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سينما يكي از محصوالت تكنولوژيك تمدن غرب است 
و از اين نظر هرگز نمي توان حقيقــت آن را مجرد از 
مجموعه كلــي تمدن غرب شــناخت. »غرب« داراي 
وحدت و كليت است و غفلت از اين معنا، بدون ترديد 
غفلت از حقيقت تاريخ و كيفيت تحقق تاريخي اشياء و 
وقايع است. قصد ورود تفصيلي در اين بحث نيست، اما 
از آنجا كه براي معرفت يافتن نسبت به سينما، الجرم 
بايد آن را چون ثمره اي از شجره تمدن غرب نگريست، 
ناچار نگارنده اين مقدمه را براي مقاله خويش اختيار 
كرده اســت. آنها كه بــراي »هنر« معنايــي مقابل 
»تكنولوژي« قايل هستند، ممكن است از اين سخن 
كه سينما يكي از محصوالت تكنولوژيك تمدن غرب 
است، برنجند؛ اما قصد نگارنده از اين گفته دامن زدن 
به آتش اينگونه بحثها نيســت. در اين عصر، استفاده 
درست از الفاظ به راســتي معضل بسيار بزرگي است. 
الفاظ از معنا تهي شده اند و جز پوسته اي خالي، از آنها 
باقي نمانده اســت و در غالب موارد مفاهيمي وارونه 
يافته اند. براي پرهيز از ورود در اينگونه مباحث، در آغاز 
گفتار، بهتر است سينما را »هنر تكنولوژيك« بناميم و 
بحث در اطراف مفاهيم و الفاظ »هنر« و »تكنولوژي« 

را به فرصتي ديگر واگذار كنيم. 
فرازی كه بيان شــد، آغازين جمــات مقدمه بحث 
تاماتی در باب سينماست كه از شماره گذشته، سخن 
در خصوص آن را شــروع كرديم. البته با اين توضيح 
كــه نگارنده بر اين موضوع واقف اســت كــه به طور 
حتم نخواهد توانســت ُمضاف بر نوشته سترگ »سيد 
شــهيدان اهل قلم« نكته ای بيان يــا حتی توضيح و 
توصيف نمايد و اين تاش، تنها در راستای باز نمايش 

اهميت فوق العاده متن مورد اشاره است.
در فراز آغازين بحث، شهيد آوينی  برای روشن شدن 
مصداق سخن خود در مقام ارائه تعريف از كد واژه های 
اصلی سخن  يا همان ترمينولوژی بحث برمی آيد. اين 
كه در مقاله  بناست به چه  وجهی از سينما پرداخته 
شــود، بنيان نظری ارائه تعريف مورد قبول در گفتار  
فراپيش را تشكيل می دهد. از اين رو، اشاره زود هنگام 
به وجه تكنولوژيكال سينما در ابتدای سخن، بيش از 
همه شايد نمايانگر اين موضوع باشد كه نگارنده قصد 
دارد نگاهی مبنايی به خاســتگاه فيزيكال و به طريق 
اولی محتوايی موضوع بحث، يعنی ســينما را داشته 

باشد. 
 براين اســاس،  وقتی ايــن پديده را يكــی از مظاهر 
تكنولوژيك تمدن غرب معرفی می نمايد، به اين دليل 
نيست كه او ســينما را پديده ای عاری از احساس و 
خيال و هنر و صرفــاً تكنولوژيك بداند؛ بلكه بر مبنای 
مقالــه و مطالبی كه بناســت در آن توصيف و تبيين 
گردد، به دنبال نزديكترين وجه از خصوصيات ماهوی 

سينما گشته كه تطبيق بيشتری با موضوع گفتارش 
داشته باشد؛ چه اينكه او پيشتر ها و قبل از نگارش اين 
متن به وجوه ديگر سينما از جمله وجه خيال انگيز و 
توّهم آفرين و داســتان ُمصّور و متحرک بودن و غيره 
اشاره داشته است. به عنوان مثال در مقاله »جذابيت 

در سينما« می گويد:
تماشاگر ســينما در »توهمی از يك واقعيت« غرق 
می شــود و در يك »بازی شــبيه زندگی« شــركت 
می كند، بی آنكه رنج های آن زندگی دامن او را بگيرد. 

)ر.ک.: مقاله جذابيت در سينما، سيد مرتضی آوينی(
او بر اين باور اســت كه بخش عمده جذابيت سينما، 

مديون همين توهم واقعيت می باشد:  
جاذبيت سينما از جانبی به داســتان برمی گردد، از 
جانبی ديگر به تصوير، از جانب سوم به اين ملغمه ای 
كه از تركيب داستان و تصوير پديد آمده و می تواند 
توهمی از واقعيت را ايجاد كنــد. اين ملغمه ديگر نه 
داستان اســت و نه تصوير؛ ماهيتی ديگرگونه يافته 
است. نه آرد است و نه شكر؛ حلواست.  )ر.ک.: همان( 
و لذا بر اين باور اســت كه اين جذابيت بيش از همه 

ريشه در فطرت انسان دارد: 
اگر اين توّهم واقعيت يا واقعيت ســينمايی، سيری 
داستانی به خود نگرفته بود، باز هم اين همه جذابيت 
نداشــت. جذابيت ســينما در آنجاســت كه چنگ 
آويزهايی در فطرت ما يافته است و فی المثل درباره 
داستان بايد گفت كه بشــر از آنجا كه در نسبت بين 
مرگ و زندگــی و مبدأ و معاد و نســبتی كه بين او 
و زمان برقرار می شــود وجود پيدا می كند، به ســير 
داستانی و قصه و تاريخ گرايش دارد و به همين علت 
است كه جذابيت قصه و داستان و تاريخ برای انسان 
امری فطری است، يعنی ريشه در فطرت انسانی دارد. 
اگر بشر نمی مرد و جاودانه بود، عاقه ای هم به قصه 
و تاريخ نداشت.   )ر.ک.: سخنرانی منتشر نشده سيد 

مرتضی آوينی به نقل از »رجانيوز«( 
و نيز در بــاب عنصر خيال، بر اين باور اســت كه اين 
عنصر از ذاتيات سينما و هنر به حساب می آيد و بدون 
اين عنصر، تصور وجه هنری سينما و تصوير غير ممكن 

است:
تكنيك ســينما از   همان نخستين مرحله كه انتخاب 
يك طرح داســتانی يا داســتان گونه اســت خود را 
منكشــف می كند، هرچند اوج انكشــاف تكنيك در 
مرحله ای است كه فيلمنامه به فيلم تبديل می شود، 
اما از همين اولين مرحلــه فيلم با تصرف در واقعيت 
شكل می گيرد، چرا كه متكی بر تخيل است.  )ر.ک.: 

مقاله »تكنيك در سينما«؛ سيد مرتضی آوينی( 
اما با اين حال او همواره تذكر جدی در خصوص خيال 

می دهد: 

باز هم تأملی در ماهیت سینما
سید محمد حسینی
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تخيل بال پرواز اســت؛ وحی و الهــام هم می توانند 
رحمانی باشد و هم شيطانی، خيال هم می تواند مثل 
كبوترهای سفيد در آســمان آبی حريت پرواز كند و 
هم می تواند مثل خفاشی سياه از سقف مغازه تاريك 
نفس اماره وارونه آويزان شــود. خيال هم می تواند 
براق بلند پرواز معراج انســانی باشد و هم َخِر دجال 
مركوب نفس اماره؛ هرجا كه خيال رفت، پســنديده 

نيست. )ر.ک.: مجموعه جمات كوتاه شهيد آوينی( 

توضيح و توصيف عنصر خيال، بستگی تام به تعريف ما 
از عناصر ســه گانه ديگری دارد كه مجموعاً و در كنار 
خيال، چهار وجه از مراتب وجودی بشــر در ســاحت 
اصابت بــا معرفت را تشــكيل می دهنــد. از اين رو، 
ناگزيريم به اجمال اين چهار وجه را تشريح و برخی از 

موارد آنها را مورد اشاره قرار دهيم.
نخســتين عنصری كه می بايســت در اين ســاحت 
بررســی و مورد توجه قرار گيرد، عنصر »وهم« است 
و تفــاوت آن با حوزه »خيال«. وهــم، بی گمان يكی 
از موهبت های مهم الهی به بشــر است؛ عالمی كه در 
آن تعينات و صور وجــودی جايی ندارد و تنها جايگاه 
مفاهيم اســت. عالم وهم، عالم معانی و مفاهيم است 
و در اين ســاحت، صورت ها و اشكال وجود ندارند. بر 
خاف عالم خيال كه عالم صورت است و همه آنچه كه 
در آن شكل می گيرد را می توان تصور و تصوير كرد و 
اساساً هنر و هنرمند كارشان همين طی كردن فاصله 

ميان تصوير و تصور است. 
عالم خيال، موهبت بزرگ الهی است؛ عالمی كه خواب 
ندارد و در تمام طول حيات ما انسانها مستمراً در حال 
توليد و باز توليد است و بسته به ميزان خرد و عقانيت 
انسان، جنس توليداتش تغيير می كند؛ اما اينكه دچار 
كهولت يا خستگی گردد، محال است. از اين رو، خيال 
را می توان اصلی ترين شــاخصه انســانی در نيل به 
ساحت هنر دانست و آن را بُن مايه اصلی هنر ورزی به 
حساب آورد. انسان حتی زمانی كه در خواب غوطه ور 
است، خيال بيداری دارد و خيال او با مباحث اكتسابی 
روزمره يا علمی نسبتی مستقيم دارد. اما ساحت خيال 
دو تعبير مختلف را در خود دارد. خيال گاهی موجب 
فرو كاست آدمی به جايگاهی می شود كه خداوند آنرا 
»ُمختال« می نامد و صريحــاً در قرآن كريم بيان می 
كند كه چنين فردی مورد محبــت خداوند قرار نمی 

گيرد: 
إِنَّ اهللَ الَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاالً َفُخوًرا. )نساء 36(

ُ اَل  لَِكْيَا تَأَْسْوا َعلَی َما َفاتَُكْم َواَل تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َواهللَّ
يُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ. )حديد آيه 23(

َک لِلنَّاِس َواَل تَْمِش فِی اْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ  َواَل تَُصعِّْر َخدَّ
َ اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ. )لقمان آيه 18( اهللَّ

و گاه در كام وحی برای شــعر كه اصلی ترين پايه و 
مايه آن خيال است، تخصيص می خورد كه:

َُّهْم في  ُكلِّ واٍد  ِبُعُهُم الْغاُووَن224 أَ لَْم تََر أَن َعراُء يَتَّ َو الشُّ
َُّهْم يَُقولُوَن ما ال يَْفَعُلوَن226 إاِلَّ الَّذيَن  يَهيُموَن225 َو أَن
َ َكثيراً َو انَْتَصُروا  الِحاِت َو َذَكــُروا اهللَّ آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
ِمْن بَْعِد ما ُظلُِموا َو َســَيْعلَُم الَّذيــَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنَقلٍَب 

يَْنَقلُِبوَن227 .  )سوره شعرا( 
مگر آنها كه ايمان آورده و عمل صالح انجام می دهند. 
با اين حساب، می توان گفت عنصر خيال، تيغی دو لبه 
است كه هم می تواند موجب گمراهی بشر شود و هم 
می تواند در خدمت قوای وجــودی او، راه را برای نيل 
به سعادت تسهيل كند. توضيح بيشتر در اين زمينه را 
موكول به آينده می كنم؛ چرا كه در خال مقاله باز هم 
به عالم خيال سر خواهيم زد و در خصوص آن سخن 

خواهيم گفت.
اما عنصر بعدی »عقل« اســت؛ عقل می تواند مبنای 
حركت بشر و چراغ راهنما و دليل او باشد. وجود عقل 

در لفافه خلق آثــار هنری به حدی جدی اســت كه 
كتمان آن شايد بتواند مبنای كتمان كليت هنر گردد؛ 
چه اينكه هنر در ذات خود دارای رسالتی دوگانه است؛ 
هنر تنها موجود هستی اســت كه هم زمان به دو نياز 
بشری پاسخ می دهد: يكی نياز  بشری در حوزه زيبايی 
دوســتی و جمال و ديگری نياز انسان در حوزه كمال 
جويی و موال انديشــی. به عبارت ديگر، تا زمانی كه 
يك اثر هنری نتواند حس ذوق و لذت جمال طلبی را 
در انسان تحريك كند، هنر نخواهد بود و تا زمانی كه 
نتواند به نياز كمال جويی  و معرفت طلبی بشر پاسخ 
دهد، انسانی به حساب نمی آيد. تحقق تام اين موضوع 
را می توان در يــك مراعات نظير شــگفت انگيز در 
هستی جستجو كرد. اين كه می شود هم عاشقانه در 
جمال عالم نگريست و هم عاقانه در نظام عالم، نشان 
از اين اســت كه درهم بافتگی ذوق و معرفت در آدم 

مديون درهم تافتگی زيبايی و حكمت در عالم است. 
سخن در باب عقانيت هنر و عقانيت در ساحت هنر، 
بحثی مجادله برانگيز است كه به فراخور مقاله باز هم 

به آن پرداخته خواهد شد.
اما عنصر چهارم عالم »حس« است؛ احساسات و ذوق 
آدمی كه اولين محرک انســان در توجه به ســاحت 
هنر به حســاب می آيد و نخســتين فضايی است كه 
در برخورد آدمی بــا عالم هنر برانگيخته می شــود. 
هنر زمانی هنر اســت كه بتواند دلی را بلرزاند و باعث 
تحريك حسی در انسان شود و بر مبنای اين تحريك، 
اســتقرار و قراری را ايجاد نمايد كه انسان را مجاب به 

ايستادن و تامل كردن كند.
با اين حســاب، در يك جمع بندی كوالژ گونه شايد 
بتوان مسامحتاً تعريفی كلی از سينما اراده كرد كه مد 
نظر آوينی و بسياری از متفكرين هم عصر او می باشد؛ 
تعريفی كه خصوصيات سينما را در يك فراهم آوری 
كوالژ گونه در كنار هم مــی چيند و نمی تواند ادعای 
بيان مبنايی داشته باشد و صرفاً خصوصيات و صفات 
را در كنــار هم به نظاره می نشــيند تا شــايد بتواند 
مخاطبش را فارق تكلف های مرسوم در حوزه تعاريف 
پديده های علوم انسانی با سينما و ساختار محتوايی 
آن آشنا كند. اين تعريف شايد داللت بر همين جمله 

مشهور داشته باشد كه:
»ســينما وهــم مخيــل مصــور مصــوت متحرک 

تكنولوژيكال است.«
در اين ميان آنچه در ابتدای مقاله تاماتی در ماهيت 
سينما مد نظر شهيد آوينی قرار دارد، وجه تكنولوژيك 
سينماســت و با اين خصيصه مقالــه را آغاز می كند. 
او بعد از اشــاره به اين نكته كه سينما يكی از مظاهر 
تكنولژيــك تمدن غرب اســت، بافاصله موضع خود 
را در مورد غرب چنين بيان می كنــد كه بر اين باور 
اســت كه غرب در ذات خــود، دارای وحدت و كليت 
می باشد. وحدت و كليت غرب، موضوعی است كه در 
دهه هفتاد مبنای بسياری از مجادالت فلسفی و بعضاً 
مطالعات شناختی ما را در حوزه غرب شناسی تشكيل 
می داد و به نظر می رسد هنوز جای تامل فراوان دارد؛ 
ازاين رو، بحث در خصوص اين موضوع را كه توســط 
شهيد آوينی به عنوان پيش فرض ورود به مقاله لحاظ 

گرديده، به نوبت آينده موكول می كنيم. 
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روشنفکری و روشنفکرمآبی
روشــنفکری، هم چون تکنولــوژی و مدرنیته، 
یکی از محصوالت غرب اســت کــه به دنبال 
شــیفتگی و مرعوبیت فکرهای غرب زده ی قشر 
عافیت طلب فرنگــی مآب، به ایران واردشــده 
اســت. ایــن منورالفکــری یــا انتلکتوئلیزم1، 
کــه از عمق نیازهــا، خواســت ها، اقتضائات و 
اندیشــه های مردم برنخواسته اســت، ما را به 

همان جزیره ای سوق داده که غرب برخالف 
ما - البتــه با پشــتوانه تحــوالت فکری، 

مطالبات  اجتماعــی،  فرهنگی-  زمینه هــای 
مدنی و تغییرات اقتصادی و سیاسی- بدان 

دست یافته اســت و همان زبان مشترکی 
را دارد که متفکــران غربی دارند و از 

همــان ادبیاتی بهره مند  اســت که 
نظریه پردازان غربی برای معضالت 

خــود، از آن اســتفاده می کنند. 
گرچــه ایــن نماینــدگان 

از  مواجب،  و  بی جیره 
خود،  ناصالح  ســلف 

بوده اند  عقب مانده تــر 
دیرفهمی ها،  دلیــل  به  و 
وابســتگی  و  کج فهمی ها 
بــه ترجمه متون دســت 
چندم یــا منســوخ مولود 

غــرب،  یعنــی  خــود، 
یک  حداقل  همــواره 

آنان  نظریــات  از  قرن 
فروشــی  فضل  عقب تــر 

کرده اند و به دنیا نگریسته اند. 
از ســوی دیگر، تاریخ روشــنفکری در ایران 

نشــان می دهد که هیچ گاه در این ســرزمین، 
پایگاهی ریشه دار نداشته اند و هرگز زبان و نیت 
ایشان همراه و همســاز با دانشوران و متفکران 
زیســت بوم فرهنگی اجتماعی ایران زمین نبوده 
است و اگر شــواهدی برای انحراف یا تضاد با 

بدنه ی آگاه جامعه، یا حتی خیانت و وابســتگی 
آنان بــه قطب هــای فکری شــرق و غرب، یا 
فراماسونری  اندیشــه های شــیطانی هم چون 
نداشــته باشیم- که اســناد تاریخی و اعترافات 
عناصر شــاخص این گروه، موارد مثبت بسیاری 
بــرای آن دارد- هرگز نمی توان روشــنفکران 
نماینده  را  ایرانــی 

قاطبه 

مردم ایران دانســت و مطالبــات آنان را همان 
مطالبات حقه و مشــروع جامعــه فرض نمود و 
حتــی کارنامــه گروه های اجتماعی شــاخصی 
که موجبــات تحوالت عمده سیاســی ایران را 
از دوران مشــروطه تا انقالب اســالمی فراهم 
آورده اند، گــواه بر این مطلب اســت که کم تر 
رنگ و لعاب روشــنفکری و روشنفکران در آن 

مشاهده می شود. 
درنتیجه، مفهوم روشــنفکری شامل ارزش های 
خاصی چون اومانیســم، لیبرالیسم، سکوالریسم 
و مدرنیســم اســت کــه به هیچ وجــه قرابتی 
با فرهنــگ اســالمی- ایرانی ما نــدارد؛ ولی 
ازآنجاکه از مشــروطه به بعد، بنیان فرهنگی 
ما متزلزل گشته و در یک ازخودبیگانگی و 
بی هویتی محِض مبتنی بــر تقلید محض 
یا التقاط بینشــی و نگرشی، یا اشتراک و 
آمیختگی ساده لوحانه و سطحی از غرب 
روشــنفکری  مفهوم  بود،  استوارشــده 
در ایــران نضــج گرفت و مایــه تبختر 
یا تفاخر قشــری گردید که بــا تصنع و 
تکلف خاص خویش، بیمــار بودند و تنها 
جلوه های  ســاختن  نمایان  بیماری شــان 
مدنیت غربی- البتــه فقط در زبان، ظواهر 
و ســطوح  زیریــن و نه در مبنــا، اصول و 
زیربنای شاکله فرهنگی- را در زندگی فردی 
یا جمعی و به خصوص در هنر و ادبیات داشتند. 
گرچــه این جریــان در ادبیات ایــران زودتر و 
گســترده تر ســریان یافت و کم تر و بطئی تر در 

سینما رخ نمود. 

سینمای ایران 
وضعیت ورود و رســوخ ســینما در ایــران نیز 
شــباهت بســیاری به رخنــه روشــنفکری و 
مدرنیزاسیون دارد. بر کســی پوشیده نیست که 
ســینما از بدو ورود، با دربار و اشــراف ارتباط 
و پیونــد برقرار کرده و باهــدف تفّنن و تفرعن 

تبارشناسی سینمای طبقه حساس
مروری گذرا بر مؤلفه های اصلی روشنفکری در سینامی ایران 

یوسف سیف زاد

    اشاره: 
        سینمای روشــنفکری در تداوم مفهوم روشــنفکری یا منورالفکری، محصولی وارداتی از غرب اســت و در ذات خود، تجلی مدرنیته بوده و نفسانیت انسان 
تسخیرشده از نفس شیطانی را تبلیغ می کند. گرچه سینمای شبه روشنفکری از ثبات اندیشه و تکنیک در بیان مضامین و سبک، برخوردار نیست، اما از مؤلفه های 
یکســان و یکنواختی برخوردار است که طیف خاصی از سینماگران را به خود مشغول داشته اســت. مؤلفه هایی هم چون مردم گریزی، دین ستیزی، سکوالریسم، 
اومانیسم، نهیلیسم و... که در این سلسله مقاالت به تبیین و بازشناسی عناصر مشــترک و مضامین مألوف و تکراری این سینما با بیان مصادیق سینمایی و در آثار 

سینماگران شاخص آن هستیم.
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از زمان قاجاریــه ) از طریق مظفرالدین شــاه2 
به عنــوان کاالیی تجملی و ابــزاری برای تغییر 
جامعه از ســنت به مدرنیسم( به ایران راه یافت. 
اما ســینما در حقیقــت، تجســم روح مدرنیته 
اســت و همانند همه تکنولوژی های دیگر، که 
برخی افراد فقط با ابزار و اســبابش فریفته اش 
شده اند، فرهنگ و الزامات خود را به همراه دارد 
و موجبیــت و مرعوبیت آن خیره کننده اســت و 
چشمان ســفیدش3، آتش به قلب ها و روح های 

بسیاری زده است. 
در ســینمای ایران به خصوص در دوره پهلوی، 
به تدریــج دو جریــان غالب »فیلم فارســی« یا 
همان »جریــان اصلی« که در همــه دنیا رواج 
دارد، بــا طرفــداران بیشــتر؛ و یک ســینمای 
روشــنفکر زده با مخاطبان خاص شکل گرفت. 
جریــان رایج و جاری برای جــذب مخاطب، به 
سراغ ســینمای تجاری، بازاری و گیشه ای و یا 
»آبگوشتی« رفت و ســینمایی مبتذل و تجارتی 
که با تکیه بر رقص، آواز، فحشــاء، لمپنیســم، 
و ... مبتنــی بر ذائقــه ای که »تفــرج گاه نفس 
اماره«4بود، ایجاد کرد و فقط ســعی در افزایش 

سهم خود در گیشه داشت. 

در غرب نیز ســینما بــه دلیل جنبــه صنعتی و 
تجاری سینما، پس از دوره سرمایه داری و برای 
کسب منافع، باهدف بازگشت سرمایه و کاهش 
هزینه و اســتفاده از ابزارهایی مانند ستاره ها و 
قهرمانــان، برای فــروش بیشــتر و البته برای 
تغییر ذائقه ها، تأثیرگذاری بــر اذهان و تبلیغات 
ناخودآگاه از سوی ســرمایه ساالران به خدمت 
گرفته شد. دراین باره »آرنولد هاورز« می نویسد: 
» ســاختار جامعه صنعتی جدید، نظم ماشــینی 
زندگی شــهری، انطباق اجتناب ناپذیر، اما عمدتًا 
غیرارادی و ناآگاهانه فرد با شکل های مشترک 
رفتار، انسان ها را به داشــتن ذهن دسته جمعی 
یا توده ای ترغیب می کند؛ و ایــن حالت در اثر 
فعالیت مطبوعات، رادیو، ســینما، انواع آگهی ها، 
پوســترها و درواقع، آنچه چشم می بیند و گوش 
می شنود، دائمًا تشدید می شود. واقعیاتی که باید 
موردتوجه قرار گیرند، مسائلی که باید تصمیمی 
درباره آن ها گرفته شــود، و راه حل هایی که باید 
پذیرفته شوند، به شکل یک کل در اختیار مردم 

گذاشته می شوند که یکجا بلعیده شوند.«5
جریان دیگری از دل همین ســینمای تجاری و 
تبلیغی نضج گرفــت؛ جریانی که جرقه هایش نه 
از سر ذوق و دل مشــغولی، بلکه از سر تجربه و 
نمایش و جلوه گری، و گاه وبیگاه با حمایت های 

دولتی و شبه دولتی بود و  سینمایی شکل گرفت 
که به آن ســینمای روشــنفکری یــا مؤلف نام 
نهاده اند؛ سینمایی که ادعای متفکرانه و خواص 
بودن از آن بر می خواست و توده مردم با چنین 
ســینمایی ارتباط برقرار نمی کردند. سینمایی که  
متفکرنمایی و ادعای فهم و شعوِر فوق مخاطب 
دارد6 و به دلیل آوانــگارد بودن با مردم میانه ای 
ندارد و حتی بی اعتنا به جذابیت و مخاطب است 
و مــردم در فضایی آزمایشــگاهی و گلخانه ای 
اندیشــه هایش  پروراندن  برای  ســوژه ای  فقط 

هستند؛ نه واقعیتی ورای تفکر آنان. 
بنابراین، این دو جریان پیش از انقالب اسالمی 

در سینمای ایران حاکمیت داشت:
»پیش از انقالب نیز همین دو مصداق از سینما 
در برابــر یکدیگر قرار داشــتند: یک ســینمای 
متفرعن روشــنفکری زده بی اعتنــا به مردم در 
مقابل یک »ســینمای تجارتی« کــه از آن با 
عنوان »ســینمای آبگوشتی«]فیلم فارســی[ یاد 
می شــود؛ »طبیعــت بی جــان« در برابر »گنج 

قارون«.7
گرچه ســینمای فیلم فارســی به دلیل مضامین 
سخیفش پس از انقالب منسوخ شد، ولی ابتذال 
فکری سینمای روشــنفکری هم چنان به عنوان 
بُِت غالب، بــا معیارها، مؤلفه هــا و نمایندگانش 
عرض اندام می کنــد و هنوز هّمِت ابراهیمی- در 
سطوح مدیریت فرهنگی- هنری یا جریان های 
فیلم ســازی متعهد و مســتقل-  در ســینمای 
ایران برای شکســتن این بُت یافت نشده است. 
ســینمایی که راه خود را به ناکجاآباد می پیماید 
و به هیچ اصل و قاعده ای جز »حدیث نفس« و 
تظاهرات خودبسنده ی نفِس زمینی و شطحیات 

و ترشحات و سفسطه های آن، پایبند نیست:

»و بعد از پیروزی انقالب ســینمای آبگوشــتی 
از بین رفت، اما آن دیگری بــا همان مظاهر و 
مصادر و هویتی که پیش از انقالب داشت، باقی 
ماند. امــا از ابتذالی که در »ســینمای متفرعن 
روشــنفکری زده بی اعتنا به مردم« وجود دارد، 
غافل اند . و البته این سینما فقط به مردم نیست 
که بی اعتناســت، فرهنگ، تاریخ هویت ملی و 
واقعیت حیات اجتماعی این مردم نیز انعکاســی 

در این آینه ی دق ندارند.«8
البته باید اعتراف کرد که یک مســیر روشــن و 
بسیار باریکی در جاده ســینمای ایران نیز گشوده 
شده اســت و  منصفانه نیســت که برخی از آثار 
و فیلم ســازانی را که با تعادل فکــری و روحی، یا 

و توجه خود  التفات  سینمای روشنفکری 
را معطــوف به قضایایــی می کند که در 
محصوِر خودش  و  محــدود  دایره جهان 

یافت می شود. 

ســینمایی که راه خود را بــه ناکجاآباد 
می پیماید و به هیــچ اصل و قاعده ای جز 
»حدیث نفس« و تظاهرات خودبســنده ی 
نفِس زمینی و شــطحیات و ترشــحات و 

سفسطه های آن، پایبند نیست.
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استقالل فرهنگی و اندیشــه و از روی دغدغه و 
تجربه، به دنیای ناشــناخته تکنولوژی و صنعت- 
هنــِر ســینما روی کرده اند و ســعی در بازنمایی 
واقعیت ها دارند و یــا باصداقت در بیان و تکنیک، 
انتخاب سوژه ها، ترکیب بندی و ساختار سینمایی؛ 
درواقع فقط خودشان هستند، را نادیده گرفت. این 
سینما گرچه شاذ است، ولی نمایندگان اندک خود 
را دارد و بارقــه ای از امید را پیــش روی ما ایجاد 
کرده است. ما این ســینما را سینمای روشنفکری 
نمی دانیم، ســینمایی مســتقل و در جســتجوی 
حقیقت می دانیم که سینماگرانش تازه به سرزمین 

ناشناخته ی سینما پای گذاشته اند.

سینمای روشنفکری در ایران
بامطالعه تاریخ ســینمای غــرب، می توان عمق 
تفکر حاکم بــر جریانات درون فرهنگی و مبتنی 
بر ارزش هایشان را در ســینمای آن دریافت. به 
عبارتی، اگر در غرب، ســینمای هنری، مؤلف یا 
روشنفکری شکل می گیرد، مبنای فکری خاصی 
دارد و درواقع حرفی بــرای گفتن وجود دارد و 
فیلم ســاز عرصه ای از ســبک و فرم؛ یا محتوا 
و بیان را به نمایش گذاشــته اســت که تفاوت 
معناداری با دیگران دارد. ســنجش فیلم سازان 
مؤلف غربــی با برخی داعیه داران روشــنفکری 
در سینمای ایران و فاصله عمیقی که میان این 

اندیشمندانه  اندیشه ورزان و آن تجربه های  شبه 
و یــا عالمانه) فارغ از پذیرش یــا عدم پذیرش، 
مقهوریت و مجذوبیت در برابــر آن یا مقاومت 
در برابر تســخیِر اذهان و ارواح سیال بشری، یا 
وابســتگی آنان به حقیقت و درستی یا نادرستی 
آموزه هایشان( همه چیز را آشــکار خواهد نمود. 
کافی است فهرســت برخی نمایندگان سینمای 
روشــنفکری و هنری مانند »فرانسو تروفو«  و 
موج نوی ســینمای فرانســه، فرانســیس فورد 
کاپوال، اورســون ولز، آلفــرد هیچکاک، لوییس 
بونوئل، سرگیی آیزنشــتاین، آندره تارکوفسکی، 
دسیکا یا حتی کوراســاوای ژاپنی را ردیف کنیم 
تا طنز بزرگ نمایندگان سینمای روشنفکری در 

ایران را دریابیم. 
پس اگــر واقع بینانه به ســینمای ایران بنگریم، 
حتــی ردپای این روشــنفکر مآبی نیز نیســت. 
شاید در شــعر و ادبیات مکتوب، این نمودهای 
آشــکار و پنهــان روشــنفکری وجود داشــته 
باشــد،  ولی ســینمای روشــنفکری در ایران، 
رگــه ای خفیــف از تراوش های ذهنــی یا بََدل 
ماهرانــه ای از تجربه هــای تکنیکــی دیگران 

است که با شــیوه های ژورنالیســتی یا تبلیغات 
پروپاگاندایی مشــهور شــده اســت و بنابراین، 
به صورت خفیف  نیز  ایرانی  سینماگران نخستین 
و نامتبحرانــه بــا تبعیت از موج های ســینمای 
روشنفکری در غرب، این آموزه ها را در سینمای 
یا شــاید  ناخودآگاه  به صــورت  جامعه خــود- 
آگاهانه- القاء می کردند. این غرب زدگی ِصرف، 
نشان دهنده بی هویتی است و نه همان مظاهر و 
تجلیات تامه غرب را دارد و نــه تعلق کاملی به 
موطن خویش در او مشاهده می شود. در خألیی 
زیســت می کند و بیرقش با هر ایسمی و سبک 

جدیدی، بی اختیار جهت می گیرد. 
به هرحال، بدون پذیــرش جریانی مؤثر و غالب 
به عنوان سینمای روشــنفکری، می توان اذعان 
نمود که یک خط شبه روشــنفکری در سینمای 
ایران وجود دارد. خط ناپیوسته و پریشانی که در 
عین اتحاد هدف و مضامین، از آشفتگی اندیشه 
و تکنیک رنج می برد؛ اما شــیوه های مرسومی 
برای روشــنفکر جلوه دادن خــود انتخاب کرده 
است. از مهم ترین این شیوه ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
یکی این که ســوژه ای انتخاب می شود که قصه 
آن ها برســاخته ی جهان روشــنفکری و مسائل 
و دغدغه های آنان اســت- کــه معمواًل در رده 
فیلم های هنــری ـ فرهنگی قــرار می گیرد؛ و 
دیگر این کــه آثاری که شــخصیت اصلی قصه 
آن یــک فرد روشــنفکر بــه مفهــوم ارگانیک 
و حرفــه ای بــا اتمســفر فکری خاص اســت. 
گاهی نیــز برخی فیلم ها به این دلیل برچســب 
روشنفکرانه می گیرند که خوِد فیلم ساز به عنوان 
یک روشــنفکر شناخته می شــود؛ نه لزومًا خوِد 
فیلم و فــارغ از پرداخــت قصه یا نــوع فیلم، 
جامعه  اقبال  روشــنفکر موجب  آقای  شخصیت 
روشنفکری به آن می شــود و حتی هیچ چیز اگر 
نداشــته باشــد، چون تراوش های ذهنی » او« 

است، قابل تأمل است!
این ســینما با تحقیر مخاطبــان عمومی و حتی 
بی توجهی معنــادار به ایران و ایرانــی، تنها به 
مخاطبان خارجی می اندیشد و به عنوان توریسم 
از بیرون به جامعه ایرانی نگریسته و سوژه هایی 
را انتخــاب می کند، که رضایت جشــنواره های 
خارجــی را فراهم نماید و میــزان اقبال یا ادبار 
رسانه ها و جشــنواره های خارجی، سنگ محکی 
برای درجه و نشــان روشــنفکری فیلم ســاز و 

دوری از ژرفا و باطن مردم بوده است:
» اصاًل این ســینما، مــردم را مخاطب خویش 
نمی داند؛ چه در داخل کشــور و چــه در خارج 
آن... این ســینما فقط در ظاهر و در حیطه اشیاء 
و فضاها ایرانی اســت و در باطن ماهیتی کاماًل 

غرب زده و استشراقی و توریستی دارد.«9

مؤلفه های اصلی سینمای روشنفکری

می توان  تاریخ ســینمای غرب،  بامطالعه 
درون  جریانــات  بر  حاکــم  تفکر  عمق 
فرهنگی و مبتنی بر ارزش هایشــان را در 

سینمای آن دریافت.
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سینمای روشنفکری التفات و توجه خود را معطوف 
به قضایایی می کند کــه در دایره جهان محدود و 
محصوِر خودش یافته می شود. این سینما حتی از 
بدیهی ترین و روشــن ترین حوادث و رویدادهای 
پیرامونــی عبور کــرده و آن را نادیــده می گیرد؛ 
چنان که انقالب اســالمی ایران، دفــاع مقدس، 
بحران های فرهنگی اجتماعی غرب و وابســتگان 
جغرافیایی اش، ســتمگری اســتکبار در نزاع های 
سیاسی، جنگ های فرقه ای یا تحریم و تهدیدات 
فرهنگی و... هرگز به چشــمان و عواطف حساس 

هنرمندان روشنفکر نمی آید، اما:
»تا دلتان بخواهــد می توان در نقــل نمونه های 
تحقیرآمیــزی کــه از جهــل، ضعف، پســتی، 
مشکالت و مصائب و فســاد و کودنی ما حکایت 
می کند، فیلم هایی را لیســت کرد و تو گویی شبه 
روشنفکران سینماگر این را نوعی سرگرمی و لذت 
احســاس می کنند و بدون شــک حجم باالیی از 
فیلم های ناامیدکننده و سیاه نسبت به جامعه ایرانی 

از بیرون از کشور هدایت می شود.«10
البته بخش عمده این بغض طبیعی است، چون:

»انقالب دینــی در معده ســالم خــود تعلقات 
وهم آمیــز روشــنفکری را از هضــم رابــع نیز 
گذرانده اســت. این سرنوشــت، انصافــًا تقدیر 
محتوم همه روشــنفکران از غــرب وامانده و از 

مردم وامانده است.«11
بنابراین، به تدریج این ســینمای باز هضم شده 
معده ســینمای غرب، از اصــول و قواعدی از 
پیش پذیرفته و نانوشته برخوردار شد و شکل و 

شمایلی یافت که هرکسی را در آن جایی نیست 
و تکــرار و تحریف و تلّون، در کنار شــخص و 
تابوسازی  و  نمادســازی  پرســتی،  شــخصیت 
در آن رواج دارد. برخــی از اصــول موضوعه و 
مؤلفه های اصلی جریان روشنفکری در سینمای 
ایــران عبارت انــد از: اخالق گریــزی و اباحی 
گری، دین گریزی و دین ســتیزی، تیپ ســازی 
فضایی  ناسیونالیسم  بی هویت،  شــخصیت های 
و افراطــی، ســیاه نمایــی و مخالــف خوانِی 
غیرعادالنــه، پیچیدگی تصنعــی و مغلق گویی، 
تکنیــک گرایــی و اصالت فــرم، مرعوبیت در 
برابر مظاهر غرب، جشنواره محوری و ویترینی 

بودن، ضد داســتان بودن، نهیلیسم و اومانیسم، 
روان پریشــی و عدم ثبات در شخصیت پردازی، 
تحریــف و تغییر وقایــع و حــوادث تاریخی و 

اجتماعی، هجو مذهب، سنت و فرهنگ. 
ایــن مؤلفه ها کــه کم وبیش در آثار ســینمای 
موضــوع  می شــود،  مشــاهده  روشــنفکری 
بخش های بعدی این مقاله اســت که به یاری 
خداوند متعال با تعیین مصادیق مشــخص و آثار 

سینمایی مربوط به آن، به بسط و تفسیر تبیینی 
در وجوه ذیل می پردازیم:

الف( مؤلفه های دین گریزانه و دین ستیزانه 
ب( مؤلفه های اباحی گری و اخالق گریزی

ج( مؤلفه های شبه فکری و اندیشه واره
د( مؤلفه های هنری و تکنیکی

ه( مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی با گزینش خاص
والسالم.

پی نوشت:
................................................................................

Intellectualism .1
2. در سال 1900 مظفرالدین شــاه در طی سفری که به اروپا 

داشت، ابزار سینماتوگراف را نیز وارد کرد.
3. این اصطالح را »لوییس بونوئل« مطرح کرده است.

4. تعبیر از شهید »سید مرتضی آوینی« است.
5. کتاب »فلسفه تاریخ هنر«، آرنولد هاوزر، ترجمه سال 1363
6. این جریان معتقد بود شعور بصری مردم پایین است. پس 
باید از مردم امتحان گرفت مثل کاری که در شیراز انجام شد 
و مقابل ســینما از مردم ســؤاالتی انجام می شد و مانند فیلم 

»یک آتش« ساخته ابراهیم گلستان.
7 و 8. آیینه جادو ، ج 3، ســید مرتضی آوینی ،  نشــر ساقی، 

ص5
9. همان، ص 58

10. همان، 58-60
11. آیینه جادو، ج 2، ص 44

نشــان  ایـــران  در  روشنفکری  »تاریخ 
این ســرزمین،  در  می دهد که هیــچ گاه 
پایگاهی ریشــه دار نداشته اند و هرگز زبان 
و نیت شان همراه و همساز با دانشـــوران 
و متفکران زیســت بوم فرهنگی اجتماعی 

ایران زمین نبوده است.«
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آخرين اثر كارگردان پرســابقۀ ســينمای ايران، 
به نحوی نقطۀ بازگشــتی برای وی نيز به شمار 
می رود. افخمی كــه پيش از »آذر، شــهدخت، 
پرويــز و ديگران« فيلم پرهزينــه، طوالنی مّدت 
و البته اكران نشــدۀ »فرزند صبح« را بر مبنای 
برش  هايی از  زندگی امام خمينی)ره( ساخته بود 
و به خاطر ضعف مفــرط اين اثر، آماج انتقادهای 
بی شــماری نيز قرار گرفت، اين بار با اقتباس از 
روی رمانی از همسرش »مرجان شيرمحمدی«، 
فيلم نامۀ »آذر، شــهدخت...« را نوشته و جلوی 
دوربين برده اســت. افخمی كه ســابقاً با ساخت 
»سن پطرزبورگ« نشان داده بود شناخت خوبی 
از طنز دارد، اين  بار نيز به ســراغ طنز رفته تا در 
البه الی رگه های طنزی كه در فيلم جريان دارد، 
داســتان جّدی و نيمه تراژيك خود را بيان كند! 
داستان فيلم ازاين قرار اســت كه همسِر خانه دار 
يك بازيگر مشــهور ســينما به صورت اتّفاقی در 
آخرين فيلم او با وی همبازی می شود و آن چنان 
مورد توّجه منتقدان قــرار می گيرد كه منجر به 
حسادت اين بازيگر شده  و همين مسئله موجب 
تيره شــدن روابط خانوادگی اين زوج می گردد. 

اّما عاوه بر اين موضوع، بازگشت دختر خانواده 
به ايران كه به علّت متاركه  با همسر گياه خوارش 
رخ داده، موجب بروز اتفاقات ديگری نيز در طول 
فيلم می شــود. بهروز افخمی در طی اين سال ها 
با ســاختن فيلم های موردپســند، هر دوره ثابت 
كرده كارگردان باهوشی اســت. فيلم هايی مانند 
»عروس« كــه در زمان خــودش تبديل به يكی 
از پرفروش ترين فيلم های پس از انقاب شــد و 
نيكی كريمی و ابوالفضل پورعرب را در سينمای 
ايران ســتاره كرد؛ يا فيلم »روز فرشته« كه در 
رابطه با موضــوع كمتر مطرح شــدۀ آن دوران، 
يعنی روح و زندگی پس از مرگ ســاخته شد و 
همچنين، فيلم »شــوكران« كه نقطه عطفی در 
كارنامه اين كارگردان محســوب می شود. در اين 
فيلم نيــز افخمی تاش كرده با دســت مايه قرار 
دادن چند موضوع خانوادگی به شــكل موازی و 
پديد آوردن محيط های آشــنا و دلپســند برای 
تماشاگران به سبك فيلم های عليرضا داوودنژاد، 
فيلمــی باب ميل زمانه بســازد. داســتان »آذر، 
شــهدخت...« بيشــتر بر موضوع »تعّصب« تكيه 
دارد و تقابــل ســّنت و مدرنيتــه در قبال اين 

موضوع به تصوير كشــيده شده اســت. فيلم نامۀ 
يكدســت و كارگردانی بدون ســكتۀ اثر، موجب 
شــده فيلم از ابتــدا تا انتهــا از نفــس نيفتد و 
به خوبی از پس بيان حرفــی كه می خواهد بزند، 

برآيد.
اّمــا باوجود فيلم نامــه و كارگردانــی خوب اثر، 
جايی كه فيلــم از آن ضربه می خورد، بازی های 
آن اســت كه يكدســت نيســتند و درحالی كه 
به عنوان مثال، نقــش مهدی فخيــم زاده كامًا 
مناســب اين بازيگر اســت و بعيد بــود بازيگر 
ديگری بتواند اين نقــش را اين چنين بپروراند و 
همچنين بازی بســيار خوب شهين تسليمی در 
نقش خواهرزن وی؛ ســاير بازيگران آن چنان كه 
بايدوشــايد نتوانســته اند حق مطلب را ادا كنند 
و اين موضــوع به خصوص در رابطــه با اميرعلی 
دانايی و مرجان شــيرمحمدی كه اتفاقاً داستان 
فيلــم هم نوشــتۀ خود اوســت، بيشــتر صدق 
می كنــد. اّما باوجودايــن كاســتی ها نيز »آذر، 
شهدخت...« فيلم خوب و بدون ادعايی است كه 
از بســياری از رقبای مّدعی خود چند پله باالتر 

قرار می گيرد.

دور همِی خانواده ی افخمی و دیگران
نگاهی کوتاه به »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران«؛ آخرین ساخته بهروز افخمی

پوریا دارابیان
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آخرين ساخته ی بهروز افخمی كه در جشنواره 
ســی و دوم فيلم فجر با نامزدی در رشته های 
زيادی موفق شــد ســيمرغ بهترين فيلم اين 
دوره را از آن خــود كند، نه در بين منتقدان و 
نه در بين مردم در زمان اكران از اقبال خوبی 
برخوردار نبود. گرچه به مــدد چينش خوب 
زمان اكران و رونق قابل قبول فصل تابســتان 
سينمای كشور از فروش قابل قبولی برخوردار 
بود، اما در حد و اندازه ی ســيمرغ به دســت 

آورده، موفقيت فروش نداشت.
داســتانی   »... و  پرويــز  شــهدخت،  »آذر، 
همه فهــم و مرتبط بــا آحاد جامعــه ندارد. 
جنس آدم هايش ملموس نيســت، مشكات 
آدم هايش مگو و غيرقابل فهم اســت. زندگی 
كاراكترهــا آن چنان كه بايد ايرانيزه نشــده و 
بيشتر از آنكه به مسائل مردم داخل بپردازد، 

به مشكات مهاجرت می پردازد.
اگر بازی های تأثيرگذار فخيــم زاده و گوهر 
خيرانديــش را از فيلم حــذف كنيم، باوجود 
نريشــن های طوالنی و پرگو، فيلم را حتی تا 
دقايق ابتدايی نمی توان تحمل كرد. اصوالً به 
لحاظ فنی، اين فيلم نامه نقاط اوج، درگيری، 

كشــمكش و تعليق شناخته شــده ای ندارد. 
قصه، همان نريشــن است و درام شكل گرفته 
چيز ديگری اســت. آنچه ديده می شــود را 
به مدد شــنيده ها، با اندكــی تفكر و حدس 
و گمان بايد آميخت تا بتــوان فيلم پرادعا و 

شبه روشنفكرانه افخمی را فهميد.
لوكيشــن های جذاب و كســتينگ حرفه ای 
و قابل قبول فيلــم دو عامل اساســی و مهم 
در فيلم هســتند كــه آن را ديدنی می كنند. 
چالش هــای دو كاراكتر اصلــی فخيم زاده و 
خيرانديش، گرچــه جذاب و تنها عنصر پيش 
برنده فيلم اســت، امــا با پيــروی از فرمول 
فيلم های ســخيف و كم ارزش دهه ی هشتاد 
بــر بگومگوهــای كم مايه ی زن و شــوهری 
استوار اســت. خاله َزنَكی های بی رونق مردان 
و حســادت های ســطحی زنان و تبرج های 
جاهانــه در فيلــم آن چنــان ســطح اثر را 
پوشــانده كه اندک مخاطب جذب شده را نيز 

اغوا می كند.
كاش نقش »آذر« را بازيگر زبردست ديگری بر 
عهده داشت تا ســازندگان به كف تأثيرگذاری 

محتوايی فيلم، در آن نائل می آمدند.

آذر، آذر، آذر و دیگران
نقدی بر فیلم »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« )1392(

صبیحه ذاکر

کارگردان: بهروز افخمی

تهیه کننــده: بهــروز افخمی و ســيدجمال 
ساداتيان 

فیلم نامه: بهروز افخمی

بازیگران: مهدی فيخم زاده، رامبد جوان، گوهر 
خيرانديش، مرجان شيرمحمدی،عليرضا خمسه، 
آزاده اســماعيل خانی، اميرعلی دانايی، شــهين 

تسليمی، نغمه نظام دوست و صدف نورمحمد 

خالصه داســتان: همســر خانه دار يك بازيگر 
مشــهور ســينما در آخريــن فيلــم او بــا وی 
همبازی می شــود و آن چنــان موردتوجه منتقدان 
قرارمی گيرد كه منجر به حسادت او می شود. روابط 
صميمانه آن ها تيره شده، زن قهر كرده و به باغچه 
خانوادگی دماوند می رود. با بازگشت دخترشان به 

ايران روابط آن ها دستخوش تحوالتی می شود.

سایر عوامل: 
نويسنده: مرجان شيرمحمدی 

مدير فيلم برداری: ماكان آشوری 
صدابردار: سعيد احمدی 
چهره پرداز: الهام صالحی 

طراح صحنه و لباس: مرجان شيرمحمدی 
تدوين: آيدين افخمی 

صداگذاری: مجيد يوسفی 
موسيقی: آرمان موسی پور 

عكاس: محمدحسين ساداتيان
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پرویز )با بازی مهدی فخیم زاده( بازیگر کارکشته سینماست؛ 
فردی دمدمی مزاج و مغرور و گویا بازیگری توانا. همســرش 
شهدخت )گوهر خیراندیش( که تازه حرفه ی بازیگری را آغاز 
کرده و می خواهد آن را ادامه دهد که البته پرویز -شوهرش- 
مخالفــت می کند؛ اینکه به چه دلیل، معلوم نیســت؛ شــاید 

حسادت و شاید تکبر و یا غرور مردانگی! 
همین، مقدمات یــک دعوای جدی زن وشــوهری را فراهم 
می ســازد که باعــث بیــرون زدن »شــهدخت« از خانه و 
رفتنش به باغچه پدری اش می شــود و »پرویز« هم بشقاب 
می شکند. این بشقاب شکســتن نه مایه کمدی دارد و نه به 
شــخصیت پردازی کمک می کند. اصاًل معلوم نیست چیست 
و چــرا پرویز این گونــه عمل می کنــد! گویــا پرویز قدری 
شیرین عقل می زند، اما این با سوپراستار بودن و نصیحت هایی 

که در انتهای فیلم دارد، همپوشانی نداشته و در تضاد است.
مســتخدمی که برای تربیت اوضاع برهم ریخته خانه و گویا 
جمع وجور کردن خانه می آید نیز بسیار نچسب و غیر سمپاتیک 
است.  رفتار مســتخدم در پیش زمینه ای خارج از فیلم با پرویز 
شــکل می گیرد؛ پس هیچ شــخصیتی در فیلــم نمی گیرد و 

به صورت کاراکتری ناقص و زائد از فیلم خارج می شود.
شــخصیت پردازی فیلم معضل اصلی اســت که فیلم با آن 
روبه روست. نه روایتگری، این کاستی را جبران  می کند و نه 

حتی خود شخصیت ها در بازی از آب درمی آیند.
روایتگری)نریشن( در فیلم، نه زبان حال کاراکترهاست و نه حتی 
گویای حاالت و روحیات درونی آن ها، بلکه بیشتر به روایت رمان 

می ماند که در بهترین حالت، سروشکلی تئاتری به اثر می بخشد.
کارگردان می توانســت با نریشــنی درســت و اندازه، ضعف 

شخصیت پردازی فیلم خود را بهبود ببخشد و شخصیت پردازی 
بهتری انجام دهد.

  امیرعلــی دانایی که گویا باید کاراکتری شــیرین و شــوخ 
باشد، اصاًل شــوخی هایش جا نیفتاده و رفتارش از فیلم بیرون 
می زنــد و در حد تیپ باقی می ماند. حتــی رامبد جوان نیز در 
فیلم، شخصیتی تحمیلی دارد. شخصیت رامبد جوان بعد از آذر، 
بدترین کاراکتر در فیلم اســت؛ با یک چهره ی سرد و جدی و 
ظاهری غیر سمپاتیک که نمی داند کجای فیلم است و یا حتی 
اینکه چه باید بکند! کارگاه سفالگری او در مجاورت با باغچه ی 
پدری »شهدخت« است و اولین بار اســت که او و دخترانش 
پا بدانجا می گذارند!! چه می شــود که آن ها ســر از آن کارگاه 

درمی آورند پاسخش را بینندگان هیچ گاه نخواهند فهمید.
فیلم جدیــد افخمی، دقیقاً همان اســمش هســت و چیزی 
بیش از آن نیســت. چند نفر از اعضای یک خانواده برای حل 
مشکالت خانوادگی شان برای حفظ ساختار و انسجام خانواده، 
دست به اعمالی می زنند و اینکه دخترشان بعد از ماه ها دوری، 
دوباره به خانه برمی گردد، دلیلی می شــود برای جمع شــدن 

آن ها در باغ و نزدیکی بیشتر!
اما این تنها نیمی از قصه فیلم است!!

