده 
و رویکرد خود را ازنظر افزایش کّمی 
شبکه ها به افزایش کیفی تغییر دهد 
تا عالوه بر کاهش مشــکالت مالی و 
پخش، بر غنــای برنامه ها بیفزاید تا 
بلکه بتواند نظر مخاطبان ازدست داده 

را به سمت خود بازگرداند.
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همین هم بود که قاطعانه می گفت: 
»تکرار اگر ذره ای هم ارزش منطقی 
نداشته باشد از بهترین استدالل های 
منطقــی معتبرتر اســت!« ؛ چراکه 
بر احساسات تأثیر  تکرار مســتقیماً 
می گذارد- چیزی که در کل اساس 
رفتار بشر است، درحالی که، استدالل 
بر عقل کارگر می افتــد- چیزی که 

بشر بندرت از آن بهره می جوید.
با ایــن خــط دادن و رهنمودها اگر 
هم نتــوان افــکار پارتــو را همپای 
»ماکیاولیســم«، مــادر نازیســم و 
دســتکم  کرد،  قلمــداد  فاشیســم 
دو  آن  مهربــان  دایــۀ  می تــوان 
قلمدادش کــرد! چه حربــۀ هیتلر 
هم جز این نبــود؛ آنجا که در کتاب 
معروفــش »نبــرد مــن« در کمال 
وضوح می گویــد: »باید کار تبلیغات 
را بــه چند فکر معیــن محدود کرد 
و همان هــا را دائمــاً در گوش مردم 
تکــرار کــرد!« دقیقاً بــه این اصل 
بنیادی اشــاره دارد و اساســاً بدون 
توجه به این اصــل، کار تبلیغات را 
عبث و بیهوده می شــمارد! آری، او 
با درک نبوغ آمیز این ترفند ســاده 

اما کارساز بود که توانست با جهشی 
خیره کننــده از جوانکــی فقیــر و 
بی سرپناه و سرگردان در خیابان های 
وین، در کوتاه مدت تبدیل شــود به 
صدراعظم و پیشوای آلمان ها و حتی 

پروردگار آن ها!
این را دیگر همه خوب می دانند که 
این ســخنرانی های مهیج و بی نظیر 
هیتلر بود که او را از آن ناشناختگی 
محض تا بــدان جایــگاه عظیم باال 
تأثیرگذاری های کم نظیر  راز  کشاند! 
ســخنرانی هایش را هم، آن گونه که 
خود نیز از آن پرده برداشــته است، 
باید در آن اصل ســاده اما اساســی 
جســت که ســخت بدان معتقد و 
پایبند بود؛ یعنی همــان »تکرار بی 
وقفۀ یک چیــز در گوش مــردم!«؛ 
اگرچه او این قاعده را بسیار زیرکانه 
و استادانه در حوزۀ قدرت و سیاست 
بکار بست، اما مهم که حوزه نیست، 
مهم این اســت که »همه چیز در هر 
شــکل در ارتباط با انسان هاست که 
مطرح می شــود!«؛ خواه در سیاست 
باشد و خواه در تجارت باشد و خواه 

در دین و در فرهنگ! 

»پارتــو«  به هرحــال 
ظهــور  بــا  اگرچــه 
فاشیســم در ایتالیا )در 
برقــی   )1922 ســال 
چشمانش  در  منحوس 
گرفــت،  درخشــیدن 
امــا زود درگذشــت و 
ندیــد که این مســلک 
نازیســم  همــزادش  و 
باآن همه دبدبه و کبکبه 
ای که به راه انداختند، 
بود  مستعجل  دولتشان 
و باآنکه دنیا را سخت به 
عاقبت  اما  ریختند،  هم 
کارشــان بجایی نرسید 
نتواســتند  پایان،  در  و 
دنیــا را آن گونــه کــه 
می خواســتند ببلعند و 
اندکی، روح  برای  حتی 

او را شاد گردانند.
حاال او بعد یک قرن دریکی از همین 
روزها اگر زنده می بود، شــاید برای 
همیشه خوشــحال باقی می ماند که 
چگونه افکارش بی آنکــه هیچ نامی 
از او در میان باشد در بستری دیگر، 
این بار در حــوزۀ تجارت و اقتصاد و 
در قالب »تبلیغــات تجاری« دوباره 
جــان گرفته و بی آنکــه هیچ خونی 
از دماغ کســی بیرون بریزد، فاتحانه 

سراسر دنیا را زیر پا گرفته است!
او و هیتلر و موسولینی و خیلی های 
دیگر بایــد امروز می بودنــد و خود 
درمی یافتنــد که اگــر موضوع فقط 
فتــح جهان بــود و ســیطره بر آن، 
دیگر خون و خونریــزی تنها راه آن 
نبــود!- اینجاســت که بایــد گفت: 
»حیــف آن همه خونی کــه در این 
راه ریخته شد« و البته بازهم ریخته 
می شود! چه به نظر می رسد وضعیت 
دنیا هنوز در برابر این مســئله کاماًل 
انگار که  برخی  »سایه روشن« است؛ 
می دانند و برخی انگار که نمی دانند!

تبلیغات؛ پدیده ای عالم گیر
این روزها دیگر تبلیغــات پدیده ای 

نقدی بر تبلیغات صدا و سیما  بخش اول 
حسین قربانیزاد شیرین 

پیشگفتار
آنکه  از  پیشتر  مدت ها 
هیتلــر و موســولینی 
نیــک دریابنــد که با 
بی وقفــه«ی  »تکــرار 
یک چیــز حتی بی آنکه 
ذره ای حقیقــت در آن 
می توانند  باشد،  نهفته 
بــه  را  آن  به ســادگی 
مــردم بقبوالننــد و با 
دســتگاه  حربه  همین 
مهیبی از ایده و ادوات 
آزمندانــه  و  بســازند 
دنیا  بلعیــدن  درصدد 
»ویلفــردو  برآینــد، 
اندیشــمند  پارتــو«، 
 -1923( ایتالیایــی 
بارهــا  خــود   )1848
تکــرار کرده بــود که 
یک  مــداوم  »تکــرار 

مطلــب، مؤثرترین وســیله در اقناع 
دیگران می باشــد!« و در این راستا، 
تأکید کــرده بود که بــرای این کار 
»مهم نیســت که عقالنی و منطقی 
باشید، مهم این اســت که این گونه 

جلوه دهید.«           
او برخــالف اغلب پیشــینیان خود 
که معتقد بودند »انســان موجودی 
عقالنــی اســت« و عاقالنــه رفتار 
می کنــد، بی آنکه هیــچ تردیدی به 
خود راه دهد، رســماً ابراز می داشت 
اما  نابخــرد  که »بشــر موجــودی 
استداللگر است!«؛  تحت احساسات 
خــود رفتــار می کنــد، امــا مدام 
برای آن توجیهی منطقی  می کوشد 

و عقالنی ارائه دهد!
او کــه نیــک می دانســت بــا این 
افکاری کــه عرضه می کنــد، روزی 
تحت عنــوان »مشــهور ملعون« از 
او یــاد خواهند کرد، فیلســوفانه بر 
آن می افــزود: »انگیزه عمــل افراد، 
عاطفه و احساســات است و همین 
احساســات یا عواطف اند که ســبب 
می شــوند تا افراد چنان عمل کنند 
که جامعــه برقــرار بمانــد.« برای 
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بیگانه و مهجور نیســت که بست در 
وصف آن به گفتگو بنشــینیم! اتفاقاً 
برعکس! مــا دیگر با امری بســیار 
روزمــره و عادی روبرو هســتیم که 
کم وبیــش تمام حوزه هــای زندگی 
اجتماعی ما را در برگرفته اســت و 
حــاال دیگر کمتر کســی را می توان 
یافت کــه حقیقتاً با ایــن امر غریبه 

بوده باشد!
کافی اســت که هرکــس اندکی به 
پیرامون خــود بنگرد تــا از حضور 
گســترده و بی وقفۀ آن باخبر شود! 
پرچم هــا و پوســترها و پالکاردها و 
پیام هــا و اطالعیه هــا و آگهی های 
متنــوع و رنگارنــگ در کوچه ها و 
خیابان ها و بر درودیوار شــهرها و بر 

نقلیه  وســایل  روی 
و  رادیــو  دل  از  و 
تلویزیــون و اینترنت 
بی شمار  کانال های  و 
حتــی  و  ماهــواره 
پیراهــن  روی  بــر 
و  فوتبالیســت ها 
داورهــا و خالصه در 
زیرپوش  از  یک کالم 
تــا  بگیریــد  زنــان 
بزرگ ترین  روپــوش 
ســفینه های فضایی، 
هر جــا کــه بنگرید 
نشــان او را خواهید 
گاهی  حتــی  یافت! 
آنجاهــا کــه فکرش 
را هــم نمی کنیــد و 
هم  جــن  عقــل  به 
اینــک  نمی رســد! 
»بچۀ  این  تبلیغات- 

شــرور و گســتاخ و بــی مالحظۀ 
مدرنیته و سرمایه داری« را هیچ حّد 
ممنوعه و هیچ خط قرمزی نیســت! 
دنیــا با تمــام هیبــت و حیثیتش، 
یکپارچــه زیر پــای این بچــه رها 
اینجاوآنجا هیچ  برایش  گشته است! 
فرقــی نمی کنــد! حضورش بســته 
به اذن دخول نیســت! شــب و روز 
نمی شناســد! موذیانــه و بی پروا هر 
جا که دلش بخواهد ســر می کشد و 
از هر جا که بخواهد سر درمی آورد؛ 
همه خواه اســت و همه گیــر! از در 
که برانی از پنجــره می آید! از پنجره 
هم که برانی از آســمان می بارد؛ چه 
دیگر ســوار بر مرکب نامرئی امواج 
خروشان الکترومنیتیک در گرداگرد 
گیتــی پهنــاور مــدام می چرخــد 
و »آفتاب پرســت وار« هــر دم بــه 

یک شــکل می گردد و همچون باران 
یکریز بر ســر جوامع بی دفاع بشری 
می ریــزد!  اصــوالً این بچــه »هزار 
َمرکب« اســت و هر دم یک شــکل! 
چابک و چســت مدام شــکل عوض 
می کند و از مرکبی به مرکبی دیگر 
می جهد و بسی رها در زمان و مکان 
پیش می تــازد؛ بی آنکه هیچ از نفس 

بیفتد و یک لحظه از تکاپو بازایستد!
به راســتی راز عالم گیــری تبلیغات 
در چیســت؟ ازچه روســت کــه به 
ایــن پدیده تا بــه این حــد بها و تا 
بدان حــّد ُفرجــه داده می شــود؟ 
اصوالً هدف از بکار بســتن این همه 
تبلیغات چیســت؟ پایه و اساس آن 

در چیست؟

تبلیغات و رسانه 
پیش از هر چیز باید گفت که هدف 
از این نوشــتار مطلقاً نفی کل پدیده 
و نقــد کل عمــل نیســت؛ بدیهی 
اســت که تبلیغات هــم همانند هر 
پدیدۀ دیگری در حیــات اجتماعی 
بشــر خوب و بدش یا نفع و زیانش 
نسبی اســت! به اختصار، باید بگوییم 
این  به هرحال آنچه روشــن اســت 
اســت که امــروزه تبلیغات شــرط 
تجارت قلمداد می شود و تجارت پایۀ 
اقتصاد و اقتصاد مایۀ توسعه و توسعه 
خواســتۀ آشــکار هر ملت و دولتی! 
اگرچــه تحقــق هرکــدام از این ها 
اصــوالً مطابق ارزش هــا و اعتقادات 
بنیادینی که بر جامعه حاکم اســت، 
هرگــز به خودی خود هــدف قلمداد 

نمی شــود، اما حقیقت این است که  
اغلب برخالف همۀ تبلیغات و ادعاها، 
واقعیات موجود در جامعه حکایت از 
ازآنجاکه  اما  دارند!  چیزهای دیگری 
اکنون ســخن بر ســر هیچ کدام از 
این ها نیســت، از آن ها می گذریم تا 

بعد.
اما روشــن اســت که تبلیغــات را 
به یقیــن بهــر تبلیغاتچــی فایدتی 
هســت! رســانه ها هم کــه در انواع 
گوناگون خویــش اصلی ترین و گاه 
می باشــند،  تبلیغات  ابزار  تنهاترین 
الجرم میهمــان دائمی این ســفرۀ 
گســترده هســتند و عموماً با بهره 
بردن از این فایده ها رســالت خود را 
در زمینه های دیگــری که به عهده 

گرفته اند، پی می گیرند و گاه برخی 
منحصــراً از ایــن راه بــه حیات پر 

نوسان خویش تداوم می بخشند!
صداوســیمای ما هــم به عنوان یک 
رســانه از این قاعده مستثنا نبوده و 
حتــی به حکم انحصــاری که در آن 
برپا گشــته، خود در رأس این فایده 
بران قرار دارد و ســود سرشاری هم 
از این منبع عایدش می شود، آن سان 
که بر ســر ثانیه ثانیه های تبلیغاتی 
کــه می کند هم حســاب مــی رود! 
درآمدهای  ایــن  می دانیم  اگرچــه 
بی پایان کــه از راه تبلیغات بی پایان 
به دســت می آیند، حســاب وکتابی 
دارنــد و بی آنکــه هیچ ســایه ای از 
بدبینی ها هم به میان بکشیم چنین 
می انگاریم که درنهایت، این سودها و 
فایده ها به انحاءمختلف به سوی مردم 

بازمی گردند- مثاًل اینکه در توســعه 
کمــی و کیفی صداوســیما و تولید 
برنامه های با محتــوا و باکیفیت بکار 
بسته می شوند و از این باب مردم نیز 
متنفع می شوند، اما چون قصد ورود 
بر این عرصه ها را هم نداریم، تنها با 
قید اشــاره ای کوتاه در باب اهمیت 
پدیدۀ تبلیغات در عصر حاضر بر سر 

سخن خویش بازمی گردیم.
البته اینجا از باب اینکه جانب انصاف 
را هم گرفته باشیم باید این نکته را 
نیز بیفزاییم که در این میان تنها نفع 
ملت مطرح نبوده و نیست و درواقع، 
ره به صواب نرفته ایم اگر که بگوییم 
این همــه کار در عرصۀ صداوســیما 
صرفاً بــرای خاطر مردم اســت که 
انجــام  این گونــه 
بی آنکــه  می شــود؛ 
هیچ فصلــی در این 
باشــیم  نهاده  میان 
بنا به ماهیت و تمایز 
هرکــدام  مفهومــی 
بگوییم سود  که  باید 
و منفعــت دولــت و 
حکومــت نیز در این 
اســت؛  مطرح  میان 
که  بهــره ای  چــه، 
دولــت و حکومت از 
توسعۀ  یعنی  راه  این 
صداوسیما و تولیدات 
آن  تبلیغــات  و 
می شود،  عایدشــان 
اگر بیشــتر از  ملت 
به هیچ وجه  نباشــد، 
کمتر از آن نیســت! 
این مســئله ما را به 
نکتۀ بعدی رهنمون می ســازد و آن 
صداوســیمای  چندبعدی  ماهیــت 

ماست!
      

سه  رســانه ای  صداوســیما؛ 
وجهی

حاال دیگر این روتین بین الملل است 
که هر دولــت و هر حکومتی از برای 
نشــر افکار و ترویج ایده ها و تحکیم 
اتّکایش  مورد  هنجارهای  و  ارزش ها 
از شــمار ابزارهایی که ســخت در 
اختیار می گیرد یکی هم رســانه ها و 
البته مهم ترینش تلویزیون می باشد؛ 
خالصه کنیم که بــا این ابزاِر در نوع 
خود بی بدیــل، مــردم درعین حال 
که از برنامه های گوناگون اســتفاده 
می کنند و سرگرم می شوند همزمان 
مطابق ارزش هــا و هنجارهای حاکم 
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بر جامعه به اصطالح جامعه شناسان 
اجتماعی می شوند!

در کشــور ما نیز نه تنها چنین، بلکه 
منحصراً این چنین اســت؛ در فقدان 
تلویزیون هــای غیردولتــی و غیــر 
حکومتی در کشــور پهناوری چون 
ایران با جمعیتــی بالغ بر 75 میلیون 
نفر، ماییم و این یک صداوســیما که 
کم وبیش ســخنگوی هر ســه نهاد 
اســت، یعنــی در عیــن اینکه یک 
»رسانۀ ملی« است همزمان »رسانۀ 
دولت« و »رسانۀ حکومت« نیز است! 
بنابراین، طبعــاً در قالب برنامه های 
متنــوع و گوناگونی که شــب و روز 
ارائه می دهد، الجــرم باید در تالش 
باشــد تا منظور نظر هر ســه طرف 
را برآورده ســازد و ایــن امر یعنی 
»رســالت ســه بعدی« و »تجمیــع 
خواسته های همزمان ملت و دولت و 
حکومت در یک رسانه« که شاید در 
نوع خود در جهان نادر و نمونه باشد 
البته به شــرط برآوردن هر سه و نه 
فروگذاشتن و یا کم گذاشتن در حق 
یکی و پرداختــن به دیگری، اگر هم 
غیرممکن نباشد واقعاً بسی حساس 

و دشوار خواهد بود!
اینجاســت کــه مــا بــه اهمیت و 
بســتر  از  آنچــه  حساســیت هــر 
صداوسیما اشاعه می شود، به روشنی 
پی می بریم! چراکه به خاطر »ســه 
وجهی بودن اهداف ســاختاری آن« 
که الجرم پاســخگو بودنش در برابر 
هر سه را بر او ملزم و واجب می دارد، 
هر برنامه ای که از آن پخش می شود 
توأمان باید در ارتباط با هر سه یعنی 
»هم ملت، هم دولت و هم حکومت« 
موردســنجش و نقــد و ارزیابی قرار 

بگیرد!
ابتــدا فراخور  ایــن مقدمه، مــا  با 
عنوانی کــه برگرفته ایم، شــمول و 
تنوع موضوع را در نوشتار پسین پی 
می گیریم؛ در مرتبۀ نخســت دامن 
بحث در گسترۀ وســیع تبلیغات در 
حوزه هــای گوناگــون را برگرفته و 
تنها در حوزۀ تجارت و بازرگانی اش 
می گستریم؛ در مرتبۀ دوم از ابزارها 
و شــیوه های گوناگــون تبلیغات در 
حوزۀ تجــارت و بازرگانــی هم تنها 
به تبلیغات منتشــره از صداوســیما 
اســتناد می کنیم و جلوه گری های 
او بر مرکب رهوار صداوســیما را به 

نظاره و نقد می نشینیم!

نگاهی به عملکرد رسانه ی ملی در پوشش جام جهانی فوتبال

صدا و سیما  و 2014 برزیل
منصور شفیعی پور

در مبحــث ورزش، جــام جهانی 
رویــدادی  به عنــوان  فوتبــال 
زمان بندی شــده که هر 4 ســال 
قابلیت  این  برگزار می شود،  یک بار 
را دارد که نگاه و توجه تعداد زیادی 
از مردم دنیا را به ســوی خود جلب 
می کند. حال اگر محــل برگزاری 
این جام کشور، سالطین »سامبا« 
و »سلسائو«ها یعنی برزیل باشد که 
بحثش جداست! در مقایسه با سایر 
رویدادهای ورزشی دوره ای، میزان 
جلب توجه ســطح عامــه و حتی 
خاصه ی مــردم کشــورها به جام 
جهانی فوتبال، اگر از رویدادی مثل 
نباشد،  بیشــتر  المپیک  بازی های 
خیلی هــم کمتر نیســت؛ چراکه 
دنیای توِپ گرد همه جور مخاطب 
و دوستدار و واله و شیدا برای خود 
داشــته و دارد و خواهد داشــت؛ 
از کودک تا کهن ســال، مرد و زن 
و همــه و همه به نوعی بــا فوتبال، 
آن هم از نوع جام جهانی اش ارتباط 
دارنــد. تأثیر این ارتبــاط، میل به 
دیدن بازی های فوتبال جام جهانی، 
دانســتن اخبار یا حاشیه های آن و 
خالصه، تمــام آنچــه در بطن آن 
می گــذرد در مردم هــر جامعه ای 
وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که 
تیم کشورشان هم در جام جهانی 
حضورداشته باشــد. ما ایرانیان نیز 

به جهت حضور تیــم ملی فوتبال 
کشــورمان در جام جهانی 2014 
برزیل چنین وضعیتــی داریم. اما 
در چنین زمانی ســؤال این است 
که نقش رسانه ملی هنگام برگزاری 
جام جهانی چیست؟ می توان گفت: 
ارتباطی  رســانه ملی به عنوان پل 
بین بازی های جام جهانی و مردم، 
می تواند با پوشش مناسب و پخش 
کامــل بازی ها و انتشــار صحیح و 
درســت اخبار و حواشــی مربوط 
به آن، عطش ســیری ناپذیر مردم 
مشتاق فوتبال را برطرف کند.  در 
این گزارش، ســعی بر آن داریم تا 
بازی های جام  به پوشش رسانه ای 
جهانی فوتبال 2014 برزیل توسط 
صداوســیمای جمهوری اســالمی 

ایران نگاهی داشته باشیم.

يک ماه به شروع بازی ها
آغــاز فعالیت رســانه ای ســازمان 
صداوسیما برای پوشش جام جهانی 
ازآنجا شروع شــد که یک ماه مانده 
به شــروع بازی های فوتبال 2014 
برزیل، قائم مقام سازمان صداوسیما- 
آقای رمضان موســوی مقــدم- در 
نشست شورای مدیران صداوسیمای 
مرکز خراسان رضوی گفت: باوجود 
سختگیری برخی کشورها در مورد 
فروش حق پخــش بازی های جام 
جهانــی، هم اکنون قــرارداد پخش 
بازی هــای جام جهانی بسته شــده 

و لذا، تمام بازی هــای آن را پخش 
خواهیم کرد)ایرنا: 20 اردیبهشــت 
1393(. به گزارش ایسنا نیز مدیران 
گفتگوهای  در  پیش ازاین  تلویزیون 
متعدد به عالقه منــدان فوتبال این 
اطمینان را دادند کــه پخش زنده 
مسابقات جام جهانی بی هیچ مشکلی 
انجام خواهد شد. اگرچه رقم قرارداد 
تاکنون  بازی های جام جهانی  خرید 
به صورت رســمی اعالم نشده است، 
اما مجید زین العابدین، مدیر شبکه 
سه، پیش ازاین بازی ها تأکید کرده 
بود که با خرید حق پخش مسابقات 
جام جهانی و پخش از شــبکه سه، 
مردم در سراسر کشور امکان تماشای 
مســابقات را دارنــد. او همچنیــن 
حداکثــر تأخیر بــرای پخش زنده 
بازی های جام جهانی را هفت ثانیه 
اعالم کرده بــود که با وجود نمایش 
حاضرین  غیرقابل نمایش  پوشــش 
در ورزشگاه ها و حذف آن ها توسط 
رسانه ی ملی، رقم قابل قبولی به نظر 
می رسید. بنا بر اعالم برخی دوستان 
شــاغل در صداوســیما، ظاهراً در 
دوره های قبل حق پخش بازی های 
جام جهانی در دقیقه ی 90 توســط 
رســانه ی ملی خریداری می شده تا 
به عنوان دشــِت َســِر چراغی )آخر 
شب( فروشنده کمتر حساب کند و 
زیاد خرج روی دست جناب مهندس 
ضرغامی عزیز نماند. اما در این دوره، 
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تصمیم بر آن شــد که از چند هفته 
قبل از شروع بازی ها مذاکرات برای 
خرید حق پخش بازی ها با شبکه های 
مختلف شروع شود. درنهایت، بنا به 
گفته ی مســئولین محترم رسانه ی 
ملی، توافق با شبکه ی »بین اسپرت« 
قطــر )Bein Sports(  به عنــوان 
یکی از نمایندگان »فیفــا« در این 
زمینه صورت پذیرفــت تا دقیقه ی 
90 خیال همه راحت باشد و تقصیر 
به گردن احدی از دوســتان نیفتد.