زمانی که »آذر« داستاِن جدا شدن خود را از همسر خارجی اش! 
به شــهدخت می گوید، ما تنها نیمی از داســتان را 

شــنیده ایم. بگذریم از اینکه دلیل جدا شــدن 
آن دو از هــم هیچ مســئله ای در فیلم ایجاد 

نمی کند! یعنی حتی اگر مسئله کوچک تر و 
یا بزرگ تری هم می بــود، فرقی نمی کرد! 
هرچه تا نیمه فیلم مشاهده شــده، صرفًا 
یک تکرار بی فایده بوده و یک داســتان 

نصفه و نیمه! فیلم که از روایت زندگی یک زن و شــوهر پیر 
شروع می شــود و در نیمه های فیلم که دیگر فیلم به منتهای 
تکرار و کسالت باری خود رسیده، داستان دیگری را می گشاید، 
که داســتان »آذر« است! ازاینجا به بعد، داســتان اول کاماًل 
رهاشده و فراموش می شود. ماجرای بازیگری »شهدخت« و 
اختالفش با پرویز و همه چیز دیگــر. »دیگران« هم در فیلم 
کاماًل بی خاصیت اند و برادر و خواهر آذر، در فیلم نه جایگاهی 
دارند و نه شــخصیتی! تنها قاب را شــلوغ می کننــد و گاهًا 
دیالوگ هایی هم از آن ها سر می زند!  مشکل اساسی »آذر« در 
فیلم با موضعی سطحی نگرانه به یک شوخی تبدیل می شود 
و حتی نه یک گره برای تعلیق و گره گشــایی و قصه پروری 
اســت و نه حتی با پایانی آبرومندانه جمع وجور می شود! تمام 
مسئله با یک ســورچرانی تمام می شود! باغبان تصنعی است، 
کوه رفتن تصنعی است، نصیحت ها تصنعی است! هیچ کدام به 
پیشبرد فیلم کمک نمی کنند. نصیحت ها بزرگ تر از دهان فیلم 
است و کوه رفتن و شــکار کردن و آمدن رامبد جوان، شدیداً 
کاریکاتوری است! این است فیلم سازی بی مسئولیت و باری به 
هر جهت! و خنده دارتر اینکه، قصه همین جا به اتمام نمی رسد! 
داستان عشق آغاز می شود؛ یعنی عاشق شدن آذر و آن مردی 
که رامبد جوان نقشــش را بازی می کند. تمام این ها با خرده 

پیرنگ هایی شدیداً دم دستی پرداخت شده است. 
نهایتاً، باید گفت که تمام هدف این نقد بیشتر متوجه »سیمرغ 
بهترین فیلم نامه جشــنواره فجر« است! فیلم نامه ای که 
به شدت خواســته تا از منبع اقتباســی اش که رمان 
همســر کارگردان )مرجان شــیرمحمدی( اســت 

عقب تر باشد!

در تمسخر سیمرغ بهترین فیلم نامه!
نگاهی کوتاه به »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران«؛ آخرین ساخته بهروز افخمی

سید محسن هاشمیان
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فيلم عروسكی شــهر موش های )2( حاصل 
تاش دو تهيه كننده ی زبردســت ســينما، 
مرضيه  كارگردانی  و  ميليــاردی  هزينه های 
برومند اســت. گرچــه كاراكترهــا تم قصه 
و نام فيلــم، وام گرفته از مجموعه »شــهر 
موش ها«ی دهه شــصت و به تبــع آن فيلم 
شــهر موش های يك اســت اما فضا، قصه و 
حتی شــخصيت های آن به كلــی از آن فضا 

جدا و منفك است.
كــودكان از مجموعه ی گذشــته چيزی در 
ذهن ندارنــد؛ البته بزرگ ســاالن، جمعيت 
هدف فيلم نيســتند و حس نوستالژيكی هم 

برای آنان پديد نمی آورد.
اين اثر كامًا دور از فضای گذشــته، سبك 
زندگــی غربــی را بــه مخاطب پيشــنهاد 
آدم  می دهــد. گرچــه می دانيــم مــوش، 
نيســت و حجاب نمی خواهد، اما موشی كه 
حرف می زند، لب پروتز كرده دارد، عاشــق 
می شود و يا زن ذليل اســت، يعنی خصائص 
انسانی دارد و بايد از قوانين دنيای انسان ها 

كند. تبعيت 

اگــر در مدرســه موش هــا، تحصيل خوب 
اســت، خطر معنا ندارد، بدی زشــت است، 
پس فرهنگ كافی شاپ نشــينی، بدحجابی، 
آرايش های غليظ، شــوخی بين زن و مرد، 
دوست پسر، گيتار زدن زير پنجره دختر هم 

نيست. پسنديده 
شــهر موش ها، بازی بــزرگان اســت واال، 
انتظامی فشل! می شناسد،  كودک نه نيروی 

نه آقازادگی می فهمد و نه جنگ رسانه ای.
جالب اســت كه موش هــای ايرانی آواز رپ 
و خارجی دوســت دارند و در جامعه شــان 
فاصله بيــن فقير و غنی بــی داد می كند و 
موش های خوب، هنوز پسر آشپز  هستند...

مهم ترين مشــكل فيلم دشمن زاديی است؛  
گربه، گربه اســت و هميشــه دشمِن موش، 
حال اگر گربه خوشــگل بود و سفيد چگونه 
خودی می شود؟ چه بســا بدترين پيام فيلم 
بــه بچه ها، خودی شــدن دشــمن اســت؛ 
بارنگ و  پروراندن دشــمنی خانگی اســت 

بوی تازه.

دیروز و امروِز موش ها
نقدی بر فیلم »شهر موش ها 2«

صبیحه ذاکر

کارگردان: مرضيه برومند

تهیه کننده: منيژه حكمت، علی سرتيپی

فیلم نامه: فرهاد توحيدی 

بازیگران: بــازی دهندگان عروســك: پيمان فاطمی، 
محمــد اعلمــی، فــروزان بهرام پور، شــيما بخشــنده، 
اميرســلطان احمدی، علی اعتصامی فر، محمد لقمانيان، 
عادل بزدوده و ... گويندگان عروســك: الكا هدايت، ليلی 
رشــيدی، آزاده مويــدی، مانی نوری، ســيامك صفری، 

اميررضا ميرآقا، اميرحسين صديق و ... 

خالصه داستان: عروسك هاي شهرموش ها هم مثل ما، 
با همه ي خوشي ها و ناخوشي ها، سي سال بزرگ تر شده اند.

سایر عوامل: 
مدير فيلم برداری: كاوه شاه محمدلو

تدوين: مصطفی خرقه پوش
مدير طراحی صحنه: سيد محسن شاه ابراهيمی

طراح و مديرگروه كارگاه ساخت عروسك: مرضيه محبوب
موسيقی: بهرام دهقانيار

طراحی و تركيب صدا: سيد عليرضا علويان
مدير جلوه های بصری: رضا ميثاقی، مهدی قزلو

مدير توليد: جعفر عروجی
مجری طرح: مهشيد آهنگرانی

طراح لباس: نازنين توسلی
سرپرست گويندگان: آزاده پورمختار

ترانه سرا: هنگامه مفيد
دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: روزبه سجادی حسينی 
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کودکان و نوجوانــان، همــواره از مهم ترین مخاطبان 
سینما هســتند، اما این روزها هر چه در آثار سینمایی 
دقت بیشــتری می کنیم، کمتر فیلمی پیدا می شود که 
بتوان دیدن آن را به کــودکان و نوجوانان توصیه کرد 
و اگر بخواهیم کمی صادق تر باشیم، باید بگوییم دیدن 
فیلم هایی که تولید می شــوند، اصاًل بــرای نوجوانان و 
کودکان مناسب نیست. این در حالی است که خانواده ها 
به عنوان تفریح، فرزندان خویش را به سینما می برند و 
آن هــا را میهمان دیدن فیلم هایــی می کنند که نه تنها 
چیزی بر دانش و اعتقاد آنان نمی افزاید، بلکه آن ها را 

در آنچه هستند نیز، دچار تردید و سستی می کند.
شــاید بتوان نســبت به این امر،  دو گروه اصلی برای 
فیلم ها در نظر گرفت؛ دســته اول، فیلم هایی که ازنظر 
محتوایی برای بچه ها نامناسب هســتند و دسته دوم، 
فیلم هایی که در سروشکل و ظاهر، تصویری نامناسب 
را ارائه می دهند. این تقســیم بندی از طرفی هم شامل 
فیلم هایی با موضوعات مرتبط با کــودکان و نوجوانان 
می شــود و هم شــامل عموم فیلم ها اســت. به عنوان 
نمونه، از بین آثار ســال های اخیر می توان این مثال ها 
را به خاطــر آورد: »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« که 
نامناســب بودن موضوع آن برای بچه ها بسیار واضح 
و آشکار بود، »آذر، شــهدخت، پرویز و دیگران...« که 
عالوه بر محتوای نامناسب، دیالوگ های بسیار زشت و 

زننده و مغایر اخالق و ادب دارد، مسئله ای 
که در بســیاری از فیلم هــای دیگر مثل 

»کالشینکف« و حتی فیلم هایی با محتواهای 
نســبتاً مفید مثل »اخراجی ها 1«، وجود دارد. 

این ها تنها ذکر اشــاراتی است به عنوان 
مشتی نمونه خروار. 

تأسف بیشتر درباره آثاری است که با ادعای 
ژانر کودک ســاخته و اکران می شوند. اکثر 

ایــن آثــار، به شــدت از محتوای 
ســالم کنــاره گرفته و بــه بهانه 

ایجاد جذابیت و یا شــادی کودکان، 
ســازوآواز و تصاویر محرک نامناســب و 

غریب از فرهنگ عمومی کشــور را به تصویر 
کشــیده اند، مانند فیلم های »ســالم بر فرشــتگان«، 
»اُختاپــوس«، »شــهر موش هــا 2«؛ به نحوی که اگر 
والدین کمی درزمینه تربیت اخالقی و اســالمی برای 
فرزندانشان کارکرده باشند و فرزندانشان پرورش یافته 
در بستری سالم باشــند، این دست فیلم ها با توجه به 
تناقضات موجود، جذابیتی برای بچه ها نخواهند داشت.

با یک مقایســه ســاده میان فیلم هایی که اکنون تولید 
می شــوند و تولیدات دهه شــصت و هفتــاد، این امر 

واضح تر می شــود. فیلم های آن دو دهه، اگرچه خالی از 
اشکال نبودند و صریحاً می توان محتوای برخی از آن ها 
را مخّرب و نامناسب دانست، اما در مقایسه با آثار اخیر 
سینمای ایران، قابلیت بیشــتری برای دیدن داشتند. 
حتی برخی از آثار ارزشمند آن دوره، همچون فیلم های 
دفاع مقدس همچنان شاخص و مثال زدنی هستند. در 
آن دوران، حداقل داستان و نوع موسیقی فیلم های ژانر 
کودک که تعدادشان بســیار بیشتر از امروز بود، مانند 
»مدرسه پیرمردها«، »سفر جادویی«، »دزد عروسک ها«، 
»گربه آوازه  خــوان«، »کاله قرمــزی 1« و...، کودکانه 
بود، نه مانند  فیلم های ایــن روزها، راک و رپ و جاز و 
عاشقانه! ارتباط برقرار کردن با همان فیلم ها باعث شد 
عده ای از کودکان آن زمان، به سینما عالقه مند شوند 
و با کمک همین فیلم ها، جهــان و پیرامون خود را بهتر 
بشناسند. اما اکنون، شاید بهترین لطفی که بتوان در حق 
کودکان و نوجوانان این سرزمین کرد، منع کردن آن ها 

از دیدن فیلم های روز است.
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این اســت که 
دیدن فیلم، آن چنانی که برخی گمــان می کنند، صرفًا 
برای گذران وقت نیست، تا به هر طریق ممکن کودکان 
و نوجوانان را سرگرم کنیم. آنچه از آن غفلت شده، این 
است که بچه ها نیاز دارند به تماشای فیلم هایی بنشینند 
فراتر از دنیای کودکانه خودشــان؛ فیلم هایی که به گذر 
آن ها از دوران کودکی و نوجوانی کمک کرده 

و آن ها را وارد دنیای دیگری کند.
اما سؤال اساســی این است که 
آیا می توانیم کودکانمان را از 

دیدن این فیلم ها منع کنیم؟ و اگر می توانیم، آیا درست 
است که این شیوه را انتخاب کنیم؟ و اگر درست نیست، 
که نیســت، چه باید بکنیم؟ بهترین اقدام و عملکرد ما 
در این راستا چیست؟ شاید تکلیف ما با انیمیشن های 
اعجاب انگیز و خیره کننده هالیوودی مشخص تر باشد، 
چراکه تفاوت فرهنگ و دین و آیین سازنده آن ها کمک 
خوبی است برای توضیح دادن به فرزندان مسلمانمان 
تا به آنان بفهمانیم هرچه می بینند درســت نیســت، 
برای اینکه آن ها را متوجه مقاصد اصلی سازندگان این 
انیمیشن ها کنیم. اما به راستی در قبال فیلم های ساخت 

میهنمان چه توضیحی برای کودکان وجود دارد؟
شــاید تجربه شــخصی نگارنده از تأثیر فیلم بر روی 
کودکان معصوم، این همه نگرانی را به وجود آورده است. 
وقتی ترس از گربه به خاطر فوبیا و همذات پنداری با 
موش ها می تواند کودکی را چنان تحت تأثیر قرار دهد 
که دشــمنی آن ها را در هنگام دیدن »شــهر موش ها 
1« تاب نیــاورد و تمام طول فیلــم را گریه کند، قطعًا 
تماشای صحنه های نامناسب برای کودکان و یا شنیدن 
موسیقی های مهیج و الفاظ ناشایســت، بر جان و روان 
لطیف آنان تأثیر خواهد گذاشت و پایه های تربیت دینی 

و اخالقی آن ها را سست خواهد کرد.
شاید بحث های تئوری به تنهایی در این زمینه ناکارآمد 
باشد، چون ما قرار است و باید کاری بکنیم. به راستی، چه 
راهکاري برای مصون ماندن این افراد معصوم جامعه از 
این چنین آســیب هایی وجود دارد؟ مسئوالن فرهنگی 
چه نقشی در به وجود آمدن این وضعیت و اصالح آن 
دارند؟ آیا هنرمندان و فیلم سازان رویکرد مناسبی در 
قبال این موضوع دارند؟ آیا کسی به فکر تغذیه مناسب 
فرهنگی نسل آینده ایران اسالمی هست؟ برای بهبود 

این شرایط نابسامان چه باید کرد؟
متأسفانه، ظاهراً مهم ترین مؤلفه در ساخت و 
نمایش فیلم،  برای مســئول و 
هنرمند، صرفاً باال بردن رقم 
فروش و بازخورد مالی است 

و نه چگونگی اثرگذاری آن! 

کسی حواسش به بچه ها هست؟!
نقدی بر فیلم »شهر موش ها 2«

منصوره خوش نیت
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هميشه نداشتن چيزی، يك بار منفی به همراه دارد كه 
صرف داشــتن آن چيز هرچند به حداقل اندازه، آن بار 
منفی را از بين می برد. از همين رو، توليد و نمايش يك 
فيلم در فضای كودكانه، به رغم تمام اماواگرها و ضعف ها 
و كمبودها، می شود يك اثر بديع و مورد استقبال كاذب 
واقع می شود. »شهر موش ها 2« از همين قانون بهره ها 
خواهد برد و اين چيزی اســت كه فيلم ساز به خوبی به 
آن واقف است و در مصاحبه هايی كه درباره فيلم داشته 
به اين نكته اشاره كرده اســت كه با توجه به ركود اين 
سال های ســينمای كودک، حتماً  از اين فيلم استقبال 
خواهد شــد! از طرف ديگر، اين رسم تمام دنياست كه 
در فيلم های چندگانه، موفقيت فيلم اول تضمين كننده 
قســمت های بعدی اســت و اين نكته را هم فيلم ساز 
به خوبی از آن آگاه اســت و به آن اشــاره كرده و گفته 
اســت كه انتظار اين را دارد كه كودكان ده ه شــصت و 
والدين امروز برای تجديد خاطرات خود كودكانشان را 
به تماشای شــهر موش ها 2 بياورند. اين دو نكته نشان 
می دهد كه مسائلی هســت كه مواجه ه با اين فيلم را از 
حالت توجه صرف به خود فيلم خــارج می كند و بايد 
در رويارويی با اين اثر به مسائل پيرامونی آن نيز توجه 
داشت؛ مسائلی از قبيل: حمايت برخی سياسيون خاص 
در جريان ساخت اثر و شروع اكران... اما در اين نوشته، 
برای مصون مانــدن از  اتهام پرداختــن به بحث های 

حاشيه های، معطوف به خود فيلم صحبت می كنيم.
استفاده از قصه و تمثيل، از كهن ترين روش های تربيتی 
اســت كه در ادبيات ايران و جهان سوابق موفقی دارد. 
تمثيل در نمونه هــای فراوان در قالب جان بخشــی به 
حيوانات اســت.  بسياری از داســتان گويی های كهن، 

از حيوانات برای بيــان خوبی ها و بدی هــا و صفات و 
رفتارهای نيك و پسنديده و پليد و ناپسند، استفاده شده، 
تا به طور غيرمستقيم و در فضايی به دوراز قضاوت های از 
پيش تعيين شده، مخاطب را دعوت به سرشت و طبيعت 
خود كند، دشمنی ها و دوســتی ها را به او متذكر شود. 
اما اتفاق ديگری در شهر موش ها 2 افتاده به اين شكل 
كه از اين فضای فانتزی و شخصيت های غيرانسانی و در 
راســتای بيان پيام اصلی فيلم، بيشتر از آنكه مخاطب 
كودک يا بزرگ ســال را دعوت به ســمت سرشــت و 
طبيعت كند، از نشانه های دوری او از سرشت و طبيعت 
و نشانه های غرق شدن او در فضای دنيای مدرن استفاده 

كرده تا صرفاً  او را همراه خود كند. 
معموالً در كارهای كودک به داستان های جهان شمول و 
فطری بيشتر توجه می شود و از آن ها استفاده می شود زيرا 
زبان گفتگو با كودكان زبانی است كه به فطرت نزديك تر 
است. بيان چنين داستان هايی نيازمند طراحی متناسب 
خود هستند،  ترسيم فضايی كه به زندگی ساده و طبيعی 
نزديك تر باشد. اما فيلم به جای اينكه مخاطب خود را به 
سمت فطرت ببرد، خود و او را به سمت دوری از فطرت 
می كشاند. استفاده از سبك زندگی مدرن غربی ازجمله 
ساز و رقص و آواز كه گويی كار هرروزه و هميشگی اهالی 
شهر موش هاست، شب نشينی های مبتنی بر موسيقی كه 
همراه نوازندگی و خوانندگی يك زن اســت، نوع لباس 
به ويژه زن ها كه بيشتر شبيه فيلم هايی است كه اروپای 
يكی دو قرن اخير را به تصوير می كشــد و حتی شبيه 
اروپای امروز هم نيست! طراحی صورت عروسك ها كه به 
شكل قابل توجهی پوزه ها )بينی های( رو به باال دارند كه 
البته يكی از اغراق آميزترين چهره ها چهره نارنجی است 

كه عاوه بر بينی نوک باال، گونه ها و لب های پروتز شده 
هم دارد، اما نوع شخصيت پردازی او بيشتر شكل انتقادی 
دارد درحالی كه در ميان بچه های مدرســه به ويژه بين 
دخترها، هم بسياری از عروسك ها همين شكل بينی را 
دارند و اين ها همه نوعی از الگوسازی جهت همراه شدن 
با سبك زندگی شبه ليبرالی است و مبتنی بر شادخواری 
و دم غنيمتی است. بچه موش ها هم اين نوع زندگی خود 
را به خوبی شناخته اند، آنجا كه كپل و دم باريك صدای 
بچه گربه را می شــنوند، كپلك برای پرت كردن حواس 

آن ها، از همين حربه رقص و آواز استفاده می كند.
اســتفاده از رنگ هــا، شــور و هيجــان و كودكانی با 
شخصيت های نمكين مثل كپلك، از معيارهای صحيح 
كار كودک است اما فيلم سرشار است از ساز و رقص و 
آواز فراوانی كه اگر از فيلم گرفته شــود بخش اعظمی 
از دارائی آن از دســت خواهد رفت و ديگر حرفی باقی 
نخواهد ماند. اين مســئله به طور خاص در بين بچه ها 
رايج اســت كه يك گروه تقريباً حرفه ای موسيقی در 
مدرسه مشغول كار است گروهی كه نوازنده های ماهر 
گيتار و جاز  آن، بچه های مدرســه هســتند! قهرمان 
كوچولوی داستان )مشكی( هم كه نوازنده گيتار است 

و خلوت خود را با اين ساز پر می كند.
در شــهر موش ها 1 دشــمن موش ها اسمشو نبر يك 
دشمن واقعی بود كه دشــمنی اش با اهالی شهر الزم به 
توضيح و تبيين نبود و دشمنی شان يك دشمنی طبيعی 
و سرشتی بود اما در شــهر موش ها 2 نه تنها نسبت به 
دشمنی سرشــتی و طبيعی موش و گربه ترديد و شك 
وارد می شود و گفته می شود كه اگر قضاوت در شناخت 
دشمن را به فطرت پاک كودكان بسپاريد خواهيد ديد كه 

همه ی دشمن ها بد نیستند!
نقدی بر فیلم »شهر موش ها 2« 

منصوره خوش نیت
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تابه حال در اشتباه بوده ايد و اين دشمنی فطری و سرشتی 
نيست! بلكه با طراحی عجيب وغريبی كه برای اسمشو نبر 
و نوچه هايش انجام شده با آن ظاهر ترسناک غيرواقعی، 
معلوم نمی شود كه علت دشمنی او با اهالی بر سر چيست؟ 
او كه حتی توجهی به تمايل خوردن موش ها از طرف يكی 
از نوچه هايش ندارد و اين رابطه طبيعی را گويی بر هم زده 
است! معلوم نيست كه برای چه با موش ها دشمن است. 
نكته بسيار مهم در اين زمينه ترديدی است كه در بچه ها 
نسبت به حرف بزرگ ترهايشان ايجاد می شود اينكه اول 
فيلم گفته می شــود كه بابا و مامان ها )همان بچه های 
شهر موش ها 1، همان كودكان و قهرمانان ده ه شصت( با 
دشمن بسيار خطرناک يعنی اسمشو نبر جنگيده اند و او را 
نابود كرده اند و حاال در راحتی و آرامش زندگی می كنيم 
و می زنيم و می رقصيم و آواز می خوانيم! اما به يك باره اين 
انگاره حتمی زير سؤال رفته و به چالش كشيده می شود 
اوالً كه اصل دشــمنی نوع گربه برای نــوع موش انكار 
می شود و يك بچه گربه ناز و ملوس وارد زندگی بچه های 
شهر می شود. ثانياً ترس و واهمه شديد و شايع بين پدر و 
مادرها كه گويی هميشه آن را پنهان می كرده اند، نمايان 
می شــود كه همه حتی با فكر كردن به دشمن به حال 
غش می افتند حتی گوش دراز كه مسؤل برقراری امنيت 
شهر است! و اين باعث می شود كه بچه ها حتی نسبت به 
اصل جنگ والدينشــان با دشمن و شكست دادن او هم، 
دچار ترديد شوند هرچند كه در آخر با اين شعار كه »بابا 
مامان هامون تونستند پس ما هم می تونيم« همت كرده و 
طی عملياتی انقابی و البته تحت حمايت های كوروموش، 
اسمشو نبر را شكست می دهند اما صرف حضور و وجود 
او كه هنوز هســت،  به نوعی اين ادعای پدر و مادرها، كه 
او را شكست داده اند زير ســؤال می رود و تمام باورهای 
بچه موش ها را ويران می كند. اين جاســت كه بچه ها كه 
حاال می دانند دشمن آن ها گربه نيست )چيزی كه پدر و 
مادرها نمی دانند( برای مبارزه با اسمشو نبر آماده می شوند 
و او را منفجر و نابود می كنند. شايد حرف اصلی فيلم با 
مخاطب خود، همان كودكان ده ه شصت اين نكته است، 
كه نسبت به جنگی كه در آن دوران رخ داده و تأثيراتش 
هنوز در زندگی جاری اســت،  بايد نگاهی دوباره داشت 
شايد كه اين بازخوانی كمكی باشد به رسيدن به سبك 
زندگی جديدی كه ظاهراً سرشار از امنيت و آرامش است.

طراحی ظاهر اسمشــو نبر و نوچه هايش بسيار عجيب و 
غريب است، معلوم نيست آن ها گربه اند يا نه! زيرا ساختار 
عروسكی آن ها با موش ها و پيشــو و مادرش كه در انتها 
ديده می شود متفاوت است، اسمشو نبر يك انسان است با 
لباس های انسانی! و تنها يك ماسك گربه سان ترسناک و 
ظاهری شبيه خافكارهای فيلم های هاليوودی از حلقه ها 
و زنجيزهای بسياری كه به سرو صورتش آويزان است و 
ماشين قديمی سياهی كه دارد و چيزهايی از اين قبيل 
و حركات عجيــب و متحيركننده! شــبيه به فيلم های 
هاليوودی از حركاتی شبيه فنون رزمی شرقی گرفته تا 
حركت معروف فيلم ماتريس! اين ها همه باعث می شود 
كه او موجودی مسخره به نظر برسد. حتی فيلم فانتزی 
هم بين خــود و مخاطب قراردادی دارد كــه بايد به آن 
پايبند بوده و از حدود آن خارج نشود، درحالی كه اين سه 
شخصيت، كه در واقع ضد قهرمان های داستان هستند، به 

شدت خارج از فضای عمومی فيلم هستند.
نكته بسيار قابل تأمل درباره اين فيلم نوع 

پيدا شــدن پيشو اســت كه در سبدی 
در جريــان آب رودخانه به ســمت 

بچه ها می آيــد كه قانــون را زير 
پا گذاشــته اند و از شــهر خارج 

شــده اند، كورومــوش هم به 
اين نكته به طور صريح اشاره 
می كند كه »يه بچه... در يه 
درست  رودخانه...  در  سبد... 
درحالی كه  قصه هــا«  عين 
يك  خــاص،  موقعيت  اين 

به  متعلق  و  قصه 
فضای افســانه و 
اســطوره و قصه 

نيســت،  بلكه يك 
داده  رخ  حقيقــت 

است كه برای تمام مردم 
دنيا مسلم است و همه به آن 

معتقدند و آن ماجرای آغاز زندگی 
يكی از پيامبران اولواالعزم صاحب شريعت 
است. با توجه به قصه روايت شده در شهر 

موش ها 1 كه بســيار شــبيه يكی از 
اسطوره های صهيونيستی هاليوود 

اســت )ماجرای گمگشــتگی و 
بی ســرزمينی مردمانی كه به 

دنبال شــهر آرمانی خود و 
خاكی می گردند تا آن را به 
سرزمين خود تبديل كنند(. 
اســتفاده از اين تلميح و 
تعمد  با  شــايد  تضمين، 
خاصی صورت گرفته كه 
به نحوی مرتبط با همان 
نوع الگوســازی موجود 
در فيلم است. اگر هم 
تعمد خاصی در بين 
نيســت، يكــی از 
ناب  موقعيت های 
و ويــژه، بيهوده و 
ارزان به هدر رفته 

است.
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هفتمين اثر بلند ســينمايی رضا ميركريمی، 
متفــاوت و جنجال برانگيز شــد كه  درامی 
گرچــه در نمايــش جشــنواره ای آن اقبال 
خوبی نداشــت، امــا در زمان اكــران، نظر 
مخاطبيــن را چــه منفــی و چــه مثبت و 

همراهی منتقدان را با خود همراه كرد.
»امروز«  با شناخت ســينمای امروز ايران، 
فيلمی بــرای مخاطب خاص اســت. درامی 
تفكر برانگيز كه ديروز و فردای آن در ذهن 
بيننده جــان می گيرد و قبــل و بعد آن با 

قضاوت مخاطب ساخته می شود.
فارغ از دفــاع يا رّد فيلم، بايــد گفت عاوه 
بر بی داســتانی و كم مايگی تنها خط روايت 
فيلم، ســازنده ی اثــر در كمال خّســت در 
تصوير   بــه  را  تحميلــی، قصه ای  چارچوبی 
می كشــد و بيننده را ملــزم می كند تنها به 
يك برداشــت، آن هم برداشــتی كه خود او 

بسنده كند! می خواهد 
»امروز« اصــل بــر برائــت دارد، برائت از 
صديقــه و گذشــته اش، از مــددكاری كه 

مددجويــش را رها كــرده، از راننده ای كه 
مســافرانش را انتخاب می كند و يا آن ها را 
نيمه كاره پياده  می كند؛ از سرپرستاری كه 
و همراهانشان  بيماران  زندگی خصوصی  در 

فضولی می كند و ... .
همين كه  می گويــد،  مخاطب  بــه  »امروز« 
من می گويم، فيلم من اســت، ُكنش را من 
تعريف  می كنم، ســكوت را مــن، پايان را 
من و تو فقط ملزم هســتی بــه آنكه مفهوم 
فيلم مرا دريابی و همــان مفهوم را كه من 

فقط! می گويم؛ 

امروز، دیروز، فردا
نقدی بر فیلم »امروز« 
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كتاب ســترگ »بينوايان« از آن دست آثار هنری است 
كه امروز در سراسر جهان شناخته شده است و به زحمت 
می توان كســی را يافت كه نام اين اثر بی نظير »ويكتور 
هوگو«، نويسنده مشهور فرانسوی را نشنيده باشد؛ كتابی 
كه در اروپا با عنوان »انجيل دوم« از آن ياد می شــود و 
در مناسبات اجتماعی و فردی مردم اروپا، تأثيری بسيار 

عميق و گسترده داشته و دارد.
داســتان اين كتاب، يــك ماجرايی دو پــاره از زندگی 
فردی بــه نام »ژان وال ژان« اســت كــه در اثر ارتكاب 
بزهی كوچك در چنبره قانون خشــك و بی روح فرانسه 
گرفتار می شــود. بخش اول داســتان، مســتفاد از نگاه 
دين مدار هوگو، قصه ســيرورت فردی را روايت می كند 
كه قانون خشــك و غيرقابل انعطاف حاكميت با نماد و 
فيگور بی احســاس و بی روح بازرس »ژاور«،  تمام تاش  
و مساعی خود را به كار می گيرد  تا  »ژان« را در جايگاه 
مجرميت بنشاند و محكوم كند؛ غافل از اينكه اين رفتار، 
نه تنها كمكی به بدنه اجتماع نخواهد كرد، بلكه در نهاد 
خود، باعث فرو غلتيــدن مرد قوی هيكل داســتان  به 
دامن بزهــكاری خواهد گرديد و »ژاور« به ســان رباطی 
بی احساس كه تحت اختيار قانون فعاليت می كند، فارغ 
از هرگونه مال انديشــی، تنها به تحقق هدف خود يعنی 
گرفتار كردن »ژان« می انديشد. اما در اين ميان، مردی 
خدايی و آگاه در قالب يك كشــيش ظاهرشده و راهزن 
رفتار به دوراز انسانيت قانون حاكم می شود و مانع از فرو 

غلتيدن »ژان« به درون تاريكی گناه می گردد.
ســكانس  بســيار زيبا و اوج  روايت اين ماجــرا در دل 
داستان لحظه ای اســت كه »ژان« براثر فشار بيش ازحد 
ناشــی از گرســنگی به كليســا پناه می برد و علی رقم 

پذيرايی بسيار كريمانه كشــيش و همسرش صبح زود، 
سرويس نقره سفره كشــيش را كه از آن برای پذيرايی 
از »ژان« استفاده شده بود، می ربايد و به زعم خود، بدون 

اينكه كشيش متوجه شود، پا به فرار می گذارد. 
ســاعتی بعد از بخت بد، گرفتار پليس های گشتی محل  
می شود و پليس ها اموال ســرقتی را بافاصله شناسايی 

كرده و »ژان« را به سمت خانه كشيش می برند.
»ژان« در مقابل كشــيش كه با او به مهر عطوفت رفتار 
كرده بود، شــرمگين ســربه زير می اندازد و شايد همين 
بارقه شرم در چشمان اوست كه كشــيش را وا می دارد 
كه به جای درخواست تعزير، با گفتن گزاره ای  متفاوت،  
زمينه ی رهايی »ژان« از مخمصه  را فراهم  كرده و خود، 
اقدام به تنبيــه و بيدارســازی »ژان« از خواب غفلت  و 

جهالت نمايد. 
او در مقابل چشمان حيرت زده همسر و پليس هايی كه 
دستان »ژان« را بســته و در دو طرف او كنار آستانه در 
ايستاده اند و منتظر گرفتن پاداش از كشيش بابت يافتن 
سريع اموالش هستند؛ خطاب به »ژان« می گويد: »پسرم! 
شمعدانی ها را فراموش كردی؛ چرا اين ها را نبردی؟« و با 
اين كام،  نه تنها ســرويس غذا را از او بازپس نمی گيرد، 
بلكه  شمعدان های نقره را هم به او تقديم می كند و اين 
سخن او، آب سردی بر سر  پليس ها و نمايندگان قانون 
جاری می ســازد و آن ها را مجبور می كند »ژان« را  رها 

كنند. 
ديالوگ طايی رمان در همين جا به زبان كشيش جاری 
می شود كه خطاب به »ژان« بعد از رهايی از دست قانون  

می گويد: 
»من روح تو را برای خدا خريداری كردم«. 

اين كار تأثير بســيار عميقی بر جان »ژان« می گذارد و 
او را در مسير سيرورت معرفتی و انسانی قرار می دهد و 
گويی روح او ناگهــان ورق می خورد و به خود می آيد كه 
هر چه می تواند برای رســيدن به نصاب باالی انسانيت و 

تعالی تاش كند.
و داســتان با همين قواره، يعنی ســيرورت او در مسير 

تعالی ادامه می يابد.
تا اينجای داســتان، بخش اول ماجرا به اتمام می رســد؛ 
بخشی كه به نحوی بايد آن را ناظر به شخصيت يا به عبارت 
دقيق تر، شخصيت پردازی  داستان است و قهرمان ما ريخت 
و شكل نهايی خود را پيداكرده و حاال آماده است كه وارد 

بخش دوم داستان، يعنی مأموريت، قهرمان شود.
پاره دوم قصه، حال و هوايی متفاوت دارد؛ حال و هوايی 
كه منبعث از وضعيت اجتماعــی و فرهنگی  آن روزگار 
فرانسه است و به نظر می رسد »هوگو« برای نگارش اين 
بخش، بيشــتر  به مقتضيات زمان خود عنايت داشــته 
است. و برمبنای همين اقتضائات، مأموريت شخصيت اول 
داستان خود را تعريف كرده است؛ و اين اتفاق امری كامًا 
طبيعی است و شــايد حتی نتوان هيچ اشكالی از حيث 
رويكردی به آن وارد دانســت؛ چراكه »هوگو« هم مانند 
هر انسان ديگری، فرزند زمانه خويش است و مشكات و 
چالش های انسانی را در همان پارادايمی تأويل و تفسير 

می نمايد كه در فرا پيش خود دارد و مشاهده می كند.
ازاين رو،  هوگو كه در جامعه فرانســه زندگی می كند و 
چشــم به هنجارها و ناهنجاری های جــاری در همين 
جامعه دارد، چالش فرا روی قهرمانــش را نيز از همين 
اقليم پيداكرده و در دل داســتان كارگــذاری می نمايد؛ 
جامعه ای كه در آن، حاكميِت قانون خشــك و بی روح، 

ژان والژان یا یونس؛ فانتین یا صدیقه؟ 
نقدی بر فیلم »امروز«

سید محمد حسینی



20

سال بیست و یکم | شماره 455 | شهریور و مهرماه 1393سینمای ایران

ان
یر

ی ا
نما

سی

الجرم آدمی  را به انزوای از خواسته های انسانی فروبرده  
و مناســبات انســانی در مذبح انديويدوئاليته يا همان 
اصالت حقوق فردی قربانی كــرده و  اژدهای اومانيته در 
حال بلعيدن نيم رمق باقيمانده از اخاق  انسانی و رأفت 
و رحمت در قاموس زندگی بشــر در حــال گذار دوران 
مدرن اســت. جامعه ای كه برای رسيدن به شتاب بيشتر 
در مسير صنعتی شدن، الزامی برای پايبندی به تقّيدات 
دين و اخاق دينی ندارد، عشق به محاق رفته، خانواده از 
اعتبار ساقط شده و آنچه بيش از همه به چشم می خورد، 
زنان هرزه و مردان هوس بازی هستند كه نگاهی غير از  

اصالت تلّذذ و كام جويی نسبت به هم ندارند.
در چنين فضای مســمومی فرزند، تعبيــری غير از يك 
حادثه ناخواسته در فرآيند كام جويی نيست و به همين 
دليل اســت كه كودكان بی پدر و مــادراِن بی حامی  در 
جای جــای  جامعه در حــال تغييِر فرانســه خودنمايی 

می كنند. 
 واژه كودِک ناخواســته، تك مضراب آشــنای جامعه آن 
روز است و نگرانی برای سرنوشت نامعلوم اين ميهمانان 
ناخوانده جامعه، »هوگو« را بر آن می دارد تا نســخه ای 

برای حل ماجرا در داستان تعبيه كند.
»فانتين«، زن رنج كشــيده و بدون حامی كه اسير يكی 
از همين حوادث شــده، در مســير زندگی »ژان« قرار 
می گيرد و »كوزت«، فرزند او كــه در حال اضمحال و 
نابودی در زير فشــار »تنارديه« های بدذات و سنگ دل 

است، بايد نجات پيدا كند. 
اينجاست كه »ژان« می بايست در قواره يك منجی وارد 
عمل شود و مشكل را حل كند؛ و اين كش وقوس بعد از 
مرگ »فانتين«، ژان را بدل به پدری خودخواســته برای 
كودكی ناخواســته می كند؛ اوست كه بايد اين كودک را 
كه نماد فرانســه نوين اســت، از تونل های انقاب اكتبر 
فرانسه عبور دهد و سرنوشــت و آينده »كوزت« بايد در 
دســت همين خرده بورژوای تازه به دوران رســيده رقم 
بخــورد. و »ژان« اين كار را انجام می دهــد و درنهايت، 
سرنوشــت »كوزت« توســط اين پدر خودخواسته رقم 

می خورد. 
و اين در حالی است كه مخاطب رمان بزرگ »بينوايان«، 
حتی يك بار هم مجال آن را نمی يابد كه در خصوص پدر 
واقعی »كوزت« در مقام پرســش برآيــد. گويی موضوع 
حل شده است و تمام مخاطبان قبول كرده اند كه بهترين 
راه حل همين اســت كه »هوگو« تقرير كــرده: فرزندان 
ناخواسته تحت حمايت و سرپرستی پدران خودخواسته! 

فرمولی كه بعد از »هوگو« در هزاران ُرمان و اثر سينمايی 
ديگر تكرار شده و موضوع اصلی هزاران اثر سينمايی اروپا 
و آمريكا تا به امروز قرارگرفته است. و كار به جايی رسيد كه 
شمارش تعداد  اين  محصوالت ناشی از حادثه های عشقی، 
جايی مشــخص و متمايز  در آمار رسمی دولت های غربی  
برای خود باز كرد، به نحوی كه هرســاله آماری از كودكان 
بی پدر در جوامــع مختلف اعام می شــود و فعاليت های 
بی شــمار اجتماعی و فرهنگی در همين رابطــه به اجرا 
درمی آيد؛ آمارهايی كه برخی از آن ها به قدری تكان دهنده 
است كه برای نسبت ميان انســان و اخاق، ايجاد نگرانی 
عميقی می كننــد، بمانــد آموزه های دينی كــه ناديده 
انگاشته می شوند و شــرعی كه در سه كنج سياست زدگی  
محافظه كارانه يا همان كنسرواتيزم جاری اروپايی از يك سو 

و سكوالريســم اجتماعی از ســويی ديگر و نيز بی قيدی 
مردانی از تبار »داروين« از جهت ســوم،  محاصره شده و 

آرام آرام در حال از دست دادن توان تنفس است.
برای نمونه می توان به موضوعی اشــاره كرد كه  در سال 
2009 در فرانســه بــه صورتی كامًا رســمی در مجله 
»ماريان«، آمار كودكان مورد تعرض قرارگرفته توســط 
محارم، يــك در 33 كودک اعام می شــود و در همين 
ســال، يك موسســه غيردولتی اين آمار را خوش بينانه 
می نامد و با انتشــار محصول تحقيقات خود در روزنامه 
»لو فيگارو«، آمار واقعی اين جنايات غيرانسانی را يك به 

10 اعام می كند.
در سال 2014 آمار رســمی مراجع ثبت احوال  فرانسه  
اعام می كند 58 درصد كودكان تازه متولدشده فرانسه 
از باب داشتن پدر، مجهول الهويه هســتند. )اين آمار را 
خبرگزاری فــارس  در تاريــخ 93/3/8 تحت قالب يك 

دياگرام انتشار داد.(
از اين حيث، بازهم بايد تأكيــد كرد كه »هوگو« چالش 
اجتماعی خود را در كف اجتماع خود يافته و قهرمانش را 
مأمور به حل اين مشكل كرده و برای آن نسخه پيچيده 

است.
 سؤال اينجاست كه وضعيت شــرق و جامعه شرقی در 

مواجهه با چنين موضوعی چيست ؟
در پاســخ بايد به موضوعيــت و موجوديت اين بحث در 
جوامع شرقی پرداخته شــود و بعد در مقام پاسخ و ارائه 
راه حل و يا احياناً تكرار راه حــل »هوگو« در اين جوامع 

دامن زد.
اگر بدون بغــض و تنگ نظری  و با نگاهــی منطقی به 
جوامع شــرقی نظر بيفكنيم، خواهيم ديد كه علی رغم 
گذر زمان و تحوالت عظيم در حــوزه خرده فرهنگ ها و 
توده های تمدنی، همچنــان خانواده در اين جوامع نقش 
بســيار پررنگی دارد و  وجود فرزندان در بســتر خانواده 
تعريف شــده و موجوديت می يابد و علی رغم باال گرفتن 
تب توســعه و مدرن شــدن بســياری از جوامع شرقی، 
اما همچنان فرزنــدان، متعلق به خانواده ها هســتند و 
شناسنامه های آن ها دو نام را در قسمت والدين منسوب 

به خود می بيند. 
حال اگر شــرق را در محدوده جهان اســام به بررسی 
بنشــينيم به دليل وجــود آموزه های معرفــت دينی و 
اسامی اين بستگی صدچندان می شود و فرزندان با خود 
نام  پدر را تحت قالب ضمير »ابــن« يا »زاده« به يدک 

می كشند.
اين بستگی در ايران با تشديد چند صد برابری همراه و 
مازم می گردد. ســرزمينی كه فارغ از دين مبين اسام، 
حتی قبل از اسام نيز به شــهادت تاريخ نگاران بزرگی 
چون »ويل دورانت« در تاريخ تمدن، يكی از اصلی ترين 
شاخصه مردمانش توجه و صيانت از حريم خانواده بوده 
و حضور اسام و به خصوص تقّيد به تشّيع، باعث تشديد 

اين خصيصه ويژه در آن گرديده است.
»ويــل دورانت« در كتاب »تاريخ تمدن«، بعد از اشــاره 
به ســاختار معماری و عناصری چون اندرونی و بيرونی 
در ساختار معماری هخامنشيان با نوعی ابهام و پرسش 
موضوع را مطرح می كند كه دليل اين تقســيم بندی چه 
بوده و بعد، در ادامه توضيحاتی بسيار خواندنی در حوزه 
تعامات خانوادگی ايرانيان ارائه می دهد و اين در حالی 

اســت كه ايران در آن دوره هنوز مزيّن به حلقه اسام و 
نگين تشّيع نشده است.

 با حضور اسام، مردم ايران به حدی در صيانت از حريم 
خانواده اهتمــام می ورزند كه گويی مــردان ايرانی واژه 
»غيــرت« را بيش از تمام صفات و خصوصيات بشــری 
منتصب به خود می دانند و اين تحدی و ابراز تااندازه ای 
اســت كه گاهی به نظر می رســد حتی فكــر كردن به 
كودكان بی پدر در اين سرزمين نوعی خيال خبيث است! 
با اين حســاب، موضوع اجتماعی موردنظر »هوگو« در 
ايران به قول منطقيون،  اساساً »سالبه به انتفاع موضوع« 
است و از موضوعيت ساقط می باشــد؛ چراكه اگر آن را 
به عنوان يك پديده شايع اجتماعی بدانيم، در نوعی دروغ 
شبه روشــنفكرانه فرو غلتيده ايم؛ و  نيز اگر نقض و نفی 

كلی كنيم، بنا را بر فلسفه خوش بينی و باهت نهاده ايم!
اينكه اين پديده اجتماعی در جامعه ايرانی هم مثل تمام 
جوامع جهان، امكان وقوع دارد بديهی اســت؛ اما توجه به 
اين نكته هم در جای  خود غيرقابل انكار اســت كه مسئله 
ذكرشده در ايران، با توجه به اعتقادات جاری اين سرزمين 
به هيچ وجه موضوعيت ندارد و به طورقطع، هرگز نمی توان و 

نبايد آن را در مقام و مقال رسانه ای به ذكر نشست.
اما حكايت فيلم كاســب كارانه آقای كارگردان ارزشــی 
ســينمای ايران، كامًا غيرازاين است. »ميركريمی« در 
فيلم »امروز« همــان كاری را می كند كــه »هوگو« در 
»بينوايان« كرد و قدم در بازتعريف همان مشكلی می نهد 
كه »ويكتور هوگو« در اقتضائــات اجتماعی خود به آن 

انديشيده و تجويز نسخه كرده بود.
او هيچ زحمتی برای شخصيت پردازی قهرمانش به خود 
نمی دهد و گويی اين وظيفه را به نحوی به حاتمی كيا و 
فيلم »آژانس شيشه ای« احاله داده و بناست ما با همان 
پرويز پرستويِی آژانس مواجه باشــيم، با قدری كهولت 

بيشتر در رفتار و واكنش ها.
 افراط در كندی شــخصيت، به حدی است كه از تظاهر 
به خســتگی فراتر رفته و شــخصيت را تبديل به حاج 
كاظم اسلوموشن كرده! كاريكاتوری قابل احترام اما ُكند؛ 
تااندازه ای كه لطمه ای جبران ناپذيــر به ريتم فيلم وارد 

می كند.
با اين حساب، ميركريمی از قسمت اول داستان به سرعت 
عبور كرده و از دل آژانس نقبی می زند به بيمارستانی كه 
اين بار، بيمارش به آن می رسد و بنا نيست ماجرای رفتن 

و نرسيدن را تعريف كند؛ بليت  هواپيما هم نياز ندارد.
ماشــين درب وداغــان حاجی هم جای خــود را به يك 
تاكسی شيك تر و مدل باالتر داده و اين همه، حكايت  از 
نوعی همسانی هدفمند است كه كارگردان به عمد در دل 
داستان كار گذاشــته تا خود را از رنج شخصيت پردازی 

رها كند.
بااين حال، مخاطب می تواند حــدس بزند كه اين بار هم 
بناست بيمار اورژانسی حاج كاظم، جان خود را از دست 
بدهد، اما با يك تمايز كوچك، آن هــم نوزادی كه به جا 

می گذارد.
اين همانِی داســتان با »بينوايان« هم حكايت از همين 
ماجرا دارد، »ژان وال ژاِن« قصه امروز، »فانتين« يا همان 
»صديقه«  را از كــف خيابان می يابد، با همان مؤلفه ها و 
رنجی كه در اثر ظلم مردان در حقش روا شــده است؛ و 
حاال بناست او را حمايت كند؛ او هم بايد مثل »فانتين« 
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بميرد و »كوزت« را تنها و بی كس رها كند.
حاج كاظــم را همــه می شناســند؛ حــال می خواهد 
اســمش »يونس« باشــد يا هر اســم ديگری! او مردی 
دوست داشــتنی از تبار مردان دهه شصت است  كه در 
مقابل ناهمگونی های اجتماع با شــعارهای انقابی قيام 
كرده و در بن مايه هــای اعتقــادی آرمان خواهانه خود، 

همواره معترض به وضع موجود است.
انتخاب اين شخص، نوعی رندی را در ذهن تبادر می كند 
كه بناســت مِن مخاطب را  آماده كند تــا اعتراضی به 
موضوع مورداشاره فيلم نداشته باشــم؛ چراكه سمپات 
حاج كاظم هميشــه خوشايند اســت و اصوالً، مخاطب 
به خود اجازه اعتراض به او را نمی دهد و اصًا هميشــه 
حق با حاج كاظم اســت!  مگر می شود در مقابل موضع 
او موضعی ديگر اتخاذ كرد؟! و درست همين ترفند است 
كه مخاطب را در تنگنايی قــرار می دهد كه به هيچ وجه 
در مقام پرســش از چرايــی انتخاب موضــوع برنيايد و 
اجازه دهد قســمت دوم داســتان، بدون ســؤال توسط 

»ميركريمی« روايت شود. 
و از اينجاســت كه مأموريت يونس يا همان حاج كاظم 
آغاز می شود؛ به عبارت دقيق تر، فيلم ميركريمی را بايد 
اپيزود دوم »آژانس شيشــه ای« به حساب آورد، با قدری 
خام دســتی در حــوزه فيلم نامه و پرداخت داســتانی و 

كارگردانی.
آغاز فيلم از نيمه دوم داستان است و فيلم ساز شخصيت 
قبًا شــكل گرفته خود را بی درنگ به دنبال مأموريتش 
گســيل می دارد و او را با صديقه رنج كشــيده به صورت 

اتفاقی مواجه می كند.
 صديقه يا همــان ســمبل مظلوميت در فيلــم دو بار 
تجربه مشابه داشــته، اما هر دو بار گويی به دليل فقدان 
حضور قهرمانانه »ژان وال ژاِن« ميركريمی، كودكش را 

ازدست داده است!
صديقه همــان »فانتين« اســت بــا همــان مؤلفه ها؛ 
رنج كشــيده مظلوم و تحــت تّظلم مــردان مجهول با 
هوس های معلوم و انگيزه های شيطانی! زنی در قواره ای 
محجبه كه بيننده حق ندارد با نگاهی غير از مظلوميت 
در او نظر كند و بناست به عنوان مام ميهن، كودک نسل 
چهارم انقاب را به دنيا بيــاورد و در اين اثنا، مردی در 
قواره جوانان دهه شصت  بدون چشم داشت به او كمك 

خواهد كرد.
بازهم تكرار مدل هوگويی 

كودكی ناخواسته برای پدری خودخواسته 
در ماجرای فيلم »امــروز«،  بزرگ ترين گنــاه را فردی 
مرتكب خواهد شد كه در جايگاه بيننده، در مقام پرسش 
از نسِب كودک مجهول الهويه داســتان برآيد! او كودک 
»بِماُهــَو كودک« اســت و به تو ربطی نــدارد محصول 
هرزگی هوس مدار يا رنج فقر  يا تن فروشی مازوخيستی 
باشد! مهم اين اســت كه نام مادر، صديقه است و چادر 
هم به سر دارد و مهم تر اينكه، او را حاج كاظم به مقصد 
بيمارستان رسانده؛ لذا فضولی پرسش حتی به طور نسبی 

هم به من و تو به عنوان بيننده نيامده!
در فيلم، نوعاً زنان با همين مشــكل مواجه اند؛ ديالوگ 
تلخ سوپروايزر بيمارستان كه »اينجا بهشت َمردای مثل 
توست«، حكايت از تجربه ای مشــابه و بسيار تلخ دارد و 
بر اين موضــوع داللت می كند كه  او هــم كودكی دارد 

و مجبور است در محيط بيمارستان از كودكش مراقبت 
كند و ظاهراً حرفی از پدر در ميان نيست. 