اما متأســفانه این خریــد به خوبی 
انجام نشد و همان گونه که در پایان 
مطلــب مشــاهده خواهیــد نمود، 
ایرادات و اشــکاالتی را بــا خود به 
نوبت  همراه داشت. به هرحال، حاال 
ملی  رسانه ی  تلویزیونی  شبکه های 
بود که حساب ویژه ای روی این جام 
باز کنند. ازآنجاکــه به لحاظ تأمین 
سرمایه شبکه های کشورمان برخالف 
سایر کشورها خصوصی نیستند، از 
ابزاری به نام اسپانسر برای پیشبرد 
اهداف خود اســتفاده کردند و چه 
بسیار تبلیغات و آگهی های بازرگانی 
که قبل از هر برنامــه ای مانند باران 
بر مخاطب باریــدن می گرفت و به 

خوردش می رفت!

کاردانش،  به  دادند  را  کار 

اما...
در ابتدا و در بخــش تلویزیون، با 
بازی های  تقســیم  شــدن پخش 
جام جهانی بین دو شــبکه ســه و 
ورزش، قــرار بر این شــد که این 

دو شــبکه تمامــی 64 مســابقه 
فوتبــال را به صــوت زنده پخش 
کنند. شبکه ســه سیما مسئولیت 
فوتبال  مســابقات  اغلــب  پخش 
جام جهانــی را بر عهــده گرفت، 
به نحوی کــه از 64 مســابقه، 53 
دیــدار فوتبــال این جــام از این 
شــبکه پخش و مابقی11  مسابقه 
آن را نیــز شــبکه ورزش پخش 
نماید. علت ســپرده شدن پخش 
اغلب بازی ها به شــبکه سه، عدم 
دسترســی به کانال های دیجیتال 
)شــبکه ورزش( در سراسر کشور 
عنوان شــده بود. اما یک مســئله 
وجــود داشــت و آن اینکــه قرار 
مسابقات  برگزاری  دلیل  به  شــد 
والیبال و حضور تیم  لیگ جهانی 
ملی کشــورمان در این مسابقات 
و تداخــل بازی ها ایــران در لیگ 
جهانی والیبال بــا بازی های جام 
جهانی فوتبال، آنتن شــبکه ســه  
در روزهــای بازی هــای تیم ملی 
والیبال به پخــش زنده بازی های 
ایران در این مســابقات اختصاص 
یابــد و بازی هــای جــام جهانی 
فوتبال از شــبکه ی ورزش پخش 
شــود. حال ســؤال اینجاست که 
اگــر شــبکه ورزش به عنوان یک 
شبکه ی دیجیتال در تمامی کشور 
قابل دریافت نبوده است، پس چرا 
پخش بازی هــای تداخل یافته به 
آیا بهتر  این شبکه سپرده شــد؟ 
نبود برای پوشــش هرچــه بهتر 
از  بازی های جام جهانــی فوتبال 
پخش شــبکه دو یا شبکه یک در 

چنین مواقعی استفاده می شد؟

شبکه سه و برنامه »بيست 

چهارده«
چند هفتــه مانده به شــروع جام 
جهانــی شــبکه ســه از پخــش 
ویژه برنامــه عادل فردوســی پور با 
عنوان »بیســت چهــارده« آن هم 
به صــورت پخش زنده و هر شــب 
روی آنتن خبر داد. فردوســی پور 
که در شــبکه ورزش نیز دستی بر 
آتش دارد و برنامه ای چون فوتبال 
120 را بــه بینندگان این شــبکه 
عرضه می کند، دست به کار شد و با 
همان گروه مقدمات تهیه برنامه ای 
تحــت عنــوان 2014 را فراهــم 
ســاخت. در اولین شب پخش این 
برنامه، »کارلــوس دونگا«، کاپیتان 
و سرمربی ســابق تیم ملی برزیل 
میهمــان برنامه بود؛ ســورپرایزی 
توســط عادل و دوستانش که همه 
مخاطبــان را متحیر ســاخت. این 
برنامه  در شب افتتاحیه جام جهانی، 
کــرووات،  اســکوکیچ«   »دراگان 
سرمربی سابق ملوان و فعلی فوالد 
بینندگان  بــه  به عنوان میهمان  را 
خــود معرفی کرد و در شــب های 
بعد نیــز، میهمانانی نظیر »توماس 
هاســلر«، بازیکن ســابق تیم ملی 
فوتبال آلمان در شب بازی آلمان و 
پرتغال، کارلوس کیروش، سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران، مجید جاللی 
و مهدی مهدوی کیا هنگام پخش 

بازی ایــران و نیجریــه، امیر حاج 
مرتضی  رضایــی،  رحمان  رضایی، 
محصص و... نیز به این برنامه دعوت 
شدند. فردوســی پور در این برنامه 
دو مجــری دیگر را نیــز در اختیار 
داشت، محمد حسین میثاقی و رضا 
جاودانی! میثاقی که در برنامه 90  و 
فوتبال 120 هم با این تهیه کننده 
کار می کند، ظاهــراً عالقه عجیبی 
به الگو گرفتن از فردوسی پور دارد. 
یکی از بحث هایی که پیش از پخش 
اولین قســمت برنامــه 2014 نُقل 
محافل شد، هزینه چند صدمیلیونی 
دکور این برنامه بود که رقم باالیی 
اعالم شــد؛ گرچه برنامه 90  دیگر 
آن رویکرد گذشــته را ندارد، ولی 
به هرحال عادل همیشــه ایده های 
نو در ذهن می پرورانــد. آنچه برای 
مخاطبان این برنامه گاهی عذاب آور 
و گاهی خنده دار و گاهی جالب به 
نظر می رسید، گاف ها و سوتی های 
برخی گزارشــگران هنگام گزارش 

نمودن بازی ها از این برنامه بود.

»برازوکا« در شبکه ورزش
شــبکه ورزش هم با تهیه ی برنامه 
»برازوکا« به معرفی و انعکاس اخبار 
و رویدادهــای جام جهانی پرداخت. 
درحالی که به نظر می رســید عمده 
بار پخش جام جهانی بر عهده شبکه 
ورزش باشــد، اما بازهم شبکه سوم 
گوی ســبقت را ربود. بــا توجه به 
ســاعت پخش این مسابقات، شبکه 
اختصاصی ورزش نیز دســت به کار 
شــده تا برنامه های ویژه جام جهانی 
به روی آنتن بــرود. اولین برنامه ای 
که از این شبکه پخش شد »برازوکا« 
نام داشت؛ برنامه ای با تهیه کنندگی 
مشــترک مزدک میرزایی و پیمان 
یوســفی. این برنامه 45 دقیقه ای، 
اخبار تیم های حاضر در رقابت ها را 
اطالع رســانی می کرد. د ر »برازوکا« 
به جــز مــرور خبرهــا، تیم هــای 
شرکت کنند ه معرفی شده و حواشی 
جام جهانی  تد ارکاتــی  بازی هــای 
هم موردبررســی قــرار می گرفت. 
البته ایــن برنامه توجــه ویژه ای به 
شــبکه های اجتماعی و به خصوص 
»توییتر« تیم ها د اشت. ضمن اینکه 
گزارش هــای مرد مــی، عکس ها و 
وید ئوهای مربوط به جام جهانی هم 
هرشب پخش می شد  و عکس های 
نابــی از برزیل بــه د ســت برنامه 



77

ون
زی
وی
تل

می رســید . این برنامه از ساعت 21 
هر شــب )غیر از جمعه ها( تا شروع 
جام جهانی روی آنتن شبکه ورزش 
می رفت  و د ر روزهــای جام جهانی 
از ســاعت 22:30 تا 23:15 پخش 
می شد . »برازوکا« که نام توپ رسمی 
جام جهانی 2014 برزیل اســت، د ر 
برنامه وجود  د اشت  و ظاهراً یکی از 
روزنامه نگاران از امارات توانسته بود 
این توپ را به برنامه برساند . د ر برنامه 
»برازوکا«، بخش کاریکاتور و کارتون 
فوتبال هم وجود  داشت  که توانست 
مخاطبان ویژه ای جــذب کند . زوج 
تهیه کننده میرزایی-یوســفی که از 
مجریان و روزنامه نگاران جوان برای 
اجرای این برنامه اســتفاده کردند، 
پیش ازاین برنامه های میدان و لیگ 
یک را در شــبکه ورزش تهیه و به 
روی آنتن بردند. دیگر برنامه ای که 
از روز پنجشنبه 21 خردادماه پخش 
آن آغاز شــد، جام 20 نام داشت که 
تهیه کنندگــی آن بر عهــده »علی 
پورکیانی« بود.  پورکیانی قبل از این، 
برنامه »نیمه ســوم« را برای شبکه 
سوم سیما ساخت و در شبکه ورزش 
نیز برنامه جذاب »آن سوی نیمکت« 
را پنجشنبه ها به روی آنتن می برد؛ 
برنامه ای کــه اتفاقات فوتبال جهان 
را با حضور دکتــر حمیدرضا صدر 
بررســی می نماید. اما در برنامه جام 
20 محمدعلــی اینانلو اجرای اصلی 
را بر عهده داشــت کــه محمدرضا 
علی پور نیز در این امر به وی کمک 
می کرد. امیر حاج رضایی، حمیدرضا 
صدر، بیژن ذوالفقارنسب و مرتضی 
محصص نیز ازجمله کارشناسان این 
برنامه بودند. ظاهــراً آقای پورکیانی 
نــگاه ویــژه ای در مــورد تهیه این 
برنامه داشته اســت، چراکه ضمن 
بررســی نتایج و اخبار، تحلیلی های 
فنی، بحث آمــاری و تاریخی نیز در 
ایــن برنامه مطرح می شــد. ضمن 
اینکه، کارشناسان این برنامه نگاهی 
اجتماعــی و علمی بــه جام جهانی 
داشتند. این برنامه هرروز از ساعت 
17:30 تــا 19 میهمــان بینندگان 

شبکه ورزش بود.

شبکه دو و کاله قرمزی
در شــبکه ی دو قصــه کمی فرق 
داشــت و پربیننده تریــن برنامه ی 
ورزشی این شبکه، یعنی »ورزش از 
نگاه دو«، برنامه ی مربوط به بررسی 
جام جهانی فوتبال شــد. ســری 

جدید این برنامه که مدت هاســت 
از آنتن شــبکه دوم ســیما پخش 
می شــود، برنامه ای است که دچار 
تحوالت زیادی شده و سعی کرده 
با رویکرد جدیدی به  دنبال جذب 
مخاطــب باشــد. اسپانســر اصلی 
این برنامه هم کســی نیســت جز 
»حسین هدایتی« و شرکت استیل 
آذین ایرانیان! مجــری این برنامه 
هم  «پیمان یوسفی« بود که اتفاقاً 
چند بازی را نیز برای شــبکه سه و 
برنامــه ی 2014 گزارش نمود. وی 
که از تهیه کنندگان شــبکه ورزش 
هم هســت، از ابتدای سری جدید 
این برنامه کار خود را با شبکه دوم 
آغاز کرده و شــنیده شد بابت این 
مسئله نیز از سوی مدیریت شبکه 
ســوم مورد مواخذه قرارگرفته بود. 
اکیپ این برنامه برای پوشش اخبار 
و حواشــی مربوط بــه جام جهانی 
از چند روز قبل از آغــاز آن راهی 
برزیل شدند. این گروه 25 نفره در 
سرزمین فوتبال استودیوی خود را 
راه انداختنــد و برنامه هایی زنده از 
محل برگــزاری جام جهانی پخش 
کردند. اما نکته ی جالب توجه گاف 
یا ســوتی این برنامــه در دو هفته 
مانــده به آغــاز جام جهانــی بود. 
که حاضران  بــود  ازاین قرار  ماجرا 
در اســتودیو به گمان اینکه آیتم 
پخش می شــود از گل باران شدن 
تیم ایران در جام  جهانی توســط 
رقبایش صحبت کردنــد، غافل از 
اینکه به دلیل عدم بســتن صدای 

میهمانان  صــدای  میکروفون هــا 
و مجــری برنامه پخش می شــود. 
مجموعــه »کاله قرمزی« نیز پیش 
از برگزاری مسابقات تیم ملی ایران 
د ر جام جهانــی 2014 برزیــل، از 
شــبکه دو به نمایش د رآمد . »ایرج 
طهماسب«، کارگرد ان این مجموعه 
که هرســال عید  نــوروز مخاطبان 
زیاد ی را پای تلویزیون می نشــاند ، 
این بــار به مناســبت مســابقات 
کاله قرمزی  ویژه برنامه   جام جهانی 
و پســرخاله را آماد ه نمایش کرد ه 
بود و در ســه قســمت قبل از سه 
بازی ایران-نیجریه، ایران-آرژانتین 
و ایران-بوســنی این برنامه پخش  
شد . د ر قسمت اول این ویژه برنامه 
قرار بــود  عاد ل فرد وســی  پور هم 
حضورداشــته  میهمان  به عنــوان 
باشد  که فرد وسی  پور بازی د ر این 
مجموعه را تکذیب کرد . البته چند  
روز بعدازآن نیز، یک تیزر جالب از 
برنامه د ر سایت کاله قرمزی منتشر 
شــد  که د ر شــبکه های اجتماعی 
بازتــاب خوبــی د اشــت.  در این 
از عروسک های  ویژه برنامه هر یک 
مجموعــه کاله قرمــزی یک تیم 

شدند و با یکدیگر مسابقه دادند.

»زاويه« ی شبکه تهران
شــبکه تهران یا همان شبکه پنج 
کــه اآلن د یگــر روی گیرند ه های 
اســت  قابل د ریافت  د یجیتال هم 
نیــز بــرای جام جهانــی برنامــه  
داشــت؛ برنامه علمــی ، تحلیلی و 

ورزشــی »زاویه« با اجرای »بیژن 
خراســانی« و »مهــد ی واعظی«، 
جمعه شــب های  و  چهارشــنبه 
هر هفتــه ویژه مســابقات فوتبال 
آنتــن  روی   2014 جام جهانــی 
می رفــت. د ر این برنامــه، مروری 
جام جهانی،  پیشــین  د وره های  بر 
فوتبال  تیم ملی  وضعیت  بررســی 
ایــران و د یگر تیم هــای حاضر د ر 
فوتبال  جام جهانی  د وره  بیستمین 
توســط کارشناســان برتر فوتبال 
از ســرفصل های ایــن برنامه بود . 
پخش وله هــای جام جهانی هم د ر 
د ســتور کار قرار د اشت . این برنامه 
آیتمی  به نام »خود مانی« د اشــت 
که د ر ایــن بخش گــپ و گفتی 
خود مانــی با اهالی هنــر، ورزش و 
فوتبال  برگزاری مسابقات  پیرامون 
جام جهانــی 2014 داشــت و د ر 
البه الی برنامه پخش می شــد  که 
د ر برخی برنامه ها مشترک به نظر 

می رسید .

جام قهوه ای در شبکه خبر
شبکه خبر نیز با آیتمی  به نام جام 
قهوه ای به پوشش اخبار و حواشی 
مربوط به جام جهانی 2014 برزیل 
پرد اخت. آیتم ویژه »جام قهوه ای« 
این  مجله خبری ســاعت 14:30 
شبکه برای فوتبال دوستان پخش 
می شــد . در ابتدا و قبل از شــروع 
جام این آیتم ها شــامل بخش های 
مختلفی ازجمله معرفی کشــورها 
و تیم های ملی شــرکت کنند ه د ر 
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جام جهانی برزیل بود و تاریخچه ای 
از اد وار گذشــته جام جهانی و ارائه 
از  د انســتنی ها و اطالعاتی تــازه 
نوآوری و فناوری های مورداستفاده 
د ر جــام بیســتم را بــه مخاطب 
ارائه می نمود. این برنامه از ســوم 
خرد اد  شروع شــده بــود و تا پایان 
جام جهانــی پخــش  شــد . »جام 
قهوه ای« هرروز در مجله ورزشــی 
ساعت 14:30 شــبکه خبر پخش  
شد . ویژگی این برنامه این بود که 
اخبار جام جهانی را به صورت خیلی 
کوتاه و مختصــر به بینند گان ارائه 
می کرد . البته عالوه بر جام قهوه ای 
د ر شــبکه خبر، برنامه د یگری به 
از  نام »هــرروز ورزش«، هــرروز 
ســاعت 12:10 پخش می شود  که 
در ایام برگزاری جــام جهانی این 
برنامه از نــگاه خود ش پروند ه ویژه 
جام جهانی را بازکرده و به بررسی 

تیم های مختلف می پرد اخت .

جواد  و  نســيم  شــبکه ی 
رضويان

در هیاهوی جام جهانی آن دسته 
از هنرمندانــی کــه بــرای دیدن 
بازی های جام از نزدیک به برزیل 
نرفتند، به نوعی وارد  اجرای برنامه 
برنامه  نســیم  در شبکه ی  شد ند . 
»نسیم برزیل« از ابتد ای مسابقات 
جام جهانــی تــا پایان مســابقات 
هــرروز بــه مــد ت 30 د قیقه با 
اجرای »جواد  رضویان« به شــکل 
زنــد ه روی آنتــن رفــت . برنامه 
»نســیم برزیل«  که بــا محوریت 

طنز همراه بود، هرروز میزبان یک 
میهمــان از عرصه هنــر و فوتبال 
بود  و جواد  رضویان با آن ها د رباره 
مصاحبه  جام جهانــی  مســابقات 
می کرد . ضمــن اینکه، بخش هایی 
از بازی هــای جام جهانــی را هم 
پخش می کرد . این برنامه هم مثل 
ســایر برنامه ها نظرســنجی هایی 

د اشت .

راديو ، صدايی از برزيل
در رادیــو اما وضعیــت فعالیت ها 
رادیو  بــود. در  کمــی متفاوت تر 
جام  مســابقات  پوشــش  بــرای 
برزیل،   2014 فوتبــال  جهانــی 
پخــش  ســاعت   570 از  بیــش 
مســتقیم مســابقات و همچنین 
و  تحلیلــی  برنامه هــای  پخــش 
کارشناســی در دســتور کار قرار 
با  گرفت. شــبکه رادیویی ورزش 
فرستادن گزارشــگر خود- مهدی 
شکری- به برزیل و پخش تمامی 
مســابقات و تحلیــل بازی هــا با 
حضور کارشناسان و صاحب نظران 
فوتبال از منظر فنی و داوری و در 
قالب برنامه  »اوج فوتبال«، سنگ 
تمام گذاشــت و تمامــی لحظات 
جام جهانــی را بــا مخاطبان خود 
همراه شد. ویژه برنامه  »یک جام 
یک جهــان« نیز، هرروز ســاعت 
14 از این شبکه رادیویی اجازه ی 
پخش داشــت. برنامــه ی  »قهوه، 
فوتبــال، برزیــل«  ویژه برنامه ای 
مســتند بود که از طریق شــبکه 
می شــد.  پخش  جــوان  رادیویی 

برنامــه ی  »جــام بیســتم«  هم 
جهانی  جــام  ویژه برنامه  عنــوان 
رادیو ایران بود. رادیو صدای آشنا 
بر پخش هشت مسابقه  نیز عالوه 
پایانــی جــام جهانــی، برنامه ای 
در  را  هــرروزه  و  نیم ســاعته 
جدول پخش خــود گنجانده بود. 
بر پخش  نیز عــالوه  رادیو تهران 
هرروز  کشــورمان،  تیم  مسابقات 
در برنامــه  ورزش از رادیو تهران  
آخرین خبرهای جام جهانی را به 

اطالع مخاطبانش می رساند.

ديپورت آقای گزارشگر
جواد   پیش  ســال   16 پس ازآنکه 
فرانســه  بــه جام جهانی  خیابانی 
رفت و هشت ســال بعد ش عاد ل 
رفت،  آلمــان  بــه  فرد وســی پور 
میرزایی  مــزد ک  بــه  نوبت  حاال 
رســید ه بود تا با حضور د ر برزیل 
به آرزویش برســد . حدود دو ماه 
قبــل از آغــاز جام جهانــی خبر 
حضور میرزایــی در برزیل مخابره 
شــد. نکته جالب این اســت که 
تابه حال هر ســه گزارشگر اعزامی 
 ایران بــه جام جهانــی، بازی های 
نهایــی منجــر بــه صعــود  تیم 
ملــی د ر مرحلــه مقد ماتی را هم 
گــزارش کرد ه انــد ؛ خیابانی بازی 
را  ملبــورن  د ر  ایران-اســترالیا 
د ید ار  گزارشــگری  کرد ،  گزارش 
با بحرین د ر ورزشــگاه آزاد ی به 
و  بود   عاد ل فرد وسی پور رســید ه 
مســابقه با کره جنوبی د ر اولسان 
هم به مزد ک میرزایی د اد ه شــد  

و حتی میرزایی صد ای ســال 92 
هم لقب گرفــت. جام جهانی تازه 
آغازشــده بود و ســه  چهار روزی 
بیشــتر به بازی ایــران و نیجریه 
نمانده بود که عادل فردوســی پور 
با طعنه و کنایه های همیشگی اش 
در برنامه ی 2014 گفت : مزدک 
هنوز ایران است و معلوم نیست به 
برزیل خواهد رفت یــا نه! این در 
حالی بود کــه میرزایی یک بازی 
را هــم از اســتودیو برنامه 2014 
گزارش کرد. بــازی اول تیم ملی 
فرارسید و وقتی سوت آغاز دیدار 
ایــران و نیجریه به صــدا درآمد، 
خبری از گزارش مــزدک نبود و 
علی رغم اینکــه او هنوز در تهران 
احمدی  به سر می برد، محمدرضا 
این دیدار را از تهران گزارش کرد. 
باالخره طلســم شکســت و صبح 
روز چهارشــنبه 28 خرداد به هر 
وضعی بــود، مــزد ک میرزایی به 
برزیل رفت تا دو بــازی باقیمانده 
جام جهانــی  د ر  مــا  تیم ملــی 
2014  را  گــزارش کنــد، امــا 
مشــکلی  چــه رفتنــی...!  ظاهراً 
مزدک  چراکــه  بــود؛  پیش آمده 
فقط توانســت یک نیمــه از بازی 
ایران و آرژانتیــن را گزارش کند، 
آن هم با تلفــن همراه...! مزدک به 
»بلوهوریزنته« رسید، اما تدارکات 
عجیب و ضعیف صداوســیما برای 
به  منجر  اعزامی اش  گزارشــگران 
گــزارش 45 دقیقــه ای میرزایی 
آرژانتین آن هم  ایــران و  بازی  از 
از طریق موبایــل و با یک صدای 
بی کیفیــت و از بین تماشــاگران 
شــد تا حســابی اعصاب و روان 
ایــران را به  تماشــاگران فوتبال 
آزاردهنده  گزارش  این  بریزد.  هم 
تا مردم تعویض مزدک  باعث شد 
و عادل را بهتریــن تعویض بازی 
ایران و آرژانتین بدانند. حدفاصل 
بــازی آرژانتین تا بازی بوســنی، 
تصویری  ارتباط  چند  تنها   مزدک 
با برنامــه 2014 برقــرار کرد که 
البته چندان چشــمگیر هم نبود. 
خبــر بدتــر اینکه پلیــس برزیل 
بین دونیمه بــازی تیم های ایران 
و بوســنی یقه مــزدک را گرفت 
و از ورزشــگاه اخراجــش کــرد! 
شــاهدان عینی حتی از رفتار بد 
و تحقیرآمیــز پلیس بــا میرزایی 
خبــر می دهنــد. ایــن در حالی 
بود که مزدک بــرای گزارش این 
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بــازی هم  آی دی کارت داشــت و 
هم بلیت بــازی را تهیه کرده بود؛ 
اما چــون باکس مخصــوص برای 
گــزارش بــازی خریداری نشــده 
بود، اجــازه گزارش مســتقیم از 
برزیل به او داده نشــد تــا بازهم 
بازی  گزارشگر  فردوسی پور  عادل 
ازآنجاکه  تیم ملی باشــد. ظاهــراً 
صداوسیما حق پخش این دیدارها 
را به جای شــبکه بین اســپورت 
)Bein Sports(، از یک شــبکه 
ثانوی خریده بــود، اجازه گزارش 
به گزارشگران  از ورزشــگاه  بازی 
ایــران داده نشــد. به هرحال، در 
کنار ســفر هنرمندان بــه برزیل، 
اختصاصــی  گزارشــگر  اعــزام 
از  یکی  برزیــل،  بــه  تلویزیــون 
ســال های  اعزام های  بی ثمرترین 
اخیر بوده که تنها یک فرصت 45 
دقیقه ای به مــزدک میرزایی داد؛ 
این  ایــرادات فنی!  با کلی  آن هم 
یک نمــره منفی برای مســئوالن 
صداوسیما بود تا از هزینه های این 
اعزام هیچ ســودی نبرند. آن ها با 
امکانــات الزم،  هم  فراهم نکردن 
یک اعــزام کور به برزیــل را رقم 
زدند، هم یک گزارشــگر خوب را 
از برنامه 2014 گرفتند تا شــاهد 
حضور چند گزارشگر پرانتقاد و بد 

در این برنامه باشیم.