اما اينكه، جناب كارگردان ارزشــی ما توجه به اين نكته 
را فراموش كرده كه موضوع موردنظرش اساســاً در نظر 
مردم ســرزمين ايران قباحت ذاتی داشته و موضوعيت 
آن به شدت قابل ترديد است، نكته ای است كه نمی توان 

به راحتی از كنار آن عبور كرد.
پی گيری ماجــرای موضوع كلی فيلــم، حكايت جوان 
طلبه ای را فرا روی ما زنده می كند كه برای فضل فروشی 
در ميهمانی استاد خويش، سر سفره با تظاهری عجيب 
شــروع به دعا خواندن كرد، اما اشــتباهاً به جای دعای 
سفره دعای دستشويی را خواند و مورد خطاب استاد قرار 

گرفت كه:
شــيخنا تســبيح خــوب آورده ای  / ليك ســوراخ دعا 

گم كرده ای 
با اين حســاب بايد به جنــاب كارگردانمــان  بگوييم: 
»سوراخ دعا گم كرده ای، برادر!  اينجا ايران است، نه غايت 

قصوای هنر نيم بند كپی محوِر تو، يعنی فرانسه!«
اينجــا ســرزمينی اســت كــه اولويت هــا، هنجارها 
ناهنجاری ها، كنش و واكنش هــای اجتماعی اش با تمام 
جهان فرق می كنــد و حكايت فيلم »امــروز« حال روِز 
توســت، نه جامعه  ايرانی!  اين انديشه تو و امثال توست 
كه به بحران هويت مبتا گشته و به قول مرحوم جال 
آل احمد، فراموش كرده  كيست و در كدام اقليم زندگی 
می كند. انســان های التقاطی، موجودات شتر گاو پلنگ 
كه تكليف موجوديتشــان را نمی دانند و اگر فردا روزی 
فيلمی در خصــوص آدم خواری بســازند، تعجب برانگيز 
نخواهد بود؛ چراكه در ســرزمين های موعودشان ارباب 
با اين موضوعات دســت به گريبان اســت و بر اســاس 
همين مفاهيم، فيلم می ســازد. ازاين رو، با اين فتح بابی 
كه توسط كارگردان ارزشــی در كپی كاری از ادبيات  و 
فرهنگ فرانســوی صورت پذيرفته، جای تعجب نخواهد 
بود اگرچند صباح ديگر شاهد حضور زامبی های چادری 

يا ريشوهای آدم خوار در پرده سينماها باشيم!
شــهيد آوينی بر اين باور بود كه فيلم ساز، درون خود را 
می ســازد، نه جامعه را. با قدری تأمل می توان به صحت 
اين گزاره پی بــرد، چراكه نوعاً اصالت هر انســانی فارغ 
از فيلم ســاز بودن يا نبودن، با عناصر متكثر واقعيت در 
جامعه نســبت مســتقيم با درونيات و اقتضائات ذاتی و 

انديشگانی انسان دارد؛ به قول شيخ اجل عليه الرحمه :
تشنگان را نمايد اندر خواب / همه عالم به چشم چشمه 

آب
با اين حســاب برخورد فيلم ســاز هم با جامعه و عناصر 
متكثر واقعيت اجتماعی بر اســاس مؤلفه های درونی او 
تنظيم می شــود، و فيلم ســاز همان چيزی را در جامعه 
می بيند كه به آن می انديشــد از همين روست كه كام 
آوينی بــر جان می نشــيند كه فيلم ســاز درون خود را 

می سازد، نه اجتماع را.
لذا، با اين اعوجاج پيش آمده، نياز به نوعی درون كاوی در 
حوزه فيلم سازانمان و به طريق اولی، مديران فرهنگی مان 
آشكار می شود و اين كه از خود سؤال كنيم به واقع ما در 
اين جهان پرشكوه چه می بينيم و بر سر چه موضوعاتی 
توقف كرده و می نشــينيم و مداقه می كنيــم؟ غايت و 
فرجام كپی كاری های نازل اين چنينی در ســاحت هنر 

اين مرزوبوم كجاســت؟ اينكه موضوعــی در نقطه ای از 
دنيا دارای اعتبار باشــد، دليل نمی شود همان موضوع را 
تسّری داده و در موردش فيلم بسازيم! اگر كسی فيلمی 
در ايران بســازد، در مورد روســتايی كه تحت محاصره 
هزاران خرس پاندا قرارگرفته، به او چه خواهيم گفت؟ آيا 
تمسخر همه را برنخواهد انگيخت؟ اينكه فيلم سازی نداند 
خرس پاندا در زيســت بوم ايران وجود نــدارد، به همان 
بدی اســت كه كارگردانی موضوع كودكان ناخواسته را 
در درجه ای از اعتبــار ببيند كه مأموريت ويژه برای تيپ 
مدافع ازجان گذشــته بازمانده از جنــگ تعريف نمايد و 
ميان اين همه َسَمِن اجتماعی، ياسمن فرانسوی هوا كند 

و نيرويش را صرف تعريف اين موضوع نمايد! 
شــايد دليل انتخاب اين موضوع اين همانــی با جامعه 
فرانســه باشــد و مثًا ما می خواهيم به آن هــا بگوييم: 
ببينيد، ما هم مشكاتمان شبيه به شماست! پس ما هم 
پيشرفته هستيم، شبيه به همان تئوری كوته مآبانه سي 
حسن تقی زاده كه صرف تغيير و تطبيق لباس را منشأ 
پيشــرفت و ترقی می دانســت و بر اين باور بود كه برای 

پيشرفت بايد از فرق سر تا نوک پا غربی شويم!
رضاخــان هم روزی بر ايــن باور بود كه اگــر حجاب از 
سرزنان برداشــته شــود، ما از تحجر و عقب ماندگی به 
درخواهيم آمد؛ غافل از اينكه ســرزمين ايران، سرزمين 

ايران است، نه هيچ كجای ديگر از دنيا.
به قول مرحوم عامه اقبال الهوری :

شرق را از خود برد تقليد غرب
بايد اين اقوام را تنقيد غرب

قوت مغرب نه از چنگ و رباب
نی ز رقص دختران بی حجاب

نی ز سحر ساحران الله روست
نی ز عريان ساق و نی از قطع موست

محكمی او را نه از الدينی است
نی فروغش از خط التينی است

قوت افرنگ از علم و فن است
از همين آتش چراغش روشن است
علم و فن را ای جوان شوخ وشنگ

مغز می بايد نه ملبوس فرنگ
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ارشــاد« ســعيد  از ماجرای »گشــت  پس 
ســهيلی، آخريــن فيلــم او به مــدد رضا 
عطاران در گيشــه موفق بــود. اما همچنان 
شــامل مؤلفه های سينمای ســهيلی است؛ 
مؤلفه هايی چــون انحطاط قصــه، پُرگويی، 
داســتان های فرعی پررنگ تر از خود ماجرا، 
پايان های  خشــونت  كاراكترهــا،  وّراجــی 
تودرتــوی غيرقابل فهم و خاصــه، فيلمی 

غيراستاندارد.
فيلم، خوب شــروع می شــود و تا انتها هم 
مبتنــی بر همان ايــده اوليه شــكل گيری 
اسلحه اش  با  اســت. ســربازی كه  داستان 
فــرار می كنــد و اتفاقاتــی كه بــرای او و 
الی ماشاءاهلل...  تا  رقم می خورد.  خانواده اش 
اتفاق  ايده يك خطــی  ايــن  می توان حول 
كاراكترهايی  بــا  بی ربــط  اتفاقاتی  چيــد، 
بی ربط تر و خاصه، يكجايی ســروته آن را 

هم آورد.
به راســتی حرف فيلم چيست؟ دزدِی ساح 
است؟  بدی  آدم  اســت؟ شــوهرخواهر،  بد 
قتل بد اســت؟ عطاران خوب است؟ و واقعاً 

اگر عطــاراِن فيلــم حذف شــود، می توان 
اكبر عبدی يا مهــران غفوريان را جای آن 
گذاشــت؟ آيا حضور عطاران يكی از عناصر 
اصلی فيلم نيســت؟ بداهه گويی او، فيزيك 
و توانايی هــای بازيگــری او ازجملــه نقاط 

نيست؟ كارگردان  محاسبه شده ی 
»كاشــينكف« از فرمول فيلم فارسی قبل از 
انقاب تبعيت می كند؛ ســاح، زن و جاهل. 
فيلم فاقد هرگونه محتوای هنری و آموزنده 
اســت و برخاف معرفی آن در رســانه های 
و ســرگرم كنندگی  طنز، كمدی  بار  جمعی 

ندارد.

خشاب خالی کالشینکف
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مانند اغلــب فيلم های ســينمای ايران، نيمــی از فيلم 
»كاشــينكف« پِرت اســت و اگر حذف شــود، لطمه ای 
به قصه نمی خورد. آنچه می ماند اين اســت: مخلوطی از 
سينمای آبگوشتی )فيلم فارسی( و سينمای شبه اجتماعِی 
به اصطاح دغدغه مند، كه فيلم ساز سعی دارد با »نوستالژی 
بازی فردينی« آن را به خورد مخاطب دهد. شخصيت های 
فيلم پيش از آنكه شكل بگيرند، می آيند و می روند و ربط 
چندانی هم به قصه ندارند. عمــوی عادل)فرهاد اصانی(، 
برادر عادل)شــهرام حقيقت دوســت( و گوهر)انديشــه 
فوالدونــد( هيچ ربطی بــه قصه ندارند. زينال)جمشــيد 
هاشم پور(، خواهر عادل )ساعد سهيلی( را كتك می زند و 
روانه بيمارستان می كند. عادل عصبانی می شود و زينال را 
با اسلحه »كاشينكف« می كشد. فرزندان زينال به دنبال 
انتقام از عادل هســتند و او را تعقيب می كنند. اما عادل، 
دنبال جور كردن خرج عمل جراحی خواهرش اســت؛ با 
»رضا كاش«)رضا عطاران( آشــنا می شــود. رضا كاش، 
مشكل گشای فيلم اســت؛ مدل موهايش شبيه »فردين« 
اســت و دريكی از سكانس های فيلم، بر ســر قبر فردين 
فاتحه می خواند. ناموس، غيرت، انتقام، لهجه پايين شهری، 
بزن بزن، آهنگ های قبل انقابی، مدل موی فردين و فاتحه 
بر قبر فردين! همه چيز برای ســاختن يك فيلمفارســی 
تمام عيار مهياست. آيا »كاشينكف« يك فيلمفارسی است؟ 
خير! فيلمفارســی منطق خاص خودش را دارد؛ هيچ گاه 
مخاطب را با كام تلخ از سينما بيرون نمی فرستد؛ مخاطب 
را افسرده نمی كند؛ تخدير می كند؛ اميد كاذب می دهد و 
معموالً پايانی خوش دارد. اما »كاشينكف« اين ويژگی ها را 
ندارد. اگر مضحك بودن ذاتی عطاران را در برخی لحظات 
از فيلم بگيريم، فيلمی تلخ و سياه می بينيم كه معضات 

اجتماعی را نوميدانه به نمايش می گذارد. 
پس »كاشــينكف« يك فيلــم اجتماعی اســت؟ خير! 
فيلم اجتماعــی هم منطق خــاص خــودش را دارد كه 
از پيش فرض های جامعه شناســانه نشــأت گرفته اســت. 
»كاشينكف« برخاف ادعای فيلم ســازش، به هيچ وجه 
اجتماعی نيست. فيلم اجتماعی نشــان دادن يك خروار 
جنايت و بزهــكاری و اعتيــاد و تجاوز و زاغه نشــينی و 
اسيدپاشی نيست. ما در فيلم اجتماعی، »بَدمن« و كسی كه 
بالذات خبيث باشد، نداريم. چرا زينال بد است؟ چرا ما بايد 
از او و فرزندان قلدرش بدمان بيايد؟ چرا فيلم ســاز فقط با 
عادل كه مرتكب قتل شده، همدالنه برخورد می كند؟ اما با 
زينال و فرزندان زينال كه قاچاقچی و تجاوزگر هستند، نه؟ 
در افراطی ترين شكل سينمای اجتماعی، اصاً بد و خوب و 
ارزش های اخاقی نسبی و بی معنا می شوند. »كاشينكف« 
با اين منطق فرسنگ ها فاصله دارد.  ممكن است فيلم ساز 
با نظر ما مخالف باشد و بگويد: » نظر ما درباره جامعه اين 
است كه بعضی ها ذاتاً شرور هستند و بعضی ها را جامعه به 

سمت شر می كشاند. بد و خوب و ارزش های اخاقی نسبی 
نيست و ما فيلم ساختيم كه همين را بگوييم. كاشينكف 
يك فيلم اخاقی اســت«! در جواب اين سخن بايد گفت: 
اگر »كاشــينكف« يك فيلم اخاقی اســت، بايد عاوه 
بر طرح مشــكل، راهكار ارائه دهد. نبايد مخاطب را نااميد 
كند و با پايانی وهم آلود مخاطب را در برهوت نااميدی رها 
كند كه اين خود يك عمل غيراخاقی اســت. اما راهكار 
»كاشينكف« چيست؟ فيلم ساز با منطق »بخور تاخورده 
نشی« )ديالوگ شخصيت اصلی در فيلم »كاشينكف« و 
»گشت ارشاد«( نسخه می پيچد كه فردين هايی بايد پيدا 
شوند كه »كاشينكف« به دســت بگيرند و رابين هودوار، 
حق بدبخت ها و بيچاره ها را از آدم های بد بگيرند و اگر در 
اين مسير مرتكب قتل و تجاوز شــدند، عمل آن ها موّجه 
است. البته، فيلم ساز به همين راهكار هم معتقد نيست؛ زيرا 
در پايان فيلم، ما و شخصيت های قصه اش را به ناكجاآباد 

حواله می دهد. آيا اين يك فيلم اخاقی است؟
آقای سهيلی می خواهد كه صدای طبقات فرودست اجتماع 
را در ســينما طنين انداز كند، اما ماحظه گيشــه، ژست 
هنری و تصور غلط و ماقبل انقابی از طبقات فرودســت، 

او را در دســتيابی به اين هدف ناكام می گذارد. جهانی كه 
فيلم ساز در آن تنفس می كند، جهانی كاريكاتوری است. 
از يك ســو، دلش لك زده برای سينمای بفروش )برفوش!( 
زمان طاغوت و از سويی ديگر، می خواهد با نمايش رگباری، 
بی مقدمه و تلخ مشكات اجتماعی، پُز سينمای اجتماعی 
بدهد، كه البته در هيچ كدام موفق نيســت! سينما، باطن 
آدم ها را آشكار می كند. البته، آقای سهيلی حتماً در جواب 
اين گونه نقدها بازهم ســوابق و خاطرات جبهه و جنگش 
را به رخ ما خواهد كشــاند؛ هرچند كه از فيلم ساز رزمنده 
ما چيزی شبيه به شخصيت عموی عادل)فرهاد اصانی( 
در فيلم »كاشينكف« باقی مانده است. عموی عادل هيچ 
خاصيتی در فيلم نداشــت. فقط به ســفارش كارگردان 
در فيلم بــود. نمی دانيم چرا از صــدای برخورد آهن زجر 
می كشــيد؟ آيا موجی بود؟ خاكی كه بوييد و بوسيد، چه 
خاكی بود؟ خاک قبر همسرش؟ خاک كربا؟ خاک جبهه؟ 
ما كه چيزی نفهميديم. اما اگر منظور كارگردان اين بود كه 
او يكی از رزمندگان دفاع مقدس است كه زاغه نشين شده، 
شخصيت رزمنده زاغه نشين را به رزمنده كارگردان ترجيح 

می دهم. او الاقل »كاشينكف« نمی سازد!

فاتحه ای بر قبر فردین 
نقدی بر فیلم »کالشینکف«

سید علی سیدان
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فيلــم بلنــد عطاران كــه حاصــل نبوغ و 
جسارت فيلم ساز است، به گواهی خود او و 
مخاطب و منتقدين فاقد فيلم نامه از پيش 
تعيين شــده اســت. فيلم زاييده ی غنيمت 
است  »َكن«  جشنواره  فرصت های  دانستن 
كه عطاران به خوبــی از پس آن برآمده؛ به 
با راش های موجود  شيوه ساخت مســتند 
به عاوه ی خودش، داســتانی ســاخته كه 
اتفاقاً هم ســرگرم كننده اســت، هم بديع 

است و هم آموزنده.
جشنواره  فرنگی  مراسم  به نوعی  ردكارپت، 
فيلــم كن را پوچ نشــان می دهــد. گرچه 
تمام اُبهت آن را در حــد بضاعت قاب های 
خود به تصوير می كشــد، امــا كوچكی آن 
را در برابر خصائل انســانی و در موازات با 
خصايص غيرانســانی حاشــيه ای آن عيان 

می كند.
عطاران با تمام توانايی خود، قصه كمرنگ 
ردكارپــت را تعريــف می كند تــا آرزوی 
بسياری از اهالی ســينما، بازيگران و مردم 
را در بــه اوج رســيدن های آن وِر آبی به 

حضيض ذلت بكشــاند. او بــا زبان گويای 
سينما فرياد می كشد كه آنچه در سينمای 
جهــان حــرف اول را می زنــد، بازی های 
تبليغاتی مبتنی بر سياســت و پول است. 
عطاران در »ردكارپــت« خودزنی می كند 
تا به هم پالكی های تازه به دوران رســيده 
و  هنــری  كم كاری هــای  بگويــد:  خــود 
حرفه ای خود را بــا عكس های يادگاری در 

نكنيد! پر  جشنواره های خارجی 

فیلمی بدون فیلم نامه
نقدی بر فیلم »رد کارپت« )1392(

صبیحه ذاکر

کارگردان: رضا عطاران 

تهیه کننده: احمد احمدی  

فیلم نامه: رضا عطاران

بازیگران: رضا عطاران، امير نوری، سوســن پرور، علی 
ســرتيپی، مارک انصاری، جمال هاشمی، ماجين موسوی، 
ماريلو مينگ النا، كريستين بی فورد، حسين ياريار، حسين 
سليمانی، تينا نجفی، ســارا مقصودی، عبدا... صالحی، راد 
پورجبار، هانی صالحی، اندی كروک، فرشاد نجفی اسدالهی، 

محمد جواد علينقيان، عبدليا صالح، امير فاحت نژاد

خالصه داستان: يك عاشق ســينما برای ماقات با 
يكی از كارگردان های معروف جهان، خود را در ايام برگزاری 
جشنواره كن به آنجا می رساند... شما كه غريبه نيستی، من 
38 ســال از خدا عمر گرفتم، 13 سال تئاتر كاركردم، هنوز 
وضعيتم اينه، هيچی به هيچی، باالخره بايد كاری می كردم 

ديگه... .

سایر عوامل: 
مدير فيلم برداری: احمد احمدی 

صدابردار: سعيد احمدی 
چهره پرداز: محسن بابايی 

طراح صحنه و لباس: كيوان مقدم 
تدوين: محمد توكلی 

صداگذاری: پيمان واحدی 
موسيقی: حميدرضا صدری 

جلوه های ويژه بصری: محمد ثانی فر 
عكاس: اريك پيلون و احمد احمدی
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»زنگ زدم به هادی )مقدم دوســت(؛ گفتم: ميای يه فيلم 
پرتقالی بســازيم؟ هادی گفت: پرتقالی؟ آره شروع كنيم. 
برايش يكی دو جمله ای تعريف كردم و »بی پولی« از اينجا 

شروع شد.«
برای شناختن و معرفی »نعمت اهلل«، شايد همين توضيح 
باال در چگونه ساخته شــدن »بی پولی« كفايت كند. حاال 
ديگر با اطمينان می توان »نعمت اهلل« را يك ســر و گردن 
باالتر از كارگردان های هم نسلش حساب كرد. با جديدترين 
ســاخته اش، روايتی دقيق، پيچيده و كاماً حساب شده از 

يك اتفاق.
1. سخت می شــود قصه ای يك خطی از »آرايش غليظ« 
تعريف كرد. اينجا با دو مســئله مهم طرفيــم: اول، قصه 
پروپيمان و چندوجهی و پيچيده با آدم هايی عجيب. دوم، 
نحوه روايت قصه كه در قســمت هايی بــا ضرب آهنگی 

ديوانه وار جلو می رود.
قصه اين فيلم، پيرامون فروش محموله ای است كه مسعود 
با كاه گذاشتن َسِر شريكش آن را تصاحب كرده. مسعود 
يك شارالتان به معنای دقيق كلمه است؛ يك منفعت طلب 
تمام عيار. اين منفعت طلبی ديوانه وار تا جايی جلو می رود 
كه حتی دامن اقوامــش را هم می گيرد و به مجيد، فاميل 
خودش هــم رحم نمی كند. داســتان روايــت 5، 6 نفر را 
موازی باهم جلو می برد. آدم هــای عجيب وغريبی كه اين 
ميانه هســتند، هركدام برای جلو بردن يك فيلم كفايت 
می كنند. پيرمرد 80 ســاله ای كه بانظمی خاص 
دســتی اش،  البراتــوار  در 

ناب ترين مواد را تهيه می كند و به حال و حولش می رسد. 
ليا كه به شــيوه ای نامطمئن و پرخطر به دنبال پر كردن 
خأل تنهايی اش اســت و باالخره مورد خــاص، آقای برقی 
كه در منطق ديوانه وار فيلم كامــاً باورش می كنيم و دل 
به دلش می سپاريم. قصه آدم هايی كه شايد بيهودگی، نخ 
تسبيح زندگی همه شان باشد. قصه حريص بودن و طمع 
محوری كه حدی ندارد و وقتی »غليظ« می شود، كار دست 
آدم ها می دهد و به سرانجام رساندن و جمع كردن سرنوشت 
معنادار هركدامشان فقط  از قصه ای پيچيده، تودرتو و دقيق 

به سبك نعمت اهلل برمی آيد.
2. اما فراتر از قصه، چيزی كه نعمــت اهلل را كاماً از بقيه 
فيلم های مشابه با اين ســبك و سياق جدا می كند، نحوه 
روايت است. نعمت اهلل سبك روايت جديدی را در سينمای 
ايران به راه انداخت. سينمای او گرچه قابليت افتادن به دام 
اداها و ژست های روشنفكری را داشــت، اما خوشبختانه 
به آن نزديك هم نشد و ســاز خود را  زد. فيلم ساختن در 
گونه سينمای اجتماعی، تا قبل از او در انحصار ديدگاه های 
فاكت بار و وحشتناک روايت مردمی بود كه هيچ كدامشان 
را در زندگی مان نمی ديديم و اغراق، فصل مشترک اكثرشان 
بود. غالباً غرق در بدبختی يا خاف كه شب تار زندگی شان 
يك روز خوش هم ندارد و به طرزی غيرقابل باور، سرانجامی 
جز نابودی نداشتند. نعمت اهلل اما در ميانه اين دو جريان، 
راه خودش را رفت. روايت »جاماندگان از سينما«، تعريفی 
مناسب از سينمای نعمت اهلل است. شخصيت های فيلم های 
نعمت اهلل تا قبل از اين، جايی در سينما يا تلويزيون نداشتند 
و نمی ديديمشان؛ اما كاماً آشنا هستند و شايد در زندگی 
به آن ها بربخوريم. آدم های خانــه مجردی بوتيك و 
مشكاتشــان، اتی و جمله ای كــه به گلزار 
می گويد و از او سؤال می كند : شما بسيجی 
هستيد؟ و ســريع جواب می دهد: نه، نيستی. 
بسيجيا با دختر حرف نمی زنند! يا ايرج بی پولی 
كه باسيلی صورتش را سرخ می كند، احمد رنجه 
و ... . اين ليست را می شــود همين طور ادامه داد 
و نمونه های زياد ديگری آورد، »وضعيت سفيد« را 

كه خاطرتان هست؟
فضای شوخ وشــنگ »آرايش غليــظ« چيزی فراتر 
از روايت فيلم نامه اســت. شخصيت های فيلم و رفتار 
هركدامشــان به قدری واقعی، پررنگ و قوی هســتند 
كه انگار اساساً آن ها هستند كه داستان را جلو می برند. 
شخصيت ها مشغول جلو بردن داســتان خود هستند و 
نه مانند بسياری از فيلم های ديگر، به اين شيوه كه قصه 
روايت می شــود و آدم ها هركدام جزئی از آن می شوند. در 
»آرايش غليظ«،  شــخصيت ها پررنگ تر از قصه هستند. 
اينجا البته ما كاماً با قصه هم طرفيــم و فيلم يك قصه 
كامل و شســته رفته دارد و فيلم نامه به شدت قوی است و 
عجيب اينكه، حتی كانديدای ســيمرغ هم نشد. تخصص 

چهره ای  ارائه  در  نعمت اهلل 
»واقعی« از آدم ها و اتفاقات بازهم در »آرايش 

غليظ« خودش را نشــان می دهد؛ آدم هايی كه تقريباً در 
فيلم ديگری نمی بينيمشان؛ اما به شدت واقعی هستند. اين 
برجسته بودن شخصيت ها، البته دليل ديگری هم دارد و 
آن هم بازی گرفتن درست و طبيعی نعمت اهلل از آدم های 
فيلمش است؛ چيزی كه حاال ديگر به يكی از مشخصه های 
نعمت اهلل در كارنامه كاری اش بدل شــده. نمونه معروفش 
توصيفی اســت كه از بازی های محمدرضا گلزار می كنند 
و در مورد ســبك بازيگری اش می گويند: همه بازی های 

محمدرضا گلزار به  غير از »بوتيك«.
3. نعمت اهلل بارها گفته كه اعتقادی به كليشه های مرسوم 
و رايج سينمايی ها ندارد؛ اين كه اغراق هميشه بد است، يا 
اتفاق يا تصادف در فيلم ها ممكن است آن ها را غيرواقعی 
كند و كلی از اين نظريه های روشنفكرانه و پُر اَدا. »آرايش 
غليظ« از اين خرق عادت ها كم ندارد. بازی اغراق شده حامد 
بهداد، كاماً قابل قبول اســت و به هيچ وجه تصنعی جلوه 
نمی كند. نمونه ديگر اتفاقات ريزودرشت تصادفی فيلم كه 
كم هم نيســتند، اما كاماً با منطق فيلم همراه هستند و 
قبولشان می كنيم. اين قضيه را می توان در سريال »وضعيت 
سفيد« هم مشاهده كرد. اين كه نعمت اهلل بدون ترس و با 
جاه طلبی اش آنجا هم از اين خاف عادت های مرسوم كم 

ندارد و البته كاماً هم در آن موفق است .
4. دقايق پايانی فيلم هم بــاز به نوعی در خدمت فرم كلی 
كار قرار می گيرد و سرنوشت تك تك آدم های فيلم ترسيم 
می شود. البته، با قواعد خاص و منطق منحصربه فردی كه 
فيلم بر آن استوار است. هواپيمای مسعود به سمت جايی 
می رود كه هيچ چيزی در انتظارش نيست. شايد مضحك، 
شايد كمدی، شــايد تراژدی، درســت مثل سراسر فيلم؛ 
روايت در دنيايی با مختصات كارگردانی »حميد نعمت اهلل«.

نعمت اهلل؛  سینمای 
از سینما سینمای جاماندگان 

محمدرضا آزادی
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»ســفر به چزابه« را شــايد بتوان در دقايق ابتدايی، 
سردرگم انطباق با شــرايط جديد سال های نخست 
پس از پايــان جنگ دانســت؛ همان شــرايطی كه 
به نظر می رســد ماقلی پور به عنــوان خالق آثاری 
همچون »نينوا« و »بلمی به ســوی ساحل« و »پرواز 
در شب« و »افق« و همچنين به عنوان فيلم سازی كه 
با جنگ هشت ساله پيوسته زيسته است، حداقل در 
آن مقطع پس از پايان جنگ، بــا آن غريبه و بيگانه 
بوده اســت )همان غريبگی و بيگانگی كه در وحيد 
به عنــوان يكی از قهرمانان ماقلی پــور نيز به وضوح 
قابل مشاهده است( و شايد ازاين رو است كه »سفر به 
چزابه« تا پيش از ورود به جبهه، تعمداً در فضا سرد 
و بی روح و در متن كم مايه و در اجرا ســهل الوصول 
می نمايد. پرواضح اســت كه به سبب اين غريبگی و 
بيگانگی اجتناب ناپذير آن نخستين سال های دهه ی 
70، ماقلی پور واقعيت بيرونی واقع در آن مقطع را 
برنمی تابد؛ پس از جريان سيال ذهن و ظرفيت اليزال 
سينما جهت خلق فرا واقعيت، توأمان بهره می جويد و 
هوشمندانه و رندانه، دست به بازسازی همان واقعيتی 
می زند كه عاشقانه در آن زيسته است و دنيايی خلق 

می كند كه تــا امروز، چه به لحاظ فضاســازی و چه 
به لحاظ ميزانســن و دكوپاژ جنگــی و چه به لحاظ 
كاراكترهای خلق شــده و چه به لحاظ دســتمايه ی 
خاقانــه و مايه های داســتانی منبعــث از تركيب 
گذشــته باحال، نه فقط در ميان تمــام آثار همنوع 
خود در سينمای ايران، بلكه در مقايسه با تمام آنچه 
سينمای موسوم به دفاع مقدس می شناسيم، كيميا 
اســت و اســتثنايی؛ همان دنيايی كه در فضا بسيار 
گرم و آتشين و تماشايی و البته تأمل برانگيز، در متن 
سرشــار از ظرافت و خاقيت و مايه های داستانی و 
تأليفی و در اجرا به نحو زائدالوصفی پرشــور و گيرا 
و خيره كننده اســت؛ به گونه ای كه همذات پنداری 
مخاطب با اين جمله ی وحيد كامًا محسوس است: 
»حتی اگه اينا خواب هم باشــه، من دلم نمی خواد 

بيدارشم«.
آهنگی كه علی به عنوان آهنگساز برای فيلم جنگی 
وحيد ساخته، بســيار كليشــه ای و تصنعی به نظر 
می رسد؛ درســت همانند تاش ســاير عوامل فيلم 
وحيد جهت جمع آوری مهمات و سياهی لشــكرها و 
ســاخت فضای جنگی؛ و حال با حضور توأم با يأس 

وحيد و علی بر ســر صحنه ی فيلم برداری، ســفری 
آغاز می شــود كه در نگاه اول ظاهراً قرار است علی 
را به تحولی در راستای ارتباط برقرار كردن با فيلم 
وحيد برســاند و راه و چاره ای جهــت نجات فيلم، 
پيش پــای وحيد بگذارد و درعين حال، نوســتالژی 
تمام عيــاری متشــكل از تمام عايــق و مطلوبات 
فيلم ساز باشــد. اين ســفر اما صرفاً نه برای تحول 
آهنگساز لطيف و ضد خشــونت و به ظاهر روشنفكر 
طراحی شــده اســت و نه برای اســتخراج حصولی 
ظاهری جهــت رفع ورجوع مســئله ای كه به نحوی 
زيركانه، تنهــا در مقام وجه قصه بكار گرفته شــده 
اســت و نه برای شــكل دهی زندگی نوستالژيك در 
دنيايی خودپســنديده؛ چراكه »ســفر به چزابه«، 

اساساً هدفی واالتر را دنبال می كند.
»سفر به چزابه«، نمايش سينمايی يك ذهن عينيت 
يافته اســت؛ همراه با تركيبــی از ذهنيت و عينيت 
و درهم ريختن مرزهــای متعارف زمانــی و مكانی 
در قالب حفــظ ظاهر و چهره ی وحيد ســال 74 در 
چزابه ی ســال 64، تماس صمد از طريــق موبايل با 
خانواده ی ده ســال بعد خود و شنيدن خبر شهادت 

چرا »سفر به چزابه« مالقلی پور همیشه در تاریخ می ماند؟

نهیب زدن رؤیا به واقعیت
کاوه قادری

آنچه می توان به عنوان ویژگی یا ویژگی هایی از »ســفر به چزابه« آن هم در زادروز خالقش برشــمرد، برخالف تصور بســیاری، مسلمًا 
تنها در یک سفر ذهنی-زمانی ده ساله از پرندک ســال 74 به عنوان واقعیت بیرونی به چزابه سال 64 به عنوان رؤیای درونی که بدیع و 
غافلگیرکننده و جذاب و عاشقانه نیز باشد، محصور و منحصر نیســت، بلکه اساسًا بررسی احساس نیاز فیلم ساز به تجربه ی چنین سیر 
و سیاحتی، به ویژه در قیاس کلیت پرحرارت فیلم با دقایق کســالت بار ابتدایی و لحظات حسرت آور انتهایی آن، ازآنجایی که می تواند 
علت و پشتوانه ی ســفر مذکور را نهان کند، به خودی خود می تواند حائز اهمیت بسیاری باشــد و در مقام رونمایی یکی از اصلی ترین 

ویژگی ها و علل موفقیت اثر.



30

سال بیست و یکم | شماره 455 | شهریور و مهرماه 1393پرونده

س
قد

ع م
دفا

ی 
نما

سی
ه: 

ند
رو

پ

خود توســط دخترش، محو شــدن تصوير حسن و 
صمد از عكس يادگاری سال 64 و تغيير منظره ی آن 
عكس از چزابه ی سال 64 به پرندک سال 74 پس از 
بازگشت به سال 74 و احياناً نمونه های مشابه ديگر. 
هدف از اين مرزشكنی ذهنی و عينی در بعد زمان و 
مكان را اما با اندكــی تأمل در بطن متن، می توان در 

تقابل رؤيا و واقعيت نهفته دانست.
آری ! »سفر به چزابه« در مقام پهلو زدن پُركنايه و 
عتاب آميز رؤيايی پُر شروشــور به واقعيتی مسكوت 
و مسكون اســت؛ تقابل همان رؤيايی كه در شرايط 
پرمخاطره ی جنگ و زير آتش توپ و تانك، اگر هم 
تحقق نيافته بود، در آستانه ی تحقق بود، با واقعيت 
ده سال بعد كه در شرايطی به مراتب آرام تر و امن تر، 
حتی رگه هايــی از تحقق آن رؤيا در آن مشــاهده 
نمی شــود. آن رؤيا البته، نــه در وجود صرف جنگ 
نهفته اســت و نه در پيروزی در آن؛ چراكه ماقلی 
پور، به ويژه در »ســفر به چزابه«، برخاف بسياری 
از هم قطارانش، از ســويی تصويری نه بهشت گونه 
و مدينــه ی فاضلــه وار، بلكه جهنم گونــه و تلخ و 
تراژيك از جنگ را با نهايت صداقت و صراحت ارائه 
می كند و از ســويی ديگر، نه روايتگر پيروزی، بلكه 
تصويرگر شكست است. لذا، مصاديق رؤيای مذكور 
را می تــوان در كنش مندی و شــور و خودباوری و 
تحقــق اراده و عينيت يافتنی جســتجو كرد كه در 
بستر سفر ذهنی-زمانی طراحی شده توسط ماقلی 
پــور، صراحتاً در قياس با سســتی و بی حوصلگی و 
خودباختگی و كرختی و تصنــع حاضر در واقعيت 
قرارگرفتــه و به تنــدی به آن نهيب می زند. شــايد 

ازاين رو است كه: 
1-   تفاوت ميــان دو فضای پرندک و چزابه، تنها در 

قياس نمادين ميان ســردی و بی تفاوتی و سكوت و 
ســكون توأم با منظره ی بی روح و يخ زده و پوشــيده 
از برف پرندک و گرما و حرارت و عشــق و شــور و 
تحرک توأم بــا تيغ آفتاب و انفجــار و آتش و گلوله 
و خون در چزابه انعكاس نيافته و به ورود به ســاحت 
شــخصيت هايی می انجامد كــه به رغــم دارا بودن 
پات هايی كمرنــگ، كامًا پرداخت شــده و هويت 
يافته و فضاساز و سمپاتيك هستند و همذات پنداری 
مخاطــب را برمی انگيزند كه در اين ميان، حســن و 

صمد موفق ترين نمونه ها هستند.
2-   تصوير جهنــم گونه و نســبتاً بی رحمانه ای كه 
ماقلی پــور از جنگ ارائه می دهــد، نه تنها مخاطب 
گريز نيست، بلكه به سبب شور و جديت در فضاسازی 
و اجرا و به تبع آن، جذبه ای كــه همزمان با وحيد و 
علی، برای مخاطب نيز ايجاد می شــود و همچنين، 
وجــود كاراكترهای ســمپاتيك و تزريــق همذات 
پنداری و تعلق خاطر و نگاه انســانی و لحن همدالنه 
و غمخوارانه و دلســوزانه ی موجــود در ماقلی پور، 
نسبت به چزابه و دنيايش و كاراكترهايش به مخاطب 
و البته وام گيری از همان جذبه ی درهم آميخته شدن 
ذهنيت و عينيت و گذشته و حال، آرزوی زيستن در 

چنين دنيايی را در مخاطب پديد می آورد.
3-   ماقلــی پور اگرچه در »ســفر بــه چزابه« نيز 
نمايان گر صريح يك شكست است اما به مدد همان 
تك تصوير به يادماندنی و ماندگاری كه در ميزانسن 
در قالب ايستادن فرمانده ی به شدت مجروح )حسن( 
روی پاهــای خود با تكيه بر لولــه ی تانك و در ميان 
ساير ســربازان ثبت می كند، عاوه بر رقم زدن بيانی 
به غايت استعاری و شــاعرانه و صدالبته سينمايی در 
سينمای خود، به شكســت مذكور، ايجازگونه رنگ و 

بويی حماسی و قهرمانانه می بخشد؛ شكستی كه نه از 
بين رفتن شور بود و نه محو شدن عشق و نه از كف 
دادن آرمان و نه فروختن فاعليت و خواست و اراده و 
نه سست و كرخت شدن و نه تصنع يافتن؛ حداقل تا 
آن زمانی كه تصوير فرمانده حسن و صمد، از عكس 
يادگاری وحيــد و علی حذف نشــده و از چزابه جز 

كاپشنی يادگاری بر تن وحيد، چيزی باقی نمانده.
بااين همه، اما اصلی ترين علت توفيق در خلق آرمان 
گونه ی دنيای اســتثنايی »سفر به چزابه« را می توان 
در همان نكته ای يافت كه در ابتدای اين نوشته اشاره 
شــد؛ خلق همان دنيايی كه خالقش پيوسته در آن 
زيسته اســت و اين يعنی همان موهبتی كه حداقل 
بخش قابل توجهی از فيلم سازان سينمای ايران از آن 
بی بهره اند؛ به اين معنا كه با قصه زيست می كنند، اما 
ژســت ضد قصه می گيرند و دنيايی كه در آن زيست 
می كنند را پس می زنند و تحــت عنوان پيش بودن 
از دنيای پيرامونی خــود، دنيايی آن چنان مفروض با 
مختصاتی آن چنان مفقــود و مجهول خلق می كنند 
كه غالباً خــود نيز از درک و حتی گاهــاً ورود به آن 
عاجزند، غافل از اينكه می توان خود بود؛ اصيل و بكر 
و بی تظاهر و بی تصنع، دنيای شخصی خود را آفريد، 
به ذهنيت عينيت بخشــيد، به مــدد آرمان درونی 
واقعيت بيرونی را اســتيضاح كرد، هم راوی قصه ی 
زمان بود و هــم راوی قصه ی مــكان و درعين حال، 
زمان و مكان را به نحــوی هنرمندانه توأمان به بازی 
گرفت و نهايتاً »ســفر به چزابه«ای ساخت كه پس 
از گذشت حدود دو دهه برای سينمای دفاع مقدس، 
نه فقط در قامت متر و معيار، بلكــه همچون خوابی 
اســت كه يقيناً كمتر كســی قصد بيدار شدن از آن 

را دارد.
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* جناب آقای علی اکبری! ســینمای »دفاع 
اما  دارد،  زیــاد  متولی  به ظاهــر  مقدس« 
سالیان  برخی  در  مطلوب  استاندار  خروجی 
ندارد یا کم دارد. برای آغاز بحث بهتر است 
از این زاویه تمرکز و عدم تمرکز مدیریتی در 
حوزه تولیدات دفاع مقدســی بحث را آغاز 

کنیم.
علی اکبری: بحث تمركز و عدم تمركز مديريتی 
فرهنگی دريچه ای كامًا اســتراتژيكی برای ورود 
به اين بحث اســت كه در حوزه  ســينمای دفاع 
مقدس، موجب بلبشــويی ولنگارانه شده است و 
وقتی می خواهيم در عرصه سينمای دفاع مقدس 
فعاليت كنيم، باتكليف هســتيم، واقعاً نمی دانيم 

برای ســاختن فيلمی با موضوع دفاع مقدس بايد 
به كجا مراجعه كنيم. ماشاءاهلل همه مدعی بودند 
و هســتند كه در اين عرصــه می خواهند كمك 
كنند، ولی ســعی نكردنــد اول يــاد بگيرند دور 
يك ميز بنشــينند تا مباحث اصلی دفاع مقدس 
و آن كليدواژه هايی كه مدنظر نظام و مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالی( اســت و شــالوده اصلی 
اتفاقــات مهم دفاع مقدس هســت را مشــخص 
كنند و در خصوص آن به وحدت برســند. همين 
فقدان وحدت بيــن اين مديران ذی نفــوذ، ما را 
دچار ســردرگمی كرده اســت كه درنتيجه آن، 
بعيد می دانم فيلم ســازان ما رغبتی برای ورود به 
اين عرصه داشته باشــند. به هرحال، ما نمی توانيم 

برای توليد يــك فيلم، با ده نهــادی كه هركدام 
دفاع مقدس را از آن خــود می دانند، يا با ده نوع 
تفكر و ده نوع جناح سياسی و افكار و سليقه های 
مختلف مواجه شويم. از همه مهم تر، عدم تخصص 
الزم در اين مديران اســت. خيلی از اين نهادهای 
مدعی فيلم های دفاع مقدس، اصًا از مشــكات 
توليد فيلــم دفاع مقدس خبر ندارنــد؛ صرفاً فكر 
می كنند اگر دو تا اسلحه و فشنگ و شش تا سرباز 
به يك فيلم ســاز بدهند، يك فيلم دفاع مقدسی 
ساخته خواهد شد! به نظر می آيد ما به استراتژی 
واحدی نياز داريــم تا هنرمند بــرای توليد فيلم 
دفاع مقدس، فقط به يك مكان مشــخص با يك 
مدير مشخص و يك سليقه مشخص مواجه باشد 

بحث و چالشی عمیق درباره سینامی ضد جنگ و دفاع مقدسی با » محسن علی اکربی«

فقدان استراتژی؛ تداوم بالتکلیفی
علیرضا پورصباغ

فعالیت های حرفه ای اش را در ســینمای دفاع مقدس با فیلم هایی نظیر »گورکن« )۱۳6۳(، »بلمی به ســوی ســاحل« )۱۳64( آغاز کرد و این 
روند را با فیلمی نظیر »آن مــرد آمد« )۱۳۸6( ادامه داد. اما در کارنامه او فیلم ضد جنگی همچون »کتاب قانون« )۱۳۸7( به چشــم می آید و 
فیلم های بحث برانگیزی همچون »تلفن همراه رئیس جمهور« )۱۳۹۰(،  »همیشه پای یک زن در میان است« )۱۳۸6( که با تفکر و نگرش محسن 
علی اکبری، تهیه کننده ســینما تفاوت دارد. در مجال گفتگو با وی، این فرصت پیش آمد تا درباره سینمای ضد جنگ و دفاع مقدسی بحث و 

چالشی عمیق تر داشته باشیم و البته او مثل همیشه با روی باز پذیرفت تا سؤاالت ما را پاسخ دهد.
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و نگرانی نداشته باشد كه اگر با اين مدير به توافق 
رسيد، مديران ديگر به نوعی پروژه را بايكوت كنند 
و اجازه ندهد فيلم به شــكل شايسته ای در عرصه 
عمومی به نمايش درآيد. فقدان اســتراتژی واحد 
بين مديران مدعی، واقعاً يكی از مشــكاتی است 
كه ما ســال ها با آن درگير بوده ايــم. من در دهه 
60 فيلم های دفاع مقدســی داشتم، مثل »بلمی 
به ســوی ســاحل«، »پرواز در شــب«، »آخرين 
پرواز«، »چشم شيشــه ای« و... ولــی در آن زمان 
كامًا مشــخص بود كه مثًا وظيفــه فان نهاد، 
تأمين تجهيزات و امكانات موردنياز فيلم ســازان 
اســت؛ آن هم بــدون ورود به مقولــه فيلم نامه و 
مباحثی كه مربوط به يك هنرمند اســت، بدون 
ورود به مســائلی كه هنرمند بــا آن اُخت گرفته 
و زندگی كرده و ســال ها و ماه ها وقت گذاشــته 
و به يك فيلم نامه رســيده كه حاال اين فيلم نامه 
می توانســت بخش كوچكی از اين همه رشادت ها 
را به تصوير بكشــد. اما اآلن مديران بدون اطاع 
از همه اين مســائل می آيند و فيلم نامه را تبديل 
می كنند به ضد خودش و برداشت های منفی خود 
را از آن فيلم نامه ارائه می دهند؛ چون شــناخت و 
تخصص الزم را از مقوله فيلم سازی و هنر ندارند، 
درنتيجــه، اختاف زيادی بيــن فيلم های جنگی 
دهه 90 و دهه 60 ايجادشــده اســت. ما در دهه 
60 بر اساس اعتماد فيلم می ساختيم؛ می گفتند 
مرحوم »ماقلــی پور« و »محســن علی اكبری« 
فرزندان نظام و دفاع مقدس هســتند و در جنگ 
حضورداشــته اند و هــر دو در عرصــه بودنــد و 
جنگيدند و مجروح شده اند؛ پس می دانند چگونه 
جنگ را به تصوير بكشــند. آن ها دشمن بعثی را 
می شناسند و نقاط ضعف و قوت آن ها و نيروهای 
خودی را می دانند و به ما اعتمــاد می كردند. اما 
اآلن اين مشكل به وجود آمده كه به جهت تراكم 
بيش ازحد و ادعاهايی كــه اكثريت آن ها خارج از 
فيلم سازی هستند، ديگر آن فضا وجود ندارد؛ مثًا 
فان نهاد، امكانات بسيار زيادی برای فيلم سازی 
دارد، اما اين امكانات زيــاد زمانی جواب می دهد 
كه در راســتای يك تفكر و يك برداشت درست 
از مقوله ای بــه نام دفاع مقدس باشــد. مقوله ای 
كه به قول مقــام معظــم رهبری)مدظله العالی( 
می توان از آن صدها فيلم و اثر هنری اســتخراج 
كرد. اين مقوله را بايد به هنرمند بســپارند. وقتی 
آن را از دســت هنرمندان دور می كنند و تبديل 
می كنند به يك كار سفارشــی، قطعاً ديگر تأثير 
الزم را نــدارد. چرا فيلم های مــا نمی توانند مثل 
فيلم های دهه 60 با مردم ارتبــاط برقرار كنند؟ 
چون آن موقع هيــچ مديری اجازه نداشــت در 
حوزه تخصصی ما ورود پيدا كند، اآلن ماشــاءاهلل 
همه كارشــناس، فيلم ســاز و متخصص سينما و 
متخصص ســينماداری و فيلم سازی شــده اند! با 
اين اتفاقات، واقعاً ما به هيچ جا نخواهيم رســيد 
و روزبــه روز ســينمای دفاع مقــدس از واقعيات 
فاصله خواهــد گرفت. اگر يك فيلــم خوبی مثل 
»شيار 143« ساخته می شــود، اين فقط به اين 

جهت اتفاق می افتد كه در ســكوت كامل خبری 
و بدون اينكه اين مديران مدعی، مطلع بشــوند و 
در يك هاله ای پنهان، توليدشــده اســت. ببينيد 
چقدر تأثير اين فيلم درست بود. چنين فيلم هايی 
می تواند ادامه پيدا كنند، مشروط به اينكه مديران 
محترم ابتدا استراتژی خود را مشخص كنند، حد 
و حدود وظايف خود را مشــخص كنند و مشخصاً 
يك فيلم ساز بداند برای ساختن يك فيلم، فقط و 
فقط و فقط قرار اســت، مثًا به انجمن سينمای 
دفاع مقــدس مراجعه كند؛ نه صــد جايی كه در 
99 جــا فقط بحــث خودنمايی خــود را دارند يا 
بحثشــان اين اســت كه می خواهند آمار و بيان 
بدهند. ما نمی گذاريم دفاع مقدس قربانی اين نوع 
مديريت ها بشود. من به عنوان يك فيلم ساز دفاع 
مقدس، اگر بخواهم دوباره چنيــن فيلمی توليد 
كنم، هرگز با فيلم سفارشــی شروع نخواهم كرد. 
بادلم شــروع می كنم، آنچه خــودم ديدم و لمس 
كردم؛ بــا رزمندگانی كه از نزديــك ديدم، اينكه 
چه نگاهی داشــتند و با چه تفكری رفتند و با آن 
عصاره حماسه دفاع مقدســی كه آن ها توانستند 
به نســل های بعدی منتقل كنند شروع می كنم. 
اآلن ما مشــكل عمده مان اين اســت كه مديران 
ما اســتراتژی خاصی ندارند؛ فقط می گويند فيلم 
دفاع مقدس بســازيد. بعد هم كه ما می خواهيم 
بسازيم می گويند: »نه! اين فيلمی كه ما می گوييم 
را بســازيد.« قطعاً آن فيلمی كه آن ها می خواهند 
را ما بلد نيستيم بســازيم؛ حداقل من بلد نيستم. 
فيلم دفاع مقدس به هيچ وجه سفارش پذير نيست. 
می توانند بگويند: »آقا شــما در خصوص شــهيد 
همت فيلم بسازيد!« اما اگر بخواهند ورود كنند، 
به اينكه اين قســمت از زندگی شــهيد همت را 
نشان بدهيد و آن قسمت را نشان ندهيد، يا فان 
كاری كه شــهيد همت كرده را نگوييد، ولی فان 
كارش را حتماً بگوييد و... اين ها ديگر هنر نيست، 
بلكه يك كار سفارشی ِصرف اســت كه قطعاً آن 

تأثير الزم را نخواهد داشت.
*شــما به نکته ای در خصوص اعتماد اشاره 
کردید. خدا را شــکر باهم تعــارف نداریم 
و می توانیم بحث را چالشــی تر کنیم. شما 
آقای  به  تهیه کننــده خوش نامی   به عنوان 
مازیار میــری بابت ســاخت فیلم »پاداش 
این  ماحصل  کردید؛  اعتماد  خیلی  سکوت« 
اعتماد شــده فیلم ضد جنگی مثل »پاداش 
ســکوت« که به زعم من، منتقد ســیاه و 
کثیف ترین فیلم ضد جنــگ تاریخ پس از 

انقالب است .
علی اکبــری: آقای بــرادر! اين همــه تندروی 
يك طرفــه قطعاً بــا پاســخ هايی از طــرف من 
تهيه كننــده همــراه خواهد بود؛ پــس خواهش 
می كنم حوصله كن تا در مورد »پاداش سكوت«، 
فيلمی كه تفكری از جنس شــما آن را در اكران 
مثله كرد را باحوصله بدهم. ببينيد! آن فيلم، فيلم 
مازيار ميری نبود. فيلم خود من بود. من اين فيلم 
را دوست داشتم. دوست داشــتم تلنگری بزنم به 

آن تعداد اندک از عزيزانی كه در هشت سال دفاع 
مقدس بودند و بعدازآن احساس كردند كه باخت 
سنگينی را دادند و ســعی كردند ازنظر اقتصادی 
خود را برسانند به آن قشری كه در جبهه حضور 
نداشتند. ما در هشت ســال جنگ خيلی از مردم 
را داشتيم كه در شــهرها چپاول كردند و درواقع، 
برج ها ســاختند و ثروت های بی حساب به دست 
آوردند. اما اين عزيزان هشــت سال جنگيدند و از 
زندگی و همه چيزشان گذشتند. اما يك قشری از 
آن ها بعد از پايان جنگ احساس كردند باخته اند! 
من دوست داشتم اين قشر را به تصوير بكشم و به 
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* ولی در بخشی از فیلم، مفهوم ضد جنگ 
مباحث  هم  این خصوص  در  اســت.  جاری 
زیادی شــد. چون شــما بحث اطمینان به 
فیلم ســاز را از طرف مسئوالن کردید، خب 
»پاداش  مثل  فیلمی  وقتی  هم  مســئوالن 
را می بینند، چشم ترس می شوند،  سکوت« 
ماحصل  و  کنیم  اطمینان  ما  نکند  می گویند 
کار ضد جنگ از آب دربیاید و ســوگیری 
به زحمت و جهد بســیجیان مخلص انقالب 

لطمه بزند!

علی اکبری: ببينيد اگر قرار باشــد اين ترس ها 
وجود داشــته باشــد، نبايد فيلم دفــاع مقدس 
كاركرد. فيلم دفاع مقدس زمانی فيلم اســت كه 
آنچه من فهم و درک كردم را بتوانم به كارگردان 
جوانی مثــل مازيار ميــری منتقل كنــم و اين 
تصويرســازی  را برای ما انجام دهد. بله اين فيلم 
اثر بسيار تلخی بود، نمی خواهم بگويم ضد جنگ، 
اما برای خيلی ها فيلم خوبــی نبود، اما برای خود 
من آن فيلم، ايدئال گفته هــا و تفكرات  من بود؛ 
نه اينكه بگويم فقــط همين يك فيلم. نه! من اگر 
آن فيلم را می ســازم بايد آن قدر شرافت و وجدان 
داشته باشم كه بگويم: ببين! آن چيزی كه ديديد  
يك روی ســكه بود، اما اصل روی سكه اين طرف 

است. 
* به شما بابت تولید این فیلم خیلی خرده 
می گیرم؛ چون در کارنامه شــما انبوهی از 
فیلم های حماسی راجع به جنگ وجود دارد. 
- من همان موقع كه اين فيلم را ســاختم  فيلم 
»آن مرد آمد«  را هم بــا حميد بهمنی كاركردم. 
دقيقاً در همان ســال دو فيلم جنگــی كاركردم. 
در اين فيلــم نگاهم اين بود كه مــن اين افراد را 
در جامعه دارم می بينم و مــا نمی توانيم آن ها را 
انكار كنيم. نمی توانيم انكار كنيم كه عده ای دارند 
از اين درجــات و مقام ها سوءاســتفاده می كنند. 
خيلی ها هم اصــًا حتی به دنبــال كوچك ترين 
مدركی نرفتند. خيلی ها هستند در سطح جامعه 
كه در جنگ جانباز شــدند، اما حتــی به دنبال 

كارت جانبازی هم نرفتند.
* آقای علی اکبری! چرا این خیلی ها را شما 

می بینید و من نمی بینم؟
علی اکبری: عزيز من، شــما خــودت را با من 
مقايســه می كنی، من خودم بچه جنگ هســتم، 
خيلی ها بودند كه خانواده شهيد بودند، اما نرفتند 
از بنياد شهيد كوچك ترين امكاناتی بگيرند. دو تا 
از برادرزن های من شهيد شده اند در گردان خود 
من هم بودند؛ اما يك بــار پدرزن يا مادرزن من از 
بنياد شهيد نخواســتند مثًا يك حواله ماشين به 
آن ها بدهند، يا اصًا بگويند ما بچه هايمان شهيد 
شده اند. ازاين دســت آدم هايی كه يك تنه خود و 
خانواده شان را فدای انقاب كردند، فراوان اند؛ اما 
يك ســری افراد هم می بينم كه سوءاستفاده های 
وحشــتناک می كنند. ما اگر يك فيلم می سازيم 
كه سوءاستفاده ها را نشــان می دهيم، وجداناً بايد 
ده تا فيلم بســازيم كه ايثار را نشان دهيم كه به 
واهلل من آن بيست فيلم در مورد ايثار را ساخته ام. 
شما ده فيلمی كه در مورد ايثار ساخته ام را ناديده 
می گيريد و صرفــاً روی اين فيلم تمركز كرده ايد؟ 
شــايد در اين زمينه اگر بــا برخورد بســيار بد 
مسئولين مواجه نبودم، واقعاً قصد داشتم بعدازآن، 
در خصوص اين طرف قضيه هم پنج تا فيلم بسازم، 
اما آن قدر  در خصوص آن فيلم بدبرخورد كردند 
كه من منزل خودم را در رابطه با آن فيلم از دست 
دادم. مگر ما چقدر ســرمايه داريم؟ مگر ما داريم 
تجارت می كنيم؟ ما فقط داريم فيلم می ســازيم! 

آقا! اين محسن علی اكبری، همان است كه »مريم 
مقدس)س(« را ســاخته اســت. همانی است كه 
»اصحاب كهف« ســاخته! آقا! حاال دوست داشتم 
چنين فيلمی بســازم. نبايد كارنامه فعاليت بنده 
را اين گونه تحليل كنيد. پورصبــاغ عزيز! تعصب 
تو را نســبت به جنــگ درک می كنــم، اما اين 
شــكل تفكر تو منجر به بايكوت من می شود. من 
خيلی برايتان احترام قائلم، اما تلقی های شــمايي 
كه بعد از انقاب به دنيــا آمدی،  نبايد به گونه ای 
باشــد كه مرا نابود كند. به دليــل همين نگرش 
و تحليل های كه از جنس شــما ارائه می شــود، 
من  خانه و كاشــانه ام را از دســت دادم. چرا بايد 
اين طور با من رفتار شــود؟ چــرا نيامدند به من 
بگويند: »خــب! حاال اين را ســاختی، بيا چهارتا 
فيلم كه خودت می دانی درست است هم بساز)از 
نگاه خودشان(.« من می گويم متأسفانه چون نگاه 
مديران ما شخصی اســت، چون سايق شخصی 
است، يك قشــر می گويند هميشه مثبت ساخته 
شود و يك قشــر هم  موافقين چنين فيلم هايی 
هســتند. ولی من هنرمند، نه وابسته به اين قشر 
هســتم و نه آن قشــر. از هيچ كــدام هم حقوق 
نمی گيرم. من روی پای خودم ايســتادم و منزل 
خودم را وســط گذاشــتم تا حرفی را كه دوست 
داشــتم بزنم؛ حرفی كه خيلی ها به آن ها برخورد؛ 
از وزير گرفته تــا نماينده مجلس كه ما را مؤاخذه 
كردند، ولی گفتم اشكالی ندارد. من فيلمی را كه 
دوست داشتم ساخته ام. درصورتی كه می توانستند 
به جای مؤاخذه و مســائل حاشيه ای بنشينند و با 
ما جلســه بگذارند كه:» حاال بيا و چهارتا فيلم با 
سياقی متفاوت تر هم بساز...«. واقعيات جاری در 
جامعه چيز ديگری اســت. ما تعداد بسيار اندكی 
راداريم كــه از ايــن موقعيت ها سوءاســتفاده ها 
كرده اند. واقعاً اكثريت جامعه ما كســانی هستند 
كه تمام زندگی شان را فدای جنگ و امام  كردند 
و كوچك تريــن بهره ای نبردنــد و اآلن هم با يك 
شغل آبرومندانه ای زندگی شان را در حد معمولی 
می گذرانند. من در همان فيلم، يك جوشــكار را 
نشان می دهم و می گويم اين فرد از راه جوشكاری 
و عرق جبين روزی خود را درمی آورد. خب! آن هم 
يك واقعيت از فيلم است، اما هيچ كس  آن را نديد 
و هركس برداشــت تند و افراطی از فيلم داشت. 
يعنی در همــان فيلم باوجودی كه می خواســتم 
آدم های منفی را نشان دهم، بازهم فرد مثبتی را 
نشان دادم. اآلن بحث اين است كه آيا می خواهيد 
در ســينمای دفاع مقدس فيلم ســاخته شود و 
مردم آن ها را ببينند؟ می خواهيد ســينمای دفاع 
مقدس رشــد كند؟ پــس بگذاريد ما دســتمان 
باز باشــد، اعتماد كنيد! آيا مــن فيلم ضدانقاب 
تابه حال كاركــرده ام؟ فيلمی به طرفداری از رژيم 
طاغــوت كاركرده ام؟ مــن فيلمــی را كاركرده ام 
كه احســاس كردم نياز اســت، زنگ خطری در 
جامعه به صدا دربيايد كه: آقای فانی! حواســت 
باشد چهار روز ديگر شــما هم می شويد فانی ... 
متن فيلم »پاداش ســكوت« را بررسی كنيد! به 
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اين نتيجه خواهيد رســيد كه امثال »زنجانی«ها 
از كجا درآمدنــد؟ بقيه ايــن كاه بردارها از كجا 
درآمدند؟ مگر غيرازاين اســت كه مــدام گفتيم: 
در مملكــت ما همــه آدم های خوبی هســتند و 
مدام ســر خود را مثــل كبك در بــرف كرديم و 
گفتيم هيچ كس سوءاســتفاده نمی كند و كســی 
به دنبال منافع شخصی نيســت و همه به خاطر 
نظام تاش می كنند، اما اآلن از آن طرف می بينيم 
چقدر پرونده هــای اختاس های ميلياردی بيرون 
می آيد؟ اين هــا از كجا آمده اند؟ آيــا از آمريكا و 
اســرائيل آمده اند؟ نه! آن ها هم از همين مملكت 
هســتند، اگر چهارتــا فيلم اين چنينی ســاخته 
می شد شايد امثال »بابك زنجانی« ها به خودشان 
می آمدند؛ می گفتند: »عجب! ما داريم به راه های 
بد و خطرناكی می رويــم. نكنيم اين كارها را. اين 
خيانت را به مملكت خودمــان نكنيم. اقتصادمان 
را نابود نكنيم.«كل حرف مــا اين بود. كجای اين 
حرف مغاير با قانون اساســی كشور است؟ كجای 
اين حرف مغاير با نظام جمهوری اســامی است؟ 
كجای آن مغاير با فرمايشــات حضرت امام )ره( 
و مقام معظم رهبری)مدظله( اســت؟ كجای آن 
مغاير با دفاع مقدس است؟ ما می خواهيم بگوييم 
اين مملكتی كه اين همه خون بابتش رفته، جای 
اختاس و دزدی نيســت. بيت المــال، مال همه 
مردم اســت. كجای اين حرف بد است؟ چرا زنگ 
خطر را به صدا در نمی آوريد؟ اگر من هم اين زنگ 
خطر را به صــدا درنياورم، چه كســی اين كار را 
می كند؟ اگر من ايــن كار را می كنم، جنبه مثبت 
قضيه را هم نشــان می دهم. اما اگر كس ديگری 
اين زنگ خطــر را به صدا درآورد، ممكن اســت 

همه چيز به هم بريزد. 
* از شــتاب معترضانه شــما دمی  خالص 
شــویم و به متن بپردازیم. بنــده در مقام 

پرسشــگر، کارکشــتگی و حرفه ای بودن 
شــما را زیر ســؤال نمی برم،  اما سینمای 
دفاع مقدســی کنونی  به مســیر متعالی 
نمی رود. نکته من این است که شما در مقام 
تولیدات  بر  تأکیــد  با  تهیه کننده حرفه ای 
تک محصولی  صورت  باید  دفاع  ســینمای 
این موضوع   بگیرید.  ما  از سینمای  را  بودن 
به عهده خود تهیه کننده هاســت. با شرایط 
می توانند  چگونــه  دولتی  مدیران  موجود 
برای خارج شــدن از این خط ســیر تک 
دفاع  تولیدات  تا  کنند  بودن کمک  ساحتی 

مقدس افزایش پیدا کند؟
علی اکبری: مــا هيچ اميدی نبايــد به مديران 
داشته باشــيم. اگر نگاه صاحب اثر اين باشد كه: 
آيا مديران كمك می كنند؟ آيا مديران خوششان 
می آيد؟ اين همان حرفی اســت كه من در رابطه 
با ســؤال قبلی گفتم. ما بايد آنچه را وظيفه خود 
می دانيــم انجام بدهيم؛ منتها يك ســری وظيفه 
هم به عهده، نه مديران ســينمايی، بلكه بر عهده 
مديرانی كه مدعی سينمای دفاع مقدس هستند 
می باشــد. حاال می تواند اين مدير، مدير سازمان 
ســينمايی باشــد، می تواند مدير حوزه هنری يا 
رسانه ملی يا حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 
هم باشــد. اين مديران تابه حــال هيچ كدام دور 
يك ميز ننشســته اند كه يك استراتژی مشخصی 
معرفی كنند، بگويند آقا اين اســتراتژی سينمای 
دفاع مقدس است. وقتی آن ها نمی توانند باهم به 
تفاهم برســند، من چگونه می توانم با مديريت ها 
بحث داشــته باشــم؟ يا بگويم آقای مدير! شما 
چرا اينجا نيامديــد و اينجا آمديــد؟ ما درزمينه 
هنرمندان مشــكلی نداريم؛ مشــكل ما درزمينه 
مديريت كان اســت. چون آن هــا باهم وحدت 

كام ندارند. خواســته آن ها معلوم نيست. دقيقاً 
خواســته های مقابل هم دارند . هيچ وقت نشــده 
كه كمكی برســانند تا يك اتفاق خوب فرهنگی 
درزمينــه دفاع مقــدس بيفتد. ايــن نكته اصلی 

ماست.
* آیا شما تصمیم دارید در آینده مجدداً در 

این فضا کارکنید؟
علی اکبری: من از جنگ وارد ســينما شــدم. 
من با شــهيد چمران بــودم. وارد حــوزه هنری 
شــدم و همواره ســعی كردم در حوزه، سينمای 
دفاع مقــدس كاركنم؛ ولی هميــن اآلن هم من 
تمام وقت، انرژی، ســرمايه، عمر و همه را حاضرم 
در راه ســينمای دفاع مقدس خــرج كنم، اما آن 
فيلمی كه خودم دوســت دارم را می سازم. من از 
خواندن كتاب »دا« بســيار لذت بردم. شايد باور 
نكنيد كه من پنج بار اين كتاب را خوانده ام؛ چون 
خيلی كتاب منحصربه فــردی بود. يعنی همه چيز 
در جای خودش قرار داشت. حاال اگر من بخواهم 
اين كتاب را بدهم يكی از دوســتان بنويســد و 
بسازم و بعد اگر بدهم دست يكی از اين مديران، 
هركدام حتماً يك اِن ُقلتــی خواهند آورد. اين كه 
ديگر فيلم نمی شود! اگر دست نويسنده باز نباشد 
و برداشت درســتی از كتاب انجام نشود كه فيلم 
درنمی آيد. ما رمان های بسيار زيبای جنگ داريم، 
اما اگر بخواهيم آن ها را مطابق خواســته مديران 
بسازيم، قطعاً جواب معكوس خواهد داد و تبديل 
به فيلم هايی خواهند شد كه نه سر دارند و نه ته! 
نه جنگ را نشــان می دهند و نه حماسه را. اگر به 
خود ما باشــد، من قطعاً آمادگــی اين را دارم كه 
در بحث ســينمای دفاع مقدس ورود پيدا كنم و 
آنچه واقعيت های دفاع مقدس بــود اعم از ايثار، 
شهادت و ازخودگذشــتگی و عمق اتفاقاتی كه در 
دفاع مقدس افتاد را نشان دهم؛ اينكه رزمندگان 
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با دســت خالی در مقابــل آن همه تســليحات و 
تجهيزات جهانی ايستادند و واقعاً مردانه ايستادند 
و جنگيدند و درنهايت هم باعث شدند يك وجب 
از خاک اين مملكت، برای اولين بار در يك جنگ، 
به دست دشمن نيفتد. اين باعث افتخار است و ما 

حاضريم آن را به تصوير بكشيم. 
*شما می گویید چون ده نمونه فیلم حماسی  
ساخته اید، »پاداش سکوت« را هم می سازم 
سینمای  اما  باشــد؛  قابل تحمل  این  باید  و 
ضدجنگ در حال تبدیل شدن به وجه غالب 
سینمای دفاع مقدس می باشد. این آسیب را 
از مدیران دولتی(  )فارغ  تهیه کننده ها  خود 

چگونه باید جلوگیری کنند؟
علی اکبــری: اينكه می گوييد در حــال فراگير 
شدن اســت، به نظر من بازهم به خاطر عملكرد 
خود مديران اســت. هر چه اين مباحث را بيشتر 
بازكنيــم، به اصل قضيــه می رســيم؛ يعنی بايد 
ببينيم اين مديران به چه كســی سفارش توليد 
داده اند. آيا كسی كه ســفارش توليد فيلم گرفته، 
اصًا ارتباطــی با دفاع مقدس داشــته اســت؟ 
نمی گوييم كــه حتماً می بايســت در جنگ بوده 
باشــد. خيلی از فيلم ســازان ما در زمان انقاب 
دنيا آمده اند و زمان جنــگ؛ كودكی بيش نبودند 
درنهايت، نوجوان بودند، شــايد اصــًا رنگ دفاع 
مقدس را هــم نديده اند! بــا اين جوان هــا بايد 
چــه كنيم؟ می توانيــم در بين هميــن جوان ها، 
فيلم ســازی را پيدا كنيم كه پدرش رزمنده بوده 
باشــد، فيلم ســازی را پيدا كنيم كه پدرش اسير 

بوده باشــد يا فيلم ســاز جوانی كه زندگی شــان 
درگير جنگ بوده باشــد. او می تواند درست انجام 

دهد.
*اکثر فیلم سازان جوانی که وارد این حوزه 
تمام شده،  جنگ  دوران  می گویند  می شوند 
ما اگر فیلم جنگی بسازیم که وجه حماسی 

داشته باشد، مخاطب نخواهد داشت؟
علی اکبری: ببينيــد! اين قبيل افــراد اصًا از 
اصــل موضــوع فاصله دارند. ايــن جوان ها معلوم 
است از خانواده هايشــان شــهيد نداده اند، اسير 
و آزاده يا رزمنده و جانباز نداشــتند. اين مشكل 
قضيه اســت. اما اگر جوان فيلم سازی باشد كه از 
بطن جامعه بيايــد و او در جامعه ای كه به هرحال 
بيش از 80 درصد از خانواده ها در آن ها اســير و 
رزمنده و جانباز هستند رشد كرده، اما جوانی كه 
تحصيات فيلم سازی اش را در آمريكا تمام كرده و 
به ايران آمده، بيخود می كند بخواهد در خصوص 
دفاع مقدس فيلم بســازد. يعنی اگر مديری به او 
اجازه می دهد فيلم بســازد، بايــد آن مدير را بُرد 
زندان اوين! جای او اوين است نه مديريت! يعنی 
اين جوان كه حتی ممكن است در كمال سامت 
هم برگشته باشد و هيچ عنادی هم نداشته باشد، 
اما به هرحال آنچه از امريكا آموخته اين است كه 
ايران به عــراق حمله كرده اســت. او با اين تفكر 
مگر می تواند فيلم جنگی بسازد؟ قطعاً فيلم او ضد 

جنگ می شود. 
* اگر توصیه ای برای مدیــران دارید برای 
بهبود افق ســینمای جنــگ در پایان این 

گفتگو مطرح کنید.
علی اکبری: از ابتدا عرض كردم؛ مشخص كردن 
يك اســتراتژی معلوم و مشــخص و يك وحدت 
كام بين مديــران الزم اســت و از طرفی، برای 
پروانه ســاختی كه به كارگردان بــرای توليدات 
دفــاع مقدس می دهنــد، بايد شــخصيت فرد را 
آناليز كنند، تحليل شــود، بيوگرافی او مشخص 
باشد و رزومه و كارنامه او مشخص شود و ببينند 
آيا اصًا ارتباطی با جنگ داشــته يا نه. اصًا آن 
زمان در ايران بوده يا در خارج از كشــور به سر 
می برده؟ يك بحث، اســتراتژی است كه بايد به 
ما اعام كنند، مثًا اســتراتژی مديران فرهنگی 
كشور ســاخت پنج فيلم در ارتباط با سرداران و 
ساخت پنج فيلم در خصوص عمليات های بزرگ 
جنگ و پنج فيلــم در ارتباط بــا آزادگان و پنج 
فيلم در ارتباط با جانبازان اســت. اين استراتژی 
مشــخص شــود و از طرفــی فقط يــك مركز 
پاسخگوی فيلم ساز باشد. آن مركز می تواند حوزه 
هنری باشد، يا ســازمان سينمايی يا انجمن دفاع 
مقدس يا حفظ آثار و ارزش هــای دفاع مقدس؛ 
ولی نمی شــود كه هنرمند به همه آن ها پاســخ 
پس بدهد. بايد فقط يك مركز عامل وحدت بين 
مديران و دســتگاه های مختلف شــود. قطعاً آن 
مركز با داشــتن مشــاوران الزم می تواند بهترين 
فيلم نامه ها را انتخاب كند، بهترين فيلم سازان را 
انتخاب كند و بهترين امكانات را در اختيارشــان 
بگذارد و شاهد بهترين فيلم های سينمايی باشد. 



36

سال بیست و یکم | شماره 455 | شهریور و مهرماه 1393پرونده

س
قد

ع م
دفا

ی 
نما

سی
ه: 

ند
رو

پ

گفتگو با »محمدتقی فهیم«

یقه ی مدیران را باید گرفت
علیرضا پورصباغ

محمدتقی فهیــم، متولد ۱۰ اردیبهشــت 
۱۳۳۵ در تربت حیدریــه، مستندســاز و 
منتقد ســینما با  بیش از ۳۰ سال حضور 
مســتمر در عرصه مطبوعات کشور، یکی 
از منتقدان صاحب نظری است که درزمینه 
ارتقای سینمای دفاع و مقاومت حرف های 

متفاوتی در سینه دارد.

*گســترش تولیدات سینمای دفاع مقدس، 
چه دستاوردهایی برای ما خواهد داشت، غیر 
از دستاوردهایی که موجب  توسعه فرهنگ 
با  فرهنــگ عمومی  انقالبی در مقایســه 

می شود؟
فهیم: اگر بخواهيم از منظر تكنيكی و فرميك به 
ســينمای دفاع مقدس نگاه كنيم و بحث محتوا، 
مضمون و موضوع را كه طبعاً امری روشــن است 
پيش بكشــيم، بايد از اين زاويه بــه موضوع ورود 
كنيم كه  پديــده ای نادری در كشــور ما رخ داده 
است و همه مردم ما به نوعی در آن دخيل بوده اند 
و يك جنگ تحميلی را درک كرده اند. اين سينما 
ازنظر تكنيكی می تواند تنها ســينمايی باشد كه 
نجات دهنده ســينمای ما برای كشاندن مخاطب 
به ســينماها باشد. امروز، ســينمای دفاع مقدس 
تنها به وجه فيزيكی جنگ نمی پــردازد؛ بلكه در 
تمام گرايش ها می تواند مــورد اهتمام قرار بگيرد؛ 
مثًا مســائل خانوادگــی، تبعات پــس از جنگ، 
مســائل مربوط به پشــت صحنه جنگ، معماهای 
پليسی مربوط به سياســت های جهانی و منطقه 
و داخلی، گروهك ها و تــرور و حتی فيلم هايی با 
گرايش سياســی. به هر صورت، اگــر بخواهيم از 
منظر ژانری هم به قضيه نــگاه كنيم، اگر ملودرام 
را ناديده بگيريــم، اين گونه ســينما تنها گونه ای 

اســت كه می تواند به دليل جذابيت آفرينی های 
خاص خــودش، مخاطبــان انبوه را به ســينماها 
بكشاند و سينمای پررونقی را ايجاد كند. البته، اگر 
به درستی به اين سينما پرداخته شود و دم دستی 
به آن نگاه نكنند؛ چه مديران و چه فيلم ســازان. 
يعنی مديران، آماری به قضيه نگاه نكنند تا بتوانند 
پاسخی در پايان دوران مسئوليتشان برای مافوق 
يا نمايندگان مجلس يا مردم داشــته باشــند! در 
فيلم ســازان هم بايد آن وجه دلــی قضيه وجود 
داشته باشند و واقعاً مسلط به كار باشند و بسيجی 
وار در اين عرصــه كار كنند. بيــش از آنكه به پر 
كردن انبان خود فكر كنند، به ماندگاری اثرشــان 
در انبان سينمای ايران بينديشند. به نظر من، اين 
سينما در شــرايط كنونی حتی می تواند از دوران 
پروپاگاندای همزمان با جنگ هم مهم تر باشــد و 
ســينمای ما را به نزديك قله برساند؛ سينمای ما 
همين است. محدوده ای از مخاطب را دارد كه در 
فيلم های مختلف جابجا می شوند. يك فيلمی صد 
هزار نفــر از آن ها را جذب می كنــد و فيلم ديگر، 
يك ميليون نفر را. بنابراين، اين محدوده همچنان 
باقی است؛ اما ســينمای مقاومت و دفاع مقدس، 
چنانچه آثار خوبی در آن توليد شود، می تواند اين 
محدوده را وســيع تر كند و مخاطبان ميليونی را 
به ســينما بياورد. كما اينكه درگذشته هم از بين 

حدود ده فيلــم پرفروش تاريخ ســينمای ايران، 
نصف موارد مربوط به همين گونــه از فيلم ها بوده 

است. 
پرداخته  رویدادهــای جنگ  بطن  به  *چرا 
نمی شــود و بیشتر، داســتان های ملودرام 
می گیرد؟  قرار  مدنظر  مرتبط  اجتماعی  های 
محتوای خوِد  بــه  پرداختن  اآلن می گویند 
جنگ، محلــی از اِعراب نــدارد. خیلی از 
تولیدکننده  نهادهای  و  مدیران ســینمایی 
این حرف را گفته اند؛ اما نکته این اســت که 
پرداختن به خوِد جنــگ می تواند به لحاظ 
فرمی کارگردان هایــی که به این عرصه پای 
می گذارند را آبدیــده کند و دوربین به جای 
پرداختــن در فضاهای بســته و قصه های 
به  را  ســینمایی  رویداد  یــک  آپارتمانی، 
مخاطب عرضه کند و کارگردان، میزانســن 
و دکوپاژ و فرم جنگی نشــأت گرفته از ژانر 
وسترن را تجربه کند؛ این باعث کارآزموده تر 

شدن هنرمند و کارگردان می شود.
فهیم: بله، ولی اين گرايشــات ســينمايی را هم 
نبايد ناديده گرفت؛ البتــه، فيلم هايی كه به بطن 
جنــگ می پردازند، طبعــاً جايگاه شايســته تری 
دارند؛ يعنی در گونه تثبيت شــده خود، موقعيت 
بهتری دارنــد؛ خصوصاً اينكه جنگــی كه در اين 
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هشت سال به وقوع پيوســته، به خيلی از زوايای 
آن هنوز پرداخته نشده اســت و قصه های زيادی 
می توان بر اســاس واقعيات موجود نگاشت و در 
خصوص بسياری از قهرمانان جنگ هم هنوز فيلم 
ساخته نشــده اســت. اما، معتقدم سينمای دفاع 
مقدس امروز به درستی به ســينمای »مقاومت« 
ارتقا پيداكرده اســت. يعنی بايد دامنه اين سينما 
را وســيع تر ديد و نبايد محدود به سينمای صرف 
جنگی كرد. يعنی، هم می تواند شــاكله جنگ را 
نشــان می دهد و هم اينكه به مقاومت ارتقا پيدا 
كند؛ اين هم يك اتفاق درســتی است. ببينيد، ما 
امروز در دنيا بايد فرهنگ ســازی كنيم و انقاب 
را بيش از گذشــته معرفی كنيــم. بايد موقعيت 
ايران را معرفی كنيم. به هرحــال، جبهه مقاومت 
در سرتاســر دنيا به ايران چشــم دوخته اســت. 
واقعيت اين اســت كه پــس از شكســت اتحاد 
جماهير شــوروی يا همان جبهه سوسياليست در 
دنيا، ديگر جبهه مقاومتی در برابر آمريكا و جريان 
بزرگ ســرمايه داری جهانی وجود ندارد و ايران، 
اصلی ترين اهرم ايــن جبهه را در دنيا تشــكيل 
می دهد. اآلن چند سال اســت »كوبا« راكد شده 
است، هرچند فيدل كاسترو هنوز نفس می كشد. 
در منطقه هم كشورهايی مثل: سوريه و فلسطين 
كه شاهد جوشش جريان مقاومت هستند، بازهم 
با پشــتيبانی و حضور و سياســت های حمايتی 
ايران، اين مقاومت ها رخ می دهد؛ لذا به نظر من، 
نبايد به صرف توليد فيلم هايی در مورد بطن جنگ 
قانع شد. بنده معتقدم بايد همچنان به اين مسائل 
پرداخت، اما دامنــه آن را بايد گســترده تر كرد؛ 
اصًا اشــكالی ندارد كه ما ملــودرام با زمينه های 
جنگ بسازيم؛ يعنی قصه ملودرام در بستر جنگ 
روايت شــود و قهرمانان قصــه، قهرمانان جنگ 
باشند. حتی ژانر وحشــت و... يعنی ظرفيت های 
زيادی در ايــن زمينه وجــود دارد. اما به هرحال 
حق با شماست. می توان اين مســئله را به عنوان 
زنگ خطری به حساب آورد. منظور شما اين است 
كه اگر بيش ازحد به ســمت اين گرايش ها برويم، 
خود جنگ به فراموشــی ســپرده می شود و حق 
جنگ ادا نمی شــود. اين زنگ خطــر حتماً وجود 
دارد. نكته ديگر اين اســت كه نبايــد فيلم های 
جنگی را محيطی برای آزمون وخطا دانســت؛ من 
موافق نيســتم. اتفاقاً فيلم سازان بايد در گرايشات 
ساده تری تجربه كسب كنند، اما اَهّم و ُقله تصرف 
خودشان را در سينمای جنگ به كار بگيرند. اگر 
ما همچنان به دنبال اين باشــيم كه برخی افراد 
از آزمون وخطاهای جنگ اســتفاده كنند تا ما به 
مناصب باالتر و بودجه های بيشــتری دست پيدا 
كنيم، اين خطايی اســت كه در سال های گذشته 
هــم رخ داد. به هرحــال مخاطبين از بخشــی از 
ســينمای جنگ درگذشــته راضــی نبودند. اين 
بدان خاطر بــود كه اوالً، ســينمای جنگ محلی 
برای آزمون وخطای برخی فيلم ســازان شده بود؛ 
ثانياً، سوءاستفاده از بودجه های سينمايی در اين 
راســتا بود. لذا، امروز چون تمام اين مسائل رصد 

و روشن شده اند و فيلم ســازان هم ميزان تخصص 
و دغدغه و شناسنامه شــان رو شــده است؛ فكر 
می كنم مديــران بايد خيلی هوشــمندانه در اين 
زمينــه تصميم گيــری كنند تا دچار اشــتباهات 
گذشته نشــويم. اين ســينما می تواند سينمای 
دلخواهی باشــد، مشــروط به اينكه واقعاً مديران 
و فيلم ســازان ايــن ســينما را برای خودشــان 
پله قــرار ندهنــد. برعكس! اين ســينما را محل 
بــروز خاقيت ها و ظهــور دغدغه هــا و نمايش 
توانمندی های هنری شان قرار دهند. ممكن است 
اين حرف ها كمی شــعاری به نظر برسد يا خيلی 
آرمانی باشد، ولی به هرحال بايد با اين رويكرد در 
اين سينما كاركرد. آن بخشی كه شما در خصوص 
پرداختــن به بطن جنگ گفتيد بــه نظر من بايد 
همچنان بخــش اصلی اين ســينما را تشــكيل 
بدهد. برخی مديران به دنبال اين هســتند كه با 
بزرگ كردن برخی گرايشــات، سينمای جنگ را 
به فراموشی بسپارند. به نظر من فيلم های جنگی 
بايد در درجه اول قرار بگيرد، امــا اين را در نظر 
بگيريم كــه امروز نمايش انقــاب در منطقه، در 
سينمای مقاومت می تواند تجلی پيدا كند و ما را 

به شرايط بهتری رهنمون سازد. 
ورود  دروازه  این ســینما  فرمودید  *اینکه 
تعدادی از فیلم ســازان جوان بــوده و بعد 
ســینمای دفاع را رها کردند، این اتفاق قباًل 
افتاده و اآلن هم شاهد هســتیم که تا یک 
بســیاری  ورودی  دروازه  همچنان  مقطعی، 
از فیلم سازان اســت و برای گرفتن بودجه و 
تثبیت خودشــان به دنبال این هستند که 
چنین فیلمی بسازند؛ از ســعید سهیلی تا 

مازیار میری تا علی روئین تن. 
فهیم: همين اآلن حتــی برخی جوانان شــايد 
انتظار داشته باشــند جا پای فيلم سازانی بگذارند 
كه از اين طريق به شهرت رسيده اند؛ اما من فكر 
می كنم اين قضيــه مربوط به مديران می شــود، 
چون اين ســينما با يك بودجــه و حمايت های 
نهادهــا و ارگان های دولتی اداره می شــود و اين 
مديران هســتند كه بايد ببينيم تا چه حد مسلط 
هستند و اين مقوله و سينماگران را می شناسند. 
لذا، اگر كسی می خواهد سينما را ياد بگيرد، بايد 
از جای ديگری بياموزد؛ مثًا در انجمن سينمای 
جوان يا مركز گسترش ياد بگيرد و حتی از جيب 
خودش ســرمايه بگذارد و كار را ياد بگيرد. اما در 
حوزه دفاع مقدس، بايد متخصصين ســينما ورود 
كنند. در عين اينكه ايــن متخصصين بايد حتماً 
باورمند باشند و اصًا دفاع مقدس از دغدغه های 
او و اعتقادات و باورهای او باشد. متأسفانه، گروهی 
از فيلم ســازانی كه در اين محيط رشد كرده اند يا 
اســمی دركرده اند، امروز تبديل شده اند به افرادی 
كه عليــه اين ســينما حركت می كننــد؛ هم در 
گرايش مادی، يعنی به نوعی كاسب كارانه و تجاری 
رفتار می كنند و هم گرايش شــبه روشــنفكرانه 
دارنــد. بخشــی از آن هــا تبديل بــه آدم هايی 
شــده اند كه ديگر بــه پروژه های كوچــك قانع 

نيســتند؛ يك جور رقابت درگرفتن رقم های كان 
بودجه ای بين آن ها به وجــود آمده. برخی از اين 
فيلم ســازان، مثًا  اگر 20 ميليارد تومان بودجه 
برايش تعيين شــود، قانع نيســتند و می گويند 
چرا فانی 30 ميليارد گرفتــه؟ پس من بايد 40 
ميليارد می گرفتم! يعنی به جــای اينكه به دنبال 
ارائه اثر خوب و مردم پســند و جذاب در ســينما 
باشــند، ارزش گذاری آن ها با رقم های بودجه های 
كان ســنجيده می شــود. خيلی ها در سينمای 
دفاع مقدس ياد گرفتند و فيلم ساز شدند، معروف 
شدند و برای خودشــان جا باز كردند. از آن طرف، 
جريان روشنفكری هم همين طور است. آن ها هم 
متأسفانه در اين ســينما موقعيت تثبيت شده ای 
پيدا كردنــد، مثل آن هــا كه با نــق زدن به اين 
ســينما و با گرفتن پز معترضانه و اپوزيســيونی 
راجع بــه آن، در منظر محافل خــاص برای خود 
موقعيتی ايجاد كرده اند. اين مســائل وجود دارد، 
اما امروزه در شــرايطی قرارگرفته ايم كه اگر اين 
مسائل بيرون بزند، خيلی محكم تر از گذشته بايد 
يقه مديران را گرفت. چون مثًا 20 ســال قبل، 
فيلم ساز كم وجود داشــت و شناخته شده نبودند 
و برخی هنوز آن روی شــخصيت خــود را بروز 
نداده بودند. از ســوی ديگر، تخصص ها و تخلف ها 
هم هنوز مشخص نبود؛ اما امروزه همه چيز كامًا 
مشــخص اســت و هركس كه در اين سينما قرار 
می گيرند، هــم ازنظر تبحر در فيلم ســازی و هم 
دغدغه های درونی شــان، كامًا آشــكار هستند. 
اآلن اگر مديری بيايد به يك فيلم سازی پروژه ای 
بسپارد كه آن فيلم ساز اصًا مسير ديگری را طی 
می كند و حتی درزمينه تخصصی، توان آن كار را 
ندارد و هنوز بايد ياد بگيرد، به نظر من بايد به آن 
مدير شك كرد و خيلی روشــن بايد هم رسانه ها 
و هم نهادهای بازرسی و مسئولين، اين مديران را 
مورد بازخواست قرار بدهند. اآلن در دوران جنگ 
نيســتيم كه بگوييم خوب اآلن فيلم ســاز نداريم 
و حتی چند ســال بعد از جنگ هم اين وضعيت 
وجود داشــت. در آن موقع كه گفته می شد چرا 
پروژه های فيلم ســازی بــه چنين فيلم ســازانی 
كه دغدغه اين امور را ندارند ســپرده می شــود؟ 
می گفتنــد: ما بايد بــا تانك غنيمتــی به جنگ 
دشمن برويم. يعنی چون فيلم ساز و سينماگر در 
اين مســيرها كم داريم، بايد از همين ها استفاده 
كنيم. اما اآلن اين طور نيست. همين اآلن ما تعداد 
500 فيلم ساز بيكار داريم و خيلی جوان هايی كه 
واقعاً در عرصه فيلم كوتاه خود را نشان داده اند و 
می توانند به عنوان فيلــم اولی ها موردحمايت قرار 
بگيرند. اين جوان ها بايد شناســايی بشوند و اگر 
هم قرار اســت نهادهايی از فيلــم اولی ها حمايت 
كنند، چه بهتر اينكــه از آن افرادی حمايت كنند 
كه در خدمت آرمان های كشــور باشند. بنابراين، 
اكنون ديگر مديران نمی توانند مثل 25-20 سال 
قبل، از زير بار مســئوليت ها شــانه خالی كنند تا 
پس از مدتی تبديل شــوند به عنصــری كه هم 
خورده و برده و هم به قول عاميانه اش دو قورت و 



38

سال بیست و یکم | شماره 455 | شهریور و مهرماه 1393پرونده

س
قد

ع م
دفا

ی 
نما

سی
ه: 

ند
رو

پ

نيم طلبكار است. اآلن فيلم سازی داريم كه از اين 
مملكت رفته و ژســت های و رفتارهای مزخرفی 
عليه حاكميت اتخاذ كرده اســت؛ درصورتی كه، 
همين جا حمايت شــد و به شهرت رسيد و بزرگ 
شــد. حتی در داخل كشــور برخی از فيلم سازها 
طلبكار هستند! همه مسئله در مديريت ها خاصه 
می شود؛ اشكال در فيلم ســازان نيست. مديران، 
نماينده حكومتی هســتند كه شــعارها ، اهداف 
و آرمان هايــش معلوم اســت و به عنــوان معتمد 
حكومت، بودجه ای در اختيار آن ها گذاشته شــده 
و قرار اســت عدالت محورانه ايــن بودجه را برای 
فرهنگ و ارزش های كشور هزينه كند. اين مدير 
بايد مورد مؤاخذه قرار  بگيرد و زمانی كه تخطی 
می كند، بايد پاسخگو باشــد. در خيلی از جاهای 
ديگــر می بينيم مؤاخــذه صورت می گيــرد، اما 
در سينما اين طور نيســت. وقتی در سينما فيلم 
بد می ســازند و پول مــردم را می خورند، اين كم 
خطايی اســت؟ مگر خطا فقط از ديوار مردم باال 
رفتن است؟ اينجا سال ها اين خطاها رخ می دهد. 
خود ما بارها شــاهد اين بوده ايم كه اين همه فيلم 
بد ساخته شده اســت. حتی در تلويزيون كسانی 
بودند كه پنج تا ســريال ســاخته اند كــه همه به 
انبار فرستاده شده اند! در بخش خصوصی اشكالی 
ندارد؛ هر فيلمی می خواهند بسازند، ولی وقتی با 
بيت المال مردم، آثاری توليد می شــود، بايد برای 
باورها و اعتقادات همين مردم هزينه شــود. اينجا 

پرسش انگيز می شود.

*در حال حاضر  فیلــم »چ« را از ابراهیم 
حاتمــی کیا دیده ایــم. این فیلــم با این 
امثال  که  است  فرآیندی  محصول  پختگی، 
حاتمی کیا آغازگر آن بوده اند. آیا نمی شود 
به حاتمــی کیا و هم نســل های او  اعتماد 
راه  این  آغازگر  راعی که  کرد، مثل مجتبی 
بوده اند تا یک بار دیگر ایــن راه را تجربه 
کنند؟ و با امکانات بیشــتر بتوانند تجارب 
خود  پختگی  و  بیاورند  به دست  بزرگ تری 

را نشان دهند؟
فهیم: من فكر می كنم اساســاً بايــد هم اين كار 
را كــرد و ما نبايد به راحتی اين افراد را از دســت 
بدهيم، چون بابت آن ها هزينه شــده است. ولی 
يك اتفاقی را در نظر بگيريد؛ حتی در هاليوود هم 
كمپانی ها، كارگــردان را به تنهايی رها نمی كنند. 
درست است كه خيلی ها می گويند در آنجا فرديت 
است و فرديت عمل می كند، ولی به شدت كار در 
آنجا گروهی و جمعی اســت و نظارت وجود دارد. 
تهيه كننده بر كار تسلط، احاطه ، اشراف و كنترل 
دارد. متأســفانه اينجا يك مشكلی كه وجود دارد 
اين اســت كه وقتی بودجه ای به فيلم سازی داده 
می شــود، همه چيز را به او می سپارند. تهيه كننده 
و كارگردان و فيلم نامه نويس هم يك نفر اســت؛ 
درنهايــت هــم گند می زنــد به ماجــرا! من هم 
معتقدم اتفــاق خوبی كــه در »چ« روی داد اين 
بود كه گروهی در كنار حاتمی كيا در پســت های 
مختلــف قرار گرفتنــد كه هركــدام وظيفه خود 

را انجــام می دادنــد و حاتمی كيا هــم تخصص، 
دغدغه، شــخصيت و تجارب خود را به كار گرفت 
تا باالخره بتواند يك چيزی نزديك به آنچه انتظار 
می رود در ســينمای دفاع مقدس روی بدهد. ما 
چند فيلم ساز مثل درويش،ميری و حتی عبداهلل 
باكيده داريم؟ اصًا آقای باكيده اآلن كجاســت؟ 
آقــای ايكس كه يك فيلم نامه مــی آورد، به صرف 
اينكه چون كارنامه ای درگذشــته داشــته انتظار 
دارد، چشم بســته فيلم نامــه اش موردقبول واقع 
شــود و بعد هم همه چيز به خودش واگذار شود و 
تهيه كننده خوب و پيگيری در كنارش قرار نگيرد. 
نتيجه همه اين هــا احتماالً اين اســت كه اتفاق 
چندان خوبی نخواهد افتاد. ما بايد از تجارب ديگر 
كشورها در سينما استفاده كنيم و برويم به سمت 
اينكه با قواعد درست بازی كنيم. همه فيلم سازها 
بايد در اين حوزه كار بكنند، ولی با يك ســازوكار 
اصولی و درســت، تا نتيجه هم خوب و درســت 
باشــد. بنابراين، اگر هركدام از اين فيلم سازها را 
در اين حوزه از دســت بدهيم، يك فرمانده خوب 
را ازدست داده ايم. شــكی در اين نيست؛ ولی اگر 
همه چيز را در اختيار اين فرمانده گذاشــته و او را 
به حال خود رها كنيم، ممكن است نتواند نتيجه 
خوبی را به دست آورد. در ســينما بايد به سمت 
كارگروهی و چينش درســت افراد رفت و قبل از 
رفتن جلوی دوربين، بايد عوامل پشــت دوربين 
به درستی چينش شــوند. به آقای ميری هم بايد 
پروژه داده شود، ايشان هم بايد حتماً بيايند و كار 
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كنند و تجاربش را در اختيار ســينما قرار دهند و 
امثال ايشان. 

*موج سینمای ضد جنگ به راه افتاده است 
و فیلم ســاز هم وقتی فیلمش را می سازد، 
مدعی اســت و می خواهد حتمًا اکران شود 
مثل »خرس« پشت درهای  فیلم ها  برخی  و 
محتوای  همین  خاطر  به  متوقف شده؛  اکران 
تلخ ضدجنگ. نقل قولــی از آقای »مجتبی 
راعی« عرض کنم؛ ایشــان در گفتگو با خود 
ملل، صدام  فرمودند که وقتی سازمان  بنده 
را مقصر شــناخت، آیا فیلم ضد جنگ برای 

ایران محلی از اعراب دارد؟
فهیم: ايــن موج مربوط به اآلن نيســت. مربوط 
به بعــد از جنگ و بر ســر كار آمــدن اصاحات 
اســت. آن ها بــا برنامه ريــزی حساب شــده ای 
)آقــای مهاجرانی و دولت( اعــام كردند كه اين 
فيلم نامه ها مخاطب ندارند! بعد هم از پروژه هايی 
حمايــت می كردنــد كــه به نوعــی در خصوص 
اهداف انقاب، تجديدنظر داشــتند. رفرميســت 
هايی بودنــد كه می خواســتند در همــه اصول 
تشــكيك به وجود بياورند و تنها از آن دسته از 
پروژه های جنگی حمايت می شــد كه در راستای 
سياســت های دولت  اصاحات باشــد و جنگ را 
نقد كند. نكته دوم اينكه، اين جريان به اين دليل 
كه ماهيتاً ريشه درســتی در بطن مردم ما ندارد 
و به نوعی در ماسه ها رشــد كرده است،  به نوعی 
مقلد هســتند. اين مقلدان در دنيا چيزی تحت 

عنوان سينمای جنگ شنيده اند و ديده اند. آن ها 
بيشــتر به گرايش ضد جنگ جهانی می انديشند، 
بدون اينكه به ماهيت دفاع مقــدس ما و تفاوت 
آن فكــر كنند. آن ها تنها مقلد ســينمای آمريكا 
و بخش ضد جنگ آن هســتند. حتی بسياری از 
فيلم های جنگی كه ساخته شــده، از آثار جنگی 
معــروف دنيا گرته برداری شــده اســت. لذا اين 
دو جريان مربوط به اآلن نيســت و مدت هاســت 
وجود دارد. من فكر می كنم اگر مراقبت درســتی 
به عمــل نياوريم، اين دو جريانی كه از گذشــته 
مثل دو لبه قيچی فشــار می آوردند، برای از بين 
بردن ســينما، همچنان وجود خواهند داشــت. 
يكــی جريان كاســب كارانه؛ و يكی هــم جريان 
شبه روشنفكر ســينما. البته، جريان روشنفكری 
تابه حال آسيب های بيشتری به سينما زده است؛ 
چون به دنبال جلب نظر محافل بيرونی بوده. اين 
فيلم ها در داخل، ثمرات بدی به بار آورده اســت. 
مهم ترينش اين اســت كه مردم را از اين سينما 
كه بايد قصه گو باشد، قهرمان پرور باشد و شادی 
و هيجان به همراه داشــته باشد، دور كرده است.  
ايــن عوامل را از ســينما گرفتنــد و نمونه هايی 
توليد شــدند كه فقط در محافل و جشــنواره ها 
به جوايــز و تنديس و... دســت پيــدا می كنند. 
همچنان گرايش به ســمت فيلم های نقدكننده 
جنگ اســت. اين گونه فيلم ها حــق را به هر دو 
طرف می دهند؛ مثًا در همين فيلم »پنجاه قدم 
آخر« می گويند هم ســرباز ما حق داشــت و هم 
ســرباز عراق، از هر دو طرف  بايــد حمايت كرد! 
اين نگاه تئوريزه شــده و مربوط به ايران نيست. 
اين نگاه را از دنيا گرفتند و خودشان بلد نيستند 
كه درست وحســابی قضيه را پيــش ببرند. حاال 
اگر در آمريكا فيلم های ضد جنگ ساخته شــده، 
به اين دليل اســت كــه مثًا يك نــاو آمريكايی 
رفته در فان كشــور و مردم  را به خاک و خون 
كشيده اســت. بنابراين، توليد فيلم ضد جنگ در 
خصوص آن كشور معنا می دهد، ولی اينجا وقتی 
دنيا صدام را در جنگ  محكــوم كرده، آيا ما هم 
بايد فيلمی بسازيم كه در آن، همان طور كه حق 
را به شــهدايی مثل همت و باكری می دهيم، به 
فرماندهان عراقی هم بدهيم؟ اين واقعاً بی انصافی 
اســت. ما اين همه تلفات به خاطــر خودخواهی 
صدام و رفتارهــای نوكرمآبانه همســايه هايمان 
داديم. اآلن در كشــورهای ديگر منطقه هم نگاه 
كنيد؛ همين ماجرا وجود دارد. آيا می شود فيلمی 
بســازيد و در ماجرای جنگ افغانستان، حق را به 
آمريكا بدهيد؟ يا جنگ ســوريه و عراق و... اين 
نگاه مرعوبانه در خصوص آمريــكا به جهت  فقر 
تئوری آن هاست. اغلب هم كتاب »جرج فريمن«، 
»صد ســال آينده« را خوانده انــد؛ واقعاً هم آن 
كتاب را باور دارند. نشــانه اش را هم اين می دانند 
كه آمريكا، شوروی را از بين برد و اآلن پدرساالِر 
جهــان اســت و همه چيز بايــد در مــدار و افق 
خواســت های آمريكا قرار بگيرد! اين تلقی، امروز 
به اينجا كشيده شده كه خودمان را در اين قضيه 

محكوم كنيم. به جای اينكه اقتدار و قدرت خود و 
سلحشوری مردم را از قبل از انقاب، تحت عنوان 
طغيان های محلــی و تحرک های فردی و جمعی 
در شــهرهای مختلف به تصوير بكشند، به دنبال 
اين هستند كه گايه ای به تصميمات گرفته شده 
در جنگ از سوی ايران بكنند. اين ها همه وارداتی 
اســت؛ يعنی اين جريان فاقد آن قدرت تئوريك 
و نظری الزم اســت كه بتواند تحليل درستی از 
شرايط داشته باشــد؛ فقط طوطی وار اين مسائل 

را به كار می گيرد.
مثاًل  نقد هم همین طور اســت.  *در فضای 
آقای طالبی نژاد، بارها در خبرگزاری فارس 
گفته اســت: ما ژانر دفاع مقدس نداریم، ما 
ژانر جنگی داریم. ژانر جنگی و وســترن در 
به وجود می آید که در سازوکار  شــرایطی 
هالیوود فیلم های متنــاوب و با گونه و فرم 
خاص ساخته می شود؛ حاال نمی شود کشوری 
که مدعی تولید فیلم ســینمایی اســت و 
با تولید باالی ۳۰ فیلم در ســال مهم ترین 
شــاخصه صنعتی را در حیطه سینما دارد، 
ژانری بومی در کشور داشته باشد؟ مگر همه 
ژانرها وحی منزل هستند که حتماً هر فیلمی 
در ایران با شاخصه های دفاع مقدس ساخته 
شود، عنوان ژانر جنگی به آن اطالق شود؟ 
این افراد  از به کار بردن  کلمه »دفاع« پرهیز 

می کنند.
فهیم: چــون آن ها اصًا )دفــاع را( قبول ندارند. 
جريان نقد ما كه اساســاً يك بحث گسترده تری 
نيــاز دارد. امــا به طوركلی، آن هــا اعتمادبه نفس 
ندارند. نقد ما از گذشــته تابه حال،  از همان زمان 
كه تعــدادی از محصلين با پول دولت فرســتاده 
شــدند و تحصيل كردند )مثل آقای كاووســی تا 
بچه های كانون( همه آبشخورشان ..... اين ها فقط 
حفظ كرده بودنــد، يا بعضاً ترجمــه می كردند و 
چاپ می كردند. هنوز هم همين اســت، اساساً در 
جريان نقد ما، اعتمادبه نفس وجود ندارد كه بتواند 
به صورت مســتقل با ويژگی های داخلی و با لحن 
بومی به يــك تعريفی از نقــد و عملكرد خودش 
برســد. اينكه كســی حاضر نمی شــود از عنوان 
»دفاع« استفاده بكند، به اين دليل است كه اساساً 
آن را قبــول ندارد! درحالی كــه به راحتی عناوين 
اطاقی غريبه ها را به مردم ما می چسبانند. مردم 