مشکالتش  و  پور  فردوسی 
با }.........{

خبرهــا حاکــی از آن اســت که 
عاد      ل فرد      وســی پور قصد       د      اشــته 
بــرای  را  جــوان  گزارشــگران 
اما  انتخــاب کند،  بازی ها  گزارش 
مد      یران شبکه ســه نگذاشته اند       و 
گفته انــد       که گزارشــگران را نباید       
عــاد      ل فرد      وســی پور انتخاب کند      . 
فرد      وسی  پور اما به عینه اعالم نکرد       
نمی خواهد       جواد       خیابانی و علیرضا 
علی فر بازی ها را گــزارش کنند     . 
اخبار درگوشــی هم خبر می دهد 
که عادل خان به بعضی د      وســتان 
نزد      یکش اعالم کرد      ه که د      ر چینش 
گزارشگران نقشی ند      ارد       و د      یگر هم 
این ماجــرا نمی کند      .  به  اعتراضی 
حتی شایعه شد      ه که فرد      وسی پور، 
لیســت گاف هایی که گزارشگران 
د      اد      ه اند       و سوژه روزنامه ها، سایت ها 
و شــبکه های اجتماعی شــد      ه اند       
را به مد      یران ارائــه کرد      ه، اما آن ها 
واکنشــی نســبت  نه تنها  تاکنون 

به ایــن ماجرا ند      اشــته اند و حتی 
از خیابانــی و علی فر بیشــتر د      ر 
البته  نموده اند      .  استفاد     ه  گزارش ها 
محمد       سیانکی هم که فرد      وسی پور 
زیــاد       روی او نظر نــد      ارد      ، د      ر چند       
بازی  گاف های زیاد      ی د      اد      . با همه 
از  فرد      وســی پور پس  اوصاف،  این 
شروع ماه مبارک رمضان، از شبکه 
سه خواســت       که زمان برنامه هایی 
مثل »ماه عســل« یا ســریال ویژه 
ماه رمضــان را عوض کننــد     ،  اما 
شبکه ســه همکاری الزم را با وی 
انجام نداد.     بارها در برنامه ی 2014 
مشاهده می شــد که هم جاود      انی 
و هم فرد      وســی پور از پخش شبکه 
سه خواســتند       وقت بیشــتری به 
آن ها اختصاص د      هد،       اما این اتفاق 
نیفتاد       و برنامه »بیســت چهارد      ه« 
به همین د      لیل با یک چالش ویژه 
روبه رو شــد      .این در حالی بود که 
عادل  تیرماه،   12 پنجشنبه شــب 
برنامه  بینندگان  به  فردوســی پور 
بیســت چهارده اعالم کرد که قرار 
اســت هماهنگی هایی برای پخش 
رقابت هــای والیبال لیگ جهانی از 
شبکه دوم یا شــبکه ورزش بشود، 
اما جمعه شــب این اتفــاق نیفتاد 
و برنامــه 2014  کاًل روی آنتــن 
نرفت! این اتفــاق عجیب در حالی 
پیش آمد که عادل فردوســی پور 
در روزهــای اول مــاه رمضان هم 
با این ماجرا روبه رو شــده بود؛ اما 
برنامه اش  می کرد  سعی  درهرحال 
را در همان دقایــق کوتاه هم روی 
آنتن ببــرد، اما جمعه شــب )13 
تیرماه( به یک باره به حالتی شــبیه 

بــه حالت قهــر، برنامه »بیســت 
چهــارده« را مثل شــب های قبل 
روی آنتن نبــرد تا مزدک میرزایی 
به جای اینکه به استودیوی »پرس 
تی وی« در ســعادت آباد برود، از 
ساختمان پخش شــبکه سه بازی 
را گــزارش کند. فردوســی پور در 
شــب های قبل از آن نیز در حال 
رایزنی بود که چون بازی تیم ملی 
والیبال مقابل لهســتان، تشریفاتی 
است، بازی به شــبکه دو یا ورزش 
برود؛ چراکه شــبکه سه هم برنامه 
»ماه عسل« را داشت و هم سریال 
ویژه ماه رمضــان را. اما این اتفاق 
نیفتاد و شــبکه ســه از نیمه دوم 
بــازی برزیــل - کلمبیــا را برای 
بینندگانــش پخش کــرد. خبرها 
حاکــی از آن اســت کــه برخی 
بینندگان از طریق تماس با روابط  
عمومی سازمان صداوسیما به این 

ماجرا به شدت اعتراض نمودند.

مزدک  ماجــرای  تکــرار 
مهدی  بــرای  ميرزايــی 

شکری
مزد     ک میرزایی و تیم شبکه سه که 
برای پوشش جام جهانی به برزیل 
رفتــه بود     نــد،      از برزیــل د     یپورت 
شــد     ند      و به تهران بازگشــتند     ، اما 
این ماجــرا برای گزارشــگر راد     یو 
ورزش هم تکرار شد      و گزارشگران 
راد     یویی رســانه ملی هم توســط 
برزیلی ها د     یپورت شد     ند     . همه فکر 
می کرد     نــد      ماجرا فقــط مربوط به 
تلویزیون اســت که به د     لیل اینکه 
هزینه ی حق پخش به صورت کامل 

به حساب فروشــنده ی حق پخش 
بازی ها واریز نکرد     ه، عوامل خبرش 
د     یپورت شد     ه اند؛      اما راد     یویی ها هم 
شــامل این ماجرا شــد     ند     . مهد     ی 
شکری، گزارشگر و مجری راد     یویی 
شــبکه راد     یویــی ورزش که برای 
گزارش بازی ها به برزیل رفته بود      
هم نتوانســت بازی هــا را از خط 
ویژه راد     یویی که فیفــا د     ر اختیار 
گزارشــگران کشــورهای مختلف 
قرار می د     هد      گزارش کند      و شکری 
هم به صورت یک خــط د     ر میان و 
حاشیه ای  گزارش های  موبایلش  با 
به راد     یو ورزش مــی د     اد     . اما او هم 
مثل مــزد     ک نتوانســت بازی ها را 
به صــورت زنــد     ه و از برزیل برای 
مخاطبــان راد     یــو ورزش گزارش 
کند      و د     رنهایت، گزارشگران د     اخلی 
راد     یــو بــازی را گــزارش کرد     ند     . 
ماجرای عد     م پرد     اخت حق انتشــار 
مسابقات جام جهانی، به راد     یو هم 
کشید      تا یک نمره منفی دیگر هم 
د     ر کارنامه رســانه ملی ثبت شود      
که امســال نتوانســت حق پخش 
جام جهانی را به درستی خرید     اری 
کند     . برخی گمانه زنی می کنند      که 
تلویزیــون ایران حــق پخش جام 
جهانــی را از یک شــرکت ثانویه 
خرید     ه اســت، غافــل از اینکه این 
شرکت هم از شرکای شبکه »بین 
اسپورت« قطری محسوب می شد     ه 
و آی د     ی کارت تیــم خبری ایران، 
به نام »بین اســپورت« ثبت شد     ه 

بود     . 
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در چنــد ســال اخیــر به شــدت 
شاهد رشد شــبکه های ماهواره ای 
شــیعی در ســطح جهان هستیم، 
به طوری کــه به جرئــت می تــوان 
گفــت امــروزه نمی تــوان تأثیــر 
آن هــا را نادیــده گرفــت، چراکه 
مخاطبان خــود را یافته اند و چون 
هریک بر ســیاقی عمل می کنند، 
خود عامــل صف بندی و تشــتت 
شــده اند و حتی گاهاً نیز به خاطر 
موضوع  این  اختالف ســلیقه هایی، 
به تضارب نیز کشــیده شده است 
و از طرفــی، وجــود تلویزیون های 
ماهواره ای ســنی مذهب با تکیه بر 
تفکــرات وهابیت و با پشــتیبانی 
دالرهای نفتی عربســتان و قطر بر 
اهمیت نوع عملکرد این شبکه های 
شــیعی افزوده اســت، چراکه این 
عصر را عصــر ارتباطات نامیده اند و 
در اهمیت استفاده از رسانه آن هم 
تلویزیون های  مهم تــر  و  تلویزیون 
ماهــواره ای که به راحتــی مرزها را 
کشــورها  حاکمیت  و  درمی نوردد 
را در معــرض خطر قــرار می دهد، 
سخن ها گفته و شنیده شده و بحث 
در آن موضوع خارج از حوصله این 
مقال اســت.  به هــرروی، در چند 
ســال اخیر این شــبکه ها از رشد 
فراوانی برخوردار شــده اند که البته 

مشهورترین آن ها  عبارت اند از:

الف- شــبکه ماهــواره ای 
وابسته به روحانیون، علما و 

مراجع تقلید:
- شــبکه ماهــواره ای »النعیــم« 
»محمد  شــیخ  آیــت اهلل  حضرت 

الیعقوبي«

- شــبکه ماهــواره ای »والیــت« 
وابســته به آیت اهلل دکتر حسیني 

قزویني
»الســالم«  ماهواره ای  شــبکه   -
وابســته به حضرت آیت اهلل ســید 

»حسین الصدر«
- شــبکه ماهــواره ای »المعارف« 
وابســته به حجۀاالســالم شــیخ 

»حبیب الکاظمي«
- شــبکه ماهواره ای »اهل البیت« 
وابســته به حضرت آیت اهلل ســید 

»هادي مدرسي«
»الحجۀ«  ماهــواره ای  شــبکه   -
وابســته به حضرت آیت اهلل ســید 

»محمدتقی مدرسي«
- شــبکه ماهــواره ای »اهل بیت« 

وابسته به شیخ اهلل یاري
 شبکه ماهواره ای »فدک« وابسته 

به روحاني شیخ »یاسر الحبیب«
- شــبکه ماهواره ای »المصطفي« 

وابسته به »عبدالحمید النجدي«
»المودۀ«  ماهــواره ای  شــبکه   -
بــه شــیخ »عبدالحلیم  وابســته 

الغزي«
- شــبکه ماهــواره ای »ثقلیــن« 
وابسته به مجمع جهاني اهل بیت- 

جمهوري اسالمي ایران
- شــبکه ماهواره ای »ســالم 1« 
وابســته به حجۀاالســالم هدایتي 
آیت اهلل ســید صادق  نزدیکان  )از 

شیرازي(
- شــبکه ماهــواره ای »هدهــد« 
وابســته  فعالیت: کودکان(  )حوزه 
شهرســتاني«  »جــواد  ســید  به 
داماد حضرت آیت اهلل ســید»علي 

سیستانی« 
- شبکه ماهواره ای »ثامن« وابسته 
به شیخ »حامدرضا معاونیان«؛ که 
درگذشــته موردحمایــت آیت اهلل 
خراساني«  وحید  »حســین  شیخ 

بود.
- شبکه ماهواره ای »هادي 1 و 2 
و 3 و 4« و شبکه »دعا« وابسته به 
نماینده  سید »محمدباقر مصباح« 
حضــرت آیــت اهلل سیســتاني در 

مشهد
- شــبکه ماهــواره ای »األنوار 1 و 
2«، »أنوار الحسین«، »امام حسین 
1 و 2 و3«، »الزهراء«، »المهدي«، 
»امام صادق«، »حضرت خدیجه«، 
»مرجعیت«، »أبا الفضل العباس«، 
»ظهور«، »امام زمان«، »العقیلۀ«، 
»ســالم 2« و »بقیع«، وابسته به 

آیت اهلل سیدصادق شیرازي

ماهــواره ای  شــبکه  ب- 
و  جریان ها  بــه  وابســته 
گروه هــای سیاســي یــا 

اشخاص:
- شــبکه ماهــواره ای »المنــار« 

وابسته به حزب اهلل لبنان
- شبکه ماهواره ای »آفاق« وابسته 

به حزب الدعوه عراق
»المســار«  ماهواره ای  شــبکه   -

وابسته به حزب الدعوه عراق
- شــبکه ماهواره ای »نبأ« وابسته 

به شیعیان مخالف آل سعود
- شــبکه ماهــواره ای »العالــم« 

وابسته به جمهوري اسالمي ایران
- شــبکه ماهــواره ای »الکوثــر« 

وابسته به جمهوري اسالمي ایران
- شــبکه ماهــواره ای »الکوفــه« 
وابسته به آســتان مقدس مسجد 

کوفه 
»الفرات«  ماهــواره ای  شــبکه   -
وابســته به مجلس اعالي اسالمي 

عراق
- شــبکه ماهــواره ای »العهــد« 
اهل  گــروه »عصائب  به  وابســته 

الحق« عراق
- شــبکه ماهواره ای »المســیره« 
وابسته به جنبش شیعیان الحوثي 

در یمن
- شــبکه ماهواره ای »طه« )حوزه 
به  وابســته  فعالیــت: کــودکان( 

حزب اهلل لبنان
»الوحده«  ماهــواره ای  - شــبکه 
وابســته به مجمع تقریب مذاهب 

اسالمي ایران
- شــبکه ماهــواره ای »بــالدي« 
وابســته بــه ابراهیــم جعفــري، 

نخست وزیر سابق عراق
- شــبکه ماهــواره ای »الصراط« 
وابسته به هواداران حضرت آیت اهلل 

خامنه ای در لبنان
- شبکه ماهواره ای iFilm ،)حوزه 
فعالیت: فیلم( وابسته به جمهوري 

اسالمي ایران
وابسته  ماهواره ای »14«  - شبکه 
ُماّلباســم  اهل بیت)ع(،  به مــداح 

کربالیي
- شــبکه ماهــواره ای »کربــال« 
وابسته به آســتان مقدس حضرت 

امام حسین علیه السالم 
- شــبکه ماهــواره ای »الغدیــر« 
بــدر-  ســازمان  بــه  وابســته 

زیرمجموعه ی مجلس اعالي عراق
هرکدام از این شــبکه ها بر اساس 
ایدئولوژی خــاص صاحبان امتیاز 
خود بــه تولیــد و پخــش برنامه 
می پردازنــد؛ نکته قابل مالحظه در 
تعداد شبکه های تحت  لیست  این 
پوشش آیه اهلل سیدصادق شیرازی 
است؛ ایشــان به طور مســتقیم و 
غیرمســتقیم حــدود 17 شــبکه 
تلویزیونی را مدیریت و پشــتیبانی 
می کنند که عالوه بر شــبکه های 
ذکرشده در باال، شــبکه متعلق به 
متعلق  و شبکه  یاسرالحبیب  شیخ 
به شــیخ حســن اللهیاری نیاز از 
پشــتیبانی غیرمســتقیم ایشــان 
برخوردار اســت. در این مقاله، به 
دلیل وسعت شبکه های تحت نفوذ 
این شــخص که باعث تأثیرگذاری 
فراوان در ســطح منطقه شده، به 
بررسی شــبکه های مرتبط به این 

فرد خاص خواهیم پرداخت. 

شیرازی  ســیدصادق  اهلل  آیه 

شبکه های تلویزیونی  ماهواره ای شیعه
سیدعلی حسینی
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کیست؟
آیه اهلل ســید صــادق شــیرازی 
فرزنــد آیــه اهلل ســید مهــدی 
شــیرازی، از مراجــع معظم کربال 
و برادر کوچک تــر مرحوم آیه اهلل 
مرحوم  است.  شیرازی  سیدمحمد 
آیه اهلل سیدمهدی شیرازی دارای 
چهار فرزند پســر بود کــه یکی از 
آن ها به نام سیدحســن در سوریه 
ترور شــد و مرحوم ســیدمحمد 
شیرازی نیز در سال 1380 هجری 
در قم به دیار باقی شــتافت. برادر 
اکنون  شیرازی  دیگر، سیدمجتبی 
ساکن انگلیس است و پدرزن شیخ 
یاسر الحبیب، صاحب امتیاز و مدیر 
شبکه »فدک« هست. برادر دیگر، 
آیه اهلل ســیدصادق شیرازی است 
که اکنون در قم ســاکن هستند و 
بعد از فوت برادر بزرگ ترشان -آیه 
اهلل سید محمد- بزرگ این خاندان 

شده اند.
20ذی  متولــد  ایشــان 
می باشد.  کربال  در  الحجه1360هـ 
طبــق  ده ســالگی  ســن  در  وی 
ســنت خانوادگی، ملبس به لباس 
روحانیت شــد و در کربال به ادامه 
تحصیل پرداخت. وی مراحل اولیه 
تحصیل را زیر نظر پدرش گذراند 
و ســپس وارد حوزه شــد. وی از 
لحاظ  به  دودمان میرزای شیرازی 
نســبت مادری و دائی محمدتقی 
مدرسی اســت. وی در حوزه کربال 
تحصیل کرد. اســاتید او عبارت اند 

از:
- ســیدمهدی حســینی شیرازی 

)پدرش(
- ســیدمحمد حســینی شیرازی  

)برادرش(
- سیدحســن حســینی شیرازی 

)برادرش(
- محمدرضا اصفهانی

- محمد شاهرودی
- محمد صدقی مازندرانی

- جعفر رشتی
بــرادر  فــوت  از  پــس  ایشــان 
بزرگ ترشــان، آیت اهلل سیدمحمد 
حسینی شــیرازی در سال 1380، 
مســئولیت بیت شــیرازی ها را به 
عهده گرفت .رابطه بیت شیرازی ها 
و حضرت امام خمینی)ره( بســیار 
به طوری که  اســت،  پرفرازونشیب 
ســیدمحمد  آیــت اهلل  مرحــوم 
شــیرازی، هنــگام ورود امــام به 
عراق پــس از تبعید ترکیــه، ابتدا 

ایشان را به  کربال برده و استقبال 
بســیار خوبی از ایشــان به عمل 
آورد و حتی از امام)ره( خواســت 
کــه به جــای او در صحــن امام 
حســین)ع( نماز جماعت بخواند، 
اما پس از رحلــت آیت اهلل العظمی 
آیت اهلل  مرجعیــت  و طرح  حکیم 
شیرازی از ســوی کربالیی ها این 
روابط تیره و سرد شد که خود این 
آیه  توسط مرحوم  اعالم مرجعیت 
اهلل محمد شیرازی داستان جالبی  
است که در ادامه بیان خواهد شد.

در خاطــرات روز ورود امــام)ره( 
به کربال و ســنگ تمام گذاشــتن 
استقبال  سیدمحمد شــیرازی در 
امام)ره( گفته شده است: »عصر  از 
امام خمینی  روز جمعه 44/7/16 
همراه با شــهید ســیدمصطفی و 
شــماری از علما و روحانیان عازم 

کربال شــد. در سی کیلومتری 
شــهر کربــال در قصبــه 

نزدیــک  »مســیب« 
پانصد نفــر از علما و 

علوم  محصــالن 
کربال  اسالمی 

و  نجــف  و 
از  شماری 

مردم به 

هنگام  شتافتند.  امام)ره(  استقبال 
ورود بــه کربــال، بلندگوی صحن 
مطهر امــام حســین )ع( به صدا 
درآمــد و ورود امــام خمینی)ره( 
را به پیشــگاه قهرمان شهید کربال 
حضــرت حســین بن علــی علیه 
الســالم و عموم اهالی آن شــهر 
مقدس تبریک گفت. ســیدمحمد 
حســینی شــیرازی در این هنگام  
رو به آســتانه حضرت امام حسین 
)ع( کرد و گفــت: »امروز یکی از 

فرزندان فــداکارت که به 
و  راه  از  پیــروی 

قیام  تو  فکر 
و  کرده 

بــه حضورت  کشــیده  آوارگــی 
می آیــد.«؛ آنگاه خطــاب به امام 
مجاهد!  »ای  گفــت:  خمینی)ره( 
ای قائد! به شهر جّدت حسین)ع( 
درب  در  پالکاردی  خوش آمدی«؛ 
قبله صحــن مطهر حضــرت امام 
حســین )ع( باالبــرده بودند که 

این شعار روی آن 
جلب 
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نظر می کرد: »ترفوف رایه االسالم 
بید آیه اهلل الخمینی«.

  در همین حال در مدخل شــهر 
کربــال پشــت صحــن حضــرت 
صحــن  درب  و  ابوالفضــل)ع( 
چندین  سیدالشــهدا)ع(  حضرت 
رأس گوسفند از طرف اهالی شهر 
قربانی شــد. پس از زیــارت، نماز 
مغرب و عشــا را بنا به درخواست 
آقای ســیدمحمد شیرازی به جای 
او بــه امام)ره( اقتــدا کردند. پس 
از پایان نمــاز، آقای شــیرازی از 
طــرف اهالــی کربال از امــام)ره( 
درخواســت کرد که الاقــل برای 
یک هفته در کربــال توقف نماید. 
این درخواســت از طرف امام)ره( 
پذیرفته شــد و امام)ره( در طول 
مــدت یک هفته ای کــه در کربال 
توقف داشتند، نماز را به جای آقای 
شیرازی به جماعت برگزار می کرد. 
در شب اول ورود امام)ره( به کربال 
در اقامتگاه او نزدیک به پانصد نفر 
از روحانیان و مردم اطعام شــدند 
و جشــن باشــکوهی به مدت سه 
روز در کربال برگزار شــد و اشعار 
و قصایــد زیبایی در مدح ایشــان 
و نهضت اســالمی ایران سروده و 

خوانده شد.

آیتاهلل خویی: کار این سید، 
شبهه ناک است.

 البتــه مهم تریــن مخالفت هــا با 
مقیم  آیت اهلل جوان  این  مرجعیت 
کربال از ســوی آیــت اهلل خویی و 

شاهرودی  محمود  ســید  آیت اهلل 
صورت گرفــت و ایــن دو مرجع 
تقلید پس از اعالم اجتهاد توســط 
سیدمحمد شــیرازی در جوانی در 
موضع گیری هــای تنــدی اجتهاد 
سیدمحمد شــیرازی را زیر سؤال 
بــرده و طــرح مرجعیــت وی را 

مشکوک قلمداد کردند.  
ابوالقاســم  آیت اهلل العظمی ســید 
خویی و آیت اهلل العظمی شاهرودی 
هر یک به طور جداگانه اعالمیه ای 
کردنــد.  صــادر  ایشــان  علیــه 
ابوالقاســم  آیت اهلل العظمی ســید 
متذکر شده  اعالمیه اش  در  خویی 
مجتهد  شــیرازی  آقــای  که  بود 
نیســت و شــاهد بر این مدعا نیز 
اســتاد وی، آقای شــیخ یوســف 
حائــری اســت که در نوشــته ای 
تصریح کرده، آقای شیرازی به حد 
اجتهاد نرسیده اســت. در مرحله 
بعــد حمله ها، شــدت بیشــتری 
پیدا کــرد و مرحوم آقــای خویی 
در ســؤالی که از ایشان شده بود، 
طوری جواب داده بود که حیثیت 
مرحوم  شــد.  خدشــه دار  ایشان 
ابوالقاســم  آیت اهلل العظمی ســید 
خویی در جــواب مرقوم کرده بود 
که کار این سید، شبهه ناک است و 
دادن وجوهات به وی جایز نیست.

آغاز اختالف این خانــدان با امام 
خمینــی)ره( و انقالب ایــران به 
شــریعتمداری  اهلل  آیــه  ماجرای 
زمــان،  آن  از  کــه  برمی گــردد 
این  بیــن  اختالفــات متعــددی 

خاندان و انقــالب ایران پیش آمد 
و این آغاز جدایــی این خاندان از 
زمان،  باگذشت  و  می باشد  انقالب 
عمق این اختالف همچنان بیشتر 

t .و بیشتر می گردد
شــبکه های  تمامی  فکری  مبنای 
دشــمنان  ســّب  جریــان  ایــن 
اهل بیت)ع( و بزرگان اهل ســنت 
و صحابی رســول اهلل اســت و این 
ایدئولــوژی رســانه ای، ایدئولوژی 

شــخص  توســط  نهادینه شــده 
شــیرازی  ســیدصادق  اهلل  آیــه 
اســت؛ به طوری کــه در بعضی از 
تلویزیون هــای این جریــان عماًل 
به مجادله با اهل تســنن پرداخته 
و به ســّب صحابی رسول اهلل)ص( 
مشغول می شــوند. در بعضی دیگر 
از این شــبکه ها پا را فراتر از این 
گذاشــته و تهمت و افترا به بعضی 
از زنان رسول گرامی اسالم مطرح 
می شــود که نمونه بارز آن شبکه 
»فدک« است که جشنی با عنوان 
»عایشــه فی النار« برگزار کرد که 
این موضوع باعث زحمات فراوانی 
برای شــیعیان عربســتان شــد، 
توهین  موضوع  آنــان  به طوری که 
به همســر پیامبر را از مقام معظم 
رهبــری اســتفتا نمودند ایشــان 
در جواب این اســتفتاء فتوایی به 
این شــرح صادر نمودند: »اهانت 
به نمادهــای برادران اهل ســّنت 
ازجمله اتّهام زنی به همسر پیامبر 
اســالم حرام اســت. این موضوع، 
شــامل زنان همه پیامبــران و به 
اعظم  پیامبر  ســّیداالنبیاء  ویــژه 
-حضرت محّمد صلــی اهلل علیه و 
آله می شود.« فتوایی که از شبکه 
ماهــواره ای »الجزیــره« گرفته تا 
روزنامــه »االنباء« کویت، ســایت 
روزنامه های  »محیط«،  پرمخاطب 

سیدمحمد شیرازی نفر دوم سمت راست در استقبال از ورود امام به کربال
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»الّسفیر« لبنان و »الحیات« چاپ 
لندن و سایت رادیوتلویزیون مصر 
و به انعکاس درآمد و مورد تجلیل 

قرار گرفت.
االزهر-  الّطیب- شیخ  حّتی احمد 
در بیانیه ای رســمی، این چنین به 
فتوای رهبر حکیم انقالب واکنش 
نشان داد: »با تمجید و خرسندی، 
امام علی  فتوای مبارک حضــرت 
خامنــه ای را در خصــوص تحریم 
اهانت به صحابه رضوان اهلل علیهم 
بــه همســران حضرت  تعّرض  یا 
رســول)ص( دریافت کــردم. این 
بادانش صحیح و  فتوایی است که 
درک عمیق از خطرناکی آنچه اهل 
فتنه انجام می دهند، صادرشده و 
بیانگر عالقه و اشــتیاق به وحدت 
باعث  آنچــه  اســت.  مســلمانان 
می شود بر اهمیت این فتوا افزوده 
شود، آن است که عالمی از علمای 
بزرگترین  از  بــزرگ مســلمان و 
مراجع شیعه و به عنوان رهبر عالی 
چنین  ایران،  اســالمی  جمهوری 

فتوایی را صادر کرده است.«
این فتــوا، آبــی بود بــر آتش و 
همان طــور کــه ذکر شــد مورد 
تجلیل بســیاری از شخصیت های 
جهان اسالم و ازجمله سید حسن 
نصراهلل واقع شــد هرچند که این 
از این  جریان رســانه ای، هیچ گاه 
که  نبــوده  برخوردار  تیزهوشــی 
بداند کوبیدن بــر طبل اختالفات  
شمشــیری در دســت دشــمنان 
اســت؛ چه اینکه موضــوع احتراز 
از اختــالف در فتــاوای تمامــی 
مراجع تقلید به روشــنی و وضوح 
قابل مشــاهده اســت. مقام معظم 
رهبری در سخنرانی های اخیرشان 
نیــز به  ایــن موضــوع  بســیار 
این  به  نسبت  دربیانی  پرداخته اند 

موضوع این چنین ابراز داشتند:
»این جانــب همچون بســیاری از 
علمای اســالم و دلســوزان اّمت 
اســالمی بار دیگر اعــالم می کنم 
که هر گفته و عملــی که موجب 
برافروختــن آتش اختــالف میان 
مســلمانان شــود و نیز اهانت به 
از گروه های  یــک  مقدســات هر 
مســلمان یا تکفیر یکی از مذاهب 
اسالمی، خدمت به اردوگاه کفر و 
شــرک و خیانت به اسالم و حرام 

شرعی است.«
نکته قابل ذکر این است که تالش 
درراه وحدت دوری از بیان حقایق 

تاریخ  نیســت؛ چه بســا در طول 
تشیع علمای زیادی به این موضوع 
پرداخته اند، امــا روش آن ها بیان 
روشــن  بلکه  نبوده،  افتراق  نکات 
ســاختن حریم حق بوده است. به 
بیانی دیگر، نگاه آنان هیچ گاه نگاه 
ســلبی نبوده، بلکه همیشه نگاهی 
اثباتــی داشــته اند. بــرای مثال، 
می توان به مرحــوم عالمه امینی 
الواعظین  سلطان  علیه،  رحمه اهلل 
شــیرازی رحمه اهلل علیه و عالمه 
رحمه اهلل  عاملی  شرف الدین  سید 

علیه اشاره نمود.
 11 در  امینــی)ره(  مرحوم عالمه 
هیچ گاه  الغدیر  از  چاپ شده  جلد 
به کســی توهین نکرده است و تا 
آنجا که توانسته درراه غبارزدایی 

کرده  تالش  اهل بیــت  معارف  از 
تا نــور فراگیر ایــن معارف خود 
مرحوم  کنــد.  جذب  را  دیگران 
جلسات  در  الواعظین)ره(  سلطان 
مباحثــه خود که تحــت عنوان 
چاپ  به  پیشــاور«  »شــب های 
رسیده، هیچ گاه پا را فراتر از ادب 
نگذاشته  و همواره به بیان مباحث 

علمی می پردازد.
مرحوم سید شرف الدین عاملی)ره( 
در مجموعه نامه هایی که با مرحوم 
شیخ سلیم بشــری -رئیس جامعه 
االزهر مصــر- ردوبدل کرده و این 
»المراجعات«  عنوان  تحت  نامه ها 
به چاپ رســیده، در اوج و کمال 
ادب همــواره پــرده از حقایق با 
این  و  برمی دارد  نیت روشــنگری 
موضــوع، باعث ایــن می گردد که 
دانشــگاه االزهر مذهب شــیعه را 
به عنوان یکی از مذاهب اصلی دین 

معرفی کند. 
تمامــی  در  دیگــر  بــارز  نکتــه 
ایــن  پخش شــده  برنامه هــای 
شبکه ها، ترویج ســبک خاصی از 

عزاداری در فرهنگ تشــیع است؛ 
راه  قمه زنــی،  بر  مبتنی  ســبکی 
رفتن بــر روی خــار، غلتیدن بر 
روی شیشــه های خردشده و ...که 
اصل  ذیــل،  آدرس  در  می تــوان 
فتوای آیه اهلل سیدصادق شیرازی 

را در  این موضوع مشاهده نمود:
http://persian.shirazi.ir/
416=showestefta.php?Id

از دیگر اهــداف آشــکار و پنهان 
منحصر  رســانه ای،  جریــان  این 
نمــودن شــیعه در خود بــا نفی 
ازجملــه  آن  چهره هــای  دیگــر 
ایران،  اســالمی  نظام جمهــوری 
مراجع عظــام تقلیــد و حزب اهلل 
لبنان می باشــد. هدف این جریان 
از ایــن موضوع، ارائــه چهره ای 

می باشد  شــیعه  از  تندرو  بسیار 
رســاندن  ظهور  منصه  بــه  با  و 
این  توهین های  و  موضــوع  این 
جریان به مقدســات اهل تسنن، 
چنــان کینه ای از شــیعه در دل 
آن ها ایجــاد کرده کــه حتی با 
آرام شــدن منطقه هم این کینه 
فراموش شــدنی نیست؛ از طرفی 
این نــوع تحــرکات باعث دادن 
بهانه به دست ســلفی ها شده تا 
هر چه بیشتر به کشتار خود علیه 
است  جالب  بپردازند.  شــیعیان 
بدانید که از منظــر دیگر هم اگر 
به این ماجــرا بپردازیم، به راحتی 
استراتژی مشخص غرب را در این 

ماجرا خواهیم دانست. 
حال  درگیری هــای  مهم تریــن 
حاضر شیعیان با اهل تسنن، فقط 
درگیری های به وجود آمده توسط 
بــه خاندان  رســانه های مربوط 
شیرازی هاست؛ همان طور که ذکر 
شــد این خاندان با سبک تبلیغ 
خود و سّب مقدسات اهل تسنن و 
از طرفی معرفی خود به عنوان تنها 

موجه شــیعه،  و  چهره ی صحیح 
چهره ای خشن و بسیار عقد ه ای 
در نگاه اهل تسنن از شیعه ایجاد 
کرده انــد؛ از طرفــی تکفیری ها 
خود،  ســلف  از  پیــروی  با  هم 
ابــن تیمیه و رهبر معنوی شــان 
در  سعی  عبدالوهاب«،  »محمدبن 
خوددارند  در  تسنن  اهل  انحصار 
و با دادن فتواهای بســیار عجیب 
در  ســعی  النکاح،  جهاد  ازجمله 
ارائه چهره ای خاص از اهل تسنن 
بسیار  اعمال  با  همچنین،  و  دارند 
از  تنفر شدیدی  وحشــیانه خود 
اهل ســنت در دید دیگر مذاهب 
اســالمی به وجود آورده اند.  این 
نمودن  مصــروف  به  عماًل  تقابل، 
انرژی مســلمانان در رد یکدیگر 
این  چون  به طوری که  است؛  شده 
جنــگ از دایره مباحــث عقلی 
آن  بــرای  پایانی  خارج شــده، 

نمی توان متصور بود.
پیام  در  رهبــری  مقــام معظــم 
بــه کنگره حــج در  امسالشــان 
رابطه با این موضوع بابیانی شــیوا 

فرمودند:
را  تکفیری  گروه های  »ازیک طرف 
به راه می اندازند که نه فقط شــیعه 
را تکفیــر کنند، بلکه بســیاری از 
فِرق اهل سّنت را هم تکفیر کنند؛ 
از آن طــرف هم یک عــّده مزدور 
را بــه راه بیندازند کــه برای این 
آتــش هیمه فراهم کننــد، بنزین 
روی آتش بریزند؛ کــه می بینید، 
وسایل  خبردارید،  یا  می شــنوید، 
ارتباط جمعی و رســانه در اختیار 
این هــا می گذارنــد؛ درکجــا؟ در 
آمریــکا! در کجا؟ در لنــدن! آن 
تشــّیعی که از لنــدن و از آمریکا 
بخواهد برای دنیا پخش بشود، آن 
تشّیع به درد شیعه نمی خورد! ...«

نکته حائز اهمیت در این موضوع، 
که  شبکه هاســت  این  هزینه های 
هرگز از طرف این جریان نســبت 
به آن شفاف سازی نشده است. در 
شماره های بعدی به  نقد محتوایی 
این شــبکه خواهیم  برنامه هــای 

پرداخت.
واهلل المستعان 
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اشاره
با قدري تأمل پیرامون اندیشه سید 
شــهید مرتضی آوینــي درمي یابیم 
که آن فرزانه، بــا بهره گیري از نگاه 
حکمي، ســعي در تحلیــل مقوالت 
و پدیده های دنیاي مدرن داشــته و 
در این تالش بیــش از آنکه دغدغه 
به کارگیری این مقوالت و اســتفاده 
از این ابــزار در جهت اهداف خود را 
دنبال کند، از ماهیــت این پدیده ها 
ســؤال نمــوده و ســودای پي بردن 
به حقیقــت و ذات آن ها را در ســر 
می پرورانده اســت. از همین روست 
کــه وی معتقد بود که تنهــا با نگاه 
حکمــي و از منظر هستي شناســي 
عرفاني است که مي توان این مقوالت 
و پدیده ها را به درســتی شــناخت، 
تسخیر نمود و در راســتای مقاصد 

متعالي خود به خدمت گرفت: 
بشــر امــروز، جــز معــدودي از 
متفکــران ـ آن هــم متفکراني که 
با تفکر عرفان نظري مي اندیشــند 
ـ قرن هاســت که از ایــن نحوه ي 
تفکر دورافتاده اند و درباره ي اشیاء 
فقط بــه کاربــرد و کارآیي آن ها 
دیني  تفکر  حال آنکه  مي اندیشند، 
اصاًل انسان را به ســوی پرسش از 
ذات اشیاء و ماهیت آن ها مي راند.1 

مقدمه
هنــري  پدیده هــاي  ازجملــه 
مــدرن،  دنیــاي  منحصربه فــرد 
سینماست که در میان صنایع هنري 
معاصر، بي نظیر اســت. در هنرهاي 
نقاشــي،  موســیقي،  مانند  دیگــر 
عکاســي، گرافیک، معماري، شــعر، 
مجسمه ســازي، داستان نویسي و ... 
صاحب اثر تنها به ایجاد یک یا چند 
شيء از قبیل صوت و تصویر و متن 
و ماکت و ســازه و ... مي پردازد؛ ولي 
در هنر سینما، ســازنده فیلم دست 
به خلقت یک عالــم و نظام وجودي 

جدید مي زنــد که در ظــرف صور 
البته، ســینما  تعّین مي یابد.  مثالي 
ازاین جهت شــباهتي با داســتان و 

رمان داشته و متأثر از آن است.
گفتند که قرن بیســتم را می توان 
»عصر رمان« خواند، اما این پیش 
از آن بود که ســینما قابلیت هاي 
کنوني خود را ظاهر کند. ســینما، 

رمان مصور نیســت، اما این هست 
که اگر رمان بــه وجود نیامده بود، 
ســینما صــورت کنوني خــود را 

نمي یافت.2 
البته ســینما از جهت عینیت یافتن 
و تصویرسازي، شــباهتي نیز به هنر 
تئاتر داشته و متأثر از آن بوده است 
که در جاي خود قابل تأمل اســت و 

نباید از تأثیــِر تئاتر در جهت تکوین 
سینماي نمایشي غفلت نمود.

شــهید آویني در تحلیل از ماهیت 
سینما، ابتدا با نظري عالمانه و تأملي 
ُمصّرانه، ســخن بر تحلیل از ماهیت 
آن گشوده و سپس از به کارگیری آن 
در خدمت دین حرف مي زند و تنها 
راه نیل بدین مقصود را هم شناخت 
حکمي ذات ســینما و تســخیر آن 

مي داند.
پرسش  این  تحمل  بعضي ها حتي 
را نیز ـ از ذات و ماهیت ســینما و 
تلویزیون ـ ندارند و هر نوع عملي 
را اگر خــالف این پراگماتیســم3  
غرب زدگي  به تبع  که  باشد  حادي 
اشــاعه دارد، تعلل و فلســفه بافي 
مي شمارند ـ اما در هنگام استفاده 
از ایــن رســانه ها ـ و ســایر ابزار 
تکنولوژیک ـ باز هــم خواه ناخواه 
با این حقیقت روبه رو مي شویم که 
اگر یک معرفت عمیــق حکیمانه 
نســبت به ماهیت این ابزار، چراغ 
راه کاربرد آن ها نباشد، بالتردید از 
عهده ي استخدام این وسایل براي 
صورت ها و معاني و پیام هاي منشأ 
گرفتــه از تفکر مســتقل خویش 

برنخواهیم آمد.4 
الزم به ذکر اســت که در این مقاله 
با نظر به بضاعت اندک نویسنده، به 
بخش هایی از نظرات شــهید آویني 
که موردنظر حقیر بوده اشاره گشته 
و به بخشي از نظرات ایشان که نیاز 
به بحث و بررسي بیشــتر داشته یا 
داراي ابهام بوده و شاید ازنظر قاصر 
نویسنده داراي اشــکال بوده است، 
اشاره اي نشده و یا گاهي مورد سؤال 
و نقد قرارگرفته است. در بخش هایی 
نیز نــکات و پیشــنهاد هایی جهت 
ایضاح و تکمیل و بسط نظرات ایشان 

در میان گذاشته شده است.
باشــد که بزرگان و صاحبان اندیشه 
دیني و کارشناســان و صاحبنظران 

داستان به  مثابه جنس سینما
درآمدي بر سینماي اشراقي

)بخش اول(
رضایي مصطفي  سید   

کارشناس ارشد فلسفه و عرفان

تصویر هرگز نمي تواند به طور کامل جایگزین کالم شود 
و ســینما هرگز قادر به حذف کامل کالم نخواهد شد، 
هرچند موفق شود که کاربرد کلمات را در فیلم، منحصر 
در محاورات کند. تأکیدي این همه بر »تقابل تصویر و 
کلمه« در این مقاله بیهوده انجام نگرفته است؛ در ذات 
تمدن جدید تالشي وســیع و تاریخي در جهت یافتن 

یک زبان تصویري در تقابل با کلمات وجود دارد.
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پــاک  نظــر  بــا  صنایــع هنــري 
خطاپوششــان، نقایص این مقاله را 
متذکر گشــته و به اصالح و تکمیل 

این اندیشه همت گمارند.
ولي بــه حق باید اذعان داشــت که 
اگر »فتحي« ایــن چنین در »باب« 
تحلیل حکمي مقوالت هنري توسط 
»راوي فتح« رخ نداده بود، قفل این 
باب بدین زودي »فتح« نمي گشــت 
و این »فتح باب« حاصل نمي شــد و 
اگر نبود این خط شــکني شجاعانه و 
مجاهدت مخلصانه و سلوک عارفانه 
و موشــکافي عالمانه و قلــع آبروي 
زاهدانه و قمع وجهه روشــنفکرانه، 
هرگز چنین معبــري در این میدان 
میــن بــاز نمي گشــت و َمرکــِب 
فکر و طائــر خیال و رفرف شــهود 
دغدغه منــدان هنر دیني در طریقت 
این وادي خطیر، خاکریزي نداشــت 
و در گردابي چنین حائل، جان پناهي 

نمي یافت.
و خدا مي داند که مرتبت خط شکنان 
راه حق با سایرین قابل قیاس نیست:

ُ الُْمجاِهدیــنَ َعلَــی  ــَل اهللَّ ... َو َفضَّ
الْقاِعدیَن أَْجراً َعظیما5 

براین اســاس الزم اســت که جهت 
دستیابي به یک شــناخت جامع در 
باب مقوله ســینما و کیفیت تسخیر 
ذات آن، دو تحلیــل عمــده صورت 

گیرد:
یکي تحلیل دروني از ماهیت سینما 
بماهوســینما و شــناخت ذاتیات و 

لوازم ذات و عرضیات آن.
دیگري، تحلیلي بروني اوالً، در رابطه 
با وضع شناســي تاریخي و اجتماعي 
منشــأ ظهور و بــروز ایــن پدیده و 
انگیزه و غایت پدیدآورندگان سینما 
و ثانیاً، در نسبت یابي جایگاه سینما 
در مسیر ســلوک انســان به سمت 
غایت خلقت و نســبت او بــا مبدأ و 
معاد عالــم که این تحلیــل مبتني 
بر هستي شناســي و انسان شناســي 
نشــأت گرفته از نگاه دیني و حکمي 

و عرفاني به عالم هست.
گرچه ایــن دو تحلیل بــه یکدیگر 
مرتبــط بــوده و بر هم اثــر متقابل 
دارند، ولي در مقام بررسي و تحقیق 
نباید ایــن دو مقولــه را باهم خلط 
نمود و بایــد هرکدام به طور جداگانه 
و با مقدمات و مبادي مربوط به خود 
بررسي گردد. آنگاه با یک نگاه جامع 
با توجه به شــرایط زمان و مکان به 
یک تحلیل دقیــق و عیني از جایگاه 
و کارکرد ســینما در جهــان امروز 

دســت یافته و جهت به کارگیری آن 
در خدمت حق و کشف نحوه تسخیر 
ذات این پدیده راهبــرد و راهکاري 

مناسب ارائه کرد.
پس در تحلیل دروني، یعني کشــف 
از ماهیت و ذات سینما، سؤال اصلي 

این است:
ماهیت سینما چیســت؟ و ذات آن 

کدم است؟
البتــه، ســینما در نگاه عــام داراي 
اجــزاي گوناگونــي از قبیــل: فیلم 
فیلم، مقوله  ســینمایي، موســیقي 
بازیگري، ســالن ســینما، جلوه هاي 
ویژه و ... اســت که هرکدام درجاي 
خود قابل تبیین و بررســي اســت، 
ولي منظر مــا در این بحث معطوف 

به »فیلم سینمایي« است.
فیلم های  تقسیم بندی کلي،  در یک 
ســینمایي بــه دو نوع داســتاني و 
تقســیم مي گردد. سینماي  مستند 
داستاني، غالباً مبتني بر یک داستان 
دراماتیک اســت که از قبل توســط 
نویسنده نوشته و به صورت فیلم نامه 
درآمده اســت و ســینماي مستند، 
همان طور کــه از نامش پیداســت، 
مســتند به واقعیتی خارجي و عیني 
اســت. بحث ما در این مقال، بیشتر 
معطوف به ســینماي داستاني رئال 

مي باشد. 