را تحقير و كوچك می كنند. 
*چون ما خودمان صاحب صنعت هســتیم، 
بومی ســازی و  فرآینــد  نمی توانیــم در 
دســته بندی ژانر، خودمان پیش قدم باشیم 
و تئــوری بومی در فضای مکتوب داشــته 

باشیم؟
فهیم: به اعتقاد من می توانيم؛ اما هنوز نكرده ايم 
و تصور اين اســت كه اين قضيه وظيفه نسل شما 

نويسندگان سينمايی است.
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*اگر کارنامه سینمایی شما را بعد از انقالب 
بررسی کنیم، شما بیشــتر به عنوان بازیگر 
آثار دفاع مقدس شناخته می شوید، در همان 
اوایل انقالب »عقاب ها«، »برزخی ها «، »عبور 
از میدان مین« و»مرز« را بازی کردید و حاال 
اوج درخشش شــما در مقام بازیگر، بازهم 
در فیلمی از ســینمای دفاع مقدس متجلی 
ابتدای گفتگو درباره  می شود. می خواهم در 
این ُعلقه  شما به فیلم هایی با مضمون دفاع  

گپ بزنیم. 
راد: فيلم های جنگی من يا به عبارت بهتر آثاری 
كه در گونه دفاع مقدس بازی كردم،  هنوز حرف 
اول را در كارنامه كاری من  می زنند. بدون اينكه 
ادعايی داشته باشــم، من اخاق اين كار رادارم. 
نمی گويم من جبهه بودم و خانواده ام دو تا شهيد 
تقديم انقــاب كرده اند. لزومی نــدارد بگويم؛ اما 
عاشــق فيلم هايی از اين جنس هستم و هر موقع، 
مجالی پيش آمده، بهترين پيشنهاد در گونه دفاع 
مقدس را پذيرفته ام. منتهــا در انتخاب آثاری از 
اين جنــس تفاوت هايی وجــود دارد، مثل »ليلی 
با من اســت« كه من نمی توانم در آن بازی كنم. 
»ليلی با من است« فيلم بســيار خوبی است، اما 
جای كار برای من ندارد؛ همين مســئله در مورد  
»آژانس شيشــه ای« مصــداق پيــدا می كند. اما 
فيلم »چ« و »دوئل« آثاری هســتند كه می توانم 
در مقــام بازيگر  در اين آثار خودی نشــان دهم. 
من به عنوان بازيگر ايــن تلقی رادارم در مجموعه 
آثار دفاع مقدس می توانم نقش های خاصی را ايفا 
كنم، البته پذيرش حضــور در فيلم »چ« داليلی 

ديگری دارد. 
*دلیلش عالقه به ابراهیم حاتمی کیاست؟

راد: حقيقت اين اســت كه ابراهيم حاتمی كيايی 
كه قبل از همكاری در فيلم »چ« می شــناختم، با 
ابراهيمی كه با او همكاری كردم تفاوت بســياری 
دارد. آقای حاتمی كيا در جريان ساخت فيلمش، 

منــش خاصــی را به من نشــان داد كــه من به 
احترامش  كاهــم را برای او برمــی دارم. حاتمی 
كيا با رفتار متفاوتش به يك عــده از آدم ها اجازه 
نداد كه كوچك ترين لطمــه ای به فريبرز عرب نيا 
)كه من چند تــا از بازی هايش را دوســت دارم( 
بزنند. متأســفانه آقای عرب نيا از نگاه من در اين 
فيلم، به سينمای ايران بی مهری كرد، چون برای 
فينال فيلم نيامــد. اين فيلم، فيلم درســتی بود؛ 
فيلم ضعيفی نبــود كه بخواهيــم اين گونه رفتار 
كنيم. كجای دنيا در كدام سينما، اعم از سينمای 
آمريكا، فرانسه  و بريتانيا و... شنيده ايد كه بازيگر 
برای فينال فيلم نرود؟! گاهی هنرپيشه وسط كار 

می ميرد؛ خب آن يك حرف ديگری است.
*آقای راد! قبل از انقالب، شمارا با فیلم های 
به اصطالح موج نوی فیلم سازانی مثل کامران 
امیر  شــیردل، فریدون گله هادی و صابر  
نادری می شناختند. اآلن با کارنامه ای که پس 
از انقالب  از خود به جا گذاشــته اید، بیشتر 
می شناسند.  جنگی   سینمای  بازیگر  شمارا 

این عنوان را می پسندید؟
راد: من بعد از بيست ســال برگشتم و در همان 
بدو ورود، احمدرضــا درويش به من اطمينان كرد 
تا به عنوان  بازيگــر با او همكاری كنــم. اما نكته 
مهم تر اين است كه فيلم های خوب سينمای ايران، 
عمدتاً دفاع مقدسی هســتند. حاال يك عده ای در 
مورد آن سياه نمايی می كنند، می شود در موردش 
بحث كرد. البته تصور می كنم ســياه نمايی راجع 
به جنگ به اين دليل است كه برخی از سازندگاِن 
اين دســت آثار، كارشان را  بلد نيستند. چه كسی 
می تواند فيلمــی مثل »دوئل« بســازد؟ »دوئل« 
را در فســتيوال ســئول كره جنوبی پخش كردند 
می گفتند: »شــما خودتان در ايــران اين فيلم را 
نســاخته ايد، ديگران برايتان ســاخته اند!«، يعنی 
باورشان نمی شد ســينمای ايران اين قدر در فرم 
و محتوا به رشد چشــمگيری رسيده باشد.در اين 

شــرايط، به من حق بدهيد ناراحت شوم كه چرا 
فيلم بردار يا آهنگســاز فيلم های ايرانی را از خارج 
می آوريم! مگر ما با همين عوامل داخلی خودمان 
همه چيز نشــديم؟ با همين زحمتكشــان سينما 
می توانيــم  دنيا را فتح می كنيم. راســتی، از فتح 
گفتم؛ منظورم از فتح با ايــن فيلم های درجه 2 و 
3 آپارتمانی نيست، منظورم با فيلم هايی از جنس 
دفاع مقدس است و در گونه های متعالی سينمايی.   
*آیا شما نسبت به ســینمای دفاع مقدس 

ِعرق دارید؟ 
راد: صددرصــد! چون من خودم جبهــه بودم. با 
فضای آن ها آشــنا هستم. ســينمای ما می تواند 
بسيار غنی به ســينمای دفاع بپردازد. من با فيلم 
خوب آقــای مير كريمی مخالف نيســتم، ولی اثر 
ايشان زيادی ُكند است. ما ســوژه های ناب دفاع 

مقدسی را نبايد ناديده بگيريم. 
*جنگ به نظر شــما در نسبت با سوژه های 

مرسوم ناب تر  نیست؟
راد: صددرصد هســت. هنوز ســينمای آمريكا از 
ســوژه های جنگی تغذيه می شــود. هزاران فيلم 
درســت كرده اند و يكی از ديگری موفق تر )البته 

اين معنای تائيد محتوای اين آثار نيست(.
*آقای راد! این نگرش متعصبانه شما نسبت 
به سینمای دفاع دلیلش چیست؟ با این ِعرق 
و  تحلیل  متعصبانه کاماًل بجای شما در مقام 
بازیگر نسبت به آثار دفاع مقدس، کم محلی 
سینمای ایران نسبت به ساخت آثار معقول و 
استاندارد جنگی را چگونه تحلیل می کنید؟ 
این مســئله فکــر کردید چرا  به  تاکنون 
سینمای ایران  هنوز در مورد فتح خرمشهر 

فیلمی نساخته است؟ 
راد: اگر به اين رويداد مقــدس نپردازيم، خيانت 
كرده ايم. شــما نمی دانيد مســئله جنگ ما يعنی 
چــه! در اتاق های خودتان با يك خــودكار، كاغذ 
و ميكروفــون ضبــط نشســته ايد و در خصوص 

گفتگو با سعید راد، بازیگر فیلم »چ«، فیلم بزرگ و ماندگار ابراهیم حاتمی کیا

به احترامش کالهم را برمی دارم!
علیرضا پورصباغ

دریک دســته بندی ژنریک، ســعید راد -بازیگر- در کارنامه فعالیت های پس از انقالبش عمدتاً در فیلم هایی با مضمون دفاع مقدس حضور یافته 
است. فیلم های شاخص و پر فروشــی مثل عبور از »میدان مین«، »عقاب ها«، »برزخی ها« و .... . »راد« پس از دو دهه غیبت در سینمای ایران 
همچنان با حضور در آثار شــاخصی که در حوزه دفاع مقدس در آن ها حضور پیداکرده اســت شــناخته می شــود .»چ« آخرین ساخته ابراهیم 
حاتمی کیا از آن دســته آثاری است که »راد« بازی ماندگاری را در متن اثر ارائه داده اســت.»راد« خیلی به دوران دفاع حساسیت و نسبت به 
آن ِعرق عجیبی دارد. با شــور و شعف راجع به دوران هشــت ســال دفاع مقدس حرف می زند. این حرارت را در یک گفتگوی دوستانه متوجه 

شــدم و به بهانه حضور در آثار دفاع مقدس، با او گرم و صمیمانه به گفتگو نشستیم.
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چيزهايی می نويســيد، بدون اينكــه عمق ماجرا 
را درک كرده  باشــيد و از آن اطاع درستی هم 
نداريد. اما من از تمام اصحاب رسانه می خواهم به 
اين مهم دقت كنند. هر چه فيلم جنگی بسازيم، 
هرچه قدر هم  خوب بسازيم و برای آن پروپاگاند 
كنيم، كم ساخته ايم. با ساختن فيلم جنگی خوب 
و تراز، دنيا می فهمد ما چقدر فيلم شناس هستيم 
و  فيلم ســاز و ســوژه های نابی برای توليد داريم. 
آرزوی من در ســينمای ايران اين اســت كه در 
خصوص فتح خرمشــهر ده ها  فيلم خوب ساخته 
شــود و اين فيلم ها در دنيا مطرح شود. چرا راجع 
به خرمشــهر نمی ســازيم؟ چون فيلم ساز خوب 
نداريم. دو سه تا فيلم ســاز خوب داريم، آن ها هم 
باالخره پير می شــوند. مگر چند تا فيلم می توانند 

بسازند؟ 
*از میان فیلم های دفاع مقدسی که در آن 
بازی نداشــته اید، کدام فیلم را دوســت 

دارید.
راد: فيلم »روز ســوم« محمدحســين  لطيفی، 
ســينمای ناب جبهه بود، فيلمی بود كه تماشاگر 
داشت، هيجان داشت، درام داشت، اكشن داشت. 
حاال ســؤال من از متوليان امر اين است كه  چرا 
امثال اين سوژه ها كار نمی شود؟ من فرياد می زنم: 
رها كنيد موضوعات خانوادگی، عاشــقی، طاق، 
دزدی و غيــره را ! بياييد مثل حاتمــی كيا فيلم 
جنگی خوب بسازيد. متأسفانه ســناريونويس ها، 
درگير سوژه های عامه پسند هســتند. وقتی شما 
فيلم »دوئل«، »آژانس شيشه ای« و ساير فيلم های 
خوش ســاختی مثل »چ« را می بينيد، ديگركسی 

جرئت نمی كند اَلَكی طرف سينما بيايد. 
*شما فکر می کنید سینمای جنگ می تواند 
آوردگاهی باشد که عیار کارگردانی سنجیده 

شود؟ 
راد: فيلم جنگ بايد توســط كارگردان های خوب 
ساخته شود؛ بايد اعتبار و بودجه كافی به آن داده 
شود و بر آن پايمردی كنند. ما آن قدر در اين زمينه 
ســوژه داريم كه انتهايی ندارد، عرصه فيلم جنگی 
نبايد محل آزمون وخطا باشد. ضمن اينكه، از منظر 
فنی در حوزه ســاخت فيلم جنگــی ما از صنعت 
سينمای جهان آن چنان عقب نمانده ايم. من 5-6 
فيلم دفاع مقدس -ازنظر خودم- می شناســم كه 
اســتانداردهای جهانی را رعايــت كرده اند و اين 
دسته آثار، قابليت پخش جهانی دارند. ما بايد اين 
دســته آثار را برای جهانيان به نمايش بگذاريم تا  
دنيا ببينند در يورش ارتش عراق بر رزمندگان ما 
چه گذشته و از سوی ديگر قدرت سينمای ايران را 
درک كنند. به نظر من، از بازارهای عرضه جهانی 
عقب مانده ايم وگرنه سينمای جنگ و فيلم سازان 
ما،  تراز مشــخصی را در عرصه ســينمای جنگ 
ارائه داده اند. اين حرف درست است كه می گويند 
فيلم های مهم و مطرح در فستيوال های دنيا مثل 
»اُسكار« بيشتر به ابعاد انســانی توجه  دارند، اما 
ســؤالم اين اســت كه در فيلم های جبهه و دفاع 
مقدس، يك رزمنده ما نماينده يك انســان كامل 
بااخاق اســت كه همين حاال می توان آن ها را در 
گوشه و كنار ايران مشاهده كرد. حتماً قرار نيست 
كه با رابطه های خانوادگی و عشقی و با به چالش 
كشيدن اخاق انســانی، فيلم برای فستيوال های 
دنيا بسازيم. باور كنيد مردان جبهه ما پر از حس 
هستند كه عاشق ترينِ آن ها برای رفتن به خط اول 
جبهه با رفيق خود رقابت داشتند. شما كجای دنيا 
چنين فرهنگی غنی پيدا می كنيد؟ چرا نبايد دنيا 

فرهنگ ايرانی را اين گونه بشناسد؟
* آقای راد! به نظر شما برای اعتالی سینمای 

دفاع مقدس چه باید کرد؟
راد: ســاخت فيلم جنگی بــه نظر مــن، نياز به 
مراقبت بيشــتری دارد و برخاف گونه های ديگر، 
سرپرســتی و هنربانی بيشــتری می طلبد. بنياد 
فارابی، تلويزيون يــا گروه های فرهنگی كه بودجه 
در اختياردارند، در تصميم گيری های كان بايد با 
دقت عمل كنند. من معتقدم ساخت فيلم جنگی، 
نياز به تخصص ويژه دارد  بــه قول آقای رامين فر 
-طراح صحنه-: »ســينمای ما حرفه ای نيست.« 
دليل دارم، مثًا فيلمی مثل »چ«  كه حساب شده  
می درخشــد و همگان متوجه آن می شــوند، تازه 
می فهمند ســطح ما حرفه ای نيســت. سينمای 
ما بايد حرفه ای بشــود، وقتی حرفه ای شــد، شما 
ديگر نيــازی نداريد در خصوص ســينمای دفاع 
مقدس با بازيگری مثل مــن صحبت كنيد. چون 
ســياق حرفه ای با آدم های متخصص  راه خودش 
را پيدا می كند. بعد از هشت ســال ما فقط دو اثر 
قابل تعمق تكنيكال داشته ايم، فيلم های حرفه ای 
ديگری ساخته شده و موفق بوده، اما  صحبت من 
با شما لزوماً  در مورد فيلم های دفاع مقدس است. 
*نکته دیگر این است که سینمای دفاع در 
پروسه تولید و نمایش با بی مهری مسئوالن 
مواجه می شــود، مثاًل همین »چ« که فیلم 
بزرگی است در جشنواره فجر مورد بی مهری 

قرار می گیرد.
راد: ببيــن عزيز من! مــا كًا در همه ســطوح، 
اصول اوليه را رعايت نمی كنيم. فيلم ســاز حاضر 
نيســت حين دريافت جايزه اش كت وشلوار بپوشد 
و بياييد روی سن.كســی نيســت به اين دوستان 
بگويد ســيزده به در كه نيامده ايد، سينما حرمتی  
دارد. تصورم اين اســت كه در همه سطوح حرمت 
سينما شكسته شــده است. با شلوار و يك پيراهن 
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آمده و می گويــد: »در پارک بوديــم؛ بچه ام يادم 
انداخت بايــد بيايم اينجــا جايــزه ام را بگيرم«، 
فكرش را بكــن! مثًا می خواهــد وانمود كند من 
خيلی سياسی هســتم! اصًا قواعد رسمی سينما 
را شوخی گرفته اند، قواعد بازی سينما عوض شده 
اســت. وقتی من ُمدام از درويش و حاتمی كيا نام 
می برم، خيلی ها به همين جهت به من می توپند. 
يكجا در جشــنی نام دو نفر را بردم و گفتم: »من 
كاهم را برای اين دو نفر برمی دارم،  اين دو نفر به 
گردن سينمای ايران خيلی حق دارند و به من 
چيزهای زيادی ياد دادند.« نصف اين سينما 
با من بد شــدند. حتی گوش ندادند ببينند 
من چه می گويم. مــن گفتم: »اين دو نفر 
به گردن من حق دارند. می خواهم از آن ها 
يادی بكنم و اميدوارم شاگرد خوبی برای 
آن ها باشم.« فقط می خواهند از همين 
شرايط موجود آپارتمانی زده تعريف 
كنی، نه سينمای متعالی. حاال شما 
از كجا فهميديد من آقای حاتمی كيا 

را اين قدر دوست دارم؟ 
*چون رفتارشناســی یک بازیگر از 
روی فیلم قابل تشــخیص است، دیدم که 
تمام انرژی خود را در فیلم گذاشــته اید. 
آن صحنه ای کــه  از عکس های مهم فیلم 
است و شما ملحفه سفیدی ممهور به خون 
شهیدی  را باالبرده اید  معلوم است که تمام 
آن برون ریزی حســی در شما نمود داشته 
است. این مسئله خیلی کم پیش می آید، به 
نظرم با همه وجود برای ابراهیم حاتمی کیا 

کارکرده اید.
راد: بــاال بــروی و پايين بيايی، تنها كســی كه 
جايزه نقش مكمل را می توانست بگيرد من بودم. 
خوشحالم اين اتفاق افتاد و من جايزه را نگرفتم، 
يك عده خيالشان راحت شــد، چرا؟ چون همان 
صحنه ای كــه آقای حاتمی كيا بــرای من چيده 
بود، اصًا يك صحنه ديگری بــود. گفتم: »آقای 
حاتمی كيا! بــا اين كنش ها صحنه و آكســيون 
در نمی آيد، شما با اين فيزيك خاص من  داريد به 
من بازی می دهيد. من يك فرمانده ارتش هستم 
و بغض هم در گلوی من نشســته است، برخاف  
اســكندِر »دوئل« كه خودش پرســوناژ ناراحتی 
اســت و روحيه خوبی ندارد،كاراكتر من در »چ« 
ارتشی تابع نظام است. اصًا تيمسار نمی خواسته 
بيايد، شــرايط دارد خفه اش می كنــد.« به آقای 
حاتمی كيا گفتــم: بگذار بغضــش را خالی كند 
گفت: »مثًا چه طــور؟« گفتم: »يك اتود برايش 
گرفتم.« چون آقای حاتمی كيا موقع فيلم برداری 
پان را در اختيار بازيگر می گذارد كه اگر عيب و 
ايرادی داشت باهم روتوش و تصحيح كنند. وقتی 
اتود مدنظرم را برايش اجرا كردم كه شما به اين 
پان و عكس موردنظرتان اشاره كرديد، شما 
تصور می كنی آقای حاتمی كيا چه جايزه ای 
به من داد؟ شــانه مرا بوسيد. اين ســياق تبادل 
آدم های حرفه ای در سينماســت. من اين بوسه را 

جزو جايزه های بزرگ زندگی ام می دانم؛ كما اينكه 
اين اتفاق با آقای كيميايی در »ســفر سنگ«، در 
موردی خاص با آقای درويــش در فيلم »دوئل«، 
در »دادشــاه« از طرف نعمت حقيقــی به عنوان 
فيلم بردار، برای پان های خاصی  تحســين شدم 
و اين ها جوايز ســينمايی من اســت. اولين جايزه  
من برای فيلم »چ« بوســيدن ابراهيم بود. همين 
تصديق هــا از طــرف آقــای جوزانی در ســريال 
»در چشــم باد« اتفــاق افتاد. اين بــزرگان  جزو 

حرفه ای های سينما هستند.  
كارگردان هــای خوش فكــر، به حرف هــای آدم 
باتجربه ای مثل مــن گوش می كننــد. من بادی 
لنگوايج )Body Language( بلدم، يعنی با زبان 
بدنم حرف می زنم. يكی از كســانی كه درست از 
اين ويژگی من استفاده كرد، آقای درويش بود در 
فيلم »دوئل«.  از پرسوناژ من در »تنگنا« گرفته تا 
»صادق كرده« تقوايی در پرسوناژ اسكندر »دوئل« 
متجلی است. درويش از بنده  خوب استفاده كرد 
و كارش را بلد بود. اسلحه اش هم من بودم و خوب 
جواب دادم. بازهم اشــاره می كنم؛ سينما تعريف 

خودش را دارد. 
* چه چیزی موجب تنبلی در تولید آثار دفاع 

مقدس می شود؟
راد: فيلم های ملودرام خانوادگی كه الی ماشــاءاهلل 
از تلويزيــون گرفته تا بی نهايت در ســينما، يكی 
از عوامــل اصلی عدم تنوع ســوژه در ســينما و 
تلويزيون اســت كه عامل  تنبلی شــده اســت. 
چون همان بازيگــران و همان ســوژه ها و همان 
كارگردانــان و تهيه كننده ها برای هــر دو مديوم 
كار می كنند. تلويزيون تنبل اســت و برای اينكه 
تايم بيشــتری توليد كند، سوژه را كش می دهند. 
چــون روال پان هــا آهســته حركــت می كند، 
ســريالی كه می تواند در پنج قسمت ساخته شود، 
به  30 قسمت می انجامد! البته ماهر هم هستند! 

دستشان هم درد نكند!
*شما در چه مقطعی جنگ را تجربه کردید؟ 

راد: در شــروع جنــگ، من بــرای جريانی رفتم 
اهــواز،كار شــخصی داشــتم. جلوی دانشــكده 
كشــاورزی و  اســتانداری اهواز آقــای چمران و 
تعــدادی از همراهانشــان را ديدم.  تعــدادی از 
جوانان رشــيدمان را ديدم كه آماده، تب كرده و 
هيجان زده بودند كه با ديــدن آن ها روی من كم 
شد و با خودم گفتم: »كجا می روی سعيد؟! عراق 
به ما حمله كرده !« من از عــراق متنفرم. همين 
اآلن هم هســتم. اصًا آشــتی يعنی چی؟ اين ها 
همان كسانی هســتند كه آن سال ها جوانان ما را 
پَرپَر كردند، چه تجاوزهايی به ما كردند، راســتش 
من هنوزم هم از بعثی ها بدم می آيد. همان جا خبر 
دادند كه به سوســنگرد پاتك زده اند، من هم يك 
خودروی رنجروور داشتم كه استتارش كرده بودم.

آنجا پرسيدند: چه كسی می تواند كمك كند؟ من 
گفتم: می توانم كمك كنم .

* بیشتر با بچه های بسیجی بودید؟
راد: بله.
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*چه مدت در جبهه جنوب بودید؟
راد: دو مــاه. هر كمكی از دســتم برمی آمد انجام 
می دادم؛ مثــًا در انتقال هموگلوبين و بانك خون  
موردنياز بيمارستان ها كمك می كردم و كارهايی از 

اين قبيل. با جان ودل هم كمك كردم.
*چه تجربه ای از آن آدم ها دارید؟

راد: آن بچه بســيجی ها و ســربازان رشيد ارتش 
هركدامشــان يك سينما هســتند. اينكه شما در 
مسير سوسنگرد به اهواز بايد چراغ خاموش بروی 
و بيايی و چند مجروح هم در ماشينت نشسته اند؛ 
خود اين روايت، سينماســت. دنيا اين ســينما را 
می فهمد. من حداقل 20 مرتبــه با صدای انفجار 
خمپاره ها در اطراف ماشين ترس را با تمام وجودم 
حس كردم. اما حاال شــما می بينيد در فيلم های 
دفاع مقدســی ما به صورت آمريكايــی تيراندازی 
می كنند! اســلحه را طور خاصی تــكان می دهند، 
اصًا  همه توی ژســت هســتند، همه شــيك و 

تروتميز هستند، جنگ ما اصًا اين طور نبود. 
ما متأسفانه ظرفيت اين را نداريم قدر آن عزيزان  
را بدانيــم و ارج بگذاريم. در  ورزش و در ســينما 
هم همين اســت. يك فرصتی برای من پيش آمد 
در جشــنی كه فارابــی گرفته بــود، در تجليل از 
دســت اندركاران »چ« كه در آنجا گفتــم: اجازه 
بدهيد من صــورت آقای حاتمی كيا را ببوســم. 
گفتند: »آقای راد! ببخشــيد می خواهيم با شــما 

شوخی كنيم؛ اين بوسيدن برای گرفتن ُرل بعدی 
است؟!«  ببينيد! تا اين حد اين جريان، كوچك و 
حقير اســت و واقعاً جريان كوچكی است. من قرار 
بود نقش »ُحر«  را برای آقای درويش بازی كنم؛ 
آقای درويش خودش هم حی و حاضرند می تواند 
شهادت بدهد. من دو ســال به دفتر آقای درويش 
رفت وآمد داشــتم؛ تا اينكه يك جريانی پيش آمد 
كه ايشان گفت: »سعيد، من نمی خواهم شرمنده 
تو باشم. يك مســائلی پيش آمده كه من نقش ُحر 
را نمی توانم به تو بدهم.« گفتم: »خدا نكند شــما 
شرمنده باشيد. سينما يعنی همين!« ديگر هم به 
دفترشــان نرفتم، اما بازهم برای من همان آقای 
درويش اســت؛ همانی كه فيلم »دوئــل« را با او 
كاركرده ام و خيلی برای من باارزش است. »دوئل« 

جزو كارهای خوب من در سينمای ايران است.
*شــما در تمام فیلم هایی که بازی کرده اید 
از »عقاب ها« تا »عبــور از میدان مین« و... 
نقش یک فرد ارتشــی را بازی کرده اید. چرا 
نقش فرماندهان بســیجی و پاسدار را بازی 

نکرده اید؟
راد: پيش نيامده است وگرنه بازی می كردم.

فیزیک  تغییر  با  که  داشــتید  تمایل  *پس 
و  بســیجی  فرمانده  نقش  و چهره،  صورت 

پاسدار را هم بازی کنید؟ 
راد: بلــه! چراكه نــه. در مصاحبــه ديگری هم 

گفتــه ام كــه مــن داســتان، كادر،كارگردانی و 
جريان فيلم ســازی برايم مهم است... حتی افسر 
عراقی هــم می توانم بازی كنــم؛ منتها  لباس و 
استايل)Style( ارتشی بيشــتر به من می خورد 
و دوســت دارم در اين گونه نقش ها بيشتر به كار 
گرفته  شوم. يك بار عكســی از آقای »ضرغامی« 
ديــدم بالباس پاســداری كه واقعــاً از ديدن آن 
حظ كردم؛ دريكی از اين مجات چاپ شــده بود. 
اين قدر خوش استايل بود كه با خودم گفتم: كاش 
اين نقش را به من می دادند تا نقش پاسداری شان 
را بازی كنم. به هرحال، من بازيگری هســتم كه 
نقش های مختلفــی بازی كرده ام مثــل خلبان، 
فرمانده نيروی زمينی ارتش و... حاال ممكن است 
برخی دوستان بگويند از آن عكس آقای ضرغامی 
تعريف كــرد كه در تلويزيــون ُرل بگيرد! من در 
شــرايطی اين حرف را زدم كه ايشــان كرســی 
مديريت تلويزيون را تــرک می كند و اصًا قصد 
ديگری ندارم. سينمای ما با همين حرف ها حقير 
می شــود. ما هيچ وقت خنده و خوشبختی را در 
سينما برای كسی ديگری نخواسته ايم. نخواستيم 
عرضه و لياقت های خود را بــه نمايش بگذاريم. 
اآلن ســينمای ما پر از نيروی انســانی است؛ از 
فيلم بــردار تا بازيگــر و كارگردان و .....شــما در 
اين غوغا چند تا حرفــه ای می توانيد پيدا كنيد. 
من اينجا موظفم بازهــم از كاس های بازيگری 
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كه به عقيده من جز فروختــن رؤيا و باتكليفی 
برای جوانان ما به ارمغان نمی آورد گله كنم. مگر 
سينما چقدر به نيرو انسانی بازيگری نياز دارد كه 

در شهرستان ها شعبه زده اند؟!
در خصوص ســینمای  این قدر  وقتی  *چرا 
جنگ حرف می زنیم تا این حد متعصبانه و با 

حرارت حرف می زنید؟
راد: برای اينكه ســينمای جنگ حقش ادا نشده 
اســت. برای اينكه ســينمای جنگ مهجور مانده 
است؛ سينمای جنگ، كارشناس می خواهد، عاشق 
می خواهد. فيلم ســاز دفاع مقدس بايد عاشــقانه 
مملكتش را دوســت داشــته باشد. ســازندگان 
بايد بدانند دفاع مقدس به چه معناســت. ما يك 
سری تعاريفی شــنيده ايم كه خودمان را در پشت 
آن هــا پنهان می كنيــم. برخی از ايــن فيلم های 
مســتند دفاع مقدس كه خيلی قديمی است -16 
ميلی متری- را گاهی نگاه می كنم كه واقعاً موهای 
تنم ســيخ می شــود و از خودم خجالت می كشم. 
وقتی از بهشــت زهرا برمی گرديد عكســی از يك 
بسيجی نصب شده اســت كه سرش كج شده و در 
حال احتضار است )شهيد امير حاج امينی(،آقا به 
واهلل، اين عكس خود سينماســت. فقط الزم است 
يك نفر برود دنبال اينكه ببيند اين آدم چه كسی 
بوده و چگونــه به چنين مرتبه زيبايــی از قربانی 
شدن درراه خدا رسيده است. او هم در زندگی اش 
عشق داشــته، فرزند داشــته. ما چقدر ِدين داريم 
به ايــن آدم ها! من نه آدم سياســی هســتم و نه 
سياست گذار سينما هســتم، ولی می دانم ساخت  
اين فيلم ها با ســخت افزارهايی كه در ايران داريم، 
فوق العاده مشكل هســتند. آقای درويش دو واگن 
را آتش زد و دو تا ميگ29 را پرواز داد و همزمان 
روی زمين، تيراندازی اتفاق می افتاد. از آســمان  
ميگ ها آتشــباران می كردند و روی سطح زمين 
تيراندازی بــود. واقعاً خلق اين صحنه ها مشــكل 
است و فوق العاده خاقيت می خواهد. آقای حاتمی 
كيا كه اين سه هلی كوپتر را در پاوه پرواز می داد؛ 
شــما نمی دانيد يعنی چه، واقعاً  قــدرت انجام و 
اجرای خاصی می خواهد. مــن قدر اين زحمات را 

می دانم. من به آقــای عرب نيا گفتم: »فريبرز! من 
با تو دشــمنی ندارم، اما تو دل سينما را شكستی، 
من هم شاكی شدم. من نگاه كردم ديدم در فينال 
فيلم، جای تو كنارم خالی اســت و نيستی تا باهم 
فيلم را به پايان برسانيم. من به چه كسی می توانم 
اعتماد كنم؟« به ايشــان گله گذاری كردم و هنوز 
هم می كنم و هر وقــت ياد اين قضيــه می افتم، 

ناراحت می شوم.
*خیلی فیلم چمران روی شما تأثیر گذاشته 
است. کاراکتر چمران را در این فیلم چگونه 

ارزیابی می کنید؟
راد: يك مســائلی در فيلم »چ«چمران به وجود 
آمد كــه خود فيلم را به حاشــيه بــرد. يك طرف 
قضيه، همان عوض كردن عــرب نيا بود. چرا بايد 
كار به جايی برســد كه حاتمی كيا دومرتبه مجبور 
شــود تصميم بگيرد عرب نيا را تعويض كند. اين 
حواشی خيلی به فيلم لطمه زد. يعنی حواس همه 
را پــرت كرده بود، ولی وقتــی در فينال، عرب نيا 
حاضر نشــد، من به آقای حاتمی كيا گفتم: »اگر 
عرب نيا را تعويض می كنيــد، لطفاً مرا هم عوض 
كنيد!« يعنــی منظورم ايــن بود كه شــما اآلن 
عصبانی هســتيد، اين كار را نكنيــد، من از اين 
مســائل زياد ديدم. آقای حاتمی كيــا خيلی آدم 
محترم و خوبی اســت. من خانواده و فرزندانش را 
هم ديده ام و زندگــی اش را هم ديده ام. چقدر اين 
مرد خاكی است. خيلی راحت است كه بگويد من 
اآلن در چنين مرتبه ای هستم و بخواهد خودش را 
بگيرد، اما واقعاً شخصيت زيبايی دارد. همه در اين 
سينما از ابتدا عاشق ســينما بوده اند! وقتی هم دو 
تا فيلم ساخته اند ديگر نمی شود با آن ها حرف زد! 
خب معلوم است سينما همين می شود ديگر! چرا 
اين قدر از تماشــاگران توقع دارد؟ واهلل تماشاگران 
ما مثل تماشــاگران فوتبال خيلی نجيب هستند 
كه هنوز هم ســينما می آيند. آخر بيايند كه چه 
ببينند؟ خود من هم پر از اشتباه هستم. خود من 
هم فيلم هايی بازی كرده ام كه می خواهم به مردم 
بگويم: »ببخشيد، از دستم دررفت. اشتباه كردم.« 
همه چيز در سينما از تعادل خارج شده است. اآلن 

آقای ايوبــی يك حرف هايی در خصوص ســينما 
می زنند كه بنده  لذت می برم. اما انجام دادن اين 
حرف ها می دانيد يعنی چه؟ يعنی صبر ايوِب آقای 
ايوبی! يعنی هشت سال. اصًا مردم نمی دانند چه 
بكنند و چه بگويند. كم مانده اســت سينمای ما 
مثل تركيه از بين برود و فقــط تلويزيون بماند و 
سريال پخش كند! واقعاً حيف است، ما هنرمندان 
مستعدی داريم. ســينما ديجيتال شده است؛ به 
تكنيك های خوبــی دســت يافتيم. بايد فرصت و 
امكانات در اختيار نيروها قرارداد و خوش سليقه ها 
را گلچين كرد و به بقيه هم آهسته پيغام فرستاد 
كه: »آقا، اشــتباهی وارد اين عرصه شــده ای! برو 
با خودت شــوخی نكــن«. اينجا اصًا كســی به 
ســينماگر كاری ندارد، به خدا آزادترين مملكت 
دنياســت. به خدا »كلينت استيوود« هم بعدازاين 
همه ســابقه بازی، اگر بخواهد كارگردانی كند در 
ســازوكار هاليوود اصًا كار راحتی برايش نيست، 
به همين راحتی نمی تواند فيلم بســازد، مگر الكی 
اســت؟ در فســتيوال دهه فجر، ما به خاطر فيلم 
»چ« ســفرهای زيادی می رفتيم؛ يــك آقايی  را 
ديدم كه دريكی از فيلم های همان فستيوال بازی 
كرده بــود و بازی خوبی هم كرده بــود. گفتند او 
تصميــم دارد وارد حيطه كارگردانی بشــود. به او 
گفتم: »تو يك اســتعدادهايی داری! اگر بيشــتر 
تــاش كنی و با كمــك كارگــردان بتوانی حس 
بيشــتری در اجراهايت به كار ببری، خيلی موفق 
خواهی بود. اگر وقتت را در بازيگری بگذاری موفق 
خواهی بود، چرا اصــرار داری ســراغ كارگردانی 
بروی؟«  گفت: »دوســت دارم!!«  يك نفر به من 
گفت: چرا كارگردانــی نمی كنی؟ گفتم: »مگر كار 
سينما به همين سادگی اســت؟ بله من می توانم 
به عنوان كارگردان كاركنم، اما روال اين نيســت.« 
شــما می دانيد كه من  برای 16 كارگــردان كار 
اولی كاركرده ام. از امير  نــادری تا حبيب كاوش، 
هادی صابر و كامران شيردل، ســيروس الوند و... 
سوژه هايی كه به من داده می شود خوب هستند، 
اما وســط كار خراب می شــود. وقتی هم به آن ها 
اعتراض می كنی می گويد: »عزيزم، من تجربه دارم 
اين قسمت نبايد اين گونه باشد«؛ قبول نمی كنند. 
چه بگويم؟ چرا توی ذوقش بزنم. سينمای ما بايد 

حرفه ای شود.
*به نظر من هم اگر در خصوص ســینمای 
سینمای  بسازیم،  خوب  فیلم  بتوانیم  جنگ 
ما حرفه ای می شــود. چون در آن دکوپاژ و 
میزانسن وسترن و ســینمای محض وجود 

دارد.
راد: توليد فيلم جنگی باعث می شود سينمای ما 
ارتقا پيدا كند. در ســينما دو تا آسيســتان خوب 
در پروســه توليد فيلم جنگی به راحتی می توانند 
كارگردان شــوند. البته يك عده كه اهل اين كار 
نبودند، خيلــی زود از اين ژانر خارج شــدند، اما 
آن هايی كه در اين ژانر ماندند و كار را ادامه دادند، 
اآلن فيلم سازان خوبی هســتند. سينمای جنگ، 
شــاگردانی را به مرحله اســتادی می رساند، چه 
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بازيگر چه كارگردان و چــه فيلم بردار. امتيازهای 
خوبی در سينمای جنگ مستتر است. اگر كسانی 
كه متولی سينمای جنگ هستند، حقيقت مطلب 
را ادا كنند و به درســتی  در موردش فيلم بسازند 
و دنيــا آن را قبــول كند و بتوانــد حداقل پخش 
جهانی را داشــته باشد، ســينمای ما به سرمنزل 
مقصود رسيده اســت. ما بايد صندلی جهانی برای 
فيلم های خود پيدا كنيم، آن وقت می توانيم بگوييم 
سينمای ما جهانی شده اســت. با حضور در  اين 
جشــنواره های تب كرده كه ســينمای ما جهانی 

نمی شود!
با سینمای جنگ، می توانیم صندلی  *یعنی 

جهانی پیدا کنیم؟
راد: حتماً. من چند نمونه فيلم معرفی می كنم كه 
از »نجات سرباز رايان« هم قوی تر ساخته شده اند. 
فقــط موضوع اين اســت كه خود را بــاور نداريم 
و تبليغ هــم بلد نيســتيم و بازار جهانــی را هم 
نمی فهميم. رقابت و مقايسه چيز خوبی است، ولی 
ديده شــدن آثار جنگی خودمان در سطح جهان 
را  نبايد فراموش كنيم. ســكوی پرتاب ما خيلی 
وسيع است. اآلن تمام فيلم های ما كه در آن طرف 
هم موفق هســتند و جوايزی كسب می كنند، در 
مورد مسائل اجتماعی اســت كه به قول معروف تا 
حدی هــم تب كرده اند؛ معمــوالً همين فيلم تب 
كــرده را از ما می پذيرند. مــا در اجتماع خودمان 
شــادی های خوبی داريــم. آقا! من يــك تعريفی 
بكنم؛ عادل فروسی پور و عواملش در جام جهانی 
به گونــه ای تيم ايران را النســه كردند كه عليرغم 

اينكه شكســت خورده بوديم، اما مــردم ريختند 
بيرون و بــوق می زدند و فكــر می كرديم فاتحيم! 
چون با تبليغ مردم را می شود  به حركت درآورد. 
به هرحال، ما بودجه داريم، سفارت فرهنگی داريم 
و... ما بايد به دنيا بگوييم آقا ما فيلم سازهای خوبی 
داريم و ســوژه ای داريم كه ازلحاظ انسانی خيلی 

غنی است. 
*عده ای می گویند چون جنگ تمام شــده، 

دیگر دوره این حرف ها گذشته است. 
راد: من از ســينما صحبت می كنم. وقتی شــما 
سوژه ای داريد كه شمارا دچار شعف می كند، بهتر 
سراغ اين ســوژه بروی. اتفاق مقوله دفاع مقدس 
را می توان از ابعاد مختلفی بررســی كــرد؛ اتفاقاً 
تابوشكنی مجموعه »اخراجی ها« به اين دليل بود 
كه پيامش را عرضه می كرد و از ذكر مصيب پرهيز 

كرد. 
*عده ای بــه همین دالیل با قســمت اول 
»اخراجی هــا« مخالف بودنــد، چون باعث 

خندیدن مخاطب می شود.
راد: تابه حال در اين خصوص صحبت نكرده بودم. 
اآلن صرفاً به شما می گويم.آقای ده نمكی را كه دو 
ســه مرتبه ماقات كرده ام، متوجه شدم كه بسيار 
فرد باهوشی اســت. فيلمش را هم باهوش ساخته 
اســت؛ چرا؟ به ايــن دليل كه توانســته اين همه 
تماشــاچی برای تماشــای فيلــم بيــاورد. حتماً 
يك چيزی در فيلم هايش بوده. حتماً نكاتی را ديده 
كه ديگران نديده اند. فيلم هايش هم دفاع مقدسی 

هستند. 

*به جای تشویق،  سنگ بارانش می کنند.
راد: اصًا فضای نقد در كشور متشنج شده است، 
مخصوصاً در حوزه نقد مكتوب،آنچه می نويسند را 
عمدتاً  عوامل ســازنده فيلم می خوانند نه مردم. 
اصًا اين منتقدها به فيلم كاری ندارند، بلكه فقط 
به هم پُز می دهند كه تو موافقــی و من مخالفم. 
جالب اين اســت كه همه مدعی اند سينمای دنيا 
را دنبال كرده انــد .كجای ســينمای دنيا چنين 
روش های نقدی وجود داشــته اســت؟ اصًا نقد 
نوشــتاری اســت نه گفتاری. به هرحال، دوست 
عزيز من! صحبت من با شــما پايانی ندارد، چون 
تو از هم آن جنس منتقدانی هســتی كه مخالف 
ســينمای آپارتمانی هســتی. پس حرف من  با 
شــما پايانی ندارد. اما بگذار نكتــه ای را در پايان 
گفتگــو بگويم؛  هنرمنــدان ســينمای ايرانی را 
ايران،  نبايد مرزبندی كــرد، هنرمند ســينمای 
هنرمند ســينمای ايران اســت. چون قواعد بازی 
به هم ريخته، هنرمندان خوب سينمای ايران كنار 
گذاشته شده اند؛ يا آن قدر خسته شان كرده اند كه 
عطای سينمای را به لقايش بخشــيده اند. من پُر 
از ياد گرفته هايی از  ســينمای ايران هستم، پُر از 
حس و فراگيری. حاال كجا بايد مصرف شوم؟ اين 
سؤال بزرگی است در مورد آدم های حرفه ای مثل 
من. هميشه از يك چيز دفاع كرده ام، سينمای ما 
قهرمان می خواهد  و اين قهرمان را فقط می توان 
در بستر سينمای دفاع مقدس پيدا كرد. اين مهم 

را باور كنيد.
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* می دانم که حرف ســینمای دفاع که به 
می خروشید.  و  می جوشــید  می آید،  میان 
این به جریان افتادن امواجی که درون شما 
هیچ گاه  موج بلند  یــک  مثل  دارد،  جریان 
به ســاحل نمی رســد، این نگاه متعصبانه 
است  زمینه ای  شــما  وجود  در  خروشنده 
بــرای اینکه بپرســم: اســتاد گرامی! به 
سیاق شــمس و موالنا پاســخم را ندهید؛ 
چرا ســینمای دفاع که این قدر من و شما 
مشتاقش هســتیم، مهجور شده و با اینکه 
همچنان  می کنند،  برگزار  جشنواره  برایش 

مهجور است؟
راعی: مردم از ســينما با مضمون دفاع  بدشــان 
نمی آيد؛ اصــل اولی كــه بايد دربــاره اش يقين 
داشته باشيم همين اســت. دليلش اين است كه 
وقتی جنسی  بد عرضه می شود، ديگر با استقبال 
مواجه نمی شود. اگر يك بســتنی فروش، بستنی 
خوبی به شــما ندهد، شــما هم كم كــم ديگر به 
سراغش نمی رويد تا از او بســتنی بخريد. دليلش 
اين نيست كه از بســتنی بدتان می آيد. فيلِم دفاع 
هم همين طور اســت. توليدات بــا مضامين دفاع  
نتوانســت در همه وجوه با زندگــی مردم همگام 
باشــد. جنگ در همه وجوه در زندگی مردم ايران 
تأثير خيلی عميقی گذاشت كه هرگز پاک نخواهد 
شــد و ديگر تا ابد جــزء حافظه جمعــی ايرانيان 
خواهد بود. ولی اين جنگ نتوانســت ثبت شــود؛ 
چون به نظر من ســليقه هايی در سينما حاكم بود 
كه تعريف مشخصی برای خودش داشت و منافع و 

ديدگاه خود را از سينما می خواست.
*لزوماً این دیدگاه به ســکان داران  سینما 

بازمی گردد؟
راعی: نه. مديريت ســينما خــودش تحت تأثير 
اين ديدگاه تصميم می گيرد؛ يعنی مدير ســينما 
چه با ســينمای جنگ موافق باشد و چه مخالف، 
نمی تواند صرفاً بر اساس موافقت يا مخالفت خود 
تصميم بگيــرد. او تحت تأثيــر گروه هايی كه در 
جامعه مرجع هســتند و نســبت به جنگ نظر و 
حرف دارند، قرار می گيــرد... حاال ما می توانيم در 
نگاه و تصميمات اين مدير، مشــكلی را كه داريم 
جستجو كنيم. می توانيم عميق تر نگاه كنيم و آن 
ديدگاهی كه مدير را وادار می كند چنين تصميمی 

بگيرد؛ وگرنه دچار مشــكات جدی خواهد شد، 
آن ديدگاه را نقد كنيم. گاهی اصرار داريم نشــان 
دهيم كه رزمنــدگان موجوداتی فوق العاده پاک و 
قدسی هستند. وقتی كه كمال تبريزی »ليلی با من 
است« را ساخت، بسيار به آن حمله شدكه رزمنده 
فيلم، قدسی نيست. سال ها می گذرد و آن ديدگاه، 
اين قضيه قداست را به عنوان يك تابو جا انداخته 
اســت. بعد يك نفر می آيد يك فيلمی می سازد و 
می گويد: بابا رزمندگان اصــًا جور ديگری بودند! 
فيلم او هم بســيار پرفروش و موفق می شود؛ برای 
اين كه او نيز دارد يك تابو را می شــكند. ما تا كی 
می خواهيم تابوهای ناشی از ندانستن هايمان ايجاد 
كنيم كه هر وقــت يك نفر يكی از ايــن تابوها را 
شكســت، بســيار جلب توجه كند؟ خود اين فضا 
اجــازه نمی دهد يك فضای واقعــی دفاع مقدس، 
آن چنان كه در زندگی همه مردم ايران تأثير داشت 

به وجود بيايد.
*اگر بخواهیم این طور نــگاه کنیم، دریچه 
تحلیل و درام پردازی از جنگ سلب می شود، 
شــما قبول دارید که  دیدگاه های مختلف 
درباره آدم های متکثر حاضر در عرصه دفاع 

فیلم بسازند؟

راعی: نــه، اين نگرش هــا  مختلف كــه هيچ، 
متكثــر هم  نيســت. وقتی می گوييــد مختلف، 
يعنی ديدگاه هــای مختلف و آدم هــای مختلف 
وجود دارد كه اين ديدگاه های مختلف می توانند 
فيلمشــان را بســازند. نه، اين گونه نيست. يك 
ديدگاه جدی تری توانســته بگويد؛ ديدگاه دفاع 
مقدس را من بايد تعريف كنــم و نتيجه اش اين 
چيزی شــده كه اآلن در خصــوص دفاع مقدس 
ايجادشــده.  البته اشاره می كنم رابطه خود دفاع 

مقدس و مردم صددرصد است. همه در خانواده، 
اقوام، كوچه يا محله، شهيد دارند. چند تا كوچه 
به اســم شهداســت؟ مردم در همــان كوچه ها 
زندگی می كردند و اين شهدا را ديده بودند، همه 
از شــهدا خاطره دارند. هنوز آن قدر نســل از ما 
نگذشــته كه بگوييم آن ها ديگر متعلق به تاريخ 
هســتند و ديگركســی وجود ندارد كه آن ها را 
بشناسد! هنوز رفقا و برادران و مادران و خانواده 
و اقوام آن ها زنده هســتند، پس چرا در ســينما  
نيست؟ برای اينكه يك سليقه ای كه می توانسته  
و قدرت مديريتی داشــته، اين ســليقه را تحت 
تأثير خود قرار داده؛ هر چه كه هست نتيجه اش 

شده همين كه می بينيم.
*ولــی در مقابل این ســلیقه رادیکالی که 
به زعم ریشه در مدیریت سینمایی و فرهنگی 
دارد، سلیقه رادیکال دیگری  هم وجود دارد 
که وکیل مدافع صدام اســت و برای احیای 
حیثیت حزب بعث در نظام جمهوری اسالمی 
ایران فیلم می ســازد. تعارف هــم ندارم؛ 
»ملکه«، »پنجاه قدم آخر«  و »اتوبوس شب« 
و جریانی که حبیب احمدزاده به راه انداخته 
اســت، مصداق همین جریــان ضد جنگ 
مبتذل است. شکســتن تابوی دفاع، به یک 
امر مقدس بدل شــده است؛ تحلیل شما در 

این رابطه چیست؟
راعی: وقتی شــما تابــو ايجاد می كنيــد، نقطه 
مقابلش می شــود تابوشــكنی. افراطی ها هميشه 
باعــث می شــوند افراطی های ديگــری در مقابل 
خودشــان شــكل بگيرند. بــرای هميــن، ما در 
ســينمای دفاع مقدس به عقانيت احتياج داريم؛ 
بايد بتوانيم خيلی عقانــی و متعادل نگاه كنيم و 
اين گونه تعريفش كنيم. بگوييم ما از سينمای دفاع 
مقدس چه می خواهيم؟ مــا می خواهيم تصويرگر 
رابطه بی نهايت عميقی باشيم كه ملت ايران با اين 
دفاع هشت ساله داشــته اند. ما اين را از فيلم ساز  
می خواهيم، امــا اآلن آن گروه هايی كه می توانند 
تأثير بگذارند و فضا درست كنند و تصميم بگيرند 
و نيات خود را اجرا كنند آن ها اين را از ســينمای 
دفاع مقدس نمی خواهند. آن ها يك ســری منافع 
گروهــی از بطن رويداد دفــاع مطالبه می كنند  و 
دليلی كه اين سينمای دفاع طی پروسه ای ده ساله  

از سینمای دفاع مقدس چه می خواهیم؟
گفتگو با مجتبی راعی؛ اندیشمندی در قالب یک سینامگر

علیرضا پور صباغ

تقریباً هیچ مشتاق سینمایی بومی ایران نیست که »مجتبی راعی« را دوست نداشته باشد؛ اندیشمندی که در جلد سینماگر فرورفته است؛ او خالق »تولد 
یک پروانه« است. وقتی گفتیم راجع به سینمای دفاع گفت وگو کنیم، برای لحظاتی طوالنی مکث کرد و نهایتاً پذیرفت. گفت وگوی من با او درباره سینمای 

جنگ آغاز شد. با همه آهی که در کلمات و جمالت این گفتگو جاری است.

ما در ســینمای دفاع مقدس به عقالنیت 
بتوانیم خیلی عقالنی  باید  احتیاج داریم؛ 
و متعادل نگاه کنیــم و این گونه تعریفش 
از سینمای دفاع مقدس  ما  بگوییم  کنیم. 
تصویرگر  می خواهیم  ما  می خواهیم؟  چه 
که ملت  باشــیم  بی نهایت عمیقی  رابطه 
ایران با این دفاع هشــت ساله داشته اند. 