تحلیل ماهیت سینما
از نظرگاه منطقــي در مقام تحلیل 
دروني و کشــف ماهیــت و حقیقت 
هر چیز، باید پي بــه اجزاي اصلي و 
ذاتي آن بــرد و اصطالحاً »ذاتیات« 
آن را شناخت و ســپس پي به لوازم 
ذات و عرضیــات آن بــرده تا بتوان 
به تعریفي جامع ومانــع از آن پدیده 
دســت یافت. از این منظر، ذاِت یک 
پدیده امر واحدي نیســت، بلکه هر 
پدیــده از دو مفهوم ذاتي تشــکیل 
یافته که یکــي عام بوده و با مقوالت 
دیگري نیز مشترک است و دیگري، 
مخصــوص به آن پدیده بــوده و آن 
مفهوم عــام را تخصیــص زده و از 
دیگر پدیده ها منفصل مي ســازد که 
تکوین و عینیت آن پدیده وابســته 
به آن اســت. منطقیان به آن مفهوم 
عام، »جنس«6  و به آن مفهوم خاص 
»فصــل«7   اطــالق مي نمایند؛ و به 
مجموع آن دو کــه عینیت خارجي 
دارد »نــوع«8   گوینــد کــه همه 
این ها، ذاتیات یک پدیده را تشکیل 

مي دهند.9 

با عطــف نظــر در ماهیت 
شاید  داســتاني،  سینماي 
فیلم  کــه  گفــت  بتــوان 
داســتاني درواقــع، همان 
داســتان و رماني است که 
مصــّور گشــته و از حاصل 
پدید  فیلم نامه  فرآینــد،  این 

اصلي  است که دستمایه  آمده 
ساخت یک فیلم داستاني هست. 

پس با نــگاه منطقي، مســامحتاً 
مي تــوان گفت که داســتان درواقع 
»جنس« سینما بوده و مصور شدن 
سینماست  »فصل«  به نوعی  داستان 
که آن را از گونه هاي دیگر داســتان 

متمایز مي سازد.
باید  براي ادراک ماهیت تلویزیون 
سینما را شناخت و براي شناخت 
رمان نویسي  درباره ي  باید  سینما، 
بسیار  نسبتي  کرد. سینما  اندیشه 
جدي بــا رمــان دارد؛ امــا کدام 

سینما؟ و کدام رمان؟10 
البتــه این مصــور شــدن، ابتدا در 
مرحله نگارش فیلم نامه در ســاختار 
خود داســتان صورت گرفته و آن را 
به داستاني تصویري مي کند  تبدیل 
به نوعی  تصویري،  داســتان  این  که 
صورت تکامل یافته »رمان« در جهت 
البته،  که  تصویري هســت  توصیف 
تفاوت هایــی با رمــان دارد. درواقع، 
سیر تطور داســتان به فیلم نامه آن 
است که ابتدا داستان با تصویرسازي 
ادبي و کالمي تبدیل به رمان گشته 
و ســپس رمان با توصیف تصویري 
تبدیل به داستان سینمایي یا همان 

فیلم نامه و سناریو مي گردد.
داستان ســرایي، بالشــک از لوازم 
ذاتي سینماســت که بــا نفي آن 
ماهیت ســینما نفي خواهد شــد 
و البته، داستان ســرایي سینمایي 
وجوه  اســت  توانســته  رفته رفته 
تمایز خویش را از رمان نویسي پیدا 
سینمایي،  داستان سرایي  در  کند. 
توصیف تصویري جایگزین توصیف 

ادبي مي شود و »کالم« 
ـ اگرچه نه به طــور کامل ـ جاي 

خود را به »تصویر« مي دهد.
تصویر هرگز نمي تواند به طور کامل 
جایگزین کالم شود و سینما هرگز 
قادر به حــذف کامل کالم نخواهد 
شد، هرچند موفق شود که کاربرد 
کلمــات را در فیلــم، منحصر در 
این همه  تأکیــدي  کند.  محاورات 
بر »تقابل تصویــر و کلمه« در این 
مقاله بیهوده انجام نگرفته اســت؛ 
در ذات تمدن جدید تالشي وسیع 
و تاریخي در جهت یافتن یک زبان 
تصویري در تقابل با کلمات وجود 

دارد.11 
مســئله نســبت کالم و تصویــر و 
کیفیــت تبدیــل معنــا به صورت و 
قابلیت صــورت در انتقــال معنا و 
مقوالتي ازاین دست، ازجمله مسائلي 
است که شهید آویني به طور مبسوط 
بدان پرداخته و امید است که بتوان 

در مجال دیگري از آن بحث نمود. 
پــس از نگارش فیلم نامــه، نوبت به 
مرحله تولید فیلم مي رســد که در 
این مرحله، فیلم نامه یک بار بر روي 
کاغذ به وسیله ترسیم دکوپاژ صحنه 
و اســتوري بورد، مصور گشته و بار 
دیگــر، در واقعیت خــارج به صورت 
عیني ظهــور مي یابد کــه در قاب 
دوربین قرارگرفتــه و در حلقه فیلم 
ضبــط مي گــردد که این هــا، همه 
تجلیــات و ظهورات یــک حقیقت 
اســت در نشــئات مختلــف؛ و آن 
حقیقت چیزي نیســت جز صورت 
خیالــي و مثالــي نقش بســته در 
ذهن مؤلف، چه نویسنده باشد، چه 

فیلم نامه نویس و چه کارگردان.

مسئله نسبت کالم و تصویر و 
به صورت  معنا  تبدیل  کیفیت 
انتقال  در  قابلیت صــورت  و 
معنا و مقوالتي ازاین دســت، 
ازجمله مســائلي اســت که 
مبسوط  به طور  آویني  شهید 
بدان پرداخته و امید است که 
از آن  بتوان در مجال دیگري 

بحث نمود.
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بر ایـن اســاس، مي توان 
گفت که فیلــم درواقع، ظهور عیني 
نویســنده است  باِلماده خیال  ُصَور 
که چون »عرضــي« در عالم خارج 
تحقق یافته و بــراي ضبط و پخش 
به محــل و موضوعي چــون حلقه 
فیلم و پرده سینما یا قاب تلویزیون 
و مانیتور و ال سي دي و ... نیاز دارد. 
شاید بتوان این خیال تعین یافته را 

اصطالحاً »خیال منتشر« نام نهاد.
ماهیت ســینما،  تحلیل  ادامــه  در 
شــاید بتوان گفت کــه جذابیت و 
سرگرم کنندگي از لوازم ذاتي سینما 
و صوت و کالم و دیالوگ و موسیقي 
فیلــم از عرضیات فیلم ســینمایي 
مي باشــد، بدین معنا کــه اگر این 
اعراض را از فیلم ســینمایي حذف 

کنیــم، فیلم به ظاهر دچــار نقصان 
گشته، ولي ماهیت خود را از دست 
نمي دهد؛ چنانچه ســینماي صامت 
خــود گونــه اي از انــواع فیلم های 
سینمایي است و برخي از فیلم ها هم 
یا اساساً داراي موسیقي فیلم نبوده 
و یا موســیقي نقش مؤثري در آن ها 

ندارد.
باید اذعان نمود که بســط 
نظر در ایــن مقوالت مجال 
ولي  مي طلبــد،  بیشــتري 
بحث ما در این مقال به قدر 
به تحلیل  بضاعت معطــوف 
»ماهیــت داســتان« به مثابه 
جنس سینما و یکي از ذاتیات 
آن و نحوه تسخیر جوهر و ذات 
داســتان و کیفیت به کارگیری آن 

در خدمت حق مي باشد.
ذکر این نکته الزم اســت که تأکید 
ما بر این که مصور شــدن داســتان، 
فصل منطقي فیلم بوده و از ذاتیات 
ازاین روست  مي آید،  به حســاب  آن 
که شــهید آوینــي تأکیــد ویژه اي 
دارند که نباید با ســاده انگاري، فیلم 
ســینمایي را صرفاً داستاني دانست 
که بــا اســتفاده از فــرم و تکنیک 
سینمایي مصور گشــته است؛ بلکه 
تکنیک تصویرسازي نقش مهمي در 
تکوین فیلم داشته و آن را در نسبت 
تغییراتي ماهوي  با داســتان، دچار 

مي کند.
نگارنده می داند که این ســخن به 
مذاق عموم بــرادران مؤمنی که با 
پاي  اسالمي کردن ســینما  قصد 
در این وادي پرخطــر نهاده اند نیز 
خوش نخواهد آمــد. آن ها عموماً 
براي  کــه  می اندیشــند  چنیــن 
نوشتن  تنها  مقصود،  به  رســیدن 
داســتان هایی کــه رنــگ و بوي 
دیني داشته باشد کافي است و با 
چون  که  مي پندارند  ساده انگاری، 
داستان نوشته شــد، اصل کار به 
ازآن پس  و  اســت  پایان رســیده 
آنچه باقي مي ماند این اســت که 
بــراي شــخصیت های داســتان، 
کنیم  جور  مناسب  هنرپیشه هایي 
و الي آخر ... نتیجه چنین تصوري 
اســت؛  مصور  ادبیات  بالتردیــد، 
حال آنکه سینما در معناي حقیقي 
خویش، داراي ماهیتي مســتقل و 

فارغ از ادبیات است.
با این ســخن، لزوم ســناریو نفي 
نمی شــود، بلکه جایگاه آن معین 
می گــردد. اصل کار فیلم ســازی 
تازه بعد از نوشــتن ســناریو آغاز 
مي شود و »فیلم سازان خوب« نیز 
مي دانند که فیلم، ماهیتي مستقل 
از ســناریو دارد. در ایــن عبارت، 
بهتر بود که به جای لفظ »خوب« 
از لفظ »ماهر« اســتفاده مي شد، 
چراکه اصــاًل در ســینما آنچه از 

همه چیــز مهم تر اســت »مهارت 
تکنیکي در بیان و تسلط و صناعت 
فیلم سازی« است. ... شکي نیست 
که ســینما نیز به عنــوان یکي از 
مظاهــر تمــدن امــروز از قاعده 
اصالت مــدت و تکنیــک تبعیت 
قصد  کــه صادقانه  برادراني  دارد. 
دارند ســینما را در خدمت اسالم 
درآوردند، یقین داشــته باشند که 
داســتان ها«  »اخالقي ترین  اگــر 
را نیز به این ســاده انگاري مصور 
هرگــز  کار  محصــول  کننــد، 
آن چنان که آن ها مي خواســته اند، 

نخواهد شــد. البته معــده بزرگ 
سینما و تلویزیون مصرفي هر چه 
را که به آن بدهنــد هضم خواهد 
کرد، اما هنر و هنرمندي به معناي 
دیگري  مقتضیــات  لفظ،  حقیقي 

دارد.
پیچیده اي  بســیار  زبان  ســینما 
دارد کــه هرگز در خدمــت بیان 
معاني درنمی آیــد، مگر آنکه آن را 
بشناســیم. اگر ما با ساده انگاري - 
آن چنان که مع االســف این روزها 
در میان برادران ایماني ما بســیار 
شــایع اســت - پاي در این وادي 
این  پرخطــر بگذاریــم، بالتردید 
ما هســتیم که »ُمَســّخر تکنیک 

سینما« خواهیم شد.12 

ماهیت داستان
داســتان و داستان ســرایي ازجمله 
مقوالتــي اســت که بشــر در طول 
تاریخ با آن ســروکار داشــته است. 
داســتان در قــرآن و روایــات و در 
ســنت حکمي فلســفي مــا داراي 
جایگاه قابل توجهی بوده اســت. در 
قرآن، قصــص انبیائي چون حضرت 
ابراهیم)ع(، حضرت نوح)ع(، حضرت 
موســي)ع(، حضــرت یوســف)ع(، 
حضــرت  ســلیمان)ع(،  حضــرت 
یونس)ع( و ... و سرگذشت برخي از 
اقوام و شخصیت های پیشین، مانند 

داستان موســي)ع( و خضر، داستان 
ذوالقرنیــن و ... به صــورت اجمالي 
مورداشــاره قرارگرفته و در ســنت 
فلسفي و حکمي ما نیز داستان هایی 
مانند حي بن یقضان، رســاله الطیر، 
سالمان و ابسال، قصه الغربه الغربیه، 
عقل ســرخ، آواز پر جبرائیل، شیخ 
صنعان، طوطي و بــازرگان و ... که 
توســط حکیماني چون ابوعلی سینا 
و شــهاب الدین یحیي ســهروردي، 
جامــي، عطــار و ... ذکــر گردیده 

است.13 
و  داســتان  اهمیــت  به راســتی، 
داستان ســرایي در چیســت که در 
قــرآن و متــون روایــي موردتوجه 
قرارگرفته و حکیمان و فالســفه بر 
نــگارش آن همــت گمارده اند؟ راز 
ماندگاري و جذابیت داستان و قصه 
در چیســت که هنوز که هنوز است، 
مردمان از خواندن و شنیدن آن لذت 
برده و براي لحظاتــي ازخودبی خود 
گشــته و غــرق در عالم داســتان 

مي گردند؟
پاسخ این پرسش را باید در کنکاش 
از ماهیت داســتان و قصه جستجو 
کــرد. البته، این مســئله را می توان 
از دو منظر »نویســنده داســتان« و 
کرد. چون  بررســي  آن  »مخاطب« 
بحث ما در اینجا ناظــر به تولید اثر 
مي باشــد، آنچه براي ما مهم است، 
بررسي داســتان از منظر نویسنده و 

خالق اثر مي باشد.
در یک نگاه کلي، داستان یا حکایت 
از واقعیتي خارجي و قضیه اي عیني 
دارد کــه در این صــورت، ماهیتي 
کشــف گونه و حکایتگــر دارد و یــا 
زاییده اندیشه و خیال نویسنده بوده 
داستان نویســي  این صورت،  در  که 
درواقع، نوعي خلق و آفرینش است 
که اراده فعال خالــق در تکوین اثر 
نقش مســتقیم دارد. البتــه، در نوع 
اول نیــز نوع نــگاه داســتان نویس 
در  او  ذهنــي  پیش فرض هــای  و 
حکایتش از عالم واقع مؤثر اســت و 
نویسنده درواقع، حکایتگر نگاه خود 
به عالم خارج مي باشــد. ولي در نوع 
استقالل  نوعي  داراي  نویسنده  دوم، 

بالذات در خلق اثر می باشد.
مقوله داستان در سنت ادبي گذشته 
داراي چند ویژگي بوده که به برخي 

از مهم ترین آن ها اشاره مي گردد:
ویژگي اول آن اســت که سیر وقایع 
داستان و شخصیت های آن به صورت 
بدین  است؛  بیان مي شــده  اجمالي 

یا  داستان  کلي،  نگاه  یک  در 
و  خارجي  واقعیتي  از  حکایت 
قضیه اي عیني دارد که در این 
ماهیتي کشــف گونه  صورت، 
و حکایتگــر دارد و یا زاییده 
اندیشــه و خیال نویســنده 
صورت،  ایــن  در  کــه  بوده 
نوعي  درواقع،  داستان نویسي 

خلق و آفرینش است.

سینما زبان بسیار پیچیده اي 
دارد کــه هرگــز در خدمت 
بیان معانــي درنمی آید، مگر 
آنکه آن را بشناســیم. اگر ما 
آن چنان که   - ساده انگاري  با 
مع االسف این روزها در میان 
برادران ایماني ما بسیار شایع 
اســت - پاي در ایــن وادي 
پرخطر بگذاریم، بالتردید این 
ما هستیم که »ُمَسّخر تکنیک 

سینما« خواهیم شد.
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معنا که صــورت ظاهر داســتان و 
تمثیالت آن داراي باطن و حقیقتي 
بوده اســت که مخاطب با عطف نظر 
و تأمــل در آن ظواهر، بــه باطن و 
رهنمون مي گشــته  آن صور  تأویل 
اســت. حتي گاه ممکن بوده که یک 
داستان داراي چندین بطن بوده که 
دســت یافتن به این بطون و کشف 
آن ها از اهداف ثانوي داســتان و از 
رازهاي جذابیــت آن براي مخاطبان 

بوده است.
درعین حال  قدیم  داستان های  پس، 
که داراي یک پي رنگ14 و ســاختار 
منطقــي روایــي بوده، ولــي هدف 
از بیــان آن هــا اصالت بخشــیدن 
بــه صورت هــا و ظواهــر اشــیاء و 
بلکه هدف  است؛  نبوده  شخصیت ها 
از خلــق و آفرینش صــور، هدایت 
مخاطب به ســمت معنا و تأویل آن 
صور بوده است. بنابراین، خالقان آثار 
چندان به بیان جزئیات و توصیفات 
ظاهري نپرداخته و به تصویرســازي 
شــخصیت پردازي  و  فضاســازي  و 
تفصیلــي در طــول داســتان روي 

نیاورده اند.
خصوصیت دوم داستان های قدیم آن 
زبان داستان مستقیم  بوده که غالباً 
و واقع نمــا نبوده و بر طبــق قاعده 
مشــهور »الکنایه ابلغ من التصریح« 
از زبــان مجــاز و اســتعاره و بیاني 
تمثیلي و سمبلیک جهت قصه گویي 
و بیان حقایق و حکمت ها اســتفاده 
داستان هایی  حتي  اســت.  مي شده 
که به ظاهر داراي زباني مستقیم بوده 
هم به نوعــی مخاطب را به حکمت و 
نتیجه اي معین رهنمون مي داشته و 
موجبــات عبرت گیري و عقبي نگري 

مخاطب را فراهم مي آورده است.
قدیم  داســتان های  ویژگي  سومین 
نیز این بوده که ســیر وقایع داستان 
و توالي و ترتّب حــوادث آن مبتني 
بر یک نگاه هستي شــناختي دیني و 
حکمي و فلسفي نســبت به عالم و 
آدم بوده که توسط خالق اثر در بیان 

داستان لحاظ مي گردیده است.

در  رمان  ظهور  و  داســتان  تطور 
غرب

در  داستان ســرایي  و  داســتان 
غــرب، ابتدا بــا اســطوره پردازي و 
ســمبلیک  زباني  و  قهرمان ســازي 
به وجود آمد، ولي پس از رنســانس 
و عصــر روشــنگري، تحــت تأثیر 
فضاي فکــري حاکــم بــر تفکر و 

هستي شناسي دوران مدرن، داستان 
و داستان ســرایي نیــز دســتخوش 

تغییرات ماهوي گردید.
در داســتان هاي امــروز، خــالف 
و  اعاظــم  پیشــینیان،  قصــص 
انساني  آفاق  که  نیستند  قهرمانان 
را در وجــود و حیــات، عمــل و 
می بخشــند؛  تعّین  خویش  گفتار 
بلکه »من« ها یا »افراد منتشــر« 
که  ســیاره خاک هستند  درروی 
چگونگي حضور خویش در جهان 
ُدن کیشوت  بازمی گویند. وضع  را 
در برابر جهاني کــه او را در برابر 
جهاني که او را در احاطه داشــت، 
وضع قصــص پیشــینیان در برابر 

رمان جدید اســت. ُدن کیشــوت 
زماني به جســت وجوی ماجراهاي 
قهرمانانه شــوالیه های قرون  وسطا 
از خانــه بیرون می آیــد که عصر 
قهرمانان سپری شده است. زیبایي 
اسرارآمیز رمان »ِســروانتس« در 

باستاني  پهلوانان  همین جاســت. 
ایران اکنــون حتي در کالم نقاالن 
نیــز زنــده نمانده انــد؛ آن ها در 
آخرین نفس هاي احتضار خویش، 

این ســوی و آن ســوی، در ایــن 
شهرستان و آن روستاي دورافتاده، 
زنجیــر  و  می گیرنــد  معرکــه 
پاره  فلــزي  و مجمع  می دراننــد 
می کنند و زیــر چرخ های کامیون 
می خوابند و کاله می گردانند تا از 
گرسنگي نمیرند. در اعصار جدید، 
وضع بشــر در برابر جهــان، یعني 
کرده  تغییر  بــودن«اش،  »چگونه 
است و این وضع جدید، داستان ها 
خویش  مناسب  داستان سرایانی  و 
می طلبــد. ُدن کیشــوت در میان 
احســاس ترحم خانــواده خویش 
می میرد و با او نســل قهرمانان به 

انقراض می رسد.15 

ایــن فرآیند و تحوالت کــه با ظهور 
مدرنیته در غرب به وجود آمد، منجر 
به ظهــور پدیده اي به نــام »رمان« 
گردیــد کــه آیینه تمام نماي بشــر 
جدید در عصر مدرن شــد و ماهیتاً 
با داستان درگذشته تفاوت داشت؛ و 
همین رمان بود کــه نهایتاً منجر به 

ظهور سینما  گردید.
اگر رمان نویســي وجود نداشــت، 
ســینما هــم هرگز بدین مســیر 
تاریخي کنوني نمي افتاد و صورت 
تاریخي ســینما به نحــو دیگري 
محقق مي شد. صورت هاي دیگري 
را که ســینما به مثابه یک واقعیت 
تاریخي مي توانست به خود بگیرد، 
از نظرهایــی که در باب ســینما 
تعاریف مختلفي  و  عنوان مي شود 
که براي آن ذکر مي کنند مي توان 
حدس زد: ســینما به مثابه تصویر 
محض، ســینما به مثابــه ادامه ي 
هنر  یک  به مثابه  ســینما  نقاشي، 

آوانــگارد، ســینما به مثابــه یک 
رســانه ي ارتباطاتي و هیچ یک از 
این ها عیناً همان صورتي نیســت 
که سینما به طور طبیعي در طول 

تاریخ به خود گرفته است.16 
البته باید گفت کــه عبارت »به طور 
نقل قول،  ایــن  پایان  طبیعــي« در 
خالي از ابهام و شــاید اشکال نیست 
که بحــث از آن از موضوع این مقاله 
خــارج اســت، ولي ایــن مطلب در 
جاي خــود از دیــدگاه فلســفي و 
هستي شناختي جاي بحث و بررسي 

جدي دارد.
ولي در باب ماهیت رمــان می توان 
گفت که رمان در حقیقت، داستاني 
است که با توصیف جزئي و تفصیلي 
فضاها و شخصیت ها و وقایع داستان، 
به نوعی تصویرسازي و صورت پردازي 
است.  داستان دســت یافته  اجزاء  از 
زبان رمــان، غالباً مســتقیم بوده و 
خواننده را به تفکــر و تذکر در باب 
حقیقت و باطني وراي صور و ظواهر 
رمان نویس  نمي سازد.  رهنمون  خود 
درواقــع، از نظــرگاه خیــال و وهم 
خویش به شرح نسبت خود با جهان 

پیرامون مي  پردازد.
پیــش از آنکــه ســینما متولــد 
رمــان  در  غربــي  بشــر  شــود، 
اســتعداد وســیع خویش را براي 
به ظهور رســانده  خیال پــردازي 
بــود. »رمان نویســي« را هرگــز 
»اســطوره  پردازي«  بــا  نمي توان 
یا حتــي »قصه پردازي« بشــر  و 
درگذشــته ها قیاس کــرد؛ رمان، 
از  متمایــز  پدیــداري  ماهیتــاً 
اسطوره  و یا قصه هاي کهن است. 
سوبژکتیویســم«  یا  »خودبنیادي 
یکــي از خصوصیاتــي اســت که 
رمان را از اســطوره و یا قصه هاي 
کهن متمایز مي دارد و این تفاوت، 
عرضي کوچکي نیست؛ یک »تمایز 

جوهري ذاتي«است.
... رمان یــک »مونولوگ17  خیالي 
کــه »صورتي  اســت  توهمي«  و 
از پذیــرش  و  یافتــه  مکتــوب« 
فطري انسان نســبت به قصه نیز 
سوءاستفاده کرده اســت. نه آنکه 
بشــر تــا ایــن روزگار »مونولوگ 
دروني« نداشته و »خیال پردازي« 
اما این هست  نمي کرده است، نه؛ 
که بشــر تا پیش ازایــن هرگز به 
»حدیث  کــه  نمي افتــاده  فکــر 
نفس« خویــش را بنویســد و به 
دیگران عرضه کند. انســان قدیم 

مسئله نسبت کالم و تصویر و 
به صورت  معنا  تبدیل  کیفیت 
انتقال  در  قابلیت صــورت  و 
معنا و مقوالتي ازاین دســت، 
ازجمله مســائلي اســت که 
مبسوط  به طور  آویني  شهید 
بدان پرداخته و امید است که 
از آن  بتوان در مجال دیگري 

بحث نمود.
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نه بــراي »انســان« و نــه براي 
»هنر« شــأنیتي چنین قائل نبوده 
اســت که او را بدین تصور برساند. 
خیلــي چیزها مي بایســت تغییر 
کند تــا تصــوري این چنین ایجاد 
شــود که هــر خیال پــردازي به 

خود جرئت نوشــتن بدهد و یا در 
خیال پردازي هاي دیگران جاذبیتي 
ببیند. رمان فقط در ظاهر شــبیه 
قصه هاي کهن اســت و در باطن، 
اصاًل شــباهتي با آن ها ندارد ـ نه 
در نیــت قصه پرداز، نــه در غایت 
پرداخت، نه در نحوه ي پرداخت و 
نه در نسبت قصه با واقعیت خارج 
از انســان و حقیقت وجود او ... و 
مهم تر از همه، همین آخري است 
که تکلیف کار را معین مي دارد.18 

بر این اســاس، مي تــوان گفت که 
در دوران جدیــد تغییراتي چند در 
ماهیت داستان رخ داده که منجر به 

تکوین رمان گردیده است:
یکي از مهم ترین تغییرات داســتان 
قدیم در عصر مــدرن، اصالت یافتن 
ظاهر صور و مقوالت داستان نسبت 
به باطــن آن ها بــوده کــه به نوعی 
فرمالیســم19  روي آورده اســت. در 
این نگاه، این قالــب و فرم و صورت 
اثر هنري اســت کــه بــه باطن و 
محتواي آن شــکل و جهت مي دهد 
و گاهــي در نوع افراطــي خود هنر 
به نوعی فرمالیســم محض که خالي 
از محتوا و مفهوم اســت منجر شده 
و از ماهیت حقیقي خود به ســمت 
نوعي آبستراکســیون20  تنزل یافته 
و به مقوله اي صرفاً انتزاعي و صوري 

بي معنا مسخ مي گردد.
درنتیجــه ایــن فرمالیســم، مقوله 
جمال و زیبایي در اثــر هنري تنها 
محدود به صورت و فرم اثر شــده و 
از محتواي اثر هنــري و رابطه اش با 
حق و خیر موجود در عالم و تعهد و 
ل در ذهن مؤلف، انفکاک  تفکر محصَّ

مي یابد.

در رمان نویســي، ازآنجاکه موضوع 
رمان »زندگي« است و در زندگي 
واقعي »خیر و زیبایي« منفصل از 
یکدیگر وجود ندارند، هرگز امکان 
ندارد که ســخن فــوق به تمامی 
محقق شــود. هنر جلــوه ي روح 
هنرمند است و او الجرم درباره ي 
جهان اطراف خویش مي اندیشــد. 
هنرمند چگونــه مي تواند از ظهور 
تعهــدات  و  اندیشــه ها  بــروز  و 
خویش در آثارش جلوگیري کند؟ 
بنابراین، »انفصال زیبایي از خیر« 
در هنر جدید با رویکرد هنرمندان 
مي شود.  محقق  »فرمالیســم«  به 
کاماًل  تصــوري  زیبایي  از  آن هــا 
حسي و ظاهري دارند و با زیبایي 
هنرهاي  در  بیگانه انــد.  معنــوي 
تصویري و تجسمي روشن بود که 
چه روي خواهــد داد: ظاهرگرایي 
محض همه چیز را خواهد بلعید و 
هم نقاشان و مجسمه سازان صرف 
تکنیک هاي  و  ســبک ها  تجربه ي 
جدیــد بیانــي خواهد شــد و با 
»انفصــال از عالم معنــا و تعهد« 
آنچه بــراي »بیــان« باقي خواهد 
اما  است.  »احساسات«  فقط  ماند، 
مگر احساســات را مي توان از فکر 
و تعهد جــدا کرد؟ ســاحت هاي 
وجودي انســان با یکدیگر ارتباط 
فعــال و مولــد دارنــد و الگوهاي 
احساســي همــواره متناســب با 

نظام هاي فکري هستند.21 
در  داســتان  تغییــرات  دیگــر  از 
نــگاه  وجــود  عــدم  دوران،  ایــن 
هستي شناســانه مبتني بر فلســفه 

و حکمــت بــود. بدین صــورت که 
خالــق اثــر، بــدون توجه بــه نگاه 
هستي شــناختي و با غــض بصر از 
تطابق یــا عــدم تطابــق محاکات 

نفس خویــش، با عالم واقــع، صرفاً 
با بهره گیــري از قوه خیــال و وهم 
خود بــه توصیف نســبت ظاهري و 
شــخصي خود با جهــان پیرامون و 
دیگــر انســان ها مي پرداخــت. این 
نــگاه، متأثر از تفکــر خودبنیادانه و 
ســوبژکتیوي بود که از اومانیسم و 
دوران  در  یافته  انسان محوري ظهور 
مدرنیته نشأت یافته بود. بر طبق این 
نگاه، هر کس به تناسب فهم و سلیقه 
و باورهاي شخصي خود برداشتي از 
حقیقت داشته و مالک و عیاري نیز 
براي تشخیص صحت آن وجود ندارد 
که این تفکر به نوعی نســبي گرایي و 
پلورالیســم در حقیقــت انجامیده و 
حقانیت را به ادراک شــخصي افراد 
تعمیم داده و تقلیل مي بخشــد؛ و با 
اندکي تسامح مي توان گفت که این 
نــگاه، به نوعی واقع نمایــي صرف و 

رئالیسم سوبژکتیو منجر مي گردد.
 ایــن حقیقــت نکته ای اســت که 
شهید آویني با چشم پوشي از آبروي 
نداشــته! روشــنفکري خود، جرئت 
طرح پرسش آن را از روشنفکران به 

خود مي دهد:
هنر جدید، به تبع آن رمان نویسي، 
بر ایــن خودبنیــادي قــرار دارد 
و الزمــه ي آن همیــن »تعمیــم 
اومانیسم  از  اســت که  حقانیتي« 
نتیجــه مي شــود. رمان نویس در 
قالب قصــه به توصیــف تفصیلي 
و  اعتقــادي  نظــرگاه  از  جهــان 
باورهــاي خویــش مي پــردازد و 
تنها با چشــم پوشــیدن از آبروي 
روشنفکري )!( اســت که مي توان 
پرسید: »اگر این توصیف تفصیلي 
از جهان بــا حقیقت امــر انطباق 
آبروي  نداشــت، چــه؟« حقیــر 
روشــنفکري کســب نکــرده ام و 
بنابراین، بــدون مالحظه مي توانم 
این ســؤال را طرح کنــم که »آیا 
به راستی هرکســی باید حق بیان 
داشته باشد و براي هر سخني باید 
زمینه ي طرح فراهم شود، هرچند 
مطابقت با واقع نداشته باشد؟«22  
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Abstraction .20 : انتــزاع. "هنر آبســتره یا 
انتزاعي" به مفهوم وســیع کلمه، هنري است که 
تلقي سنتي اروپایي از هنر را نمي پذیرد و از تمثل 
بخشیدن به اشیاء به نحو مأنوس و متعارف پرهیز 

مي کند. 
21. آویني، ســید مرتضي، آینه جــادو، جلد اول 

)مقاالت سینمایي(، ص 129

یا  داستان  کلي،  نگاه  یک  در 
و  خارجي  واقعیتي  از  حکایت 
قضیه اي عیني دارد که در این 
ماهیتي کشــف گونه  صورت، 
و حکایتگــر دارد و یا زاییده 
اندیشــه و خیال نویســنده 
صورت،  ایــن  در  کــه  بوده 
نوعي  درواقع،  داستان نویسي 

خلق و آفرینش است.

بســیار  زبــان  ســینما 
هرگز  که  دارد  پیچیــده اي 
معاني  بیــان  خدمــت  در 
آنکه  مگــر  درنمی آیــد، 
با  اگر ما  آن را بشناســیم. 
آن چنان که   - ساده انگاري 
در  روزها  این  االســف  مع 
میــان بــرادران ایماني ما 
بسیار شایع است - پاي در 
بگذاریم،  پرخطر  وادي  این 
که  هستیم  ما  این  بالتردید 
سینما«  تکنیک  »ُمَســّخر 

خواهیم شد.
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به نام  خدا
با عرض سالم و ارادت و ادب خدمت 
حضار محترم، بزرگوارانی که محبت 
کردند و تشــریف آوردند و عزیزان 
دســت اندرکار این جلســه که لطف 
کردند فرصتــی را در اختیــار بنده 
و سپاسگزار  ممنون  واقعاً  قراردادند، 
هستم. موضوع عرایض بنده و عنوانی 
که گزینش شده و نظر خود بنده هم 
بود، این است که ان شاء اهلل در مورد 
شهید مرتضی آوینی به عنوان متفکر 
بکنیم.  دوران گذار، کمــی صحبت 
بنده فکر می کنم کــه کثرت وجوه 
و  آوینی  ســیدمرتضی  شــخصیتی 
این که ایشان در قلمروها و حوزه های 
مختلف ورود پیداکرده بود و به لطف 
خدا در اکثر این حوزه ها هم شخصی 
ســرآمد و موئد و جریان ســاز بود، 
موجب شده که یک وجه بسیار مهم 
شــخصیت آوینی که نقطه کانونی و 
محور وحدت بخش همه وجوه دیگر 
اوست و بخصوص در این مقطعی که 
ما در آن به ســر می بریــم و در این 
بحران، بســیار نیازمند شناخت این 
وجه شــخصیتی ایشان هستیم، این 
مغفــول بماند. ببینید، مــا آوینی را 
اغلب به عنــوان یک مستندســاز و 
کارگردان مستند و یک تئوری پرداز 

ســینمایی، یک تئوریســین هنر و 
حتی بعضاً منتقــد ادبی، یک چهره 
جریــان ســاز در ژورنالیســم یــا 
انقالبی،  و  متعهــد  روزنامه نــگاری 
به عنوان یک بســیجی، به عنوان یک 
اندیشــمندی که در حــوزه علم و 
تکنیــک و این هــا تأمل کــرده، در 
موردش حرف می زنیم و البته وجوه 
هنری و شــخصیت روایــت  فتحی 
آوینی خیلی مطرح می شود. اما بنده 
گمان می کنــم کــه آن چیزی که 
آوینی را متمایز می کند و برجســته 
می کنــد و حتی به نوعــی، به دیگر 
وجوه شــخصیتی ایشــان که اشاره 
کردم مدد می رســاند و آن ها را هم 
شکوفا می کند، مقام آوینی به عنوان 
متفکر »دوران گذار« اســت. نادیده 
گرفتن آوینی به عنــوان یک متفکر 
می تواند برای ما لطمه آفرین باشــد؛ 
این خطرناک است. این که هنوز آثار 
آوینــی بــه کتاب هــای درســی و 
دبیرستانی و دبستانی ما وارد نشده؛ 
این که ما هنوز آوینی را در مقام یک 
متفکــر درک نکرده ایم؛ این که هنوز 
بعضی از دوســتان وقتــی راجع به 
آوینــی صحبــت می کننــد، حتی 
این طوری حــرف می زنند که ما یک 
هنرمند درجه یک را تبدیل به متفکر 
درجه دو یا ســه نکنیم؛ این نشــان 
می دهد که این ها متوجه نیستند که 
آنچه وجه محــوری و کانونی آوینی 
بود، چــه بود و آنچه در شــخصیت 
آوینی می تواند رهگشا باشد، چیست 
و آنچه دیگر ظهــورات آوینی را در 
مقام یک کارگردان یا مقاله نویس و 
غیره پوشش می داد و آن ها را شکوفا 
می کــرد، کــدام نقطــه کانونی در 
بنــده  اســت.  آوینــی  شــخصیت 
می خواهــم راجــع به این، ســخن 
»نقطه گذار«  متفکــر  آوینی  بگویم. 
است. این اصلی ترین وجه شخصیتی 
آوینی است و ما اتفاقاً، امروز بیش  از 
هر زمان دیگــری به این وجه آوینی 

نیــاز داریم. من ســعی می کنم این 
مفهــوم متفکــر »دوران گــذار« را 
توضیح بدهم و با آوردن مثال هایی از 
زندگی آوینی، ان شاءاهلل این تطبیق 

را ایجاد کنــم که وقتــی می گویم 
متفکر دوران گذار، مقصودم چیست 
و چــرا آوینــی را چنیــن چهره ای 
می دانــم و بــاز ســعی می کنم که 
محوری ترین مســائل »دوران گذار« 
را که ما با آن مواجه هســتیم و اآلن 
در آن قرار داریم، روی آن بحث کنم 

که همــه این ها به نوعی بــا عملکرد 
آوینــی و شــخصیتش و دغدغه اش 
مرتبط است. اول بیاییم روی مفهوم 
خود »دوران گذار« بحث کنیم و بعد 

برویم روی این مســئله کــه متفکِر 
»دوره گذار« در متن این دورانی که 
ما هســتیم، چــه خصایصــی پیدا 
می کنــد. »دوران گــذار« در حوزه 
فلســفه تاریخ و حکمت تاریخ، یک 
مفهوم تقریباً کالســیکی است؛ یک 
مفهوم نسبتاً روشــنی است. معموالً 

سخنرانی دکتر »شهریار زرشناس«

سیر تفکر انقالب در دوران گذار، 
با نگاهی به اندیشه های شهید آوینی

اشــاره: همایــش »حکمت هنر 
انقالب« در روزهای دوم و ســوم 
همت  بــه   93 اردیبهشــت ماه 
کارگروه فرهنگ و تمدن موسسه 
اشــراق، در سالن ســوره حوزه 
هنری برگزار شد. در روز دوم این 
همایش، دکتر »شهریار زرشناس« 
به ایراد ســخنرانی در باب »سیر 
تفکر انقــالب در دوران گذار، با 
نگاهی به اندیشــه های شــهید 
آوینی« پرداخــت. آنچه در ذیل 
آمده، تلخیصی از سخنرانی استاد 

می باشد:
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وقتی که یک عالم تاریخی به انتهای 
راه خودش می رســد و عالم دیگری 
می خواهد  تدریجاً  ظهور می کند که 
جای ایــن عالم به پایان رســیده را 
بگیرد، به لحاظ زمانی یک حدفاصلی 
ایجاد می شــود که ایــن حدفاصل، 
ممکن اســت که دو قرن، سه قرن، 
چهار قــرن، کم تر یا بیش تــر را در 
بربگیــرد. در این حدفاصــل زمانی، 
وضــع خاصی بروز می کنــد که این 
وضع را می شــود در فلسفه تاریخ و 
گاهی اوقات در وقایع نگاری تاریخی 
و روایت های تاریخــی، تحت عنوان 
ایــن  می نامنــد.  گــذار«  »دوران 
وضعیتی است که در هویت برزخی 

وجود دارد؛ یعنــی هنوز عناصری از 
دوره گذشــته روبه مرگ هســتند و 
عناصر زیادی از عالم جدید در حال 
تولد نیز حضور دارند و به طور مداوم 
و  نواســانات  علیرغــم  البتــه،  و 
زیگزاک ها و تقابل هایی که بین این 
دو وجه یعنــی عناصر عالم میرنده و 

نو صــورت می گیرد،  عالــم  عناصر 
تدریجــاً عالم نویــن جایگزین عالم 
پیشین می شــود؛ هم در تاریخ شرق 
مــا شــاهد مقاطــع و دوران گذار 
هســتیم که در آن، عالمی جایش را 
به عالــم دیگری می دهــد؛ و هم در 
تاریخ غرب این مســئله وجود دارد. 
چون بیش تر مورخین در مورد تاریخ 
غرب حرف زدند، به دلیل ســیطره 
جهانــی غــرب مــدرن، مثال ها و 
شــواهدی کــه از تاریخ غــرب زده 
می شود، در این خصوص خیلی زیاد 
اســت. به عنوان مثال، از حدود قرن 
اول میالدی، ما در غرب باســتان و 
غرب یونان، شاهد این وضع هستیم 

که یــک دوران گذار و یــک دوران 
انحطاطی شروع می شود که در آن، 
غرب باســتان وارد دوران انحطاطی 
خــودش می شــود و در ایــن فــاز 
و  جوانه هــا  تدریجــاً  انحطاطــی، 
»قرون وســطی«  غرب  نشــانه های 
ظهور می کند؛ تقابلــی بین این دو 

جنبه صورت می گیــرد، تدریجاً در 
ســاله   300  ،200 پروســه  یــک 
می رســیم به این که در قرن سوم یا 
غــرب  عالــم  میــالدی،  چهــارم 
قرون وسطی، جایگزین غرِب باستان 
می شود. یا در ظهور غرب مدرن، ما 
دوباره ایــن دوران گــذار را داریم؛ 
یعنــی از نیمه دوم قــرن یازدهم یا 
به طور مشــخص تر، قــرن دوازدهم 
میالدی باز ما شاهد این هستیم که 
یک بحران انحطاطی ظهور می کند؛ 
عالم غرب قرون وســطی گرفتار یک 
و  نوع جریان خودویرانگر می شــود 
ترجیحاً یک دوران گذاری می آید و 
خالصه، یک پروسه 300، 400 ساله 
به این  منتهی می شــود که یک عالم 
اآلن، حقیقت  تازه ای ظهور می کند. 
این است که ما در تاریخ غرب مدرن، 
وقتی که تأمل می کنیم از اوایل قرن 
بیستم به روشنی، نشانه های انحطاط 
و آن نشانه های آغاز پایان و ورود به 
فاز خودویرانگری را می بینیم؛ یعنی 
همان نشــانه هایی کــه کلیتش در 
مراحل قبلی تاریخی که یک عالم به 
بروز می کرده،  پایان می رســید هم 
حتــی بعضــی متفکــران غربی در 
خصوص این انحطاط و آغاز پایان از 
اواخر قرن 19 میــالدی حرف زدند. 
ولی در قرن بیستم، خیلی ها در خود 
غرب در این خصــوص حرف زدند؛ 
چه آن هایی که موافق این انحطاط و 
فروپاشــی بودنــد و آن را چیز بدی 
و چــه آن هایی که  نمی دانســتند؛ 
مدافع غرب و وضــع موجود بودند و 
از  یکــی  می کردنــد.  اعالم خطــر 
نشــانه های برجســته ایــن بحران 
انحطاطی در غرب مدرن- البته اگر 
زمانی وقت باشــد راجع خود مسئله 
دوران گــذاری که مــا اآلن در آن 
هســتیم و این بحران انحطاط غرب 
مدرن بایــد جداگانه حــرف زد- با 
توجه بــه عالئم و نشــانه اش چون 
پســت مدرن،  اندیشــه  و  ظهــور 
به اصطالح ظهور نوعی نیست انگاری 
ابزورد، ســیطره ابزوردیســت ادبی، 
ظهور بســیاری از جریانــات هنری، 
مجموعــه ای از تحــوالت سیاســی 
اجتماعــی، ظهور اندیشــه هایی که 
تمام بنیادهای مفــروض تفکر عالم 
مدرن را دارند، منکر می شوند و زیر 
ســؤال می برند- بروز مجموعه ای از 
ازهم گســیختگی های  و  بحران هــا 
اقتصادی جدی مثل آنچــه از دهه 
1970 بــه بعــد در غــرب مــدرن 

شروع شده و اســتمرار دارد و پایان 
نپذیرفتــه و این مســئله در تاریخ 
250، 300 ساله سرمایه داری مدرن 
بی سابقه اســت. همه این ها و خیلی 
مســائل دیگر از نشــانه ها و عالئم و 
مظاهر این بحران هستند؛ یعنی این 
بحران انحطاطی که گفته می شــود، 
یک حرف بی پایه و بی مایه ای نیست. 
از اندیشه های و ظهور امثال »دریدا« 
و »فوکو« و »لیاتار« تا آنچه »نیچه« 
در انتهــای قــرن نوزدهــم گفت و 
حرف های »هایگــرف« و »گنن« و 
خیلی های دیگر و خیلی مسائل دیگر 
ما می توانیم یک مجموعه ای را کاماًل 
ببینیم که در خصــوص این بحران 
انحطاطــی از وجوه مختلــف دارند 
حرف می زنند. امــا موضوع اصلی ما 
بنابراین،  نیست؛  مسئله دوران گذار 
من در همین حد اشــاره می کنم و 
می گذرم. یکی از نشانه های بارز این 
مســئله، ظهور انقالب اسالمی است 
در دهه 1980 میــالدی که درواقع، 
یک جریاِن خودآگاهی ظهور می کند 
که آشــکارا دعوی عبور از ســیطره 
غرب مــدرن و تمام تاریــخ غرب را 
دارد و نوعــی »انقــالب طلیعه دار« 
اســت. ما به تعبیر حضرت آقا)مقام 
معظم رهبــری(، در پیــچ تاریخی 
هســتیم. ما دقیقاً در پیــچ تاریخی 
هســتیم؛ دوران  گذار همین هست. 
در همه پیچ هــای تاریخی ما انقالب 
تحــوالت  داشــته ایم؛  طلیعــه ای 
طلیعه دار داشته ایم. انقالب اسالمی، 
اســت.  انقالب طلیعه دار  یک  دقیقاً 
خب، پیام این انقالب چیست؟ بعد، 
ارتباطش را با بحــث آوینی توضیح 
خواهــم داد. چون آوینــی در زمره 
نخستین اشــخاصی بود که محتوای 
این دوران گــذار و نســبت انقالب 
اســالمی با آن را فهمید و درباره آن 
حرف زد. ایــن درواقع، ظهور انقالب 
اسالمی به عنوان انقالب طلیعه دار دو 
چیز را بــه ما نشــان می دهد: یکی 
این که انقالب اسالمی پرچم دار عبور 
تاریخی از ســیطره  غــرب مدرن در 
مقیاس جهانی اســت؛ همان چیزی 
که آوینی تحت عنوان فرارسیدن اثر 
توبه بشــریت از آن یــاد می کند. و 
نکته دومی که انقالب اســالمی در 
خود کشــور ما طلیعــه دار عبور از 
سیطره 150، 200 ســالگی عبور از 
غرب زدگی اش در شــبه مدرن است؛ 
یعنی در هــر دو وجهــش، چه در 
داخل کشور و چه در مقیاس جهانی، 
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مــا در یک گــذار تاریخی به ســر 
می بریــم. گــذار تاریخی بشــر در 
مقیاس جهانی، کوششــی است که 
به منظــور عبــور از غــرب مــدرن 
آغازشــده؛ چرا؟ چون غرب مدرن، 
دچار بحران انحطاطی شــده است. 
اگرچه نیروهای عظیمی هستند که 
می کوشند مقابل این عبور تاریخی، 
ایســتادگی کنند؛ کم نیســتند این 
نیروها و توانشــان هم کم نیســت. 
سرسختانه هم سعی می کنند که در 
هوشمندانه  مقاومت  جهانی  مقیاس 
کننــد. یکی از نشــانه های مقاومت 
هوشمندانه شــان همین است که در 
انقالب اســالمی، در سرزمین  متن 
انقالب اسالمی، یک جریان نیرومند 
انداختنــد.  راه  فرهنگــی  تهاجــم 