ما این را از فیلم ساز  می خواهیم.
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نتوانســت خيلی موفق باشــد، دقيقــاً به موضوع 
مورد اشــاره بنده بازمی گردد. مــردم همه جوره 
در جنگ بودنــد. همه مردم به گونــه ای با جنگ 
ارتباط داشتند. كسی برايم خاطره تعريف می كرد 
كه: »آن موقع من كوچك بــودم و پدرم آن زمان 
پرورش اندامی و بســيار قوی و درشت هيكل بود. 
زمان بمباران بود. يك روز بمباران شــده بود؛ من 
و پدر و مادرم كه هر ســه خيلی ترســيده بوديم، 
داشتيم از منزل خارج می شديم كه با چند جوان 
خيلی الغر  بســيجی مواجه شــديم كه ايستاده 
بودند سر جاده و پســت می دادند. من ديدم اين 
پسر الغر اصًا نترسيده، ولی پدر من با اين هيكل 
بزرگ كه بــه نظر من قوی تريــن آدم جهان بود، 
تا اين حد رنگش پريده و ترســيده اســت. نگاهم 
ناگهان به مفاهيمی مثل شجاعت و... عوض شد«. 
همه مردم در لحظاتی از اين جنگ، تجربيات غنی 
داشتند. البته  اين هم بود كه جنگ شرايط سختی 
را پديد می آورد كه عده ای در آن خرد می شــوند 
و برخی در آن آبديده می شــوند. مــا هردوی اين 
موارد را داشــته ايم.  به هرحال، ما نياز به آن نگاه 
متعادل، غير افراطی و عقانی داريم؛ اما  اول بايد 
اين  ســؤال را مطرح كنم، از سينمای جنگ چه 

می خواهيم؟
*به نظر من یکی از مطالبات از »ســینمای 
بر عقالنیتی که شــما اشاره  دفاع« مبتنی 
کردید، مخاطب است. چون ذائقه مخاطب را 
از نگرش آپارتمانی و دعواهای زن وشوهری و 
درام کاماًل کلیشه ای دور می کند و مخاطب، 
میزانســن وســترن را در یک فیلم جنگی 
از منظــر تکنیکال تجربه کند و از ســوی 
دیگر در مقابل پرده ســینما غرور ملی اش 
از  نظرم خیلی سینمایی تر  به  می شود.  احیا 
حرف های سیاسی است که ما راجع به جنگ 

می زنیم.
راعی: ببينيــد، اآلن اگر وارد اين مقوله بشــويم، 
چندين مسئله قاطی می شود. يكی از دغدغه هايی 
كه در بين ســينماگران رايج اســت اين است كه 
سينما كم كم عزلت نشين می شود. اآلن فيلم بايد 
كمترين خرج را بــردارد، چون توليد فيلم به نوعی 
قمار اســت. نمی توانيم تضمين بدهيم فان فيلم 
را بســازيم و فان مقدار حتماً فروش خواهد كرد. 
فيلم سازی، اآلن يك قمار اســت و بهتر است كه 
در يك قمار كم ببازيم. حاال می گوييم ســه تا آدم 
و يك آپارتمان داشــته باشــيم كه ريســك قمار 
پايين بيايد. بنابراين، ايــن موضوع داليل ديگری 
هم دارد. مگر می شــود يك موضــوع اجتماعی را 
به صورت غير آپارتمانی و كامًا تكنيكال ساخت؟ 
حتی برخی فيلم های آپارتمانــی را می بينيم كه 
ازلحاظ تكنيكی بی نهايت ضعيف هســتند؛ يعنی 
فوتو ُرمان هستند، اصًا سينما نيستند؛ يعنی يك 
سری عكس هســتند از ديالوگ هايی كه آدم ها به 
هم می گويند. حتی اگــر عكس ها را نبينی و فقط 
صداها را بشنوی، مثل يك »نمايشنامه راديويی« 
خواهد بود. اصًا بهتر است بگويم مثل يك »متن« 
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راديويی اســت؛ چون حتی نمايــش راديويی هم 
ويژگی های خودش را دارد. به نظرم بيشتر واردش 
نشــويم، چون خيلی پيچيده می شود. اين ها همه 

برای خودشان مسائلی دارند.
*به نظر من یک بخشی از ذائقه مخاطب که 
میزانسن  به  به تدریج  وقتی  شده  آپارتمانی 
وســترن - جنگی  عــادت می کند، عطش 
سینمایی او بیشتر می شود. این اتفاق چگونه 

می تواند رخ بدهد؟
راعی: وقتی شــما اين حرف ها را می زنيد، من به 
ياد فيلم »نياز« داوود نژاد می افتم كه خيلی فيلم 
خوبی بود؛ ســينمايی هم بود؛ آپارتمانی هم نبود. 
فيلم مؤثری بود. من در دايره بزرگ تری مسئله را 
می بينم. خيلی از فيلم های خوب دفاع مقدسی ما 
مربوط به آن زمان هستند. سؤال اين است كه چه 
شده اآلن، آن قبيل فيلم ها را نداريم؟ البته من فكر 
می كنم جوابش را دادم؛ اينكــه ما دفاع مقدس را 

باسليقه های خاصی تعريف كرديم.
*شما با فیلم ضد جنگ موافقید؟ 

- كشور ايران در طول 2500 سال تعدادی جنگ 
داشته است. وقتی آن ها را بررسی می كنيد، تقريباً 
هر 30 سال يك جنگ می شــود. كشوری كه در 
طول 2500 سال، هر 30 سال يك جنگ داشته، 
واقعاً خيانت می كند اگر بگويد كه جنگ بد است 
و اگر دفعه بعد جنگی شــد، كشــورت را تقديم 
كن و نجنگ! چون جنگ بد اســت. درعين حال، 
تاريخ نشان می دهد حدود 80 درصد جنگ ها، ما 

شروع كننده جنگ نبوده ايم.
*سیصد سال هم هست که به کشوری حمله 

نکردیم.
راعی: اآلن ما نگران چه مسئله ای هستيم كه به 
علت آن نگرانی برويم سراغ فيلم هايی كه بگوييم 
جنگ خيلی بد است؟ وقتی اين حرف را می زنم، 
اصًا مقصودم اين نيســت كه جنگ خيلی خوب 
است، زودتر اسلحه مان را آماده كنيم و برويم يك 
جنگی درست كنيم! من می گويم اصًا مسئله ما 
اين طور نبوده است. در آمريكا وقتی »كوبريك« 
فيلم ضــد جنگ می ســازد، به اين دليل اســت 
كه آمريكا كشــوری اســت كه هر موقع بخواهد 
می توانــد در هركجای دنيا جنــگ راه بيندازد و 
ســريع برود و آدم ها را بكشــد. حاال اگر هنرمند 
آن ها می گويد جنگ بد است، ما به او می گوييم: 
»آفرين! بگو، بيشتر بگو!« اما كشور ما كه سيصد 
ســال اســت جنگی راه نينداخته، من نمی فهمم 
موضوع اين ضدجنگ ســازی ها چيست؟ ولی در 
اينكه ما دوســت نداريم هيچ جنگــی در جهان 
اتفاق نيفتد و هيچ انســانی انسان ديگر را نكشد، 
ترديد نكنيــد. از اين نظر، ما بيش از هر كشــور 
ديگری در جهان ضد جنگيم؛ چون خدا در اسام 
می گويد: »اگر يــك آدم را بكشــی، گويی همه 
جهان را كشــته ای!« بنابراين، ما جهان عاری از 
جنگ و سرشــار از صلح را دوست داريم،  اما اگر 
فردا كشــوری قصد اشــغال  ايران را داشت،  ما 
می گوييم جنــگ اتفاقاً خوب اســت و جلوی او 

را می گيريم. خيلی صورت مســئله روشن است. 
وقتی جنگ می شــود ضرر، زيان، خرابی، كشتار، 
خشونت و... اتفاق می افتد. وقتی بمب می اندازند 
خوب ده تا بچه هم  می ميرند؛ تعارف كه نداريم. 
در جنگ كه حلوا خيرات نمی كنند! سازمان ملل 
متحد اعام كرد اين جنگ تقصيــر صدام بوده، 
حاال ديگركســی در جهان نمی توانــد بگويد ما 

جنگ طلب بوديم. 

*با این تفســیر، ازنظر شــما ساخت فیلم 
ضدجنگ، محلی از اعراب ندارد؟

راعی: من می گويــم مفهوم ضد جنــگ را بايد 
خيلی دقيق معنا كنيم كــه يعنی چه؟ اگر جنگ 
ما را می گويند، بســی در اشــتباه اند. خوب وقتی 
ســازمان ملل اعام كرده ما جنگ طلب نبوديم، 
پس ضد جنگ ســاختن برای ايــران چه معنايی 
دارد؟ مگر ما رفتيــم بجنگيم كه حــاال به ملت 
بگوييم كار بد و ســياهی انجام شــده است؟ ولی 
فيلمی بگويد كه كًا جنگ بد است، اتفاقاً چنين 
فيلمی خيلی عالی است و ما بايد چنين فيلم هايی 
بسازيم. اينكه ما فيلم هايی بســازيم و بگوييم در 
ايران، جنــگ عليه يك عده از مــردم عمل كرد، 
متضررشان كرد، نابودشان كرد و از اين حرف ها؛ 
در آن صورت، اگر تعداد اين فيلم ها زياد شــد و 
همه ســينمای جنگ، رنگ چنيــن فيلم هايی به 
خود گرفت، آيا اين ســينما درست است؟ فرض 
كنيد اآلن همه فيلم ســازها اعام كننــد: آقا در 
ايران عده ای از جنگ متضرر شدند، كشته شدند، 
تكه تكه شدند و نابود شدند و... تماماً اين طور فيلم 
بسازيم و يا 500 فيلم بســازيم كه به مردم اعام 
كند جنگ اين طور چيزی اســت كه همه ملت را 
نابود كرد و از بين بُرد و...؛ آن وقت رأی ســازمان 
ملل را چه كنيم كه می گويــد صدام مقصر بود و 
به ايران حمله كرد؟ برای همين، من معتقدم بايد 
تحليل داشته باشــيم كه اين جنگ با ملت ايران 
چه ارتباط هايی داشت. اين تحليل بايد همه جانبه 
باشد، يك جانبش اين اســت كه جنگ خشونت 
و ضررهايی داشــته وعده ای را نابود كرده است. 
جوانب ديگری هم دارد؛ مثل اينكــه بگوييم اين 
جنگ، اولين جنگی در قــرون معاصر بوده كه در 
ايران صــورت گرفته و يك وجــب از خاک ايران 

طی آن از دســت نرفته است. باالخره، توانسته ايم 
ايســتادگی كنيم و بگوييم ما اين خاک را دوست 
داريم و به شما نمی دهيم. اين كه كار بدی نبوده! 
اين ايســتادگی هم قيمت داشته و قيمتش شهدا 

بوده اند.
سیاســی  اهداف  نمی توانم  راعی!  *جناب 
خودم را پشت این ژســت سینمایی پنهان 
می کنم،  راحتی  احســاس  با شما هم  کنم. 
چون خود شــما به نوعی در آنچه فرمودید 
منتقد جریان  را  اشاره مستقیم، خود  بدون 
این  به هرحال،  دادید.  نشان  جنگ  سینمای 
ســینما با نواختن همان مارش حماسی دهه 
شــصت و هفتاد مســیرش را طی می کرد، 
فرهنگی  های  ورزی  برخی سیاست  باالخره 
در دولت اصالحات، فانوس سینمای حماسی 
جنگ را خامــوش کرد و شــعله عصیانگر 
را سبب ساز شد. جناب  سینمای ضد جنگ 
راعی! خاطرتان هســت دفترچه ســازمان 
سینمایی- مرحوم سیف اهلل داد- در آن موقع 
به صورت غیررســمی اعالم کرده بود: چون 
ما با کشــور عراق وارد صلح شدیم، ساختن 
فیلم جنگی دیگر محلــی از اعراب ندارد و 
این وقفه ای که دولت اصالحات مسببش بود، 
موجب پیدایش دو نگرش رادیکال نسبت به 

سینمای جنگ شد؟ 
راعی: من كه از حرفم كوتاه نمی آيم و همچنان 
مخالف ســينمای ضــد جنگ هســتم؛ اما آنچه 
ســيف اهلل خدابيامرز گفت را بايد دوباره بازخوانی 
و تحليل كنيم. نكته مهم جنــگ  اين بود كه دو 
تا ملت شــيعه در منطقه وجود دارد كه شيعيان 
در آن ها خيلی زيادند: عــراق و ايران. يك عده ای 
در جهان تدابيری انديشــيدند تا اين دو ملت به 
جان هم بيفتند  و هشت سال باهم جنگيدند. من 
هم وقتی می بينم اين همه كشتار در بين دو ملت 
اتفاق افتاد، بــا خودم می گويــم: كاش ما هم در 
جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر مسير ديگری را 
می رفتيم! اما درعين حال، ما می توانيم ســينمايی 
داشته باشــيم كه بدمن های كثيف و بی رحمی 
داشته باشد كه عراقی اند با قهرمانانی كه محاسنی 
دارند و شال سبزی به كمر و پيشانی بند و اهلل اكبر 
به زبان كه آن ها را می كشــند. من يادم است كه 
ســيف اهلل داد می گفت ايــن دو ملــت بايد باهم 
هم جواری كنند. باالخره بايد باهم دوست شوند؛ 
نمی شود كه تا روز قيامت همديگر را بكشند. اگر 
بناســت روزی اين گونه شود، سينمای جنگ بايد 
از اين نگاه كه خون خواران اهريمن پســتی وجود 
دارند كــه عربی حرف می زنند و عراقی هســتند 
و ما قهرمانانی داريم كه محاســن بلندی دارند و 
پيشــانی بند دارند و آن ها را با اهلل اكبر می كشند، 
واقعاً ما اين ســينما را بايد بعــد از جنگ عوض 
كنيم. ديدگاه هــای تازه در جنــگ بياوريم، اين 
جفاســت به ســيف اهلل داد كه دفترچه سازمان 
سينمای دوره ســيف اهلل را بهانه می كنيد  و جور 
ديگری كه او نمی خواســت آن را تفســير كنيد. 

جانبش  باشد، یک  همه جانبه  باید  تحلیل 
ضررهایی  و  خشونت  جنگ  که  است  این 
داشته وعده ای را نابود کرده است. جوانب 
دیگری هــم دارد؛ مثل اینکه بگوییم این 
جنگ، اولین جنگی در قرون معاصر بوده 
که در ایران صورت گرفته و یک وجب از 
نرفته است.  از دست  ایران طی آن  خاک 
باالخره، توانســته ایم ایستادگی کنیم و 
بگوییم ما این خاک را دوســت داریم و 
نبوده!  بدی  کار  این که  نمی دهیم.  شما  به 
این ایستادگی هم قیمت داشته و قیمتش 

شهدا بوده اند.
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ســيف اهلل داد، حتی با خود من بحــث می كرد. 
می گفت: تا كی ما بايد اين اهريمن های خون خوار 
وحشی را بكشــيم؟ آيا نمی توانيم به جنگ جور 
ديگری نگاه كنيم؟ حرف سيف اهلل داد اين بود و 

به نظر من هم حرف درستی بود. 
*شما آن نگرش را تأیید می کنید، درحالی که 
اآلن یک نــگاه موازی دیگر هــم دارید که 

ضدجنگ را تأیید نمی کنید.
راعی: نگرش سيف اهلل داد را تأييد می كنم، منتها 
اين را هم می دانم كه او هرگز نمی گفت ديگر فيلم 
جنگی نسازيم. هرگز اين را نمی گفت؛ می گفت با 
نگاه خاقانه و نو، فيلم های جنگی بســازيم. يادم 
هســت در برخی از فيلم های جنگی، نشان داده 
می شــد كه عراقی ها بلندبلند می خنديدند؛ چون 
مثًا از خشونت لذت می بردند كه آدم می كشند. 
من اآلن كــه به اين ســن رســيدم، بــا خودم 
می گويم امكان نــدارد همه عراقی ها اين طور بوده 
باشــند. خيلی ها بازور به جنگ آمده بودند، يك 
عده ای هم با ما خــوب نمی جنگيدند كه ما پيروز 
می شــديم، چون اعتقادی به آن جنگ نداشتند. 
يك عده هم اعتقاد داشتند و می جنگيدند. يعنی 
ما متأسفانه ملت چهل ســتون و بيستون هستيم. 
يعنی يك مدت چهل ستون می شويم و يك مدت 
بيســتون. من اصرارمی كنم كــه بياييم و ببينيم 
اين جنگ با ملت ايران چه كرده اســت؛ خوب و 
بدش را جمع كنيم و تحليل به دســت بياوريم و 
اعام كنيم فيلم های جنگی بايد تابع اين تحليل 
متعادل باشــند. اينكه من فيلمی بدی بســازم و 
بگويم آقــا همه چيز در اين جنگ نابود شــد، در 
اين صورت چه جوابی داريم به آن مردمی بدهيم 
كه می گويند: »آقا، من در خانه ام نشســته بودم 
ديدم عراقی ها وارد كوچه و محلمان شــدند. چه 
بايد می كردم؟ می نشستم و اشــغال شهر و خانه 
و كاشانه مان را تماشا می كردم؟ پس مجبور بودم 
با او مبارزه كنم، اين وســط تيراندازی می شــود 
عده ای كشته می شوند و...«؛ جنگ همين است. تا 
وقتی جنگ راه نيفتاده، شما می توانيد در منقبت 
جنگ ســخنرانی كنيد. وقتی راه افتاد بايد جلوی 
ماشــين جنگ را گرفت. كاری جز اين نمی توان 

كرد. 
*فیلم »چ« حاتمی کیا را دیده اید؟

راعی:      بله.
* می گویند حاتمی کیا به بلوغی در ساخت 
فیلم جنگی رســیده است؛ ولی یک تحلیل 
کلی تر می گوید: او اگر به این مرحله از بلوغ 
رسیده ســیر تکاملی طوالنی مدتی را پشت 
سر گذاشته اســت. ایشان از هم نسالن شما 
بوده و باهم شروع کردید و پختگی ابراهیم 
در »چ« تجلی پیدا کرد. آیا شــما هم هنوز 

اشتیاق دارید فیلم جنگی بسازید؟
- دو ســه مرتبه در ا ين خصوص اقدام كردم؛ اما 

ظاهراً شرايطش برای ما جور نبود. 
*اآلن مطالبه نسل ما که فیلم های شما را با 
سن کم در سینماها دیده است این است که 

این پختگی که در حاتمی کیا متجلی شــده 
و قطعًا در کمال تبریــزی و راعی هم وجود 
دارد؛ چرا دوستان و هم قطاران دهه شصتی 
ازجمله فیلم ســازانی که نام بــردم و خود 
شــما تجربه تان را صرف ساخت فیلم های با 

مضمون دفاع نمی کنید؟
راعــی: بگذاريــد موضوعــی را در مــورد فيلم 
»تونل« عرض كنم. يك آقايی كه مســئول جايی 
بود، دســتور داد حــدود 12 دقيقــه از بهترين و 
ملتهب ترين صحنه های فيلــم را دربياوريم. به او 
گفتم: در اين صورت فيلم بی خاصيتی خواهد شد. 
گفت: ما مســئوليت خودمان را انجــام می دهيم. 
گفتم: شــما اين طوری مســئوليت خود را انجام 
بدهيد، امــا من اگر بدانم زمانــی كه فيلم جنگی 
می سازم، كســی برای انجام مسئوليتش، بهترين 
قسمت های فيلم را درمی آورد، من هم ديگر فيلم 
جنگی نخواهم ساخت. گفت: من وظيفه ام را انجام 
می دهم و ايــن 12 دقيقه را درخواهم آورد. گفتم: 
در اين صورت ما ضــرر می كنيم؛ چون من جنگ 
را ديده ام، لمس كــرده ام و تجربه دارم. اگر جوانی 
بعداً كه ديگر جنگی وجود ندارد و صرفاً بامطالعه 
و كتاب خواندن و فيلم ديــدن بخواهد به تجارب 
من برســد، خيلی متفاوت خواهد بود باكسانی كه 
در محيــط جنگ حضور واقعی داشــته اند. گفت: 
اصًا مهم نيســت! او يكی از همان افرادی اســت 
كه من می گويم ديدگاهی دارد كه جنگ را با نگاه 
اختصاصی خودش می بيند. باالخره هم موفق شد 
كه تمام 12 دقيقه را از فيلم من دربياورد و من هم 
موفق شدم به اين حس برســم كه ديگر تكليفی 

برای ساخت فيلم جنگی ندارم. 

*مدیریــت وقت، آقای  فریــد زاده چنین 
کردند؟

راعی: خيــر، اصًا فيلــم را برای نهــاد خاصی 
ســاختيم. متوليان همان نهاد اين با را سر فيلم 

درآوردند! 
تهیه کننده هــای دیگر  برخــی  بــا  *من 
هم صحبت کرده ام. همه از این اعمال نظارت 
دولتی که سایه ســنگینی بر سینمای دفاع 

مقدس انداخته، گله می کنند. 
راعــی: نگاهی كه مــن گفتم، مربــوط به يك 
افراد اســت )نه نهاد( كه در جنگ بودند و تلقی 
و انتظاراتــی از جنــگ دارند و آن هــا معتقدند 
ســينمای جنگ بايد فقط همين طــوری كه ما 
می گوييم باشد. هيچ وقت هم يك فضای گفتگوی 

صميمانه و صادقانه فراهم نشد كه ما اين مسائل 
را بگوييم. سال های ســال پيش، من يك سناريو 
برای جبهه جنگ  جنوب نوشــتم و يك مديری  
از تهران نشست و گفت: »من سناريو را خوانده ام. 
اين سناريو بسيار خطرناک است و ما هرگز اجازه 
ساخته شدنش را نخواهيم داد.« آن قدر تند حرف 
زد كه من ترســيدم نكنــد ناخواســته، مرتكب 
خيانت بزرگی شده ام! در همان جلسه يك آقايی 
كه در جنوب جنگيــده بــود و در زمان جنگ، 
اطاعــات عمليــات جبهه جنوب بود، نشســت 
و گفت: »خيلی از خاطرات من در اين ســناريو 
بــود، خيلی برای من شــگفت انگيز بــود، خيلی 
خوب بود، دســت شــما درد نكند و...«. ما به آن 
مدير و اين مدير نگاه می كرديم! البته به هرحال، 
نتوانســتيم بســازيم؛ چون نگاه آن سردار خيلی 

قدرتمندتر بود!
*خیلی متأسف شدم.

راعی: اين اتفاق برای خــودم افتاد. اگر اوضاع به 
اين شكل نبود، ما می توانستيم راحت تر فكر كنيم، 
راحت تر كاركنيم. خاقيت در چنين چارچوب های 
پرفشاری از بين می رود. اگر من بخواهم چند نفر 
را نشــان بدهم كه می روند آن اهريمن های خشن 
عراقی عرب را می كشــند و مدام قهقهه ديوانه وار  
می زنند، به راحتی می توانم اين كار را انجام بدهم؛ 
منتها، مگر مــن ديوانه ام ايــن كار را بكنم؟ افراد 
ديگری هســتند اين كار را برايشان انجام بدهند. 
بهتر است من مشغول كارهای غير از جنگ بشوم 
كه البته ضدجنگ هم نيســت و اصــًا ربطی به 
اين مســائل ندارد. هرچند »عصر روز دهم« عمًا 
فيلمی جنگی است. می دانيد تابه حال آن فيلم را 
در تلويزيون نشان نداده اند؟ چرا؟ مگر ضدانقاب 

است؟ چه مشكلی دارد؟ 
*مثل اینکــه آدم های اصیلی مثل شــما و 
حاتمی کیا و درویــش و افخمی، گویی جزو 

غریبه های جریان فرهنگی هستند!
راعی: كامًا همين طور است. اآلن كسانی آمده اند 
كه ديگر ما را راه نمی دهند . البته ما هم شــاكی 
نيستيم. ما راضی هستيم به رضای خدا. ما كاری 
به كسی نداريم و مشغول زندگی خودمان هستيم 

و از هيچ كس هم طلبكار نيستيم. 
*ولی نیت این را داریــد که اگر کاری پیش 

آمد، انجام دهید؟
راعی: می دانم كه فضای پرتنــش كنونی اجازه 
خاقيت راحت  نمی دهد؛ بنابراين به علت همين 
فضاها دوباره وارد نمی شوم، چون نمی خواهم يك 

فيلم جنگی بد بسازم.
نسل  خاصیت  ستوده ام.  شمارا  نجابت  *من 

شما نجابت است.
راعی: اين مدتی كه من فيلم جنگی نســاختم، 
تنها كســی كه به طورجدی از من می خواســت 
دوباره به اين عرصه برگردم آقای ســيف اهلل داد 
بود. خواستم بدين صورت پاسخ سؤال قبلی شمارا 

بدهم. 

ما متأســفانه ملت چهل ستون و بیستون 
هســتیم. یعنی یک مدت چهل ســتون 
من  بیســتون.  مدت  یک  و  می شــویم 
اصرارمــی کنم که بیاییــم و ببینیم این 
جنگ با ملت ایران چه کرده است؛ خوب 
و بدش را جمع کنیم و تحلیل به دســت 
جنگی  فیلم های  کنیــم  اعالم  و  بیاوریم 

باید تابع این تحلیل متعادل باشند.
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*شما فعالیت در حوزه ســینما را با فیلمی 
نظیر »بایکوت« آغاز کردید و فارغ از اینکه 
اما  و هست،  بود  مبتذلی  آدم  ســازنده اش 
متن اثر در خصوص مبــارزات مردم قبل از 
انقالب بود.  بعد، رسیدید به فیلم های جنگی 
و با آقایان بحرانی ،شــورجه و شــمقدری 
خاطره انگیزی  فیلم هــای  کردید.  همکاری 
»بر  »گــذرگاه«،  کرکوک«،  »عملیات  مثل  
بال فرشــتگان« و... وقتی به اواسط دهه 7۰ 

رســیدیم، موج فیلم های بــا موضوع دفاع 
مقدس فروکش کرد. این ســؤال را با سایر 
همکاران شــما هم مطرح کردم. چرا ساخت 
آثاری ازاین دست در آن دوران ضرورت بود 

و در دوران فعلی ضرورت نیست؟
شــجاع کاوه: به هرحال، ســاخت آثــار دفاع 
مقدســی، ذكر تاريخ اســت و ذكر تاريخ، نوری 
تابنــده بر حقيقت و ســاخته نشــدن فيلم دفاع 
مقدسی، ناديده گرفتن حقيقت محض است. اگر 

سينمای ما بخواهد نســبت به تاريخ صادق باشد، 
قطعاً بايد سازوكار بهتری را برای ساخت فيلم های 
با مضمون دفاع انتخاب كند. تاريخ، سرگذشــت 
و به نوعــی عبرت اســت كه موجب هشــياری و 
آينده نگری بهتر برای يك جامعه خواهد بود؛ پس 
قطعاً ضرورت دارد. امــا آن فيلم هايی كه از دهه 
60 با بازی من نام برديد، من اعتقادم اين اســت 
كه وقتی انســان ديوانه ای به نام صدام به كشور 
ما هجوم می آورد، مصداق عينی رويدادی اســت 

گفتگو با »اردالن شجاع کاوه«

هنوز یک ترکش در پای چپ من هست
علیرضا پور صباغ

اردالن شــجاع کاوه، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، فارغ التحصیل دانشــکده هنر با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس است. او 
فعالیت ســینمایی اش را در فیلم »بایکوت« با مجید مجیدی آغاز کرد و پس ازاین فیلم، در مجموعه ای فیلم های دفاع مقدســی خوش درخشید. 
هنوز که او را می بینیم یا تصویر و عکســی را از او مشــاهده می کنم، یاد آنونس خاطره انگیز فیلم »هراس« شهریار بحرانی می افتم. هراس ....

هراس ....یک بازی مرگبار ... . نکته جالب این اســت که هنوز روزی که »هراس« را در ســینما به اتفاق خانواده در دهه شصت دیده ام، فراموش 
نمی کنم. طبیعی اســت، گفتگو با بازیگر »هراس« به بهانه هفته دفاع مقدس، ویژگی و جذابیت های خودش را دارد.
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كه ديوانه ای در سطح شــهر، بخواهد درب منزل 
شــخص ديگری را با زور و لگد بــاز كند و فرياد 
بزند و هيچ نوع پذيرش منطقی نداشته باشد؛ در 
مواجه با اين ديوانه، تنها كاری كه شما می توانيد 
بكنيد اين است كه به نيروی انتظامی زنگ بزنيد 
و اگر نيروی انتظامی دير از راه رسيد، برای دفاع از 
خانواده تان بايد او را مهار كنيد. چون قطعاً بحث 
فلسفی با او هيچ فايده ای ندارد و درعين حال، اگر 
كارهای رزمی و دفاع شخصی بلد باشيد، می زنيد 
توی دهانش و او را سر جايش می نشانيد تا زمانی 
كه نيروی انتظامی برســد.   فيلم های جنگی كه 
ما در آن ســال ها كار می كرديم، به گونه ای مارش 
نظامی محسوب می شد. رزمندگانی كه به منطقه 
اعزام می شدند را تهييج و آماده می كرد. بسياری 
از دالوران جبهه، فيلم های ما را در اهواز می ديدند 
و برای مــا تعريــف می كردند كه با ديدنشــان، 
احســاس آمادگی بيشــتری می كنند. شايد ايده 
نقد درست باشــد كه با يك تير چهار نفر كشته 
نمی شود، چون اآلن كه در خصوص فيلم های آن 
دوره بحث می شود، حرف هايی گفته می شود كه 
فان بــوده و چنان بــوده و ... . نقدهايی كه ذكر 
آن از حقيقت فيلم های آن دوران می كاهد و اصًا 
زيبنده هم نيســت. اما بايد در نظر گرفت كه اين 
فيلم هــا مربوط به آن زمان بــود و نياز آن دوران 
چنين فيلم هايی بود. به هرحال، بايد مارش نظامی 
زده می شد. موسيقی فيلم »گذرگاه« را به خاطر 
داريد كه آقای مجيد انتظامی آن را ساخته بودند؛ 
يك بار ديگر به آن موســيقی و تمام موسيقی های 
آن دوران گوش بدهيد، اصًا نوع ساخت فيلم ها را 
در آن زمان ببينيد. بنابراين، در آن دوران ضروری 

بود و بايد چنين آثاری توليد می شد. حاال سال ها 
از دوران دفاع مقدس می گذرد و مباحث فلسفی 
زيادی در خصوص فيلم ها صورت می پذيرد. اصًا 
در خصــوص خود فيلم ها و يــا بازماندگان جنگ 
حرف های ديگری زده می شــود، اما فيلم هايی كه 
ما در آن دهه كاركرديــم، به نوعی مارش نظامی 
و آمادگی نظامــی برای جوان هايمــان بود كه با 
نيروهای خبيث بعثی روبرو بشوند و بتوانند دفاع 
بكنند كه الحق جانانه هم دفاع كردند. سرنوشت 
صدام را هم كه ديديد، صدام نه تنها به ايران بلكه 
به كويت هم دســت اندازی كرد. به هرحال، فيلم 
بايد ساخته می شــد و تأثير فيلم های آن دهه را 
حتی می توان در نســل شما كه ســينمای دهه 
شــصت را تجربه كرده ايد ديد. شما هنوز آنونس 
»هراس« را به يــاد داری كه در ادامــه برخی از 
خاطراتم در مورد »هــراس« را مرور می كنم؛ اما 
برگرديم بــه بحث اصلی. مــن غيرازاينكه عنوان 
مارش نظامی را در مورد ســينمای دفاع مقدس 
دهه شــصت به كار می بــرم، عنوان »ســينمای 
آگاهی« را بدان اطــاق می كنم. چون هنرمندان 
دست به دست هم دادند تا مردم را راجع به اتفاقات 
مرتبط با جنگ آگاه تر كنند و مردم را هشــيارتر 
كنند. من خاطرم هســت در زمــان توليد فيلم 
»هراس«، صدام رســماً اعام كرده بود می خواهد 
تهــران را شــيميايی كنــد. وقتــی كار به جايی 
می رسد كه سكوت جهانی وجود دارد و ديوانه ای 
می گويــد: من تــا خود تهــران را هــم بمباران 
شــيميايی خواهم كرد، طبيعی است كه وظيفه 
هنرمند در آگاهی رســانی ســنگين تر می شــود.  
جنوب و غرب كشورمان را شــيميايی  زده بود و 

آن باها را بر ســر مردم خودش در حلبچه آورده 
بود و حاال اين قدر گستاخ شــده بود كه تهران را 
هم می خواســت شــيميايی كند! اين مسائل را 
جوان های ما نمی داننــد؛ آن زمان گفتيم حاال ما 
چه كاری می توانيم بكنيم؟ با بچه ها دورهم جمع 
شــديم و اولين جلســه ای كه من آقای »شهريار 
بحرانی« را ديدم، بحث بر ســر ايــن بود كه بايد 
مــردم را در خصوص بمباران شــيميايی آموزش 
دهيم تا اگــر خدای ناكرده اين ديوانه خواســت 
تهديدش را عملی كنــد، مردم بتواننــد از خود 
دفاع كننــد. اگر يادتان باشــد در فيلم »هراس« 
زغال درســت می كرديم؛ يــا بعد از بمبــاران به 
ارتفاعات می رفتيم. آن پســر جوانــی كه در تنور 
بود، پســر حميد قديريان بود كه اآلن بزرگ شده. 
اين ها، كارهايی بود كه ما در ســينما از دستمان 
برمی آمد. من جانباز 30 درصد ســينمای جنگی 
هســتم، يعنی تن و بدنم پر از تركش رويدادهای 
پشت صحنه فيلم های جنگی  است. بارها جراحی 
شــدم؛ دندان هايم خرد شدند. به هرحال وظيفه ام 
بود، جنگ يك طرف و ادای جنگ يك طرف. البته 
خدا رحمت كند، مرحوم »جواد شــريفی راد« از 
عزيزانی بود كه ورود به سينما را با ما شروع كرد. 
در فيلم »دايره سرخ« به عنوان خلبان كاركردم و 
در بوشهر به همراه آقای قريبيان و كاسبی همكار 
بوديم. قبل از شهادت آقای شــريفی راد كه با او 
صحبت می كردم، برنامه های زيادی داشــت؛ مثل 
طرح های زيادی در خصوص آوردن اســلحه های 
جديد ســينمايی به جای استفاده از اسلحه واقعی 
در فيلم و... . چون خودش كارشناس و صاحب نظر 
بود؛ لذا، در حال رشــد و ارتقا سخت افزار ساخت 
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آثار دفاع مقدســی  بــود. اما در زمــان ما به اين 
شــكل نبود و عمدتاً از تجربيات كسانی استفاده 
می كرديم كه خودشــان در جنگ حضور داشتند. 
بچه هــای جبهه رفته ای داشــتيم كــه كارهای 
نظامــی را هم بلــد بودند؛ اســلحه می گرفتند و 
مهمــات واقعــی كار می گذاشــتيم و تيراندازی 
می كردنــد. مثــًا در فيلم »هــراس«، اگر دقت 
كنيد منورهايی كه از باالی ســرمان رد می شود، 
همه جنگی بودند. تيرهايی كه شــليك می شد، 
همه جنگی بودند. بنابراين، در چنين شــرايطی 
صدمات زيــادی می ديديم و تمام اين مســائل، 
دست به دســت هم می داد تا كارهــای جنگی با 
سختی ها و كاستی هايی همراه باشد. بعد از فوت 
مرحوم »سجاد حسينی« و اتفاقی كه برای »جواد 
شريفی« افتاد، به هرحال بايد دقت بيشتری شود 
و باحوصله بيشتری فيلم جنگی ساخت. توليد اين 
آثار ضرورت دارد، اما بــه نظر من اولين ضرورت، 
روايت درست اســت؛ يعنی چون سال های زيادی 
هم از جنگ گذشــته اســت، كســانی كه اقدام 
به نوشــتن داســتان های با موضوع دفاع مقدس 
می كنند، بايد مــرور كاملی از خاطرات رزمندگان 
داشته باشــند. نمی شــود تراوشــات ذهنی هر 
شــخصی، تعريفی از دفاع هشت ســاله محسوب 
شــود. كتاب هــا و خاطــرات و منابع زيــادی از 
رزمندگان و اســراء و جانبازان وجود دارد. وقتی 
چنين آثاری توليد می شود، مردم در مورد گذشته 

خود و مقاومت مردم سرزمينشــان فكر می كنند. 
تصور من اين است كه كمی جدی تر به سينمای 
جنگ نگاه شود. جواد شريفی پيگيری های زيادی 
در خصوص مسائل مربوط به امنيت فيلم سازی و 
استفاده از تكنيك های به روز و مدرن داشت، حاال 
دوستان ديگر مسائل ســينمای جنگ را پيگيری 
كنند، ببينند چه كارهايی می توان كرد كه امنيت 

بچه ها َسِر صحنه حفظ شود.
*شــما به موضوع روایتگری در مورد دفاع 
قابل تأملی  موضوع  خیلی  داشــتید،  اشاره 
اســت. طیفی از فیلم های ضــد جنگ هم 
ساخته شده که  در نفی مقاومت مردم است. 
به نظر شما، رجعت به سینمای دفاع مقدس، 
به نوعی باعث طراوت در سینمای ما نخواهد 

شد؟
شــجاع کاوه: صد در صد، شــما فيلم »نجات 
ســربازان رايان« را ببينيد. اگر سی سال قبل قرار 
بود ما فيلمی بســازيم كه گلولــه در آب از كنار 
سربازان رد شود، مطمئن باشيد در اين صحنه ها 
از گلوله هــای جنگــی اســتفاده می كردند؛ ولی 
شما در خصوص »نجات ســرباز رايان« می بينيد 
كه يك گلوله پاســتيكی در آب شليك می شود 
و از كنار آن، هوا را با فشــار خارج می كردند كه 
شــبيه گلوله جنگی به نظر می رســد. ما هم بايد 
دوره های آموزشــی و شــيوه های نوين ســاخت 
فيلم های جنگی برای عوامل توليد و فيلم ســازان 

اين ژانر برگزار كنيم. حتی اگر می شــود چند نفر 
را برای آموختــن تكنيك های توليــد اين قبيل 
فيلم ها به خارج بفرستيم؛ بگوييم شما كه به اين 
ژانر عاقه مند هستيد و زحمت هم كه می كشيد، 
پس برويد اين دوره هــا را بگذرانيد و بياييد. برای 
ســينمای ما اين تكنيك هــا را بياوريــد! دنيای 
جديد، دنيای ارتباطات اســت. مرحوم شــريفی 
می گفت:»من فان كارها را دارم می كنم، سفارش 
داده ام و خودم رفتم و اســلحه های سينمايی را از 
نزديك ديده ام. دلــم می خواهد وارد ايران بكنم.« 
خــوب حــاال او عمرش به دنيــا نبــود؛ بقيه كه 
می توانند اين كارها را بكنند. من چند بار بايد سر 
صحنه فيلم برداری، تير و تركش به تنم وارد شود 
و ادای جنــگ را دربياورم؟ هنــوز يك تركش در 

پای چپ من هست. 
*سر چه فیلمی ترکش خوردید؟

شجاع کاوه: بگذريم! اين يكی را نپرس. بيا بحث 
را عوض كنيم  از همه فيلم های 30 ســال پيش 
خاطراتی دارم كه اگر برای شــما بگويم وحشــت 
می كنيــد، لذت می بريد، خوشــحال می شــويد؛ 
ولی اين يكــی را نپرس، بگذريــم. فقط بگويم كه 
نه تنها من، بلكه خيلــی از بچه های ديگری كه در 
آن ســال ها كار می كردند، ســر صحنه فيلم های 
مختلف مجروح شــدند؛ دريغ از يك پان از نقش 
محمد كه 29 سال پيش در سينمای دفاع مقدس 
بازی كردم كه بتوانم اآلن هم  بازی كنم.  اســلحه 
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می آوردند ســر صحنه و من بايد حتماً انگشــت 
كوچكم را داخل خان لوله می گذاشــتم تا ببينم 
كه فشنگ هست يا نيست! شــما فكر كن مثًا با 
يك خطری مثل كنده شدن شــعله پوش، امكان 
داشــت جانت را سر صحنه از دســت بدهی. شما 
فيلم »گذرگاه« را ببينيد كه ما چقدر در اين فيلم 
شليك داشتيم. فضای جنگ، يك شجاعتی هم به 
بچه های هنرمند می داد. شما روحيه آقای بحرانی 
را ببينيد، اين قدر مهربان و لطيف و دوست داشتنی 
هستند كه بعيد می دانم خودشان بتوانند يك مرغ 
را ذبح كنند؛ ولی وقتی جنگ بود نمی شد به فكر 
احساسات باشيم؛ همه بايد حركت می كردند، بايد 
فيلم جنگی می ساختند. آن موقع بليت سينما 15 
تومان بود. اآلن با اين پول، آدامس هم نمی شــود 
خريد. بااين وجود، يك نگاهی بــه آمارهای باالی 

فروش آن زمان بيندازيد.
*بله، فیلم های دفاع مقدســی  فروش های 

بسیار خوبی داشتند. 
شــجاع کاوه: اآلن در گروهــی كه بــا آن كار 
می كنم، آسيستان می گويد در دوران كودكی اش 
حدود 17 بــار اين فيلم »گذرگاه« را در ســينما 
ديده اســت. درايتــی در آن زمان وجود داشــت 
كه مردم حقيقتاً ســينما را دوســت داشــتند، 
البته اين نكته را هم بايــد در نظر بگيريم كه آن 
موقع، تلويزيون و ويدئو نبود. اولين ســريالی هم 
كه من در ســال 66 كاركردم »هشت بهشت« بود 
كه 16 ميلی متری می گرفتيــم. خدا رحمت كند 
اكبــر خواجوئی را. در آن موقع، مرحوم حســين 
پناهی، هادی اسامی بچه هايی بودند كه با آن ها 
ســريال های 16 ميلی متری كار می كرديم. گروه 
را می برديم در ميــدان؛ هفت تير چك می كرديم، 
ببينيم ســالم هســتند يا نه. نه مانيتوری بود و... 
با زحمت و مــرارت آثار ســينمايی و تلويزيونی  
ساخته می شد. شتاب و ســرعتی كه در اين عصر 
وجود دارد، آن زمان نبود. بچه های سينمای دفاع 
مقدس، يادم هست كه از جان ودل كار می كردند. 
در فيلم برداری »هراس« يادم هست َسِر ميز غذا 
منتظر نشسته بوديم؛ ديديم آقای بحرانی نيست. 
گفتيم كجاســت؟ ديديم ايشان خودش به تنهايی 
باالی تپه در حال كندن ســنگر برای فيلم برداری 
صحنه بعدی است؛ همان سنگری كه من در فيلم 
در آن شــهيد شــدم. يك دفعه بچه ها غذا را رها 
كردند و برای كمك به ايشان دويديم. می خواهم 
بگويم كارها دلی بود، همه باهــم كار می كرديم. 
تصورش در اين زمان بســيار ســخت است. اآلن 
ارزش ها و روحيات تغيير كرده است. تأثير جنگ 
در ســينما آن گونه بود كه همه باهــم بوديم. در 
فيلم »هــراس« در آن صحنه هايــی كه عراقی ها 
ماسك به چهره داشــتند و تير می خوردند، خود 
ما بوديم كــه آن نقش هــا را بــازی می كرديم؛ 
يعنی من و »جعفر دهقان« و ســاير دوستان، از 
اين طــرف تيرانــدازی می كرديــم و از آن طرف، 
خودمان نقش عراقی ها را بــازی می كرديم كه با 
همان تيرها كشته می شوند. چون بدنمان آماده تر 

بود و راحت تر انجام می داديــم. خيلی خوب بود؛ 
يادش به خير! فيلم ها با صبر و حوصله و فداكاری 
ساخته می شد. ما كه مهره كوچكی بوديم در كنار 
آن دوستان، به هرحال خاطره های خيلی خوبی از 
دوران دفاع مقدس و سينمای دفاع مقدس داريم. 
اآلن هم دوستان هستند، ولی فاصله بين ما افتاده 

و كمتر آن ها را می بينم.
*عالقه مند هســتید همچنان مثل گذشته 
فیلم هایی با همان تم حماســی و مارش های 
جنگی ساخته شود و شما در آن بازی کنید؟ 
به نظر شما این گونه فیلم ها نمی تواند دوباره 

مردم را جذب سینما کند؟ 
شجاع کاوه: ان شــاءاهلل؛ چراكه نه! دوستان بايد 
دوباره دورهم جمع شــوند. اآلن ديگر تيمی به آن 
معنا كه باهم كارهای دفاع مقدسی بكنند نيست. 

هركس به سويی می رود ديگر! 
*شــما و آقای جعفر دهقان ،حسن عباسی، 
جهانبخش ســلطانی و جواد هاشــمی که 
بازیگران  بعد به شما پیوست، تیم  سال های 
فیلم های دفاع مقدسی را تشکیل می دادید. 
یک ترکیب خوبی از بچه های بازیگر سینمای 
دفاع مقدس درست شده بود. این هراس در 

شما نبود که در همین نقش ها کلیشه شوید؟
شــجاع کاوه: خب، عوِض آن همــه كار زيبا و 
آن همه بســيجی بازی كــردن، در دهه 70 ديگر 
شــروع كردم به بازی كردن در نقش های منفی، 
رفتم سمت تلويزيون و از ســينما فاصله گرفتم و 
به نوعی آن همه حضور يكپارچه و دل انگيز فراموش 

شد. 
را  کارنامه خود  *پشیمان هستید که مسیر 

عوض کردید؟
شجاع کاوه: ببين! من بازيگرم ،هر نقشی به من 
بدهند و جای كار داشــته باشــد را می پذيرم؛ اما 
بازی كردن در آثار دفاع مقدسی يك لذت ديگری 
دارد، به نظرم هم اصًا كليشــه نبود. فيلم ها مال 
مردم بود، مال بچه های جنگ بود، ما بايد حرمت 
می گذاشــتيم، چون  مردم با فيلم ها ارتباط برقرار 

می كردند. 
*فید بک هایی که مردم یا رزمندگان در آن 

زمان به شما نشان می دادند، چگونه بود؟
شــجاع کاوه: خيلی خــوب! اتوبوســی بود كه 
رزمنــدگان را به جبهــه اعزام می كــرد. يكی از 
رزمندگان از اتوبوس پايين پريد و روبوسی كرد و 
برايم گفت كه من فيلم »گذرگاه« را در اهواز ديدم 
و می گفت: »خيلی حال كرديم. يك بار در محاصره  
با دوستان در ســنگر تنها بوديم و ســنگرمان را 
آب گرفته بود؛ ما هم شــروع كرديــم به تعريف 
صحنه هايی از فيلم »گذرگاه« برای هم و آن مدتی 
كه در محاصره بوديــم، با تعريف كردن »گذرگاه« 
خيلی اوقات خوبی داشتيم.« به هرحال، سينمای 
دفاع مقــدس در آن دوران بــرای  خودش جذبه 
خاصی داشت. شــما خودتان برای دوستان فيلم 
تعريــف نمی كنيد؟ آن موقع هــم همين طور بود. 
وقتی برای هم فيلم تعريف می كرديم، اصًا زمان 

را احســاس نمی كرديم و ناگهان متوجه می شديم 
دو سه ساعت گذشــته اســت. اميدوارم اتفاقات 
خوبــی در اين ســينما بيفتــد و به نوعی صنعتی 
بشــود. يك بنده خدايی از من پرسيد: دعای شما 
چيست؟ گفتم: اول و آخر كه سامتی است، ولی 
ان شاءاهلل سينما صنعتی شــود و بازيگری تعريف 
صنعتی داشته باشــد. الحمداهلل،  سينمای ايران 
 همه چيز دارد، فقط صنعتی نيست. اگر اين اتفاق 
بيفتد و سينمای ما را به صورت صنعتی بشناسند، 
خيلی برای موقعيت سينمای ايران بهتر است؛ اين 
حرفه وقتی صنعتی بشــود از خيلی از مشــكات 
گره گشايی می شود؛ كارهای خوب ساخته می شود 
و بچه ها دوره های خــوب می گذرانند، ابزار جديد 

وارد می شود. 
*اگر اآلن به شــما نقش بسیجی یا فرمانده 
زمان جنگ پیشــنهاد بدهند، تمایل دارید 

اجرا کنید؟
شــجاع کاوه: بله. اتفاقــاً برای مــاه آينده يك 
پيشــنهادی در اين زمينه ها دارم. اكثر اين قبيل 
كارها را قبول كرده ام . فقــط تلويزيون ما را زياد 

مشغول كرد، از سينما دور شديم. 
* از آن فضا فاصله گرفتید. 

شــجاع کاوه: بچه هــای دهه چهل شمســی، 
جملگی در جنــگ تعريف نشــده اند، اما خود اين 
نسلی كه خوب رفت و جنگيد و در مقابل دشمن 
ايســتاد، هنوز برای بچه های نسل امروز در سينما 

تعريف نشده اند.
* پس خودتان هم از آن نسل هستید و در 

جنگ بودید؟
شجاع کاوه: بودم عزيز، ولی تو ننويس!  من 18 

دوره مربی توپخانه در ارتش بودم.
* می نویســم. اول گفتگو طی کردیم: بدون 

سانسور، بدون روتوش.
شجاع کاوه: خــب، بنويس! اما نه بيشتری از اين 
چيزی كــه اآلن می گويم. در اوايــل جنگ بودم؛ 
باالخره  بازيگرها نمی توانند يك گوشــه از مملكت 
خودشــان يك ســنگی را حتی كوچك بردارند؟ 
باالخره توی جنگ بوديــم، بعد از جنگ هم توی 
ســينمای جنگ بوديــم. مخلص مــردم بوديم و 

يك گوشه كار را گرفتيم.
* حرف آخر؟

شجاع کاوه: يادمان نرود، سينما كار تيمی است، 
از كارگر صحنه كه روزی پنج تُن بار جابجا می كند 
تا  كسی كه  عكس می گيرد؛ هر فريم فيلم، نتيجه 
زحمت يك گروه اســت. برای همين است كه در 
ســازوكار صنعتی ســينما بازيگرهــا را الی پنبه 
می گذارند و مراقبشــان هستند. هر عكسی در هر 
فيلمی ماحصل  زحمت 13-14 ساعت كار است و 
همه عوامل هستند كه دست به دست هم می دهند 
تا يك فيلم ســاخته شــود. ما فقط توی چشــم 
هســتيم، چون عكس آخر را می گيريم. دعای من 
برای روزی است كه ان شاءاهلل همه بچه های سينما 
به حقشان برســند؛ از كارگر صحنه تا كارگردان و 

آرتيست.
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حکایت های مربــوط به تنازع و جنــگ آدمی با 
خودش همواره از موضوعات مورد عالقه داســتان 
سرایان و اســطوره سازان و نویســندگان جوامع 
مختلف بشری بوده است. ســینما نیز دست کم 
به این دلیل که بُن مایــه تولید اثرش را بر مبنای 
داستان و روایت قرارمی دهد، به طور طبیعی یکی 
از اصلی ترین ژانرهای خــود را از ابتدا اختصاص 
به روایت ماجراهــای مربوط به جنگ می دهد و به 
این ترتیب یکی از پُرهزینه ترین گونه های هنری 

تاریخ شکل می گیرد.
ســینمای جنگ سالهاســت در اقصی نقاط عالم 
تماشاچیان بسیاری را به سالن های تاریک سینما 
می کشد تا شــاهد رنج ها، کشتارها، تنهائی ها و از 

همه بارزتر تجلی قوه غضبیه وجود آدمی باشند.
این گونه سینمائی در کشور های مختلف از ژاپن و 
چین و کشورهای شرق دور گرفته تا اروپا و آمریکا، 
علی رغم ظاهر متفاوت، دارای وجوه مشترکی است. 