نشــانه های  از  این یکــی 
ن  ی شــا شمند هو

چون  اســت؛ 

را هــدف گرفتند.  کانــون  دقیقــاً 
ایستادگی شــان خیلی سرســختانه 
اســت. البته، »اشــپرلنگ« در دهه 
1930 ایــن را پیش بینی کرده بود، 
یعنــی گفته بود که غــرب به پایان 
خــودش رســیده و چــون زمــان 
سقوطش فرارســیده، می خواهد که 
دیر بماند. یعنی می گفت می خواهد 
بماند و نمی خواهد برود. می گفت از 
این به بعد، ایــن غرب، حیاتش یک 
حیات اضافی اســت، ولی برای این 
ایستادگی از تمام امکاناتش استفاده 
اســالمی،  انقالب  پــس  می کنــد. 
طلیعه دار یک به اصطالح خودآگاهی 
را  گــذار  دوران  دارد  کــه  اســت 
ســازمان دهی می کنــد و حرکــت 
می دهد و پیش می برد. چه در داخل 
در  چــه  و  کشــور 

گذار  ایــن  جهان، 
طلیعه دار و پیام آور است. اگرچه این 
پیــام، چــون در ابتدای راه اســت، 
ممکن است که خیلی جهانی نباشد 
و خیلــی درک نشــود و حضورش 
خیلــی حس نشــود، این هــا اصاًل 
عجیب نیست. چون ما در آغاز پایان 
تاریخ غرب به سر می بریم. ما در آغاز 
بحــران انحطاطی هســتیم و دقیقاً 
چون در آغاز هســتیم، پیام آور این 
آغاز طلیعه دار می شــود و این هنوز 
تعمیق پیدا نکرده و فراگیری در حد 
خودش را پیــدا نکــرده، ولی پیدا 
است.  تاریخ  قانون  این  می کند؛ 
خب، نکته اینجاست که کم 
و  اندیشــمندانی  بودند 
چهره های فرهنگی 
متوجــه  کــه 
پیام  که  بشــوند 
انقــالب  اصلــی 
اســالمی این است که 

یک دوران گذاری را چــه در تاریخ 
ایران و چه در تاریخ بشر دارد نوعی 
خودآگاهانه بیــان می کند یا رهبری 
می کند، یا دعوت به آن می کند. این 
نکته را خیلی هــا درک نمی کردند. 
آنچه آوینــی را متمایــز می کرد و 
می کند این اســت که در سال های 
دهه 60 که ســیطره نگاه و اندیشه 
و  ســروش  عبدالکریــم(  )دکتــر 
نئوپوزتویسم سروشی و نئولیبرالیزم 
نقاب دار سروش و جریان های مشابه 
آن بر فضای فرهنگی و وزارتخانه های 
کشور، و ســیطره نوعی نگاه تابع و 
نــگاه کــه مقلّد  درواقــع، نوعــی 
فضای  بر  نئولیبرالیزمی  مشــهورات 
اندیشــه ای ما بــود، آوینــی در آن 
فضای غفلت و غربت در ســال های 
63 و 64 و این هــا مقــاالت مجلــه 
»اعتصام« را می نویسد و آنجا درک 
می کند کــه انقالب اســالمی آمده 
است که ما را از سیطره غرب مدرن 
ســیطره  و  جهانــی  مقیــاس  در 
غرب زدگی شــبه مدرن در مقیاس 
داخلی رها کند؛ فهم این موضوع در 
آن ایاِم غفلت، امر مهمی اســت. این 
را توجه کنید که در رده مسئولین ما 
و در رده متفکرین مــا این حرف ها 
به طورجدی درک نمی شد. لقلقه های 
کنــار  اگــر  را  شــعارها  و  زبانــی 
تئوریک نداشت.  می گذاشتیم، عمق 
جز آوینی و یک متفکر بزرگ دیگر، 
هیچ کســی در این خصوص صحبت 
نکرد. آقای دکتر رضا داوری اردکانی 
در چند مرحله، در ســال های دهه 
60، اشــاراتی به این مسئله کردند، 
ولی آن چنان موردحمله قرار گرفتند 
که شاید تا حدودی دیگر نتوانستند 
ایــن را ادامــه بدهند؛ ولــی آوینی 
به طورجدی به این مسئله پرداخت و 
ایــن را بــه لحــاظ تئوریــک اصاًل 
مفهوم سازی کرد. مفهومی که آورد، 
مفهوم عصر »توبیع بشر« است. این 
مفهوم را مــن توضیح بدهــم؛ این 
است.  تئوریک  مفهوم  یک  اصطالح، 
آوینی معتقــد بود که بشــر بعد از 
رنســانس در عالم مدرن یک هبوط 
تاریخی پیدا کرد، یک تنزل و سقوط 
بعدازاین  کــه  کــرد. می گفت  پیدا 
هبوط، همان گونه کــه حضرت آدم 
علیه الســالم بعد از هبوطی که دارد 
که آن هبــوط نوع دیگری اســت، 
هبــوط تاریخی نیســت، بــه توبه 
می رســد؛ بشــر دارد امروز به توبه 
می رســد. یعنی بشــر آن هبوط را 

پشت سر گذاشته، رنج ها و تلخی آن 
هبوط و او عبورش از این عصر هبوط 
را آغاز کرده اســت و ایشان این را با 
مفهوم قرآنی »توبه« توضیح می داد. 
می گفت که انقالب اسالمی، پیام آور 
نسل توبه بشریت اســت. خب، این 
همان چیزی است که ما داریم تحت 
عنوان دوران گذار از آن نام می بریم. 
رکن اصلی و متن اندیشه های آوینی 
همین اســت؛ یعنی آوینی اگر برای 
انقالب اســالمی وظایفی قائل است؛ 
اگر چالش هایی را جلویش می بیند و 
اگر به مسائلی ورود می کند، دقیقاً از 
این منظر اســت که نگاه می کند؛ از 
منظر نیازهای دوران گذار اســت که 
به ایــن مســائل ورود می کند. برای 
آوینی به هیچ وجــه رمان یا نقد ادبی 
یا حتی سینما یا ژورنالیسم، فی نفسه 
موضوعیت نداشت. او همیشه زمانی 
که احساس می کرد در شرایطی که 
ما قرار داریم نیاز به پرداختن به این 
حوزه ها هست، ورود می کرد؛ اما مبنا 
و منظرش برای تشخیص نیاز و نحوه 
ورود چــه بــود؟ همیــن بــود که 
گذار  دوران  دغدغه های  می خواست 
را بشناسد؛ پس آوینی، متفکر دوران 
گذار اســت. بگذارید کمی در مورد 
بکنم.  گذار صحبت  دوران  خصایص 
در مــورد دوران گــذار خودمــان و 
ببینیــم متفکــر دوران گــذار، چه 
موجودی است و چه تیپ شخصیتی 
اســت که بعد جزئی تر بیاییم روی 
بحث آوینــی. ببینیــد دوران گذار، 
دوران بســیار پیچیده و دشــواری 
هســت، چون مســائل در آن چند 
وجهی می شــوند. چون دوران هایی 
هســتند که به لحاظ هویت، نوعی 
ســیالیت در ایشــان هســت؛ یک 
دوره ای که یک عالــم تاریخی دوره 
تثبیتش را طی می کند، مســائلش 
شــفاف اســت؛ بحران هایش روشن 
خیلی  حرکتــی اش  رونــد  اســت؛ 
زیگزاکی نیســت. دوره هــای گذار، 
چــون دوره هایی هســتند که عصر 
گذشته و عصر تاریخی پیشین هنوز 
کاماًل نرفته و عصــر تاریخی جدید 
هنوز کاماًل  نیامــده؛ نوعی درآمیزی 
بین گذشــته و نو در آن ها هســت. 
یعنی اگر ما مثــال بزنیم، در همین 
جهان امــروز، ما هم مــا نیروهایی 
داریم که هنوز نیرومند هستند و به 
عالم غرب مدرن تعلــق دارند و هم 
جوان هایی داریــم که متعلق به عهد 
دینی و فردایی و پس  فردایی بشــر 

برای آوینــی به هیچ وجه رمان 
یا نقد ادبی یا حتی سینما 

فی نفسه  ژورنالیسم،  یا 
نداشــت.  موضوعیت 
که  زمانی  همیشه  او 
در  می کرد  احساس 

قرار  ما  که  شرایطی 
داریم نیاز به پرداختن 

به این حوزه ها هست، 
اما  می کــرد؛  ورود 

برای  منظرش  و  مبنا 
نیاز و نحوه  تشخیص 

همین  بود؟  چه  ورود 
می خواســت  که  بود 

دغدغه های دوران گذار 
را بشناسد؛ پس آوینی، 

گذار  دوران  متفکــر 
است.
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هستند و درعین حال که این ها باهم 
و  مســائل  گاه  و  دارنــد  تقابــل 
دغدغه های مشــترک پیدا می کنند؛ 
هم درآمیزی است و هم تقابل است 
و هــم چالــش اســت و انســان ها 
هویت های متکثر و ســیال و بحرانی 
پیدا می کنند. در همین شرایط امروز 
ما، اگر شــما نگاه کنید بــه میراث 
غرب زدگی شبه مدرن، چه در هیئت 
نظام ها و چه در هیئت سیســتم ها و 
ساختارها با نیروی متأسفانه قوی که 
هنوز برابر ما اســت. نیروهای جوان 
برخاســته از انقــالب و رویش های 
انقالبی هــم آمده اند وحضور دارند و 
مردم ما هم در یــک فضای درهمی 
درگیــر هســتند. مــا درواقــع، نه 
می توانیــم به اصطالح تمامــاً دینی 
عمــل کنیم و نــه می توانیــم و نه 
می خواهیم که ُمــدرن عمل کنیم و 
مدرن بمانیم. هم باید اقتضائات این 
روزگار را در نظــر بگیریــم و هم به 
آرمان هــا نظر کنیم. این شــرایط را 
ســخت و پیچیده و دشوار و سیال و 
به نوعــی برزخی می کنــد. خاصیت 
دوران گذار این است و مسائل دوران 
گذار هــم این گونه هســتند؛ یعنی 
معموالً در هر دوره گذار، نکته اصلی 
این اســت که نمایندگان عالمی که 
می آیــد، عالــم بــه تعبیــر آوینی 
پس فردایــی یا فردایی هــم بگوییم 
فرقی نــدارد؛ ایشــان معتقد بود که 
ایمان، منجی جهان فرداست. عالمی 
که فردا می آید، با میراث و مظاهر و 
آن ســاختارهای عالم گذشــته که 
هنوز کاماًل نرفته، چگونه باید روبه رو 
شود و چه نسبتی باید با این ها برقرار 
کند؟ چگونه در این هــا باید تصرف 
کند؟ چه کار باید بکند که در این ها 
هضم نشود؟ اما بر این ها مسلط شود 
و اما اقتضائات این ها را باید تا حدی 
رعایــت کنــد. این یــک دشــواری 
می کند.  ایجــاد  جــدی  تئوریــک 
پرسش ها و مسائل دوران گذار از این 
سنخ هستند. آوینی کسی است که 
شــما از اولین نوشــته اش که نگاه 
کنید، به این مســائل فکر می کند؛ 
یعنی کسی که می نشیند به ماهیت 
ُرمان می اندیشد، سعی می کند نوعی 
تئوری پردازی کنــد، ظهور رمان را 
فهم کند، حقیقت آن را، و بیندیشد؛ 
به این کــه چگونه می شــود در آن 
تصرف کرد؟ کســی کــه درباره نقد 
ادبی می نویســد؛ کســی که درباره 
نقد  و  ژورنالیسم حرفه ای می نویسد 

می کند و می خواهــد در مورد نوعی 
انقــالب  بــه  معتقــد  ژورنالیســم 
بیندیشد؛ کســی که درباره ماهیت 
ســینما فکر می کنــد و به نوعی در 
مســیر پرداخــت نوعی مانیفســت 
ســینمای انقــالب کار می کند؛ این 
دغدغه های  که  می دهد  کاماًل  نشان 
این فــرد، دغدغه هــای دوران گذار 
اســت، چون مســائل دوران گذار، 
بیاییم  همین هــا هســتند. خــب، 
متفکر  یک  بیندیشــیم؛  مشخص تر 
دوران گذار در ایراِن در حال گذاِر ما. 
ایران در حال گذار، چه ایرانی است؟ 
ایرانی است که از قبل از مشروطه، از 
اواســط قاجاریــه و حتــی زودتر از 
شــاه،  فتحعلی  ســلطنت  اواســط 
اســتعمار غرب مدرن به ســراغش 
آمده؛ تدریجاً نفوذ استعمار بیش تر و 
بیش تر شده و این نفوذ سرانجام کار 
را به جایی رسانده که در مشروطه و 
بخصوص بعد از ماجرای موســوم به 
»فتح تهران«، پس از استبداد صغیر 
که مدعی هستند که استبداد صغیر 
را درهم شکستند؛ از فردای آن روز، 
نیروهایی  ایران در تســخیر  درواقع 
قرار می گیرد که تماماً به غرب زدگی 
شبه مدرن تعلق دارند و تماماً دلداده 
سیطره استعمار غرب مدرن هستند 
تأســیس  نــام  بــه  پــروژه ای  و 
شــبه   غرب زدگــی  »فورماســیون 
مدرن« را می خواهند اجرا بکنند که 
10، 15 ســال بعدازآن می دانید که 
انقــالب مشــروطه 1285 اســت و 
کودتای رضاخان 1299 اســت. 15 
توســط  پروژه  این  بعدازآن،  ســال 
رضاخان به طور تام و تمام در هیئت 
رژیم پهلوی عملیاتی می شود. ایرانی 
که بیش از 100 سال درگیر تالش و 
ایجــاد ســیطره  بــرای  اســتعمار 
شبه مدرن  غرب زدگی  فورماســیون 
اســت و از 1300 به بعد، تماماً اسیر 
پروژه غرب زدگی شبه  مدرن بوده و 
در انقالب اســالمی به ایــن پروژه 
غرب زدگی شــبه  مــدرن یک »نه« 
بزرگ می گوید و این نه بزرگش را با 
تکیه بر آرمان های دینی و با تکیه  بر 
بازگشــت به هویت شــیعی خودش 
می گوید. این ایران، موفق می شــود 
رژیــم پهلــوی را که تجســم اراده 
غرب زدگی  فورماســیون  سیاســی 
شبه مدرن اســت، درهم بشکند. اما 
فورماســیون غرب زدگی شبه  مدرن 
که فقط اراده سیاسی نداشته. بلکه، 
آن یک سیســتم بزرگ فرهنگی نیز 

اســت؛ سیستم  داشته 
نوعی  و  بروکراســی 

بوروکراتیک  نظام 
تکنوکراتیــک  و 

داشته و یک سیستم 
نیرومنــد اقتصــادی هم 

با  مانده اند!  این هــا  داشــته؛ 
انقالب اســالمی، اراده سیاســی 

فورماســیون غرب زدگی شبه  مدرن 
کاماًل در هم می شــکند. سیســتم 
از آن به نوعی  اقتصادی به جامانــده 
ولــی  می شــود،  اختــالل  دچــار 
به هیچ وجه نابود نمی شــود، حتی تا 
حدی حیاتــش را هم ادامه می دهد. 
سیســتم فرهنگــی اش هــم ضربه 
می خورد، اما هنوز هست. ازاینجا به 
بعد، مســائل دوران گذار برای ما در 
مقیاس داخل شــروع می شود. ایران 
برخاســته از انقــالب می خواهد از 

ســیطره غرب زدگی شبه 
مدرن عبور کند. 

عبور  این 

تاریخی در متن سلوک 
جهانی بشــر به منظور عبور از غرب 
مدرن قــرار دارد. اما چون ما در یک 
سرزمینی وارث یک غرب زدگی شبه  
مدرن اسارت وار هستیم و وابسته به 
آن نظام جهانی است، بنابراین عبور 
ما بسیار دشوارتر و پیچیده تر است، 
بخصوص کــه نظام جهانی ســلطه 
استکباری نئولیبرال، یقیناً جلوی ما 
ایستادگی خواهد کرد و این عبور را 
برای ما با مشــکالت و دشواری های 
فوق العــاده روبه رو خواهــد کرد. ما 
درواقع، مثل کســی هستیم که هم 
سوار قطار هستیم و هم می خواهیم 
مســیر قطار را درســت کنیم و هم 
عوض  را  قطار  درونی   ســاختارهای 
کنیم؛ اصاًل جهــت حرکت را عوض 
بــه حرکتمان  درعین حال،  و  کنیم 

بدهیم.  ادامه 
چنیــن  در 
وضعیتــی، خیلی کار 
دشوار می شود. به همین جهت، 
مســائل دوران گذار در ایران خیلی 
پیچیده می شوند. آوینی در دهه 60 
انگشت شــمار  معــدود  زمــره  در 
چهره هایی بود که هم مسئله  دوران 
گذار ما را فهمید و هم ســعی کرد 
بدان بیندیشد. به همین جهت است 
که آوینی حتی به اقتصاد پرداخته؛ 
حتی بــه این فکر کرده کــه اگر ما 
امــروز از تحریم ضربــه می خوریم، 
دقیقاً به این دلیل اســت که ما در 
دهه 60،  اقــدام جدی برای عبور از 
این ســرمایه داری انجام ندادیم که 
حاال خواهم گفت چرا، و از سال 68 
بــه بعــد ســعی کردیم کــه این 
سرمایه داری شبه مدرن را بر اساس 
یک نسخه نئولیبرالی بازسازی کنیم 
یعنــی  کردیــم؛  را  کار  ایــن  و 

نه  مادرواقع، 
به اصطالح  می توانیم 

عمل  دینی  تمامــاً 
نه می توانیم  و  کنیم 

که  می خواهیم  نه  و 
و  کنیم  ُمدرن عمل 

مــدرن بمانیم. هم 
این  اقتضائات  باید 

روزگار را در نظــر 
بگیریــم و هم به 

کنیم.  نظر  آرمان ها 
این شرایط را سخت 

دشوار  و  پیچیده  و 
به نوعی  و  و ســیال 

می کنــد.  برزخــی 
خاصیت دوران گذار این 

است و مسائل دوران گذار 
هم این گونه هستند. 



94

شه
دی
ان

سال بیست و یکم | شماره 454 | مردادماه 1393اندیشه

دولت مردان بروکرات و تکنوکرات ما 
بروکــرات،  تکنوکــرات  تیــم  آن 
برنامه ریز اقتصادی ما از سال 68 این 
کار را کرد حاال توضیح خواهم داد و 
آن چرخیدن مدار و حرکت ما برمدار 
مدرن موجب  ســرمایه داری شــبه 
می شــود که ما آن چنان به این نظام 
وابسته شــویم که این نظام هر وقت 
دلش بخواهد، فوراً بتواند شهریه های 
ما را قطع کند و ایــن کار را با همه 
اقتصادهای وابســته بــه خودش در 
نظام سیاسی می تواند بکند. چون هر 
اقتصادی که در مــدار حرکت این ها 
قرار بگیــرد و نخواهد کــه از مدار 
حرکتی این ها فاصله بگیرد، طبیعی 
است که تابع آن سیستم کلی است 
که این هــا در مرکزیتش هســتند. 
هفت یا هشــت کشــور دنیا، بلوک 
اصلی نظام اقتصاد جهانی هســتند. 
این ها طراحان، مدیران و برنامه ریزان 
جریان  هستند.  کنترل کنندگانش  و 
اصلی ســرمایه ای که تولید می شود 
در تمام دنیا 90 درصدش به سمت 
این هــا ســرازیر می شــود؛ چه در 
اندونزی تولید شــود و چه در چین 
تولید شــود و چه در پاکستان تولید 
می کنند؛  این هــا جذبــش  شــود، 
ســرمایه به معنای پــول و اقتصاد و 
حتی افــکار را. یک دلیلــی که این 
»فرار  می گوینــد  کــه  مســئله ای 
مغزها«- البته من با این تعبیر موافق 
است؛  دلیلش همین  نیســتم- یک 
چــون کانــون و قلب تپنــده نظام 
آنجاســت.  جهانــی  ســرمایه داری 
بنابراین، همه میل دارند که به آنجا 
بروند؛ سرمایه هم میل دارد به آنجا 
بــرود. حاصــل کار کارگر گرســنه 
آسیای جنوب شرقی است و حاصل 
ســاله   13 دختربچــه  زحمــت 
اندونزیایی اســت که در یک شرکت 
انحصاری سرمایه داری مثل »نایک« 
با روزی 80 ســنت کار می کند؛ 12 
ســاعت در روز، اما ســرمایه ای که 
تولیــد می کنــد، مــی رود در قلب 
اقتصاد سرمایه داری جهانی و این 7، 
بلــوک مرکــزی. این ها  8 کشــور 
طراحــی  این طــوری  را  سیســتم 
کرده انــد. این سیســتم بدین گونه 
از  بعد، یــک مجموعــه ای  اســت. 
اقمــاری هســتند که  کشــورهای 
هرکســی قرار است نقشــی را بازی 
کند؛ در این مجموعــه که آن نقش 
تعریف شده است و حد و اندازه دارد، 
سهم معلوم اســت و همه، تابع این 

سیستم هســتند. خب، کشوری اگر 
می خواهد مقابل این ها بایستد، نباید 
که در مسیر این ها حرکت کند. نباید 
در مدار تقویت بشود، باید دور بشود. 
ما از سال 68 به عکس عمل کردیم، 
کاماًل رفتیم به این سمت و اآلن هم 
ضربه هایش را داریم می خوریم و من 
فکر می کنــم یکــی از کارهایی که 
»اقتصاد مقاومتی« باید بکند، همین 
است؛ یعنی یکی از مؤلفه های قدرت 
ما که با مؤلفه استقالل ما درآمیخته 
است در این اســت که ما بتوانیم از 
سلطه و برنامه ای که این نظام برای 
ما طراحی می کند، فاصله بگیریم؛ به 
لحاظ سیاسی مشــکل این ها- یک 
مشکل اصلی شــان در سیاست های 

خارجی ما- این اســت که ما تن به 
این هــا  حرکت هــای  و  برنامه هــا 
نمی دهیم. در اقتصاد اگر تن بدهیم، 
این  خــود یــک چالش اســت. آن 
وابستگی اقتصادی دامنه عمل ما در 
سیاســت را محدود می کند و کرده 
سیاســی  سیســتم  ایــن  اســت! 
درهم شکسته  شبه مدرن  غرب زدگی 
و  فرهنگــی  سیســتم  امــا  بــود. 
اقتصادی اش سر جایش بود. در قلب 
این سیستم فرهنگی ، روشنفکران و 
تکنوکرات هــای ُمبلِّغ علوم انســانی 
بودند؛ این ها کیت این سیســتم را 
سیســتم  می دادنــد.  تشــکیل 
اقتصادی اش هم اقتصاد سرمایه داری 
سکوالر شــبه مدرن بود. ما باید یک 
کاری می کردیم، سیســتم فرهنگی 
بــرای  و  می کردیــم  طراحــی 

پیــدا  جایگزیــن  روشــنفکران 
می کردیــم؛ برای علوم انســانی هم 
جایگزیــن پیــدا می کردیــم و در 
سیستم اقتصادی هم مدل اقتصادی 
جایگزیــن این سیســتم را طراحی 
می کردیم؛ هیچ به ایــن چیزها فکر 
نکردیــم. به هیچ وجه در این مســیر 
حرکت نکردیم. بنده فکر می کنم که 
توطئه ای هم بوده است. اما آوینی در 
زمره اشخاصی بود که به این مسائل 
فکر کرد، به همیــن دلیل، آوینی با 
روشــنفکران درگیر شــد. به همین 
دلیــل، آوینی در نقد ســرمایه داری 
نوشــت. به همین دلیــل، آوینی به 
آلترناتیو هــای اســالمی بــرای این 
اندیشید؛ چون متفکر دوران  چیزها 