اگر ســینمای جنگ را از منظر آثار این سینما و 
جنگ هــای موصوف داخل این آثــار بنگریم، به 
راحتی می تــوان هر اثر را بر مبنــای جنگ مورد 
اشاره اش در یکی از سه دســته سینمای پیش از 
جنگ، ســینمای درحین جنگ و سینمای بعد از 
جنگ دسته بندی نمود که با این نوع دسته بندی، 
خصوصیات مشترک آثار از حیث روایت و ساختار 

آشکار خواهد شد.
سینمای پیش از جنگ را شاید بتوان جوان ترین 
گونه آثار سینمائی دانست؛ آثار این دسته عموماً 
بعد از فروپاشــی بلوک شــرق در دهه نود ساخته 
شده اند و باید گفت خاســتگاه این سینما صرفاً 
ایاالت متحده می باشــد و در هیچ نقطه دیگری از 
کره زمین ســابقه ای برای آن وجود ندارد. در این 
ایام، ســینمای هالیود با بهره جستن از تجربیات 
جنگ ســرد و با هماهنگی کامــل و تنگاتنگ با 
سیاستمداران آمریکا شروع به تولید آثاری کرد که  

جنگ موصوف آنها هنوز به وقوع 
نپیوسته بود و ســالها بعد که این جنگ 
اتفاق افتاد، توالی وقایع و شباهت ساختاری جنگ 
مورد نظر و فیلمی که سال های گذشته تولید شده 
بود، باعث حیرت مخاطبــان گردید. آثاری نظیر 
»محاصره« که قبل از وقایع یازده سپتامبر ساخته 
شد و در آن بسیاری از اتفاقاتی که ما بعد از یازده 
سپتامبر شاهد آنها بودیم به تصویر کشیده شد و 
به  همین منوال، آثــاری که پیش از جنگ آمریکا 
در عراق و در مورد این جنگ ساخته شد و امروزه 
بعد از گذشت زمان، ما شباهت معنا دار این آثار و 
جنگ عراق  را شاهد هستیم. این گونه آثار غالباً 
دارای وجوه مشترکی هستند از جمله آنها می توان 

به این موارد اشاره نمود.
این گونه آثار شبیه به شیپور جنگی عمل کرده و 
جنگ را برای مخاطبان خود اجتناب ناپذیر نشان 
می دهند. اوضاع موجــود از نگاه این آثار التهاب 
آفرین و بسیار خطیر است. جنگ تنها راه فراروی 
حاکمان برای نجات از وضعیت کنونی می باشــد 
و ســازنده این آثار در مجموع، تــالش می کند 
مخاطبانش را با روحیه جنگ طلبی حاکمان آمریکا 
همراه سازد و یا دســت کم او را در این خصوص 

اغنا نماید.
اما سینمای در حین جنگ، بر خالف گونه اول  در 
تمام کشــورهای جهان که به نوعی درگیر جنگ 
شده اند، متداول اســت. غالب آثار سینمای در 
حین جنگ با اغراق آمیز نشــان دادن پیروزی ها 
و بزرگنمائی شکســت های طرف مقابل، به نحوی 
سعی دارند مردم را برای شــرکت در جبهه نبرد 

سینما، جنگ، دفاع
سید محمد حسینی
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آماده کرده و باعث ارتقــای روحیه مبارزاتی آنها 
گردند. ایــن آثار غالباً بر محــور قهرمان پردازی 
اغراق گونه استوار است و در تمامی نقاط عالم هم 

نمونه های منطقه ای آن یافت می شود. 
ســینمای بعد از جنگ دو گرایش عمده دارد؛ یا 
منتقد جنگ است و یا با حمایت حاکمان و دست 
اندرکاران جنگ به توجیــه آن برای افکار عمومی 
می پــردازد. این گونه آثار در مقــام نقد جنگ به 
دو گرایش عمده هجو جنگ و نقد جدی آن قابل 
تقسیم می باشــند؛ فیلمهایی نظیر »یک سرباز و 
نصفی«، محصول کشور ایتالیا و یا »سرباز عوضی« 
که در خصوص جنگهای جهانی ساخته شده اند و 
فیلم »اخراجی های یک و دو« که در کشور خود ما 
ساخته شده، سعی دارند با شوخی های دم دستی 
و متداول به نوعی فضای جنگ را نقد و مخاطب را 
در مواجهه با طنز موقعیت به ســالن های سینما 
بکشــند. از طرفی فیلم هائی نظیر »نجات سرباز 
رایان«، »غالف تمام فلزی«، »جوخه« و بســیاری 
آثار دیگر با نوعی نگرش انسان گرایانه، اصل جنگ 
را به چالش کشیده و نقد می کشند. آثار سینمای 
بعد از جنــگ در مقام توجیه جنــگ نیز در تمام 
دنیا متداول اســت و آثار این گرایش سینمائی 
در نهایــت، مخاطب خود را یا بــا نوعی ابهام در 
مورد اصل جنگ مواجه می کند و یا او را به ساحل 
اطمینان از محصــوالت جنگ موصوفش راهنمائی 

می نماید.

در تمام گونه های ذکر شده، یعنی سینمای پیش، 
در حین و بعد از جنگ آثار دارای خصوصیاتی کلی 
و مشــترک وجود دارد؛ به عنوان مثال در سینمای 
جنگ به طور عام، فیزیک بازیگران اصالت دارد و 
قهرمان می بایست دارای اندامی استوار و منطبق با 

جنگ باشد.
در این سینما، ســالح و ابزاری که قهرمان از آن 
بهره می برد اصیل بوده و غالباً با اســتفاده کننده 
خود تطابق ســاختاری دارد؛ یعنی بــه طور مثال 
»آرنولد« بازوکا  به دســت می گیرد که با بازوهای 

او انطباق دارد.
در تمامی آثار ســینمای جنگ، هدف وســیله را 
توجیه می کند و آنچه از اصالت برخوردار اســت، 
این است که هدف تامین شود و در این راه به هر 
میزان افراد کشته شوند، توجیه دارد! در این گونه 
سینمائی، مرگ پایان راه است و قهرمان به هیچ 

وجه نباید بمیرد. 
قهرمانــان در این آثــار، غالباً غضــب واره های 
انسان نمایي هســتند که مهمترین رکن وجودی 
آنها، قدرت خشــم و غضب آنهاست. موجوداتی 
تانک نما که بیشتر از جنبه انسانی نمود ابزار کشتار 
هستند. در سکانسی از فیلم »غالف تمام فلزی«، 
ساخته »اســتنلی کوبریک« افســر مسئول یگان 
آموزش از سربازان یگانش با ضرب آهنگی نظامی 
سوال می کند: »کشنده ترین موجود دنیا؟« سربازان 
با قدرت جواب می دهند: »تفنگدار نیروی دریایی 

آمریکا«. 
در این آثار، حیوانات یا حضور ندارند و یا اگر سرو 
کله حیوانی در این اثنی ظاهر شــود، برای این 
است که به فجیع ترین صورت کشته شود که 
باعث زجر بیشتر صحنه گردد و یا این که 
خوی درندگی آن مورد نظر اســت که در 
اثر یک جهش ژنتیکی، تشــدید شده 

و اکنون به ماشــین های کشــتار بی رحمانه بدل 
شده است و بسیاری خصوصیات دیگر که در این 

خالصه نمی گنجد.
اما در ایران و تحت تربیت و راهنمائی مکتب اهل 
بیت و امام راحل)ره( گونه ای از روایت در عرصه 
سینمای جنگ شــکل گرفت که هیچ سنخیتی با 
اسالف خود در اقصی نقاط عالم نداشت. این گونه 
سینمائی شــاید با هم نوعانش صرفاً در موضوع 
اشتراک دارد و این اشتراک موضوع، هرگز مبنای 
اشــتراک معنائی میان این ســینما و سینمای 
جنگ نگردیده است. سینمای دفاع مقدس، ژانر 
مستقلی است که چه از لحاظ ساختار و ریتم و چه 
از نظر فهوا و محتوا با ســینمای جنگ در تعارضی 

آشکار قرار دارد. 
این گونه آثار سینمائی به دلیل ساختار فهوا محور 
و اصالت ماهیت در مــورد جنگ موصوف خود در 
هیچ حالتــی تغییر موضع ندادند و ســینمای در 
حین جنگ آن از همان ریتم و ســاختار معنائی 
برخوردار بود که ســینمای بعد از جنگ. ذکر این 
نکته ضروری اســت که نگارنده، سینمای جنگی 
ایران را دو گونه می داند؛ سینمای جنگ که شبیه 
با انــواع دیگر خود در اقصی نقاط عالم اســت و 
سینمای دفاع مقدس که از حیث ساختار، ریتم و 
محتوا، گونه ای مستقل به حساب می آید و با انواع 

سینمای جنگی حتی ایرانی آن، سنخیتی ندارد.
آثاری نظیــر »کانی مانــگا«، »عقابهــا«، »پرواز 
از اردوگاه«، »اخراجــی ها« و بســیاری دیگر در 
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ردیف سینمای جنگی ایرانی قرار دارند و عاری از 
مختصات سینمای دفاع مقدس می باشند. در آثار 
سینمای دفاع مقدس، آدمها فیزیکال به نظر نمی 

آیند و شمایل و اندامی کامالً معمولی دارند. 
فیلم، توصیف قوه غضبیه وجود قهرمانان نیست و 
نمی خواهد از آدمهای خود تانک واره هائی بسازد 
که تنها هنرشان کشتن دیگران است؛ گوئی وصف 
انسانهائی را می کند که در نهج البالغه امیرمومنان 
)ع( به هــر بهانه ای به توصیف آنهــا می پردازد: 
»اجســادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه:  الغر اندام 
و کم حاجتند.« انســان هائی کــه از دنیا چیزی 
نمی خواهند و صاحب اراده هایی هســتند که کوه 
را شــرمنده می کند. این آثار به دنبال خنداندن و 
احساســاتی کردن مخاطب به هــر قیمت ممکن 
نیستند. در این آثار کشته شدن و کشتن از اصالت 
برخوردار نیست و قهرمانان آن دعب نجات خود و 
دیگران از چنگال دیو نفس را دارند. در ســکانس 
ابتدائی فیلم »مهاجر«، اسد برای بار اول مهاجر را 
برای دیدبانی مواضع دشمن هدایت می کند؛ بعد از 
عکس برداری  نی های مقابل خود را کنار می زند و 
با دیدن دکل دیوواره دیدبانی دشمن قصد می کند 
آن را بزند که تیرش خطا می رود. وی دوباره مهاجر 
را در موقعیت شلیک قرار می دهد و این درحالی 
اســت که این هواپیمای بدون سرنشین از پایین 
در معرض تهدید اســت و مدام از سمت مواضع 
دشمن به آن شلیک می شود؛ اسد بار دیگر نی ها 
را کنار می زند واین بار مشاهده می کند که مهاجر 
در موقعیت مناسبی برای شکار دیو قرار دارد؛ اما با 
نگاه به دکل دیدبانی متوجه می شود که سیاهه ای 
ریز از دل دیو در حال خارج شــدن و پایین آمدن 
اســت؛ اســد تاملی معنادار می کند. نمای بعدی، 
انگشت اسد است بر روی دکمه قرمز رنگ شلیک 
و عکس کوچک امام خمینی)ره( که بر روی ریموت 
کنترل مهاجر چسبانده شده، علی رغم ریسک باال 
انگشت لرزان اســد دکمه را فشار نمی دهد و رها 
می کند تا دیدبان عراقــی از دل دیو بیرون بیاید و 
بعد دوباره مهاجر را می گرداند تا در موقعیت، فقط 
دکل را شکار کند .این عمل از نگاه نظامی توجیهی 
ندارد، چرا که دیدبان رسته ای اطالعاتی به حساب 
آمده و اطالعات او مهم است و کشتنش بسیار به 
نفع جنگ می باشد. اما حاتمی کیا در این سکانس 
مخاطب خود را با این مضمون آشــنا می کند که 
قواعد این جنگ متفاوت است و این جوانان خوش 
سیرت با اراده برای نجات آمده اند، نه برای کشتن. 
لذا تا می توانند از کشــتن اِعراض می کنند، حتی 

اگر طرف مقابل دیدبان باشد.
در ســینمای دفاع مقدس، سالح از اصالت ساقط 
می شود .سکانس ابتدای »دیدبان«، جوانی را می 
بینیم الغر اندام و نحیف با چند گوله آرپی جی که 
در حال رفتن است و ناگهان خمپاره ای به کنارش 
اصابت می کنــد؛ به کناری می جهد و تماشــاگر 
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شاهد آن اســت که تا زانو در گل و الی کنار جاده 
فرو رفته! وقتی به مقصد می رســد از دیالوگ او و 
فرمانده خط متوجه می شــویم که تمام لجستیک 
این خط، همان گلوله آر پی جی اســت که جوان 
با خود آورده. یا در فیلم »دکل« سکانســی نسبتا 
طوالنی هســت که جیپ حامل توپ 106 خراب 
شــده و رزمنده ها در حال هل دادن آن هستند؛ 
اما نهایتا جیپ راه نمی افتد و در سکانس بعدی، 
توپ را به روی دوش رزمنــدگان می بینیم که در 
حال حمل به ســمت موقعیت مناسب اند. یعنی 
اراده در این جنگ نقش محوری دارد، نه ســالح و 

ابزارهای پیشرفته.
تعریف »عشــق« نیز در ســینمای دفاع مقدس 
متفاوت اســت. در فیلم »دکل« داســتانی موازی 
را می بینیم از عاشــق پیشــگی جوانــی رزمنده 
و ازشــوخی هائی که کارگردان با او می کند، مثل 
فرو رفتن کفشهایش در گل والی وسط میدانی در 
آبادان، زمانی که برای چیدن گل به آنجا رفته است. 
عموماً تعبیر عشق در سینما به خصوص این روزها، 
کلوزآپ چهره معشوق است و مدیم شات اسافل 
اعضای عاشــق؛ اما این فیلم حکایتی دیگر دارد 
شــریف تر و متعالی تر از تعبیر نظامی گنجوی در 
»لیلی و مجنون«. زمانی که در ایام پیری به هم می 
رســند، اما دور از هم می نشینند و لیلی در پاسخ 
سوالی در خصوص چرائی موضوع، جمله ای شاهکار 

به زبان می آورد که:
این گونه که شمع می فروزم           

گر پیشترک روم بسوزم 
عشق آینه بلند نور است               

شهوت ز حساب عشق دور است
این فیلم حکایتی زیباتر از این ابیات دارد و عشق 
را به قدری متعالی و متین روایت می کند که اگر 
نظامی هم آن را می دید، فصلی به »لیلی و مجنون« 

در توصیف طهارت عشق می افزود.
در ســینمای جنگ، حیوانات برای زجر یا خشونت 
به صحنه ها افزوده می شــوند، اما در سینمای دفاع 
مقدس سروکله کبوتر)سمبل صلح( در اوج بحبوحه 
نبرد ظاهر می گردد. سینمای جنگ ریتمی تند دارد؛ 
اما سینمای دفاع مقدس ضرباهنگی به ظاهر ُکند اما 
با تمانینه و وقار دارد. در سینمای جنگ، مرگ پایان 
کار است و دیوِ مرگ بر کل اثر همیشه سایه افکنده، 
اما در ســینمای دفاع مقدس، مرگ نه تنها پایان 
نیســت، بلکه اوج زیبائی فیلم به حساب می آید. 
مانند شهادت های تصویر شده در »پرواز در شب«. 
و بسیاری از این موارد که مجال ذکر همه آنها نیست.

با این اوصــاف، می توان ســینمای دفاع مقدس 
را گونه ای نو از ساختارهای ســینمائی جهان به 
حســاب آورد که با نهایت تاســف در روزگار ما 
مغفول مانده و تعمداً یا ســهواً در حال فراموشی 
است و سینمای ما نیز به سمت گفتمان بالیوودی 

در حال حرکتی دیوانه وار و سریع است. 
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زیست فناوری 
از منظر علم هراسی 
در سینمای علمی تخیلی
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در میانه قرن بیســتم و در گرماگــرم جنگ های اول و 
دوم جهانی و زمانی که ماشــین جنگ سرعت گردش 
فناوری را پرشتاب تر کرده بود دو رمان با فاصله کمی از 
یکدیگر در گونه ادبیات علمی تخیلی به چاپ رسیدند 
که هر یک در ترسیم آینده بشر در سال های پایانی قرن 
بیستم و حتی پایه گذاری دو انقالب علمی انتهای قرن 
بیستم نقش بســزایی را ایفا نمودند. رمان 1984 که در 
ســال 1949 و به قلم جرج اورول به چاپ رسید شکل 
جدیدی از تأثیر فناوری های ارتباطی در جوامع بشری را 
به نمایش گذاشت. فضای ترسیم شده در رمان اورول تا 
حدودی تحت تأثیر تصویر شناخته شده افکار عمومی آن 
روز جهان از جوامع کمونیستی و کنترل شدید دولتی و 
دیکتاتورمآبانه حکومت های کمونیســتی بلوک شرق بر 
زندگی خصوصــی و آزادی های فردی شــهروندان خود 
بود ولی علیرغم این تصویر تیره وتار و تا حدودی نقش 
سیاست های ضد کمونیستی در رسانه های بلوک غرب، 
رمان 1984 ایده خالقانه ای به نام  »تله اســکرین« را به 

جهان علــم معرفی کرد و به نوعی جایــگاه جرج اورول 
را تا مقام یک تکنولوژیســت آینده گرا ارتقا بخشــید. 
تله اســکرین در رمان اورول یک صفحه بزرگ شبیه به 
تلویزیون های صفحه تخت امروزی بود که بر روی دیوار 
نصب می شــد و عالوه بر پخش برنامه هــای تلویزیونی 
می توانست به عنوان یک گیرنده نیز عمل کرده و صدا و 
تصویر موجود در اطراف خود را برای واحدهای تفتیش 
عقاید که اصطالحاً پلیس اندیشــه نام داشتند ارسال 
نماید. تله اسکرین از نگاه اورول یک وسیله استراق سمع 
پیشرفته بود ولی برای مخاطب دهه دوم قرن بیست ویک 
بیشــتر پدر رایانه های خانگی، پدربزرگ اینترنت و جد 

تلویزیون های هوشمند محسوب می شود.
دیگر رمان تأثیرگذار در ترسیم چهره آرمان شهرهای 
امروزی رمان »دنیای متهور نو« نوشته آلدوس هاکسلی 
است که دیگر فناوری کلیدی قرن بیست و یکم یعنی 
زیســت فناوری را دســت مایه خود قرار داده است. 
»دنیای متهور نو« 17 ســال پیش از اثــر اورول و در 

سال 1932 به چاپ رسید، ولی ایده های علمی موجود 
در آن به حدی بلندپروازانه بودند که بخشــی از آن ها 
حتی تا امروز نیز به طور کامل محقق نشده است. قصه 
»دنیای متهور نو« در سال 2540 میالدی و یا آن طور که 
در کتاب ذکرشده در ســال 632 بعد از فورد )6 قرن 
پس از تولد هنری فورد مؤسس شرکت اتومبیل سازی 
فورد و پیشتاز عرصه اتومبیل های ارزان قیمت مدل( 
می گذرد و محــل رخ داد قصه نیز همچون رمان اورول 
شــهر لندن اســت. آن روزها آمریکا هنوز به عنوان 
ابرقدرت و قطب رسانه ای امروزی مطرح نبود و وقایع 
با دامنه جهانی کتاب ها و فیلم های آن زمان غالباً در 
لندن رخ می داد. در ضد آرمان شــهِر هاکسلی، دولت 
برای کنترل اعمال و رفتار و افکار شــهروندان خود 
به جای آنکــه همانند برادر بــزرگ در رمان 1984 از 
روش های مستقیم و سرکوب گرایانه استفاده کند به 
سراغ ریشه ها رفته و نظامی را ایجاد کرده تا به وسیله 
آن شــهروندان مطلوب خویش را در مقطع پیش از 

جامعه ای بدون ژن های بد 
یا الیگارشی بیوتکنولوژی؟

امیرحسین منصوري
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تولد، پس از تولد و در دوران کودکی شکل دهد. دولت 
تکنولوژیک دنیای متهور نــو زنده زایی را برانداخته و 
تمام افراد بشر در مؤسســات دولتی تولید و پرورش 
نوزادان و از درون لوله های آزمایش متولد یا به اصطالح 
خود کتاب به جهان بیرون تخلیه می شــوند. خانواده 
به مفهوم امروزی وجود خارجی نداشته و رابطه مردان 
وزنان جامعه تنها منحصر به تمتع جنســی از یکدیگر 
آن هم به ســبک و سیاقی اشــتراکی است. داستان 
دنیای متهور نو با دیدار عده ای از دانشجویان از مرکز 
بارورسازی و پرورش نطفه لندن آغاز می شود. در این 
مرکز و مراکز مشــابه آن در سرتاســر دنیای متمدن 
انســان ها در پنج طبقه اجتماعی آلفا، بتا، گاما، دلتا 
و اپسیلون همچون مدل های مختلف خودرو به صورت 
انبوه تولید می گردند. آلفاها باالترین طبقه هستند و 
سردمداران حکومت، بتاها متخصصان و تکنوکرات ها 
هستند و بعدازاین دو، گاماها، دلتاها و اپسیلون ها که 
برده های این جامعه اوتوپیایی بوده و مشــاغل سخت 
و پســت و حقیرتر را انجام خواهند داد. هاکســلی 
ده ها ســال پیش از رایج شــدن واژه شبیه سازی یا 
کلونینگ در مجامع علمی، به این مســئله پرداخته و 
برای آن واژه »عمل بوکانفسکی « را ابداع کرده است. 
بوکانفســکی در حقیقت تکنیک تولید چندقلوهای 
یکســان از یک تخمک لقاح یافته اســت که شاید 
در زمان هاکســلی فرآیندی تخیلی به شمار می آمده 
ولی امــروزه از فرآیندهای متــداول در مراکز درمان 
ناباروری است. بوکانفســکی در کتاب دنیای متهور 
نو این امــکان را فراهم می آورد تا پس از ســفارش 
مشتری که عمدتاً صاحبان صنایع هستند، ده ها کارگر 
برای انجام کارهای بخش های مختلف ساخته شــده و 
بر کار گمارده شــوند. در همان صفحات اولیه کتاب 
یکی از مدیران مرکز بارورسازی و پرورش نطفه لندن 
با اشــتیاق فراوان در حال توضیــح دادن فواید این 

تکنولوژی برای دانشجویان است:
»مردها و زن های اســتاندارد در گروه های یکســان. 
کارکنــان یک کارخانه کوچک بــا تولیدات فقط یک 
تخم بوکانفســکی شــده تأمین می گردد. نودوشش 
دوقلوی یکسان مانند نودوشــش ماشین یکسان کار 
می کنند. مدیر درحالی که سرشار از هیجان بود اضافه 
کرد: آیا واقعاً می دانید که در چه موقعیتی هســتید؟ 
این امر برای اولین بــار در تاریخ به وقوع می پیوندد. 
سپس شعار کره خاکی را خاطرنشان کرد: »جماعت، 
همسانی، ثبات«. واژه های شکوهمند! اگر می توانستیم 
به طــور نامحدودی بوکانفســکی کنیم تمام مســائل 
حل شده بود. با گاماهای استاندارد، دلتاهای همسان 
و اپســیلون های یکسان تمام مســائل حل می شد. 
میلیون ها دوقلوی یکســان. اصل تولید انبوه انسان، 

آخرین دستاورد بیولوژی خواهد بود.« 
مراکز بارورسازی و پرورش نطفه در -دنیای متهور نو- کامالً 
شبیه به خط تولید کارخانجات اتومبیل سازی هستند. 
نطفه ها پس از بارورسازی تنها بنا به انتخاب مسئول خط 
در پنج گروه آلفا، بتا، گاما، دلتا و اپسیلون تقسیم شده 
و در دل تاریکی خط تولید به سمت سرنوشت از پیش 
رقم خــورده خود پیش می روند. هر گروه متناســب با 
شرایط شــغلی خود در آینده شرایط متفاوتی را در خط 

تولید تجربه می کند. به عنوان مثال، دلتاها و اپسیلون هایی 
که قرار اســت در آینده در محیط گرم و طاقت فرسای 
کارخانه های صنایع فوالد به کار گرفته شوند در همان زمان 
جنینی در دماهایی باالتر از حد معمول قرار می گیرند تا 
برای زندگی ســخت آینده خود آماده شوند. یا در نقطه 
دیگری از خط تولید به لوله آزمایش دلتاها و اپسیلون ها 
الکل اضافه می کنند تا با آســیب زدن به مغز در حال 
شکل گیری آن ها ضریب هوشــی آن ها را در مقایسه با 

آلفاها و بتاها به صورت مصنوعی کاهش دهند.
پس از تخلیه شدن جنین ها مرحله تربیت جدیدی آغاز 
می گردد که هاکســلی از آن با عبارت »هیپنوپدیا« یا 
»آموزش در حال خواب« یاد می کند. نوزادان آزمایشگاهی 
پس از تولد وارد مهدکودک های عظیم دولتی شــده و از 
همان لحظه تولد به وســیله هیپنوپدیا برای آینده خود 
آماده می گردند. ذهن نوزادان آزمایشگاهی از همان آغاز 
با پخش مداوم عبارات معین از بلندگوهای نصب شده 
در محل زندگی و خواب آن هــا مورد آموزش قرارگرفته 
و مفاهیم و اعتباریات منطقی خاص هر طبقه به تدریج 
به آن ها القــا می گردد. هیپنوپدیا از زبــان مدیر مرکز 

بارورسازی این گونه معرفی می گردد:
»نه همچون قطرات آب، درســت اســت که آب در 
دل ســخت ترین ســنگ های خارا نفوذ می کند، بلکه، 
مانند قطرات ســیال موم که به یکدیگر می چسبند، 
می سازند و سرانجام سنگ را به صورت توده ای سرخ فام 

درمی آورند.«
تا جایی که ذهن بچه انباشته از این تلقینات می گردد 
و مجموعــه همین تلقینات اســت که ذهــن او را 
می سازد. و نه فقط ذهن بچه را که ذهن بزرگ ساالن را 

نیز، در سراسر زندگی شان.
ذهنی که تشــخیص می دهد، طلب می کند و تصمیم 
می گیرد، از این تلقینات ساخته شده است. اما تمامی 
این تلقینات از جانب ماست! مدیر سرشار از هیجان 

پیروزی فریاد برمی آورد: »تلقینات حکومت.«
دولــت تکنولوژیک دنیای متهور نــو باوجوداین همه 
دقت و همه جانبه نگری بازهم کار را به شانس و اقبال 
واگذار نکرده و برای مواقع ضروری، سوپاپ اطمینانی 
به نام »سوما« را نیز برای شــهروندان مهندسی شده 
خود فراهم آورده است. ســوما در این داستان نوعی 
ماده مخدر شادی آور با اثر فوری است که روزانه و در 
قالب قرص های کوچک مصرف شده و احساس شادی 
و رضایــت کاذب را بــرای مصرف کنندگانش فراهم 
می آورد و در زمان تنش ها و اغتشاشــات اجتماعی 
نیز به صورت گاز در بین جمعیت پراکنده شده و همه 
را به ســرعت آرام می کند تا از ایــن طریق هیچ گونه 
ناهنجاری ناخواسته نظم تکنولوژیک و ماشینی جامعه 

را بر هم نزند.
نگرانی از ســیطره تکنولوژی بر زندگی انسان ها تنها 
نکته برجسته رمان هاکسلی نیست. در قرن نوزدهم 
میالدی و پس ازآنکه ســر فرانسیس گالتون، عموزاده 
چارلز داروین، پدیــده آمیزش انتخابی بر اســاس 
 »Eugenic« ارزش وراثتــی را مطرح نمــود، واژه
به معنای ژن های خوب -در فارســی بــه اصالح نژاد 
ترجمه می شود- توســط خود وی به واژگان علمی آن 
زمان افزوده شد. امروزه و درنتیجه تبلیغات رسانه ای 

ســنگین قوای پیــروز در جنگ جهانــی دوم بخش 
قابل توجهــی از افکار عمومی دنیا بــر این باورند که 
پروژه های اصالح نژاد برای نخستین بار توسط آلمان 
نازی اجراشده اســت، حال آنکه پیش از نازی ها، این 
باور علمی ظالمانه ابتدا در بریتانیا و فرانســه شکل 
گرفــت. طرفداران این عقیده بر ایــن باور بودند که 
افراد دارای صفات برتر )ژن هــای خوب( باید اجازه 
زادآوری داشته باشند )اصالح نژاد مثبت( درحالی که 
اشــخاص با صفات نامطلوب )یا ژن های بد( باید از 
آمیزش محروم شــوند )اصالح نژاد منفی(. درنتیجه 
چنین عقایدی بــود که به تدریج زیست شناســی با 
استفاده از پروپاگاندای بهبود و پیشرفت نژاد بشر به 
یک فناوری کنترل اجتماعی و ابزار سلطه سیاسی بدل 
گشت. بعدها ایده اصالح نژاد به ایاالت متحده آمریکا 
گســترش پیداکرده و نظر ثروتمنــدان، قدرتمندان 
و تحصیل کــردگان آمریکایی را به خــود جلب نمود. 
درنهایت کار تــا بدان جا پیش رفت کــه عده ای با 
نیت شــکل دهی یک نژاد جدید و برتــر، تا پیش از 
ســال 1920 قوانینی را در 25 ایالت این کشور وضع 
نمودند که به موجب آن افرادی که ازنظر ژنتیکی دچار 
ضعف بودند به طور قانونی و باالجبار عقیم می شــدند. 
نکته جالب آن بود که در برخی موارد فقر نیز به نوعی 
به عنوان یکی از پیامدهای نقص ژنتیکی در نظر گرفته 
می شد. نازی ها ســال ها پس از آمریکایی ها دست به 
چنین اقداماتی زدند ولــی علیرغم آنکه هرگز چنین 
قوانینی را وضع ننمودند و به جای آن آزمایشات اصالح 
نژاد کم وبیش غیرانســانی خود را به صورت مخفیانه 
انجام می دادند، برچسب فاشیســت های نژادپرست 
تنها بر پیشانی آن ها خورده و مبدعان این نوع تفکر 
امروزه خود در مقام منتقدین آن ها نشسته اند. »دنیای 
متهور نو« یک سال پیش از به قدرت رسیدن هیتلر 
در سال 1933 به انتشار درآمد و تصویر جدید و کاملی 
از یک جامعه اصالح نژاد شــده را ارائه کرد که در آن 
دولت با اعمال کنترل در فرآیند تولیدمثل، شهروندان 
خود را به نوعی مهندســی کرده و با اعمال مجموعه ای 
از تکنیک ها انســان ها را به گونه های فرا انسانی بدل 
می کند. جامعه اصالح شــده ای که در دنیای متهور نو 
به تصویر کشیده شــده است شاید بری از بیماری ها، 
افســردگی، جنون، ماللت، خســتگی و چالش های 
اجتماعی باشــد، ولی از سوی دیگر دربردارنده تصویر 
به شــدت تنفر برانگیزی از یک جامعه مهندسی شده 
و سرکوب شــده اســت که در آن افراد میلی برای به 
چالش کشیدن زندگی ندارند، بی انگیزه و بی اشتیاق 
هستند، عاشق نمی شوند، احســاس درد نمی کنند و 
به طورکلی هر عملی را که با انسانیت مرتبط است را 
انجام نمی دهند. فرانسیس فوکویاما، مبدع نظریه پایان 
تاریخ، در کتاب خود تحت عنوان »آینده پساانسانی 
ما: پیامدهای انقالب« بیوتکنولــوژی در مورد دنیای 
متهور نو این گونه می نویســد: »حق با هاکسلی است. 
قابل توجه ترین تهدید از جانب زیســت فناوری فعلی 
این است که شــاید ماهیت انسان را تغییر داده و ما 
را به یک عصر پساانسانی از تاریخ بشر سوق داده و از 
این طریق اساسی ترین ارزش های ما را به گذشته ای 

فراموش شده پرتاب کند«.
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اگر رمان هاكســلی را به عنوان يك معيــار در نظر 
بگيريم احتمــاالً »گاتاكا« كامل ترين فيلمی اســت 
كه تاكنــون در رابطه بــا كنترل جامعه به واســطه 
زيست فناوری ساخته شــده است. گاتاكا در آينده ای 
نه چندان دور رخ می دهد كــه در آن فرزندان عموماً 
به كمك مهندســی ژنتيك و به صورت آزمايشگاهی 
متولد می شــوند و اطاعات ژنتيكی افراد مهم ترين 
وجه از شخصيت انسانی برای تعيين طبقه اجتماعی 
آن هاســت. در اين فيلم هر كودک بافاصله پس از 
تولد مورد آزمايــش قرارگرفته و اطاعات ژنتيكی او 
در يك پايگاه داده ثبت می گردد. در ضد آرمان شهِر 
آندرو نيكول، اعمال تبعيــض ژنتيكی خاف قانون 
اســت ولی در عمل غالب مزايا، حقــوق اجتماعی 
و موقعيت های شــغلی پراهميت به افــرادی تعلق 
می گيرد كه با توجه به اطاعــات موجود در پايگاه 
داده هــای ژنتيكی كامًا ســالم و طبيعی باشــند 
و ســايرين كه احتمــال ابتا آن ها بــه بيماری ها و 
ناهنجاری هــای ژنتيكی بيشــتر اســت، به اصطاح 
ناقص العضوهايی هستند كه تنها در مشاغل پست به 
كار گرفته می شوند. قهرمان قصه »وينسنت فريمن« 
با بازی »اتان هاوک« آن گونه كه خود روايت می كند، 
محصول عشــق والدينش بــوده و بــدون دخالت 
اصاحات ژنتيكی و به طور كامل طبيعی به دنيا آمده 
اســت. آزمايش ژنتيك زمان تولد وينسنت حاكی از 
احتمال 89درصدی ابتای او به سكته قلبی و مرگ 
در 30 سالگی اســت. همين تجزيه وتحليل ژنتيكی 
چندثانيه ای كافی است تا وينسنت برای تمام عمرش 
در طبقه ناقص العضوها قرار گيرد. طبقه ای كه هيچ 
آينده ای ندارد و تنها در مشــاغل پست و بی اهميت 
به كار گمارده می شــود و چون احتمال آسيب های 
فيزيكی و ابتا به بيماری های در او باالست حتی از 

دريافت خدمات بيمه ای نيز محروم است.
تبعيــض ژنتيكی عليــه وينســنت و پيامدهای آن 
والدينش را بر آن می دارد تا بــرای تولد فرزند دوم 
خود به جای آنكه كار را به دســت تقدير بســپارند 
از متخصصيــن ژنتيك كمــك بگيرنــد. دريكی از 
صحنه های ابتدايی فيلم كه مربوط به تعيين صفات 
فرزنــد دوم آن هاســت والدين وينســنت همچون 
مشتری هايی كه قصد خريدن يك اتومبيل اسپورت 
را دارنــد در برابر يك متخصص مهندســی ژنتيك 
نشسته و فرزندی مذكر، با چشــمانی ميشی رنگ، 
موهای تيره، پوست لطيف و زيبا بدون احتمال ابتا 
به بيماری های مختلف را سفارش می دهند. پزشك 
مســئول پرونده نيز همچون يك بازارياب قهار آن ها 
را مجاب می كند كه عاوه بــر بيماری های ژنتيكی 
ساير موارد را نيز به شــانس واگذار نكرده و بهترين 
حالت ممكن را به دست آورند. بدين ترتيب جنينی 

)GATTACA( گاتاکا
کارگردان:  آندرو نیکول

بازیگران: اتان هاوک، اِما تورمن و جود الو
محصول 1997
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سفارش داده می شــود كه حتی به مواردی همچون 
تاســی زودرس، نزديك بينــی، تمايل به خشــونت، 
احتمال اعتياد به مواد مخدر و الكل، چاقی و بسياری 
موارد ديگر نيز مبتا نخواهد بود. »انتان« دو ســال 
پس از وينسنت متولدشده و قســمتی از نام پدرش 
را دريافت می كند. در 8 سالگی از برادر 10 ساله اش 
بلندتر است و هميشه در هر رقابتی به ويژه شنا كردن 
او را شكســت می دهد و در جوانی ظاهری شبيه به 

افسران جوان آلمان نازی دارد.
وينســنت عليرغم ناتوانی اش از انجــام فعاليت های 
فيزيكی شديد از كودكی آرزوی سفر به فضا را دارد و 
بخشی از اين ميل و اشتياق از تنفر او نسبت به زمين 
و از زمينيانی نشــأت می گيرد كه به او تنها به عنوان 
مجموعه ای از كدهای ژنتيكی می نگرند. وينســنت 
برای رســيدن به آرزوی خــود با يــك مانع بزرگ 
روبه روســت؛ گاتاكا. گاتاكا پايگاهی فضايی است كه 
فضانوردان برجسته را پس از طی آزمون های دشوار 
انتخاب كرده و برای تشــكيل تمدنــی جديد راهی 
»تيتان«- بزرگ ترين قمر زحل- می كند. گاتاكا برای 
انتخاب فضانوردان خود بسيار سختگير است و تنها از 
بين طبقه سالم و طبيعی اقدام به جذب نيرو كرده و 
از بين آن ها نيز تنها برترين ها را راهی مأموريت تيتان 
می نمايد. وينسنت برای جای گرفتن در اين گروه از 
برترين ها راه ســختی را پيش رو داشته و دراين بين 
تنها می توانــد به همان 11 درصد عــدم احتمال به 
ســكته قلبی اعتماد كند. اولين جرقه در وينســنت 
برای دستيابی به آرزويش، شكســت دادن »انتان« 
در مسابقه شناســت و پس ازآن تصميم می گيرد كه 
هرآن چه را كه علــم دربــاره او پيش بينی كرده به 
دست فراموشی سپرده و تنها به نيروی اراده خويش 
اعتماد كند. وينســنت برای رســيدن بــه آرزويش 
تصميم می گيرد كه خودش نباشــد و از شخصيت و 
سرنوشــت نگاشته شده در ســلول هايش بگريزد، به 
همين دليل دست به دزدی ژنتيك می زند. وينسنت 
با معلولی به نام »ژروم مورو« با بازی »جود الو« آشنا 
می شود كه تا پيش ازاين قهرمان شنای گمنامی بوده 

و در اثر يك سانحه رانندگی در خارج از كشور دچار 
قطع نخاع می گردد -البته در ميانه فيلم مشــخص 
می شــود كه ژروم پس از سرخوردگی در عدم كسب 
مقام قهرمانی سعی داشــته با انداختن خود به وسط 
خيابان خودكشــی كند. ســوابق معلوليت ژروم در 
هيچ جــا ثبت نگرديده و او همچنــان در طبق افراد 
طبيعی جای دارد. وينسنت متعهد می شود تا مخارج 
زندگی ژروم را تأمين نموده و در مقابل با اســتفاده 
از هويت ژنتيكی او وارد گاتاكا شود. گاتاكا به شبكه 
پيچيده ای از سنســورهای بيولوژيــك مجهز بوده و 
بااتصال به پايگاه داده ژنتيكی تمام افراد كشــور در 
هرلحظه در حال كنترل كارمندان خود می باشد تا از 
ورود ناقص العضوها و حتی افراد طبيعی با توانايی های 
محدود به درون خود جلوگيری كند. كارمندان گاتاكا 
برای ورود به پايگاه به جای ارائه كارت شناســايی از 
طريق دادن نمونه خون و كنترل اطاعات ژنتيكی در 
كسری از ثانيه شناسايی می گردند. نمونه خون، ادرار، 
مو، حتی قطعات پوســت كارمندان عالی رتبه گاتاكا 
مرتباً و اغلب به صورت نامحســوس مورد كنترل قرار 
می گيرد تا هرگونه تغييــر در وضعيت فيزيولوژيك 
آن ها مشــخص گردد. وينســنت برای عبــور از اين 
مانع سخت مجبور اســت هرآن چه را مربوط به بدن 
خويش است مانند زوائد پوستی، مژه های ريخته شده 
موهای زائد موهای ســر كه ريشه آن ها سست است 
را از خود دور نمايد و در مقابل نمونه های بيولوژيك 
ژروم اعــم از خــون، ادرار و موی او را بــرای فريب 
سيستم امنيتی گاتاكا هميشه به همراه داشته باشد. 
او حتی مجبور می شــود با از سر گذراندن يك عمل 
جراحی دردناک 10 ســانتيمتر بلندتر شود تا هم قد 

ژروم گردد.
وينســنت با كمك تكنولوژی های غيرقانونی از موانع 
تكنولوژيــك گاتاكا می گذرد و با تاش و پشــت كار 
بی مانند و علی رغــم ناهنجاری های قلبی اش به يكی 
از نخبگان گاتــاكا تبديل می گردد. ولــی جا ماندن 
يكی تار مژه او در نزديكی صحنه قتل يكی از مديران 
گاتاكا و آشــكار شــدن حضور يــك ناقص العضو در 

مجموعه هويت تازه وينســنت را درخطر می اندازد. 
پليس وارد ماجرا شده و برای يافتن اين ناقص العضو 
همه حتی وينسنت كه قرار اســت در آينده نزديك 
به عنوان يكی از فضانوردان برجســته گاتاكا به تيتان 
اعزام شود را نيز تحت آزمايش قرار می دهد. گويی كه 
هرآن چه كه وينسنت انجام می دهد اهميتی ندارد و 
تنها مبنای قضاوت در مورد او و عملكردش آزمايش 
خون و تركيب ژنتيكی اوســت. در پايان وينسنت به 
كمك معشــوقه و همكارش »ايرن كاسينی« با بازی 
»اِما تورمن« و همچنين كمك يكی از پزشكان گاتاكا 
و ســكوت برادرش كه مسئول رســيدگی به پرونده 
اســت از اتهام به قتل گريخته و راهی فضا می گردد 
تا به نوعی مؤيد نگاه اگزيستانسياليســتی فيلم ســاز 
باشد. آندرو نيكول با تقبيح نظام آپارتايِت تكنولوژيك 
موجود در گاتاكا تلويحاً به بيان اين انديشه می پردازد 
كه انسان آن چيزی نيســت كه در تقديرش نگاشته 
شــده و يا هنگام تولد با خود به همراه دارد. انســان 
در لحظــه تولد لوح پاكی اســت كه فرآيند شــدن 
را طی می كنــد و بــه آن چيزی تبديــل می گردد 
كه خــود می خواهد حتــی اگر با توجه بــه تقدير و 

محدوديت هايش غيرممكن باشد.
فيلم ازلحاظ ساختاری نيز دارای جزيياتی است كه به 
طرز هنرمندانه ای با درون مايه داستان آن هماهنگ 
اســت. »يوجين«، نــام مســتعار ژروم در فيلم كه 
برگرفته از واژه Eugenic اســت و همچنين پلكانی 
مارپيچ شكل شــبيه به مولكول DNA در آپارتمان 
او، نورپردازی مات و تيره، استفاده از اشكال هندسی 
دايره ای شــكل در بخــش قابل توجهــی از طراحی 
صحنه ها، فضای بســيار بديعی را برای نشــان دادن 
اتمسفر تكنيك زده و تبعيض ژنتيكی موجود در فيلم 
ايجاد كرده اســت كه البته هيچ يك از اين جزييات 
به اندازه انتخاب نام فيلم بديع و خاقانه نيستند. واژه 
Gattaca درواقع كلمه ای ساختگی است كه از كنار 
هم قرار دادن حروف اختصاری بازهای تشكيل دهنده 
 ،)A( آدنين ،)G( يعنــی گوانيــن DNA مولكول

تيمين )T( و سيتوزين )C( تشكيل شده است.
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به جرأت می توان گفت، به جز گاتاكا ساير فيلم هايی كه 
با نگاه به دنيای متهور نو ساخته شده و در اين جستار 
به بررســی آن ها می پردازيم، دارای نگاه بسيار تقليل 
يافته ای هســتند و گاه خود را به اين سوژه -تأثيرات 
اخاقــی و اجتماعی پيشــرفت های زيســت فناوری 
بر زندگی انســان ها- آويزان كرده انــد. كد 46 يك 
فيلم تلويزيونی )فيلم محصول شــبكه BBC است( 
ارزان قيمت و بی نام ونشان است، ولی در مقابل رقبای 
پر نام و نشــان تر و گران قيمت تر خود در  اين مقاله 
-البته بدون در نظر گرفتن گاتاكا- انديشه به مراتب 
كامل تری را به مخاطــب عرضه می كند. قصه كد 46 
در آينــده ای نه چندان دور می گــذرد كه به جز چند 
ابزار ارتباطی ديجيتالی كه تفاوت چندان با ابزارهای 
امــروزی ندارند نشــانه ای از يك آرمان شــهر يا ضد 
آرمان شــهر آينده نگرانه در آن به چشــم نمی خورد. 
آنچه جهان فيلم را از جهان اطراف ما متمايز می كند، 
تعييــن هويت افراد بــر مبنای اطاعــات ژنتيكی و 
سوابق بيولوژيك آن هاست. در كد 46 ساكنان سياره 
به دو گروه ساكنان ابرشــهرهای بزرگ و پرجمعيت، 
و مردمان طبقه فقير ســاكنان زاغه نشين های خارج 
از شهرها و يا شــهرهای جهان سومی تقسيم شده اند. 
ابرشهرها در اين فيلم مناطق به شدت محافظت شده ای 
هستند كه ورود و خروج شــهروندان آن ها از طريق 
نوعی كارت شناســايی يا مجوز عبور و مرور ژنتيكی 
كنترل می گردند كه »پاپل«1 نام دارند. »پاپل«واژه ای 
با ريشه ای اسپانيايی در زبان ساختگی اين فيلم يعنی 
»پيدجين« اســت كه از تركيب انگليسی، اسپانيايی، 
فرانسه، عربی، ايتاليايی، فارسی و ماندارين ابداع شده 
اســت. كنترل مردم از طريق اين مجوزها تنها پيامد 
پيشرفت های زيست فناوری و استفاده دولتی از آن ها 
در اين فيلم محســوب نمی شوند. در زمان وقوع قصه 

تولد فرزندان از طريق مهندسی ژنتيك و شبيه سازی 
بسيار رايج شده است و به همين سبب قانونی تحت 
عنوان كد 46 وضــع گرديده كــه از ازدواج تصادفی 
كلون ها و يا فرزندان آن ها كه دارای همسانی ژنتيكی 
بااليی هستند جلوگيری نمايد. بر طبق اين قانون اگر 
زوجی آگاهانه مرتكب اين جرم شــوند جنين حاصل 
نابودشده و مجرمين پس از پاک شدن حافظه شان به 

جامعه بازگردانده می شوند.
ديگر ابزار مورداستفاده حاكميت برای كنترل شهروندان، 
ويروس ها هستند. به عنوان مثال پس ازآنكه فردی قانون 
كد 46 را زير پا می گذارد، ويروسی به او تزريق می گردد 
كه در صورت اقدام مجدد وی شــوک ها فيزيولوژيك 
شــديد را در وی ايجاد كرده و پــس ازآن نيز مجرم را 
به صورت ناخودآگاه وامی دارد تا ارتــكاب به جرم را به 

مقامات قضايی اطاع دهد.
البته فضايی كه »وينتر باتم« در فيلم خود خلق می كند 
در القای مفهوم پيامدهای نامطلوب تكنولوژی بر زندگی 
بشــر چندان موفق نبوده و بيشتر به نظر می رسد تمام 
اقدامات حاكميت ســخت گيری های پدرانه ای اســت 
كه برای در امان نگه داشــتن فرزندان بازيگوش. به طور 
مثال زمانی كه زيست شــناس جوانی ساكن شانگهای 
با اســتفاده از يك مجوز تقلبی برای مطالعه خفاش ها 
به دهلی كه ظاهراً يكی از شهرهای جهان سومی خارج 
از محدوده است، سفر می كند و به خاطر عدم مقاومت 
بدنش به بيماری هــای بومی منطقه می ميرد تناقض و 

ضعف فيلم نامه اثر بهتر معلوم می گردد. 
فيلم با ورود »ويليــام ُگلد« با بازی »تيــم رابينز« به 
شانگهای آغاز می شود. ويليام، بازرس يك شركت بيمه 
است كه به منظور كشف نحوه صدور پاپل های تقلبی به 
شانگهای اعزام شده است. ويليام به ويروسی آلوده است 
كه به او كمك می كند با ديگران ارتباط تله پاتی برقرار 
می كند و به كمك همين توانايی مجرم اصلی كه زنی 
جوان به نام »ماريا گونزالز« با بازی »ســامانتا مورتون« 
است را شناســايی می كند، ولی به خاطر عاقه ای كه 
به »ماريا« پيدا می كند شــخص ديگــری را به عنوان 
مجرم معرفی می نمايــد. انگيزه ماريــا از جعل كردن 
پاپل ها مالی نيســت و صرفاً می خواهد تجربه جديدی 
را در اختيار افــرادی قرار دهد كه باالجبار از آن محروم 
گرديده اند. ويليام بســيار تاش می كند تا او را از انجام 

اين كار منصرف كند و حتی زمانی كه ماريا از سرنوشت 
»ديميان«- زيست شناسی كه با كمك او به دهلی رفته 
است باخبر می كند، با اين جواب مواجه می گردد گاهی 

برای دستيابی به آرزوها بايد خطر كرد.
ويليام به شــدت به ماريا و نحوه زندگــی متفاوت او در 
جهان يكنواخت و محتاط اطرافش عاقه مند می شود و 
حتی باوجود به خطر افتادن شغل و زندگی زناشويی اش 
در كنار ماريا می ماند ولی متوجه می شود كه ادامه اين 
رابطه مستلزم زيرپاگذاشتن قانون كد 46 است. ويليام 
با بررســی اطاعات ژنتيكی ماريا درمی يابد كه ميزان 
شباهت ژنتيكی ماريا با او 50 درصد است و اين به آن 
معناست كه ماريا و مادر ويليام هر دو از يك تخمك لقاح 
يافته ايجادشده اند. با مشخص شدن اين حقيقت و ادامه 
يافتن ارتباط ويليام با ماريا روايت اديپ از دل افسانه های 
يونان باســتان تا زمانی در آينده ســفركرده و شــكل 
جديدی از آن شكل می گيرد كه سعی دارد با بهره گيری 
از برخی تعاريف علمی بر چهره كريه اين ارتباط رنگ 
و لعابــی علمی زده و از قبح آن بكاهــد. ويليام  و ماريا 
همچون وينســتون و جوليا، زن و مــرد قهرمان رمان 
1984 با دســت زدن به يك ارتباط نامشروع بر جريان 
حاكم شورش می كند و همچون اديپ تاوان كار خويش 
را می دهند. ماريا پس از هم بستر شدن با ويليام تحت 
تأثير ويروسی كه به وی تزريق شده تخطی از مقررات را 
به نهادهای نظارتی گزارش می دهد درنهايت نيز پس از 
افتادن به دست قانون، ويليام همچون اديپ با پاک شدن 
حافظه اش مجازات می گردد ولی ماريا به ياد داشــتن 
اين عشق ممنوعه مجازات شده و برای هميشه از شهر 
تبعيد می گردد تا مابقی زندگی اش را چون كوليان دور از 

تمدن سرگردان باشد.
روايــت كد 46 تا حدودی ناپايدار اســت؛ از ســويی 
به پيشــرفت افسارگســيخته تكنولوژی و اســتفاده 
بيش ازحــد حاكميت از آن می تازد و از ســوی ديگر 
همين تكنولــوژی را ضامن ســامتی جامعه معرفی 
می كنــد حتی اگــر خودشــان نخواهند. از ســويی 
قهرمانانش را وامی دارد تا با شــورش عليه حكومت و 
همچنين تشابه ژنتيكی شــان به دنبال آرزوهايشان 
بروند و از سوی ديگر آن ها را كه چون پرنده از قفس 
باورهای اجباری و سرنوشــت نگاشته شــده بر لوح 

وجودشان گريخته اند به نيستی محكوم می كند.