گذار بود و متفکــر دوران گذار، در 
دوران گــذاری که انقالب اســالمی 
طلیعــه دار آن اســت، بی تردید یک 
متفکر والیتمدار است. اساساً گذاری 
کــه دارد صورت می گیــرد، گذار از 
والیت طاغوت به والیت دینی است؛ 
لذا متفکــرش، یقیناً باید یک متفکر 
والیتمدار باشد و نقشی داشته باشد 
که آن نقش را مــن بهش می گویم 
بصیر«،  »مجاهــد  بصیر«.  »مجاهد 
مفهومی اســت که ما بایــد به جای 
روشــنفکر به کار ببریم. روشنفکران 
کسانی هستند که مبلّغان و مرّوجان 
عالم مــدرن و اندیشــه جهان بینی 
مــدرن هســتند و حدفاصــل بین 
فیلســوفان و عوام را در غرب مدرن 
پیگیــر می کنند. ما اینجــا باید این 
حدفاصــل را بین متفکــران و بین 

مــردم با مفهــوم »مجاهــد بصیر« 
پرکنیم که من این مفهوم را هم بعداً 
باید یک زمانی ان شــاءاهلل اگر شــد، 
دربــاره اش حرف بزنیم. امــا بیاییم 
بپردازیم به آوینــی. آوینی، حقیقت 
دوران گذار را فهمید و سعی کرد به 
مســائل دوران گــذار فکــر کند و 
مســیر  ایــن  در  کــه  کوشــید 
تئوری پــردازی کنــد و به درســتی 
فهمید که ما اگر تئوری روشنی برای 
عبور در ایــن دوران گذار نداشــته 
شکســت  خدای ناکــرده  باشــیم، 
می خوریم. ایــن را هــم بگویم که 
اگرچه بشــر در مقیاس جهانی، ذیل 
مفهوم »توبه بشر«، عصر گذارش را 
آغاز کرده، اما این به این معنا نیست 

که هــر حرکتی کــه در این عرصه 
شــروع می شــود، لزوماً بــه لحاظ 
سیاســی در همیــن حــاال یــا در 
کوتاه مدت پیــروز می شــود. و این 
درست که ما در ایران بعد از انقالب، 
از غرب زدگی  تاریخــی  یک گــذار 
شبه مدرن را آغاز کردیم، اما باز هم 
به این معنا نیست که یقیناً تضمینی 
دارد.  وجــود  پیروزی مــان  بــرای 
درنهایت، درست است که این گذار 
صورت می گیرد، اما اگر ما هوشمند 
نباشیم و درست عمل نکنیم، ممکن 
است شکســت بخوریم و این خطِر 
ماجــرای »جنــگ نــرم« را جدی 
می کنــد. ببینیــد »جنــگ نــرم« 
چیســت؟ وقتی که ما درباره دوران 
این که  یعنی  بحث می کنیــم،  گذار 
انقالب اســالمی آمده است که یک 
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از غرب زدگــی  را  تاریخــی  عبــور 
شــبه مدرن در ایران پیش ببرد و به 
ســمت یک نوع مدینه والیی و یک 
چشــم انداز والیی و یک نوع تجدید 
تمدن اســالمی حرکــت دهد. نظام 
اســتکباری و سیســتم فرهنگی و 
اقتصــادی به جامانده از فرماســیون 
بیــکار  شــبه مدرن  غرب زدگــی 
نمی نشــیند. خب، آن ها هم حرکت 
می کننــد و می خواهند کــه مقابله 
کنند و کردند! از سال 60؛ حرکتشان 
هم از سیستم فرهنگی شروع کردند 
و درست هم تشــخیص دادند که از 
کجا باید عمل کنند. چون سیســتم 
فرهنگی کم تر از سیســتم های دیگر 
ضربــه دیده بــود و چون سیســتم 
بود،  سیاسی شــان که متالشی شده 
سیســتم اقتصادی و فرهنگی مانده 
بود؛ این ها از سیستم فرهنگی شروع 
مرکــزی  هســته  یــک  کردنــد. 
به صورت  نئولیبــرال  روشــنفکری 
پنهــان در دهه 60 در ایران شــکل 
گرفت کــه بانفــوذ درجاهایی مثل 
وزارت ارشــاد و وزارت علــوم و در 
دست گرفتن شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، به خوبی توانســت بر روند 
حرکت فرهنگی ما مســلط شــود و 
بــرای تهاجم فرهنگی بسترســازی 
کند. هــدف این ها چه بــود؟ هدف 
این ها این بود که سیستم فرهنگی را 
بــا محوریــت روشــنفکری و علوم 
انســانی در مســیر همان سیســتم 
فرهنگــی غرب زدگــی شــبه مدرن 
بازســازی  این  که  کنند  بازســازی 
فرهنگی و این تحــرک فرهنگی که 
ایجاد می شــود، فضا را برای حضور 
نیروهای شبه مدرنیست فراهم کند و 
این زمینه اش بود، برای این که این ها 
بتوانند بعــداً سیســتم اقتصادی را 
بازسازی کنند و بعدش هم سیستم 
سیاســی را کاماًل تصرف کنند. اآلن 
می بینیم که این مدل کاماًل اجرایی 
شــده اســت. یعنی این ها دهه 60، 
تهاجــم فرهنگی را شــروع کردند؛ 
منتها با دوز پایین و اندک. فضای آن 
موقع اجازه نمی داد که خیلی آشکار 
باشد؛ از 67ـ68 به بعد دوزش را باال 
بردند و علنی کردند و تابلویشــان را 
باال بردنــد. دکتــر ســروش را که 
می دانید از ســال 67 شــروع کرد و 
به صورت علنی ظاهر شد. یک جریان 
نئولیبرال التقاطــی به ظاهر مذهبی 
در  تحت عنوان روشــنفکری دینی 
ایران ظهور کــرد. اتفاقــاً آوینی از 

کســانی بود که خیلی سریع ماهیت 
این ها را شناســایی کرد و خیلی هم 
شــدید با این ها درگیر شــد. شــما 
ببینید دریکی دو سال آخر عمرش، 
بیش ترین مطالــب و مقاالتش علیه 
این هاســت. خب، این جریان ظهور 
می کند؛ از ســال 70 بــه بعد، مدل 
تکنوکرات هــای  کــه  اقتصــادی 
کارگزارانی برای ما طراحی می کنند، 
دقیقاً بازســازی سیســتم اقتصادی 
شبه مدرن است، منتها بر اساس یک 
نــوع نســخه نئولیبرال کــه حتی 
فاجعه بارتر از نســخه ماقبل اســت. 
خب، ایــن دو تا سیســتم که باهم 
بگیرند،  و قدرت  بازســازی شــوند 
می آیند که سیســتم سیاسی را هم 
زمینه  دیگر  که  اینجاســت  بگیرند. 
برای کودتاهای این ها آماده می شود 
و کودتای ســال 88 یــک نمونه اش 
اســت. و مــا چــرا از این بــه بعد 
چالش های جدی سیاســی خواهیم 
داشت؟ به این جهت که دو سیستم 
این هــا  را  اقتصــادی  و  فرهنگــی 
توانســتند بازســازی کنند. سیستم 
فرهنگــی و اقتصاد شــبه مدرن در 
ایران بازسازی شــده و توانمند است. 
ایــن دو سیســتم آمدند که ســهم 
خودشــان را از قدرت پــس بگیرند. 
یعنی همه چیز را برگردانند به عقب 
و چرا کانون حرکــت این ها تهاجم 
نیازمند  این ها  است؟ چون  فرهنگی 
به یک »کوتادی نرم« هستند. این ها 
از طریق انقالب فراگیــر نمی توانند 
حرکتشــان را پیش ببرنــد. ماهیت 
حرکت های نئولیبرال این اســت که 
مبتنی بر حرکت هــای کودتای نرم 
است. بنابراین، این ها مجبور هستند 
که بســتر اصلی حرکتشــان را در 
فرهنگ و اقتصاد قــرار بدهند. بنده 
وقتــی حضرت  تصور می کنــم که 
آقا)مقــام معظــم رهبــری(، محور 
امسال را فرهنگ و اقتصاد قراردادند، 
به خطر این دو ناحیــه دقیقاً توجه 
دارند؛ چون ما اوج چالشــمان، اآلن 
دقیقاً در این دو ناحیه اســت؛ یعنی 
مثل دو تا زمینی اســت کــه دو تا 
ماســت:  تمام عیار  جنــگ  محــور 
فرهنــگ و اقتصاد. یعنــی نیروهای 
انقالبی و دینــی و نیروهای غرب زده 
در این دو عرصه کاماًل  در تقابل باهم 
هســتند. یک جریان ســرمایه داری 
سکوالر شــبه مدرن در ایران، حلقه 
بوروکراتیکــی را در میــان عده ای 
متنفــذ صاحب ســرمایه های بزرگ 

کــرد و ایــن ســرمایه های بزرگ، 
سرمایه هایی هستند که جهت گیری 
سیاسی شــان ســکوالر و نئولیبرال 
اســت. این ها امنیت هــر نظامی را 
می توانند به هم بریزنــد. امنیت هر 
سیستمی را می توانند به هم بریزند و 
این ها حضور دارنــد. آن چیزی که 
تحت عنوان نقدینگی ســرگردان در 
جامعه ما دائماً مطرح می شــود، این 
نقدینگی دســت چه کسانی است؟ 
دست من و شــمایی است که لنگ 
حقوق ماهی 200، 300، 500، 700 
هستیم؟ دســت این انبوه جمعیتی 
اســت که بــه دنبــال یارانــه 45 
هزارتومانی هستند؟ نه! دست کسی 
اســت کــه 1000 میلیــارد تومان 
است  است؛ دست کسی  سرمایه اش 
که نبض بسیاری از حوزه های اصلی 
و  اســت  دســتش  در  اقتصــادی 
جهت گیــری سیاســی اش، کامــاًل 
جهت گیــری نئولیبرال اســت. این 
ســرمایه می تواند هر نظامی را تکان 
دهد. حاال شــما نــگاه کنیــد این 
سرمایه اقتصادی، آن طرفش هم یک 
به اصطالح تهاجم فرهنگی تمام عیار؛ 
این دو تا باهم جمع شــوند، چقدر 
سیســتم سیاســی می تواند جلوی 
این ها مقاومــت کند؟ بــا توجه به 
این که در سیستم سیاسی هم این ها 
حضور دارند و ســهم دارند و نقش 
دارنــد. از همــان ابتدا هــم حضور 
داشتند؛ همیشه لیبرال ها در سیستم 
سیاســی ما از افراد انقــالب بودند؛ 
و  آزادی  نهضت  سیاسی  لیبرال های 
غیره بودنــد و نئولیبرال های بعدی 
بودند و نئولیبرال های پنهان دهه 60 
و نئولیبرال هــای کارگزارانی بودند، 
مشــارکتی بودنــد و ... و اآلن هــم 
هســتند. خب، این مجموعه نشــان 
می دهد که شــرایط چقــدر حاد و 
دشــوار و حســاس اســت و نشان 
می دهــد کــه کانــون ماجــرا هم 
»فرهنــگ« و هم »اقتصاد« اســت؛ 
چون این ها هنوز سیاســت را کامل 
نتوانستند دست بگیرند و آمدند که 
این کار را بکنند. خب، اگرچه آوینی 
این  آوینــی  امــا  نیســت،  امــروز 
حساسیت را در ســال های دهه 60 
حس کــرده بود و به عنــوان متفکر 
دوران گذار، درباره این ها حرف زده 
بــود؛ برای همین اســت که شــما 
می بینید که آوینی در سال های دهه 
60، دربــاره علــوم انســانی حرف 
می زند. در سال های دهه 60 درباره 

اقتصاد ســرمایه داری حرف می زند؛ 
درباره اســتقالل اقتصادی ما حرف 
می زند. یعنی در سال های دهه 60، 
این مســائل را می دیده است. بنده 
این موضوع، خیلی به نظرم حساس 
اســت که اگر مــا خدایــی نکرده، 
»جنگ نرم« را ببازیم، مســئله فقط 
بلکه  یک شکست سیاســی نیست، 
ضربه ای که این بار از سیطره مجدد 
شــبه مدرن  غرب زده  سکوالریســم 
وحشــتناک  آن قدر  خورد،  خواهیم 
است که تمام جنایات رژیم رضاشاه 
علیه شیعه و تشییع و روحانیت و به 
شهادت رساندن مجتهد بزرگ تهران 
فضل اهلل  شــیخ  شــهید  -آیــت اهلل 
نوری)ره(- توسط یک ارمنی در شهر 
تهــران چند روز بعــد از فتح تهران 
توســط ماســون ها، پیش آن هیچ 
اســت. یعنی، ماجــرا تا بــدان حد 
خطرناک است. بنابراین، فکر می کنم 
ما از این فرصت اســتفاده کنیم و به 
این بپردازیم که اگر آوینی امروز بود 
چه می کرد؟ به نظر من آوینی، امروز 
قلب فعالیــت خــودش را مقابله با 
»جنــگ نرم« قــرار مــی داد؛ چون 
آوینی که در ســال های دهه 60 با 
حضور امــام)ره( و در شــرایطی که 
جریان نئولیبرال هنــوز یک جریان 
جنینی در کشــور بود، هنوز تابلوی 
خودش را علنی نکرده بود، آوینی که 
در ســال های 62، 63 عمق فاجعه و 
شبه مدرنی  غرب زدگی  مظاهر  خطر 
کــه در عرصــه اقتصــاد و فرهنگ 
مانده اند و دارند بازســازی می شوند، 
می دید و حــس می کرد، امروز عمق 
ظهور و بروز این ها را درک نمی کرد؟ 
آوینی که نســبت به بازســازی این 
جریــان در ســال های 68 بــه بعد، 
آن قدر حســاس بود و این همه مقاله 
به عنوان  سروش«  »عبدالکریم  علیه 
ســردمدار نئولیبرالیسم روشنفکری 
در آن مقطع نوشــت؛ در سال های 
68، 69، 70، 71 آن آوینی اگر امروز 
البته آوینی بازســازی  را می دیــد، 
اقتصاد و سرمایه داری را در سال 68 
به بعد دیده بود ، آن آوینی در مقابل 
این فضا چه می کرد؟ قطعاً مســئله 
مقابله با »جنگ نرم« را محور اصلی 
خــودش قــرار مــی داد و محــور 
تکمیلی اش هم این بود که به تئوری 
پردازی در خصوص رســیدن به یک 
نوع مدل نظام اقتصادی که بتواند ما 
را از ســلطه ســرمایه داری لیبرال و 
نئولیبرال مســتقل کند؛ بــه این ها 
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اندیشمند  آوینی،  می اندیشید. چون 
و متفکر بود؛ متفکر والیتمدار دوراِن 
گذار بــود؛ والیت مــداری اش او را 
پایبند به آرمان های انقالب می کرد. 
متفکــر بودنش او را به این ســمت 
می راند که بیندیشــد به چالش ها و 
مسائلی که هست و چون چالش های 
ما عمدتــاً یــا اصلی ترینــش، اآلن 
»جنگ نرم« است و جنگ اقتصادی 
مــا؛ مضمون جنــگ اقتصــادی ما 
چیست؟ مضمونش این است که ما 
باید به نقطه ای برسیم که اقتصاد ما 
بتوانــد در عین این کــه مؤلفه های 
وجودی خودش و اقتدارش را حفظ 
می کنــد، بتوانــد تا حــدود زیادی 
مســتقل از نظام جهانی باشد که هر 
عطســه نظام اقتصــاد جهانی یا هر 
شــیطنت آن ها ما را در داخل به هم 
نریزد. خــب، این پیــش از هر چیز 
نیازمند یک تئوری اقتصادی اســت؛ 
برای اقتصاد مقاومتــی، باید به این 
فکر کنیم که اقتصاد فعلی چیست و 
چه ماهیتی دارد. اقتصاد فعلی ایران 
که مــا را این طور وابســته و عاجز و 
درمانده در مقابل آن ها کرده، اقتصاد 
ســرمایه داری شــبه مدرن است. ما 
باید این را بشناسیم؛ راه عبور از آن 
را بفهمیم و مــدل جایگزین برایش 
ارائه دهیم. این ها کارهای یک متفکر 
دوران گذار اســت.  پــس به عنوان 
جمع بندی، دو تا مسئله اصلی است: 
یکی در عرصه اندیشه پردازی، و دوم 
اندیشــیدن به مقابله با »جنگ نرم« 
که البته وجهی از این مقابله با جنگ 
پردازی هاســت.  تئوری  همین  نرم، 
»جنگ نرم« دو محــور اصلی دارد: 
یکی روشــنفکران هستند در فضای 
نشــر کتاب، فضای ســینما، فضای 
تئاتر، فضــای گالری هــا و هنرهای 
تجســمی، فضای موســیقی، فضای 
مطبوعات، فضای رسانه های مجازی، 
و یکی هم علوم انســانی و ُمبلّغان و 
و  تکنوکراتها  هستند؛  کارگزارانشان 
بروکرات هایی کــه جهان بینی علوم 
انســانی را خواســته یا ناخواســته، 
دانســته یا نادانســته، دارند ترویج 
می کنند. ما باید بفهمیم جهان بینی 
علوم انسانی در تقابل ... با اندیشه ها 
و با دیانت ما و با هویت ما قرار دارد و 
حتی با اســتقالل ما. خب، ما باید به 
یــک الگــوی تئوریکی برســیم که 
بتوانیم درعین حال که تا حدودی با 
این علوم انســانی تعامل می کنیم - 
چون ناگزیر هستیم از این تعامل و تا 

حــدودی مجبوریــم اقتضائاتش را 
رعایت کنیم - بتوانیم در آن تصرف 
کنیم. همیــن کار را در هنــر باید 
بکنیم، همیــن کار را در ُرمان باید 
بکنیــم، همیــن کار را در ادبیات، 
ســینما و در تمام این عرصه ها باید 
انجام بدهیم. این یک وجه ماجراست؛ 
و یک وجه دیگرش هم این است که 
بتوانیم با تقابل و با حمله گسترده ای 
که این ها از طریق روشــنفکران در 
عرصه رسانه ها و مطبوعات و کتاب و 
... به مــا کردند، مقابلــه کنیم. یک 
واقعیتی است که بازار نشر کتاب ما 
دست این هاست. یک واقعیتی است 
بــازار مطبوعــات ما دســت  کــه 
این هاست. یک حقیقت دردناک تری 
است که مســئولین وزارت ارشاد ما 
یا نمی دانند، ولی  نمی دانم می دانند 
کاری بــرای ایــن کار نمی کنند. و 
نه فقــط حمایــت نمی کننــد، بلکه 
خودی ها را تضعیف می کنند! حرکت 
بسترســازی برای تهاجــم فرهنگی 
متأســفانه در قلب وزارت ارشــاد ما 
وجــود دارد ، همچنان کــه در قلب 
وزارت علوم ما هم وجود دارد. این ها 
چالش های ماســت. ایــن چالش ها، 
عمدتاً ســنخ تئوریک دارد. حتی آن 
زمــان کــه مــا بــه اقتصــاد هم 
وقتی  است.  تئوریک  می اندیشــیم، 
تئوری مدون شد، آن وقت مشکالت 
اجرا پیش می آید که حاال مسئولین، 
آنجا وجه عملی پیدا می کند. آوینی 
اگر بود به این هــا فکر می کرد؛ چرا؟ 
چون این ها مسائل دوران گذار است 
و چــون او متفکر دوران گــذار بود. 
آوینی دغدغه اش از ابتدا این ها بود و 
چون مســئله این اســت که اگر ما 
نتوانیم این مســائل را حــل کنیم، 
خدایی نکرده ممکن است که آسیب 
ببینیم و شکســت بخوریــم و این 
شکســت خیلی نتایج تلخی خواهد 
مســئله  این یک  بنابراین،  داشــت. 
جدی اســت چون من وقتــم تمام 
اســت؛ بیش تر از این سعی می کنم 
که صحبت نکنم؛ فقط چیزی را که 
حس می کنم و می بینــم و صادقانه 
احســاس رنج و نگرانــی می کنم را 
می گویــم. واقعاً، کنترل بازار نشــر 
کتاب در دســت جریان روشنفکری 
جریان  رسانه ای  غلبه  حقیقتاً  است، 
عرصــه  در  روشــنفکری  معانــد 
مطبوعات بسیار قوی است، و قوی تر 
از ما هســتند. حقیقتــاً، در فضای 
عمومی دانشــگاه های ما در سیطره 

جهان بینــی علوم انســانی اســت؛ 
از سکوالریسم!  برخاسته  جهان بینی 
جهان بینی، دشــمن دیانت اســت. 
این یک حقیقت است، می شود روی 
آن بحث کرد؛ بنــده حاضرم در هر 
مناظره ای در این زمینه شرکت کنم. 
بحــث روشــنفکری بحــث این که 
چهارتــا آدم فقــط می نویســند و 
می گوینــد و بگذارید حرفشــان را 
یــک جریان  بحث  نیســت.  بزنند، 
که  است  ســازمان یافته ای  نیرومند 
دقیقاً اهداف از قبل تعیین شده ای را 
دنبال می کند و این ها به شکل های 
مختلف این کار را درگذشــته ها هم 
کردند. چه در ایران و چه درجاهای 
دیگر. پس مسائل ما مسائل جدی و 
حساسی در عرصه فرهنگ و اقتصاد 
اســت که عمدتاً هــم بــه تقابل با 
روشنفکری و اقتصاد سرمایه داری و 
تکنوکرات های ُمبلّغ علوم انسانی در 
نظام دانشگاهی برمی گردد. اگر ما در 
باشیم، آن وقت  ناموفق  این عرصه ها 
ممکن اســت کــه دســت آوردهای 
سیاســی مان را هم خدایی نکرده از 
دســت بدهیــم و توجه کنیــد اگر 
دســت آوردهای سیاســی نظــام و 
انقالب در این 35 ســال برود، فقط 
یــک نظام و یــک تجربه سیاســی 
نیست که می رود؛ استقالل ما، عزت 
ما، وحدت ملی مــا و حتی تمامیت 
ارضی ما؛ چون تجزیه تمامیت ارضی 
ما در برنامه ریزی امپریالیسم ها برای 

ما اســت. فراتر از آن هم هویت 
میــراث  و  دینــی 

و  تشــییع 

زحمات 500 ســال روحانیت شیعه 
در حفظ و ترویج تشــییع در ایران. 
همــه این هــا در مــرز خطــر قرار 
می گیرد. این مســائل بسیار جدی 
است و روزی که آوینی در غربت، در 
مقاالتش در این خصوص می نوشت، 
من گمان می کنــم که این چیزها را 
می دید و در حرف هایی هم که با وی 
می زدم، می دیدم که این نگرانی ها را 
را  نگرانی هایــش  از  بعضــی  دارد. 
نمی توانم بیان کنــم، چون در مورد 
بعضی اشــخاص و چهره هاســت و 
شــاید گفتنش درســت نباشد و یا 
اصاًل به هــر حال نشــود گفت. اما، 
گمان می کنم که کانون توجه آوینی 
اگر روزی بــود این ها می بــود و ما 
آوینی متفکــر، آوینی حکیم، آوینی 
مبارز و مقابله کننــده با جنگ نرم، 
آوینی مجاهد بصیر را باید بشناسیم. 
این متن اصلی آوینی اســت که به 
نظر من گم شــده اســت. این متن 
اصلی است که در جامعه باید پخش 
شود و در کتاب های درسی هم باید 
وارد شود. معذرت می خواهم و تشکر 
می کنــم که به عرایــض بنده توجه 
کردیــد. با ذکــر صلــوات و قرائت 
فاتحــه ای برای شــهید آوینی ونیز 
فاتحه ای برای )به نظــر من( اولین 
غرب شناس دینی جّدی ما- آیت اهلل 
شــهید شــیخ فضل اهلل نوری)ره(- 

مجلس را تمام می کنیم.
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