)Code 46( 46 کد
کارگردان: مایک وینترباتم

بازیگران: تیم رابینز، سامانتا مورتون
محصول: 2003
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در بررســی آثار علمی تخيلی با آثاری مواجه می شويم 
كه در آن ها تكنولوژی به خودی خــود پديده ای منفی 
به حســاب نمی آيــد، از ســوی حاكميت نيــز مورد 
سوءاستفاده قرار نمی گيرد، ولی اين ميزان دسترسی به 
تكنولوژی است كه عامل تبعيض بين انسان هاست. يكی 
از بحث های چالش برانگيز درباره گســترش و پيشرفت 
تكنولوژی مبحث هزينه استفاده از اين تكنولوژی هاست. 
عده ای معتقدند كه شــايد روزی بتــوان تمام صفات 
فرزندی كه قرار است متولد شود را از طريق مهندسی 
ژنتيك تعيين و در صورت لــزوم اصاح كرد ولی انجام 
چنين فرآيندی به طور حتم پرهزينه خواهد بود و عده 
قليلی از عهده پرداخت هزينه چنين خدماتی بر خواهند 
آمــد. ادامه چنين روندی از ســوی اقليت مرفه جامعه 
درنهايت به شكل گيری جمعيتی منجر خواهد شد كه 
ازنظر صفات و توانايی های فيزيكی و جســمانی در حد 
كمال بوده و بری از هرگونه بيماری و ناهنجاری هستند. 
قدم های بعدی اين اقليت برتر نيز به احتمال قريب به يقين 
اســتفاده از برتری های ذاتی  خود برای صعود در هرم 
قدرت، تصاحب تدريجی حاكميــت جامعه و درنهايت 

هدايت جامعه در جهت تأمين منافع خود خواهد بود.
داســتان فيلم پرديس در لس آنجلس 2154 می گذرد. 
زمين پر از آلودگی و بيماری شده و جمعيتی بيش ازحد 
توان سياره بر روی آن زندگی می كند. ثروتمندان به يك 
ايســتگاه فضايی واقع در مدار زمين به نام »پرديس« 
نقل مكان كرده اند. پرديس شــهری فضايی، سرســبز، 
سرشار از رفاه و آســايش و تا حدودی شبيه به »بورلی 
هليز« امروزی اســت. شــهروندان مرفه پرديس حتی 
نگران بيماری و مرگ نيز نيستند و به كمك تكنولوژی، 
به ويژه زيست فناوری از اين مانع نيز گذشته اند. در تمام 
خانه های پرديس يك كپسول پزشكی -شبيه به همان 
دستگاه شبيه سازی در ابتدای فيلم عنصر پنجم ساخته 

»لوک بســون«- وجود دارد كــه می تواند ظرف چند 
دقيقه و از طريق اصاح مكانيسم های سلولی و ژنتيكی، 
بيماری ها، ناهنجاری های فيزيكی و حتی عوارض پيری 

را ترميم نمايد.
در نقطه مقابــل، تمام كره زمين به يك زاغه نشــين 
بزرگ پر از دزدان، گرسنگان و ژنده پوشانی با ظاهری 
اغلب شبيه به ساكنان كشــورهای آمريكای جنوبی 
اســت كه برای گذرانــدن زندگی يا بايد دســت به 
قانون شكنی بزنند و يا مانند بردگان در كارخانه هايی 
كاركنند كه صاحبانشان در پرديس زندگی می كنند. 
»مكس داكوســتا« با بازی »مت ديمــون« به عنوان 
قهرمان قصه سارق ســابقه دار و كارگر يكی از همين 
كارخانه هاســت كه ربات های پليس توليد می كنند. 
كار كــردن مكــس در كارخانه ای كــه محصول آن، 
ربات هايی هســتند كه از جانب عاج نشينان مستقر 
در پرديس با برقراری يك حكومت پليســی خشن و 
كنتــرل از راه دور زمين را تحت اســتثمار گرفته اند، 
شــايد قوی ترين و تأثيرگذارترين تصوير از ســيطره 
تكنولوژی بر زندگی بشــر باشد. مكس طی حادثه ای 
در كارخانــه در معرض تابش تشعشــعات كشــنده 
راديواكتيو قرار می گيــرد و تا مرگ چند روزی فاصله 
ندارد  و تنها درمان او رفتن به پرديس اســت. در اين 
فيلم نيز همچون گاتاكا، زمين سياره ای جهنمی است 
كه بايد از آن گريخت به آغوش بهشتی در ناكجاآباد 
پناه برد. مراكز درمانی كه در اين فيلم بر روی سطح 
ســياره وجود دارند بيشتر شــبيه  به درمانگاه های 
شهرهای كوچك هســتند كه تنها از عهده پانسمان 
زخم ها و جراحت های ناشی از خشونت های پليس و 
يا درگيری های خيابانی برمی آيند. تنها درمان واقعی 
استفاده از كپسول های پزشــكی موجود در پرديس 
است كه تنها شهروندان ثبت شده پرديس را شناسايی 

می كند. اين به آن معناســت كه برای استفاده از اين 
تجهيزات درمانی عاوه بر خطر كردن و گذشــتن از 
خطوط آتش دفاعی پرديس بايد هويت يك شهروند 
پرديس را نيز جعل كرد تا بتوان به عنوان يك موجود 
زنده شايســته دريافت خدماتی پزشكی شد. مكس 
برای رفتن به پرديس به ســراغ يك دوست قديمی 
با نام مستعار عنكبوت می رود. عنكبوت در اين فيلم 
چيزی بيشــتر از يك هكر كامپيوتر است، زيرا عاوه 
بر هك كردن دستگاه های امنيتی پرديس قادر است 
هويت بيولوژيك شهروندان پرديس را نيز جعل كند. 
عنكبوت با ظاهر »چگوارا« گونــه اش به كمك گروه 
شورشــی خود بيماران زمينی را به طور غيرقانونی و 
البته در قبال دريافت پول به پرديس قاچاق می كند 
تا بتوانند با رساندن خود به كپسول های پزشكی كه 
همچون چشمه آب حيات در كوهستان های دوردست 
قرار دارند به حيات دوباره دســت يابند. در اين مسير 
شــايد بزرگ ترين مانع در برابر عنكبــوت وزير دفاع 
شهر پرديس، »مادام دالكورد« با بازی جودی فاستر 
اســت. دالكورد زنی ســنگدل، جدی و قدرت طلب 
اســت، ته لهجه فرانســوی و چهره پــردازی خاصش 
كريســتين الگارد، سياست مدار مشــهور فرانسوی و 
رئيس فعلی صندوق بين المللی پول را برای تماشاگر 
تداعی كرده و به اين جنگ و تبعيض تكنولوژيك بين 
فقر و غنا، عمق بيشــتری می بخشد. عنكبوت مكس 
را وادار می كند تــا در برابر فرســتادنش به پرديس 
اطاعات بانكی يكی از شــهروندان پرديس را بربايد. 
مكس در جريان سرقت اطاعات از مدير كارخانه ای 
كه در آن مشــغول به كار بوده درگيــر يك كودتای 
نظامی می گردد كه توســط دالكورد و برای تصاحب 
قدرت در پرديس طراحی شــده است. مابقی داستان 
چيزی بيشــتری از روايت مدرنی از رابين هود نيست 
كه در آن مكس در هيبت يك رابين هود ســايبورگ 
شده به جای پول هويت شــهروندی پرديس را برای 
تمام ســاكنان كره زمين دزديده و به يك باره همه را 
وارد طبقه مرفهين می نمايد تا ازاين پس به راحتی از 
امكانات بيولوژيك پرديس كــه مهم ترين امتياز اين 

شهر محسوب می شود بهره مند گردند. 

)Elysium( پردیس
کارگردان: نیل بلوم کمپ

بازیگران: مت دیمون، جودی فاستر، شارلتو کوپلی، دیگو لونا
محصول 2013
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اصاح نــژاد و يا تأكيد بربرتری نــژادی آن گونه 
كه در مثال اين مقاله ذكرشــده امری ناپســند 
محســوب می شــود و اگر خوب به ايــن پديده 
بســياری  بی پاســخ  پرســش های  بــه  بنگريم 
برخواهيم خورد كــه مبلغين و طرفــداران اين 
دست مكاتب فكری پاســخ های چندان مناسبی 
را برای آن ارائه نكرده اند. يك انسان بايد چگونه 
باشــد كه به او صفت طبيعی اطاق شــود؟ چه 
مشــخصه ای يــك صفــت را در زمــره صفات 
ناهنجار و غيرطبيعی قــرار می دهد؟ كدام ژن ها 
بد هســتند و بايد حذف شــوند؟ چه ژن هايی را 
می توان به صــورت مصنوعی به كالبد انســان ها 
اضافه كــرد؟ اين گونه پرســش های در نگاه اول 
ممكن پرســش هايی ســاده ای به نظر آيند ولی 
شــايد اگر به برخی آثار ســينمای علمی تخيلی 
با درون مايه فلســفی با دقت بيشتری نگاه كنيد، 
نظرتان در مورد ســادگی اين پرسش ها دگرگون 

شود.
در قســمت قبلــی از ايــن مقاله بــا مجموعه 
فيلم های »مردان ايكس« آشــنا شــده ايد. يكی 
از داســتان های فرعی جالب توجــه در مجموعه 

مردان ايكــس تقابل بيــن جامعه انســان های 
معمولــی و جهش يافته ها بر ســر تعيين مصداق 
طبيعی بودن اســت. برخی جريان های تندرو در 
جوامع انســانی، جهش يافته هــا را خطری برای 
آرامش و صلح جهان می دانند و خواهان نابودی 
و زندانی شــدن همه آن ها هســتند و در جبهه 
مقابــل جهش يافته هايــی همچــون »مگنيتو«، 
جهش يافته ها را آخرين مرحله از تكامل انســان 
تلقــی كرده و در نظر آن ها انســان ها حشــرات 
بی ارزشی هستند كه بايد نابود شوند. در سومين 
قســمت از اين مجموعه يعنی، مــردان ايكس، 
آخريــن رويارويی، درمانی كشــف می گردد كه 
قادر اســت فعاليت ژن جهش يافته را ســركوب 
كــرده و جهش يافته ها را به انســان های عادی 
تبديل كند. اعام اين خبر برای جهش يافته هايی 
همچون »روگ« بليت برگشــت به زندگی عادی 
اســت، زيرا جهــش ژنتيكی او، مانــع از تماس 
فيزيكی اش بــا ديگران می شــود، ولــی برخی 
جهش يافته ها ايــن درمان را نقطه پايان نســل 
خود می دانند و ســعی می كنند بــا گردآوردن 
توليدكننده  از جهش يافته ها، شــركت  ارتشــی 

دارو ر ا از بيــن ببرنــد. بخش اعظــم اين فيلم 
بــه روايت ايــن جنــگ شــبه آخرالزمانی بين 
جهش يافته های شورشــی با انســان ها و گروهی 
از جهش يافته های هم پيمان آن ها می گذرد. ولی 
آنچه سبب انتخاب اين فيلم برای اين مقاله بوده 
پرسشی است كه در ســكانس های ابتدايی فيلم 
از زبان »اسُترم«- زن دارای قدرت كنترل كننده 
آب وهوا- در واكنش به كشف اين درمان، مطرح 
می گردد، »چه كســی به اين درمــان نياز داره؟ 
منظورم اينه كــه كدوم احمقی بــرای هم رنگ 
شــدن با بقيــه حاضــره هم چيــن درمانی رو 
بپذيره؟« اما از سوی ديگر، روگ- كه در صورت 
تماس با ديگران تمام نيرو، انرژی و توانايی های 
آن ها را به خود جذب می كند- آماده می شــود 
تا خود را به كلينيك درمانی برســاند. »هم رنگ 
شــدن با ديگران« درواقع همان به هنجار بودن 
اســت ولی همين مفهوم ســاده در حوزه فلسفه 
محل بحث و مجادله بوده و پرسش های فراوانی 
را می تــوان پيرامون آن مطرح كــرد: آيا چيزی 
صرف به هنجار بودن بايد مبنا و معياری باشــد 
كه ساير چيزها نســبت به آن تعريف گردند؟ آيا 

ژن های خوب، ژن های بد
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به هنجار بودن می تواند مبنای ســنجش باشد؟ 
آيا به جای طبيعی بودن می تــوان به روش هايی 
فكر كرد كه به واســطه آن ها چيزهای طبيعی را 
به چيــز به مراتب بهتری بدل كنيــم؟ آيا عادی 
بودن مفهوم  ارزشــمند اســت و يا بالعكس بايد 
از آن گذر كــرده و به چيز واالتر رســيد؟ آيا به 
جهش يافته ای كه ميــل به عادی بودن دارد بايد 
تبريك گفت يا اينكــه به ديده تحقير به وی نظر 
كرد؟ در مــورد ما به عنوان انســان های معمولی 
چطور؟ تمايل و خواســت ما بــه طبيعی بود يا 
خارق العاده بودن چگونــه بايد مورد قضاوت قرار 

گيرد؟
اجازه بدهيد با يك مثال مسئله را كمی روشن تر 
يا شــايد پيچيده تر كنيم. هر يك از ما برای آنكه 
ازنظر يك صفت به هنجار در نظر گرفته شــويم 
بايد در بازه كم وبيش محــدودی در اطراف يك 
مقدار متوســط قــرار بگيريــم. به عنوان مثال به 
هنجار بودن و طبيعی بودن ازنظر ضريب هوشی 
به اين معنی است كه شــخص بايد در بازه 15-

100 قرار گيرد. ولی در مورد حدود آســتانه اين 
طيف مســئله كمی پيچيده تر است. افرادی كه 
در انتهای طيف قرار دارنــد عقب مانده ذهنی و 
ناهنجارند، افرادی كه در انتهای ديگر طيف قرار 
دارند نيز ازنظر آماری ناهنجار محسوب می شوند 
ولی همه آن هــا را نخبه می نامنــد و از جايگاه 
اجتماعی بااليــی برخوردارند. با توجــه به اين 

مثال حال چگونه می توان به اين پرســش پاسخ 
داد: كدام يك ارزشــمندترند: بــه هنجار بودن يا 
ناهنجار بودن؟ البته پيش از پاســخ دادن به اين 
نكته نيز توجه كنيد كه نا هنجار بودن هميشــه 

مانند اين مثال به معنای نخبه بودن نيست.
اگر پرســش استرم را به اين شــكل تغيير شكل 
دهيم: »كيــه كه نخواد يه جهش يافته باشــه؟« 
ابعاد گسترده تری از مســئله به هنجار و ناهنجار 
مطرح می گردد. بســياری از طرفداران مجموعه 
مردان ايكــس دوســت دارند خــود را به جای 
بگذارند ولی  فيلــم  جهش يافته هــای غيرعادی 
مطمئناً تعــداد كمی از آن هــا جهش يافته هايی 
همچون »نايت كرولر« آبی رنگ، با دست وپاهای 
سه انگشتی و دم بلند و البته توانايی تله پورت را 
انتخاب می كنند. انســان ها گاه دارای احساسات 
متناقضی هستند از سوی می خواهند به صورتی 
عادی در جمع پذيرفته شوند و هم رنگ و جزئی 
از آن باشند و از سوی ديگر خواهان اين هستند 
كه به سبب  داشــتن يك ويژگی خاص در جمع 
جلب توجــه نماينــد. خلق داســتان های علمی 
تخيلی اين امــكان را برای ما فراهــم می كند تا 
با همزادپنداری با قهرمانان اين داســتان ها اين 
احساســات متناقض را در خــود ارضا كنيم ولی 
در جهان واقعی چه بايد كرد؟ ما در مرز دنيايی 
زندگی می كنيــم كه در آن مهندســی ژنتيك، 
دست ورزی های دارو شــناختی و ايمپلنت های 

ســايبرنتيك، فرصتی را برای انسان ايجاد كرده 
است كه به چيزی مشابه يك جهش يافته واقعی 
تبديل شــويم. حال بايــد چه كنيم؟ بــا ايجاد 
صفات غيرعــادی از طيف محدودی كه انســان 
ناميده می شود خارج شــويم و يا به انسان بودن 

خود آن چنان كه تاكنون بوده ايم  پايبند باشيم؟
فيلم »گاتاكا« نيــز دريكی از صحنه های خود به 
اين تناقض اشــاره می كند. در سكانســی از اين 
فيلم »وينســت« و »ايرن« به ديدن كنســرتی 
می روند كــه در آن نوازنــده منحصربه فردی به 
اجرای  برنامه می پردازد. نوازنده اين قطعه خاص 
به ســبب يك جهش ژنتيكی، به جای ده انگشت 
دارای دوازده انگشــت اســت، ولی با استفاده از 
همين جهش ژنتيكی، قطعــه ای را می نوازد كه 
نواختن آن تنها بــا دوازده انگشــت امكان پذير 
اســت. اين نوازنده در اين فيلــم به طور طبيعی 
جز طبقــه ناقص العضوها طبقه بنــدی می گردد، 
ولی هميــن ناهنجاری بــه او توانايــی خاصی 
را می بخشــد كه از عهده تمام طبقــه برتر فيلم 
و حتی نخبــگان »گاتاكا« خارج اســت. همين 
ســكانس كوتاه، پرســش چالش برانگيزی را در 
برابر ايده اصاح نژاد و انتخاب صفات برتر مطرح 
می كند: چه صفاتی و ژن هايی، صفات و ژن های 
برتر محسوب می شــوند؟ كدام صفات يا ژن ها را 

بايد صفات ژن های بد و مضر ناميد؟
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»كارخانه هيوالها«، برخاف بسياری از نقدهای 
موجود در فضــای وب كه نگاهــی يك جانبه به 
آن داشــته اند، كامًا متمايز و يا به عبارت بهتر، 
دارای دواليه مســتقل اســت، كــه البته ممكن 
اســت در اليه ســوِم مفروض، قابليــت انطباق 
و همپوشــانی نيز داشــته باشــند. در نقدهای 
متداولی كه بنده در ســايت ها و وباگ ها ديدم، 
يا نگاهی كامًا فرماليســتی به ايــن پويانمايی 
مطرح شــده كه صرفاً به زوايای فنی و داســتان 
آن پرداخته انــد؛ و يا نگاهی مفهومــی بوده كه 
هيوالهای تك چشم را به عنوان يكی از نمادهای 
 »Apocalyptic« ًاصطاحا مفاهيم  و  ماسونی 
مرتبط بــا آن در نظــر گرفته و بــه تحليل اين 
انيميشــن پرداخته اند. اين نگاه درواقع، در يك 
مدل بسيط تر و جامع تر، همان ترنس مدرنيسم/
اقبال  ترا نوگرايــی )Transmodernism( و 
ويژه مكاتب فكــری، گروه های اجتماعی و به تبع 
آن، هنر و ســينمای جهان و آمريكا به ســمت 
مفاهيم ماورايی و فرامادی اســت. درواقع، پس 
از يــك دوره طوالنِی نفی هر ديــدگاه و گونه ی 

»کارخانه شرقی ها«!
نقدی بر انیمیشن »کارخانه هیوالها«

علی کرمی
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غيرمادی و غيرملموس در دنيای فلســفه و تفكر 
كــه وجهــی از آن در قالب مدرنيســم يا همان 
نوگرايی بروز و ظهور داشــت؛ و ســپس تبعات 
ازهم گسيختگی اين ديدگاه كه هجوم فرهنگ ها 
و نگاه هــای مختلف، آن را به پست مدرنيســم يا 
پســانوگرايی مبدل نمود، از ديــد برخی تحليل 
گران از ســال 2000 ميادی، عمًا مدل نگاه ها 
در حوزه تعامات فرهنگــی، هنری و به خصوص 
سينمايی، به ســمت جهان عجايب، شگفتی های 
غيرقابل بــاور، جادو و ِســحر و در كل چيزی كه 
بانــام »عالم ُدخــان« مصطلح گرديــده، هجوم 
آورده و در ســال های اخيــر در قالــب حجــم 
گســترده فيلم هــای ابرقهرمانــی، اســطوره ای 
بازگشت به فيلم های عظيم ميتولوژيك از يونان 
و ُرم به اوج خود رســيده است. و اما در اين موج 
بی سابقه ی دعوت به عوالم ماورايی و انسان هايی 
كه بــه آن جهان تعلق دارند، كــودک و نوجوان 
با قالب های نمايشــی چون انيميشــن، گيم و ... 
به عنوان مخاطبين ويژه در نظر گرفته شــده اند. 
تحليلی از دعــوت كودكان و نوجوانــان به عالم 
فرامــاده در فيلم ها و انيميشــن های ســال های 
اخير جهان، بی شــك مخاطب را بــه يك نكته 
كليدی رهنمون می گردد : »نســل نوی انسان ها 
با ويژگی ها، شــرايط، امكانات و اســتعدادهای 
ذاتی و فعلِی انسانی، خود قادر به تسلط بر عالم 
و اســتفاده از همه ظرفيت های آن نيست؛ و لذا، 
برای قدرت يافتن بر اين مهم، ناگزير از رجوع به 
عالم ماورا و پيوند با آن است. درواقع، در روزگار 
فعلی، اَبَرمرِد »نيچه« يا »نابغه انســانی«، جز در 
ســايه پناه بردن به عالم ارواح، ســحر و جادو و 
هيوالهای مافوق بشــری، بــروز و ظهور نخواهد 
»هری  »نارنيــا«،  مجموعه هايی چون  داشــت؛ 
پاتر«، »آواتار«، »پرســی جكســون« و »اُلَمپی 
هــا«، كارخانــه هيوالهــا و ده ها نمونــه ديگر 
ازاين دست است. »كارخانه هيوالها« در يك نگاه 
حداقلی با اين فضای ترسيم شــده، با جلوه های 
بصری بــه كــودک و نوجوان مســحور شــده 
تصوير می گويــد كه دنيای آن ها اگــر به دنيای 
شــگفت انگيز موجودات غيرعادی )هيوالها( گره 
نخورد و اين پيوند دوطرفــه برقرار نگردد، عمًا 
نســل آن ها نه تنها از مواهب اين ارتباط بی بهره 
خواهد مانــد، بلكه همواره از ترس و وحشــت و 
تبعات نامطلوب اين فقداِن ارتباط در عذاب بوده 

و ضربه خواهد ديد. 
و اما اليه دوم اين انيميشــن بــه نظر بنده كمی 
با مناســبات سياســی جهانی نســبت دارد؛ و 
شــايد از اليه معنايــی اول حضــور جدی تری 
داشــته باشــد. اين برداشت در ســايه يك نگاه 
بينافيلمــی  يــا   )Intertextual( بينامتنــی 
)interanimational( قابل درک تــر خواهــد 
شــد؛ آنجا كه رد نگاه انســان غربی به آنچه غير 
از دنيــای غرب اســت )دنيای شــرق و ...(، در 
 How to( »انيميشــن هايی چون »مربی اژدها
train your dragon( اثِر »كريس سندرس« 

در ســال 2010  و يــا »هتــل ترانســيلوانيا« 
 2012 ســال  اثــر   )Hotel Transylvani(
»ِگندی تاركوفســكی« قابل پيگيری است. البته، 
اين نــوع نگاه يــك پيش زمينه زمانــی طوالنی 
دارد كه در آن، انسان غربی، انسانی است طراز، 
متمدن، مســلّط بر تكنولوژی و دارای رفتارهای 
منطقی و قابل پيش بينی عقانی؛ از سوی ديگر، 
انسان شــرقی در بهترين حالت، موجودی است 
فرا ماّدی و يا وابســته به طبيعت )اگر وحشــی 
و بــدوی نمايــش داده نشــود( و البتــه دنيای 
غيرقابل پيش بينی،  مرموز،  اســت  دنيايی  شرق، 
خوفناک و آميختــه با انواع عجايــب و حوادث 
غيرقابل پيش بينــی و غير عقايی! لــذا دنيای 

شــرق يا با جنگل های مه گرفتــه با درختان 
درهم رفته و ســكوت مرموز و در آســتانه 
خطر نشــان داده شــده و يا با بيابان های 
بی آب وعلــف كــه حضــور در آن مــرگ 
را دربــر خواهد داشــت!  غيرقابل انــكار 
درواقــع، ديدگاه انســان غربی بــه عالم 
شــرق در يك نگاه بين صفر )زامبی های 
وحشــی( و صد)موجــودات غيرطبيعی( 
خاصه می شود و »كارخانه هيوالها« هم 
در اين زمينه قابل تحليل اســت. بررسی 
ســينمايی و بصری اين محصــول، لزوماً 
آن نگاه بينامتنی را می طلبد كه در يك 
ترانسيلوانيا«  »هتل  به  نمايشــی  سير 
می رســد. آنجا كه تعداد قابل توجهی 
از پرچم هــای كشــورهای اروپايــی و 

آمريكای شــمالی، بر روی لباس نســل 
نــوی انســان كــه وارد دنيــای هيوالها 

می شود از اين ُكدينگ، رمزگشايی می كند. 

در »كارخانه هيوالها«، اين موجودات وحشی با 
انرژی توليد  ترساندن كودكان )انســان غربی(، 
می كنند. درواقع، ترســاندن انسان های متمدن، 
كار آن هــا و انــرژی زندگی آن هاســت. حال، 
از شــباهت غيرقابل انــكار ايــن كارخانه با يك 
نيروگاه اتمی، ترس هيوالها از ارتباط مســتقيم 
با كــودكان انســانی، پرچم های قرمــز ورودی 
كارخانه )كه همواره نمادی از شــرق، دولت های 
كمونيستی و يا تروريســتی بوده است( و ... كه 
همگی به صورت المان های آشــكار، قابل تفسير 
می باشند، گذر نموديم. همان طور كه به ديالوگ 
مستقيم دختر هيوالی صاحب هتل هيوالها در 
»هتل ترانســيلوانيا« در مورد انرژی هسته ای و 
يا مــردم دهكده ســاختگی هيــوالی اعظم كه 
شبيه دهقانان ايرانی هســتند، در آن انيميشن 
نپرداختيــم. درواقع، »كارخانــه هيوالها« يك 
سيگنال ارسالی از انســان غربی به دنيای شرق 
با نمادهای اصلی آن اســت كه: روابط حسنه و 
دوستانه شما با ما بســيار برای شما كاربردی تر 
اســت و آنچه شما خواهان آن هســتيد را چند 
برابر تأمين می نمايد! اين تفســير، معنای روايت 
اين انيميشن است كه در آن خنده بچه ها برای 
هيوالها بيشــتر انرژی توليد می كنــد، تا ترس 
آن ها. و اين هيوالها هســتند كــه برای اين نفع 

عظيم بايد پيش قدم شوند. 
در پايــان، از نبــود فرصت الزم بــرای تحليلی 
زيبايی شــناختی و مبتنی بــر ويژگی های فرمی 
اين اثر كه فقدان آن كامًا مشــهود است پوزش 

می طلبم.
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داســتان قديمی خرگوش و الک پشــت را يادتان 
هســت؟ كــه در آن خرگــوش مغــروری با يك 
الک پشت مســابقه ی ســرعت می دهد و در انتها 
الک پشت بااينكه در ظاهر ســرعت كمتری دارد 
و توانايی های الزم برای غلبه بــر خرگوش را هم 
ندارد، موفق می شود قبل او از خط پايان عبور كند 
و نمادی باشــد از برتری پشتكار و دقت بر غرور و 

سرعت و ازاين دست پيام ها... .
اما تعليق اصلی آن داســتان قديمی بر اين اساس 
اســت كه دو شــخصيت با توانايی هــای غيرقابل 
مقايسه و كامًا متضاد در مسير قصه به رويارويی 
می پردازنــد و از دل ايــن تقابــل، جذابيت برای 
شــنونده بيرون می آيــد. تقابل تنبلــی و تاش، 
ســرعت و دقت، تواضع و غــرور و از همه مهم تر 

قــوی و ضعيف. خرگوش در چيــزی قوی بود كه 
الک پشــت در آن ضعيف ترين بود. در اصطاحات 
انگليسی، به داســتان هايی كه در آن يك كاراكتر 
ضعيف موفق بشــود يك كاراكتر قوی را در مورد 
 under« ،ضعف خــود و قدرت او شكســت دهد
dog« می گويند. اين را هم بد نيســت بدانيد كه 
ريشــه ی اين خط داســتانی خيلی كهن تر است 
و به داســتان رويارويی حضــرت داوود و جالوت 

برمی گردد.
در  درام  اصلــی  خــط  بخواهيــم  اگــر  پــس 
فيلم نامه ی»Turbo« را در يك جمله بيان كنيم، 
بايد بگوييم: يك موجود ضعيف و ناتوان در سرعت 
)حلزون( می خواهد در مهم ترين مسابقه ی سرعت 
جهان )فرمول يك ايندياناپوليس( شركت كند و با 

سريع ترين موجود جهان در سرعت )گای گانيل( 
مسابقه دهد؛ مسابقه ی سرعت! 

باورپذير اســت؟ ....نه! تخيل و رؤياست؟....بله، در 
چه قالبی؟... در قالب رؤيای آمريكايي! 

يعنی چه؟ يعنی به مهم ترين كمپانی انيميشــن 
 Dream«درون سيســتم اياالت متحــده، يعنی
Works«  گفته انــد فيلمــی می خواهيم كه در 
آن يك حلزون عاشق سرعت! و به شدت تحقيرشده 
كه ازقضا، زيادی به عرفــان آمريكايی ايمان دارد، 
طی يك جريان معجزه آســا، خود حقيقی خود را 
پيداكرده و برخاف خواست طبيعت )خدا(، تقدير 
و سرنوشت و... همه و همه، دست به دست هم داده 
تا يك جهش بيولوژيكی در مخزن ســوخت يك 
اتومبيل پرسرعت به وسيله ی نيتروژن مايع، رؤيای 

ماشین بودن یا نبودن... مسأله این است! 
نقد امنیشن »توربو«
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ديرين ســرعت را به او هديه دهــد و او به كمال 
حقيقی اش كــه همانا دريافت جايزه ی ســرعت 

است، ارتقا يافته و به نهايت آرزوهايش برسد.
خبرنگار: من باكســی صحبت می كنــم كه از يه 
رؤيای كوچيك شده راننده ی ايندی گای؟ )اشاره 
دارد به راننده ی فرانسوی االصل كانادايی تبار كه 

اسطوره ی توربو است(
توربو )جلوی صفحه ی تلويزيــون(: خب... من تو 
بچگی ام به خودم قول دادم كه به آرزوم برســم... 

سرعت برای من از غذا هم مهم تره... 
توربو تبديل به ماشين شده.

ماشین بودن یا نبودن... مسئله این است
توربو می خواهد به آرزويش برسد. اين خواسته ی 

زيادی نيست! اما چگونه؟
تا زمانی كــه يك حلزون اســت، زندگی حلزونی 
دارد، مثل ديگران، صبح بلند می شــود، به مزرعه 
گوجه می رود، گوجه های گنديده را جدا می كند و 
مثل ديگران روزشماری می كند برای شكار شدن 
توســط كاغ ها. مثل ديگر حلزون ها از انســان ها 
فراری است و از ماشــين ها دوری می كند. زندگی 
حلزونی  )بخوانيد سّنتی( همين است. و تا همين 
زندگی را دارد، به قول چت )برادرش(: طبيعت در 
فلسفه ی خلقت حلزون ها جايی برای سرعت قرار 

نداده جايی برای آرزوی توربو  نيست.
پس چاره چيست؟ ... ماشين شدن...!

)اگر نمی توانی مثل ماشــين ها ســريع باشی و با 
آن ها رقابت كنی، دليلش اين اســت كه 

ماشين نيستی!(
پس سعی كن گلبول های قرمز 

خون درون قلبت را با ذرات 
در  نيتروژنی  محركه ی 

موتور خودرو عوض 
)همه ی  كنــی 

ايــن مراحل 

يعنی مدرن شــدن، صنعتی شــدن( تا برخاف 
فلسفه ی خلقت و طبيعت، ســرعت را در وجودت 
پيدا كنی و بعد خواهی توانســت با ســريع ترين 

خودروها رقابت كنی، حتی اگر يك حلزون باشی!

چگونه کسب وکار خود را رونق دهیم
در كاس های آموزش بازاريابی، شــيوه ی مرسوم 
آن است كه از مثال ها و داستان های واقعی يا الاقل 
قابل باور اســتفاده می كنند تا مفاهيم بازاريابی و 
اقتصاد موفق را به جوينــدگان آن آموزش دهند. 
منطق، منطق ِ»ديگران توانســتند، پس شما هم 
می توانيد« است. هرچقدر مدرس كاس در تعريف 
داســتان های جذاب تر، توانايی بيشــتری داشته 
باشد، اثر تحولی بر جويندگان، بيشتر خواهد بود. 
در انيميشن »توربو«، بعد از 35 دقيقه ی ابتدايی، 
وارد فاز »كاس بازاريابی« بــا محوريت »چگونه 

كسب وكار خود را 
رونق دهيد« 

می شــويم. دو برادر به نام های »تيتو« و »آنجلو« 
كه مانند توربو و چت روابط سردی دارند، در يك 
محله ی اقتصادی، صاحب ساندويچ فروشــی )تاكو 

فروشی( هستند. 
در همســايگی آن ها مغازه هايی وجــود دارند كه 
همگی با مشــكل اقتصادی مواجه انــد و به نوعی 
بحران اقتصادی دامن گيرشان شــده است. وجه 
مشــترک همه ی مغازه دارها اين اســت كه همه 
مهاجر هستند و غير آمريكايی! نمايندگانی از آسيا 
و آمريكای جنوبی؛ آن قدر بيكارند كه مســابقات 
حلزون ها را به  عنوان ســرگرمی برای خود به راه 
انداخته اند. كم كــم اين حس بــه  بيننده منتقل 
می شود كه شــرايط بحران اقتصادی در محله ی 
»تيتو« و دوســتانش را باعظمت و رونق و شكوه 
»اينديانــا پوليس« مقايســه كند. از اينجاســت 
كه منطق عوض می شــود و راه حــل برون رفت از 
بحران اقتصادی، هجرت كردن از جهان ســوم به 
ايندياناپوليس عنوان می شــود. تيتو و دوستانش 
با برداشــتن )دزديــدن( پس انداز آنجلــو )برادر 
تيتو( طبق خط داســتانی و بر مبنــای اعتقاد به 
التاری )قرعه كشــی شانسی برای ســفر مجانی 
و زندگی در آمريكا( خود را به مســابقات سرعت 
می رسانند. حجم اين همه رويداد دنباله دار در روند 
انيميشن »توربو« نمی تواند اتفاقی باشد. ازاين رو 
داســتان »توربو« بيش از آنكه منطق دراماتيك 
داشــته باشــد، رويكردی اقناعی برای مخاطبان 
جهان سومی و كشــورهای درحال توســعه دارد، 
فرقی نمی كند كــودكان تماشــايش می كنند يا 
بزرگ ساالن، مهم پيام مهاجرت است. مهاجرت از 

سنت به پست مدرنيته! 
توربو: یا خطر کن، یا همه چیز رو از دست بده!
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      عمومیت تلویزیون
     شــاید طرح این موضوع در چهل پنجاه سال 
پیش اصاًل موضوعیت نداشت؛ چه در همین ایران 
ما نه فقط تلویزیون، بلکه ســایر ابزارهای ارتباطی 
که اکنون در ســطحی جهانگیر مطرح هســتند، 
یا عمومیت نداشــتند و یا اصــاًل وجود خارجی 
نداشــتند! اما حاال دیگر تصور اینکه در شــهر یا 
حتی روســتا خانه ای بدون تلویزیون پیدا شــود، 
واقعاً دشوار است! خوشبختانه یا بدبختانه، اکنون 
دیگر شــرایط و مناســبات اجتماعی طوری رقم 
خورده است که مردم، شده از نان شبشان می زنند، 
اما هــر طور که هســت یک دســتگاه تلویزیون 
حداقل برای اســتفاده بچه هایشــان تهیه می کنند 
و با عــّزت و احترام فراوان، گوشــه ای در صدر 

خانه شان می نشانند!
    عمومیت تلویزیون به عنوان یک ابزار ارتباطاتی 
و اهمیــت چندبعــدی آن به عنوان یک رســانه 
توده ای، دیگر چیزی نیســت که بر کسی پوشیده 
باشد؛ بی هیچ شــبهه ای امروزه تلویزیون در میان 
رســانه ها، مقام و موقعیت برجســته و بی نظیری 
دارد و تحقیقاً در میان اقشار مختلف جامعه نیز از 
ارج وقرب فوق العاده ای برخوردار است! اکنون چه 
بخواهیم و چه نخواهیم تلویزیون، دیگر بخشی از 
زندگی ما شده است و درواقع، بهتر است بگوییم 
که مردم عمرشــان را با تلویزیــون می گذرانند! 
هرروز طیف وســیعی از مخاطبــان - از کودک 
بگیرید تا بزرگ سال- هرکدام با عالئق و سالیق 

گوناگون، ســاعاتی چند در پای تلویزیون بست 
می نشینند و برنامه های آن را دنبال می کنند! 

     البتــه این امر، یعنی ارتباط بــا تلویزیون، تنها 
محدود به خانه نمی شــود، بلکه در میهمانی، در 
ســفر، در ترمینال، در فرودگاه، در فروشگاه، در 
رســتوران در بانک و تازگی ها هم در ماشین، در 
موبایل و حتی بر ســر کار، خالصه در هرکجا و 
بهر صورت، مردم خواسته یا ناخواسته گوششان 
به صدای پرطنین تلویزیون و چشمشان به سیمای 
پرتاللو آن اســت! این »خواهندگــی« توده ای و 
این »دربرگیرندگی« وســیع، بیانگــر »عمومیت« 
بی رقیب تلویزیون در جامعه است و این عمومیت 
درواقع، یک نــوع »امتیاز اجتماعی« ویژه اســت 
برای تلویزیون نســبت به سایر رسانه ها که طیف 

به مراتب محدودی از مخاطبان را دربرمی گیرند!

    عمومیت در عمومیت
     اما در کنــار این عمومیت و در بســتر آن، ما 
با عمومیت دیگــری هم مواجهیم که مشــخصًا 
موضوع بحث ما را تشــکیل می دهد و آن پخش 
گسترده »تبلیغات« می باشد-آنچه که ما اغلب به 
لطف تالش های شبانه روزی صداوسیما بیشتر بنام 

»پیام های بازرگانی« اش می شناسیم! 
     ایــن عمومیت ازآنجاکه بســته بــه عمومیت 
دیگــری اســت، می توانــد »عمومیــت تالی یا 
تبعی یا وابســته« و یا کاًل نوعــی »عمومیت در 
عمومیت« قلمداد شــود! ایــن عمومیت، اگرچه 

نقدی بر تبلیغات صدا و سیما
بخش دوم

حسین قربانیزاد شیران 

 به بهانه ایــن عنوان، مقدمتــاً در نوشــتار پیش چنین گفتیــم که تبلیغات اصــوالً »هزار 
مرکب« اســت و »هر دم یک شــکل«! همه خواه اســت و همه گیر! دنیا بــا تمام هیبت و 
حیثیتش، یکپارچه زیر پای او رها گشته است و او بی مالحظه و بی پروا، یک تاخت بر پیکر 
آن می تــازد! از باب حضورش نه حریم می شناســد و نــه روز و نه شــب!  هرجا که دلش 

بخواهد سر می کشد و از هرجا که بخواهد سر درمی آورد! 
اکنون جای آن اســت که از خود بپرســیم واقعاً هدف از نشــر این همه تبلیغات چیست و 
اصوالً چه چیز باعث شــده اســت این پدیده تا بدین حّد گســترش یابد و در کوتاه مدت دنیا 
را به تســخیر خویش درآورد و این گونه بر اذهان بشــر مســتولی گــردد؟ درواقع، از این 
باب می خواهیم به آسیب شناســی جامعه شــناختی نحوه تأثیر و نیز آثــار تبلیغات بر جامعه 
بپردازیم. همچنان که پیش تر هم اشاره کرده ایم، ما این مسئله را تنها در حوزه تجارت 
و بازرگانــی و از رهگذر صداوســیما بــه بحث و نقد خواهیم کشــاند و نه فــی الحال در 

حوزه های دگر و رسانه های دگر.
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از دربرگیرندگی الزم برخوردار اســت- چون با 
عمومیت تلویزیون پیوند خورده است، اما چندان 
از خواهندگــی عمومی برخوردار نیســت؛ یعنی 
این گونه نیست که مردم برای دیدن تبلیغات پای 
تلویزیون بنشینند، بلکه ناگزیر البه الی برنامه های 
مختلفی که از آن پخش می شــود، بــا مراتبی از 
تحمل و ســازگاری، دقایقی چند به دیدن آن نیز 

تن درمی دهند! 
      ازایــن رو این عمومیت درواقــع، به صورت 
»پیوســتی و تحمیلی« با مخاطبــان ارتباط برقرار 
می کند! نمونه هایی از این نوع در جامعه بســیار 
اســت؛ همان گونه که شما مجبورید برای مصرف 
روزانه خانواده تان شــیر یارانــه ای بخرید، اما در 
کنارش، تحمیاًل به شــما پنیر خامه ای یا هر چیز 
دیگری هم فروخته می شــود. در مورد برنامه های 
تلویزیــون هم همین طور اســت؛ شــما خواهان 
تلویزیون  آموزنــده و ســرگرم کننده  برنامه های 
هســتید، ازاین رو هرگاه که فرصت می کنید، پای 
دیدن آن ها می نشــینید؛ از آن طرف، تلویزیون هم 
در هر فرصتی که پیدا بکند، چــه اّول و چه آخر 
و چه به کّرات میاِن برنامه هایی که می داند شــما 
طالب آن ها هســتید و پای دیدنش نشســته اید، 
پیوسته به پخش پیام های بازرگانی اقدام می نماید 
و شما به عنوان یک اصل جاافتاده و معمول برای 
آنکه بتوانیــد برنامه موردنظر خودتان را تماشــا 
کنید، این گونه مجبور می شــوید از سنگالخ هایی 

که مدام پیش پای چشمانتان می چینند، عبور کنید!  
این بیان روشــن آن تصوري اســت که اغلب از 

دیدن پیام های بازرگاني به آدم دست می دهد!
      این روال نه فقط در صداوسیمای ما که در تمام 
رسانه هاي جهان، معمول گشته است؛ همچنان که 
در بخش پیشین گفتیم، این دیگر پدیده ای جهانی 
اســت و اینجاوآنجا ندارد؛ اتفاقاً درجاهای دیگر، 
بسی بیشــتر ازآنچه در صداوســیمای ما معمول 
اســت به چشــم می خورد و ازنظر محتوایي هم، 
انصافاً در کشــور ما این پدیده بــا محدودیت ها 
و کنترل های زیادي مواجه اســت؛ اما هنوز آنچه 
تحت عنوان پیام هــای بازرگاني از صداوســیما 
پخش می شــود، ازنظر محتوایي و شکل نمادیني 
که در قالب آن ارائه می شــود، جاي بحث دارد؛ 
اهمیت این بحث هم در این اســت که در اینجا 
پاي صداوسیما در میان اســت؛ رسانه ای ملی که 
بنا به رسالتی که در قبال ملت و دولت و حکومت 
و در کل جامعــه بر عهده دارد، حســابش از بقیه 

جداست!

    اهمیت موضوع
     حال تصور کنید کــه با آن عمومیتي که گفتیم 
یک پیام یا یک خبر، چه خوب چه بد از تلویزیون 
منتشر شــود؛ ببینید چه حجم وسیعی از جمعیت 
در معرض انتشار اولیه و مستقیم آن قرار می گیرند! 
حال اگر آن پیام بارها و بارها پخش شود چطور؟ 

و اگر آن پیام احیاناً حاوی تأثیرات سوء بر جامعه 
باشــد چطور؟ اهمیت موضوع دوچندان می شود 
وقتی که در نظر داشته باشــیم که گیرندگان پیام، 
هرگز همپا و همگون و هم نواخت نیستند؛ بلکه 
ما در عمل با توده ای عظیم از مخاطبان کوچک و 
بزرگ و دور و نزدیک و دارا و ندار مواجه هستیم 
که هرکدام قشــریت و قومیت و درک و شعور و 
ارزش ها و آداب ورسوم و سالیق و عالیق خاص 
خودشان را دارا می باشند و با تمام یکسان سازی ها 
و جهانی شدن ها، هرکدام به نوعی دگر می اندیشند.

     اینجاست که باید قدری تأمل کنیم و بر اهمیت 
موضوع خوب بیندیشیم. عمومیت تلویزیون و هر 
آنچه به پشتوانه این عمومیت از آن پخش می شود، 
هرگز مسئله ای کوچک و کم اهمیت نیست؛ چراکه 
تلویزیون رســانه ای توده ای است و توده ای عمل 
می کند و تــوده ای هم اثر می گــذارد! هرگز نباید 
فراموش کرد که با این عمومیت، مردم در سرتاسر 
کشــور بلکه جهان، شــبکه وار به هــم مربوط 
می شــوند و در برابر هر پیامی کــه از آن پخش 
می شــود، توده ای از مخاطبان را شکل می دهند و 
توده ای از کنش هــا و واکنش ها را پدید می آورند 
و با بحث هــا و نقدها و تفســیرهایی کــه ارائه 
می دهند، فضای ذهنی مشترکی به وجود می آورند 
و به انحاءمختلف بر افکار عمومی تأثیر می گذارند 
و درنهایت، ُمســبّبات تغییرات و دگرگونی های 
اجتماعی ریز و درشتی را در بستر جامعه به وجود 



75

ون
زی
وی
تل

می آورند. اما ازآنجاکه بازخورد بســیار کمتری از 
این فعل وانفعاالت توســط فرســتندگان دریافت 
می شــود، انگار که توجه کمتری هم به این ابعاد 

معطوف می گردد.

    تعامل رسانه ای
     برخالف ارتباطات ســنتی کــه اغلب از نوع 
»تعامــالت رودررو و مســتقیم« بــود و طرفین 
از »اشــتراک مکانی- زمانی« برخــوردار بودند، 
به نحوی که فرستنده و گیرنده پیام هر دو به صورت 
همزمان در یک مکان حضور داشتند و با مشاهده 
یکدیگر و با شــناختی کافی از هــم به اصطالح 
تمام وجــه، وارد تعامل با یکدیگر می شــدند و 
عکس العمــل و بازخورد رفتار خــود را هم آناً و 
عیناً مشاهده و دریافت می کردند. اکنون به واسطه 
توسعه و تکامل ارتباطات دوربُرد، در عمل بافت 

فرستنده از بافت گیرنده جدا گشته است. 
     در ارتباط تلویزیونی که نوعی تعامل رسانه ای 
با دربرگیرندگی توده ای اســت، هرگز شــناخت 
فرســتندگان از گیرندگان کامل نیست، بلکه کلی 
اســت؛ یعنی که پیام هــا با تصــوری عمومی از 
مخاطبان پخــش می گردد و نه با شــناخت هایی 
جزئی و شخصی از دریافت کنندگان؛ عکس العمل 
مخاطبــان و درواقع، بازخــورد پیام ها هم جز در 
»مواردی خاص آن هم با ابزارهایی محدود« عمومًا 
از چشم فرســتندگان دور می مانند! روشن تر اگر 
بگوییم، مــا در مورد تلویزیون بــا نوعی »ارتباط 
یک طرفه« مواجه هســتیم؛ فلــذا اوضاع واحوال 
دریافت کننــدگان آن چنانکــه بایدوشــاید برای 

فرستندگان معلوم نمی گردد! 
     اگرچــه در مــواردی قــرار فرســتندگان بر 
رصــد اوضاع واحوال گیرندگان اســت، اما با آن 
ســازوکارهایی که در عمل معمول است، چندان 
به صحت و سالمت و عمومیت داده ها نمی توان 
یقین داشــت؛ آن دوربین هــا و میکروفون هایی 
که به میان مردم می روند، چندان بیانگر راســتین 
اوضــاع نمی باشــند و یافته هایشــان قابل تعمیم 
به کل نمی باشــد؛ به دو دلیل مشــخص که یکی 
بدین سو و دیگری بدان ســو مربوط است؛ اول 
اینکه، به هرحال این مصاحبه ها و نظرســنجی ها 
از جانب خود صداوســیما انجام می پذیرند؛ فلذا 
آن یک طرفگی همچنان پابرجا باقی می ماند؛ دوم 
اینکه یک معضل عمومی و تقریباً صعب العالجی 
در نزد ما ایرانیان وجــود دارد که کم وبیش پیش 
پای هر پژوهشگری و نظرسنجی باقدرت قد علم 
می کند و کمتر مجال آن می دهد که یافته ای بتواند 

از سایه سنگین و بلند آن جان سالم بدر ببرد!

    معضل عمومی ما ایرانیان
     آن معضــل عمومــی و تقریبــاً صعب العالج 
این اســت که متأســفانه »ســرزباِن ما ایرانیان، 
چندان گزارشــگر احوال اندرونمان نیست!« هزار 
گونه می اندیشــیم و یک گونه ســخن می گوییم! 
عجــب اینکه یک گونــه هم ســخن می گوییم و 

هزار نوع عمل می کنیم! در یک چنین شــرایطی، 
بسیار ســخت است که شــما بتوانید با مراتبی از 
صحت و صلح و ســالمت به ُکنه یک مطلب یا 
واقعه ای پی ببرید! ازاین رو، اگر هم دوربین شــما 
مصلحت اندیش نباشد، کافی است آن را به سمت 
مِن هزار نوع اندیش بگردانید و میکروفوِن انشاءهلل 
حقیقت یابتان را پیش دهان هزار آوای من بگیرید 
تا ببینید که چگونه ســرزباِن من، بالفاصله بکار 
می افتــد و آن هزار در هزار مــن، بالفاصله یکی 
می گردد و آن یکی هم ازقضا همانی می شــود که 
شــما می خواهید یا همه از همه می خواهند و یا 

همه باهم می گویند!
     با این »میکروفــون گرفتگی و دوربین زدگی« 
چطور می خواهید و یا می توانید از احوال راستین 
تــوده هزاراندیش و هــزارآوای مــردم در مورد 
یک چیز و یا هر چیز باخبر شــوید؟! ضمن اینکه 
همیشه شــرایط و اوضاع و احوالی هم هست که 
می توانــد کاًل از تصور و تحلیل افــراد یا معدود 
مصاحبه شوندگان به دور باشد؛ اینجاست که پای 
تخصص و متخصصین هر امری پیش می آید. مثاًل 
بیماری اگرچه در نزد بیمار اســت و اوســت که 
درواقع با آن سخت درگیر است و مستقیماً آن را 
تجربه می کند، اما این تنها پزشک مربوطه است که 
می داند چگونه می بایــد در این میان حال از حال 
تشخیص دهد و دیگران و حتی خود بیمار را هم 

از آن آگاه کند. 
     بله، صحبت از مطالعه و بررســی های علمی 
است، آن هم از ابعاد گوناگون و نه فقط ازنقطه نظر 
عامالن، بلکــه عالمان و محققان هــر امر! جامعه 
شناســان هم بنا به تعهد و تخصــص و وظیفه ای 
که بــر عهده دارند، الجرم »واقعیــت« هر چیز را 
در ارتباط باکلیت جامعه در نظر می گیرند و نه با 
هزار بار در هم شکستن و بازآرایی آن با منافع و 
معایش گروه یا صنف یا سازمانی خاص! ما مسلمًا 
هرگز این آموخته را دســت کم نمی گیریم که »در 
کل، هرچه به نفع جامعه اســت، در عمل به نفع 
همه اســت!« درواقع، آنچه برای ما مهم اســت، 
صلح و صالح و ســالمت کلیت جامعه است با 
تمام افراد اندرونی اش؛ و نه ثروت و ســعادت و 

مصلحت قشر یا گروهی خاص! 
     در این راســتا، اصوالً میزان تأثیــر و تأثراتی 
که هر پدیــده ای در ارتباط باکلیــت جامعه و یا 
پدیده های جامعوی دیگــر می پذیرد و یا از خود 
بجای می گذارد موردتوجه و بحث و بررسی قرار 
می گیرد؛ پدیــده عالم گیر »تبلیغــات« یا به همان 
عنوان مصطلحش »پیام های بازرگانی« هم از این 
قاعده مستثنا نیســت. جامعه به اشکال گوناگون 
به طور پیوسته در معرض انتشار گسترده تبلیغات 
اســت؛ تبلیغاتی که اهداف و اصولش مشــخص 
است و ما در نوشتارهای پیشین تا حدودی در این 
مورد ســخن گفتیم؛ حال بر آنیم تا اندکی هم در 
خصوص تأثیراتی کــه این پدیده در جامعه ایجاد 

می کند، سخن بگوییم.

    کم و کیف موضوع
     موضــوع بحث به خوبی معــرف حضور همه 
است و نیازی به مســتندات آماری نیست تا مثاًل 
روشن ســازیم که در یک شــبانه روز، تبلیغات 
صداوســیما چه مقدار اســت و چنــد درصد از 
برنامه هایش را شامل می شــود و در چه ساعاتی 
اوج می گیرد و یا مثاًل ازنظر محتوایی ســهم انواع 
تبلیغات پخش شده را مشخص کرده و به صورت 
جدول و نمودار دسته بندی کرده و رتبه بندی کنیم؛ 
چراکه برخالف اغلب سنجشگری های اجتماعی، 
موضوع ســنجش، خود ســخت به جلوه گری 
مشغول است و روشن و آشکار حتی ثانیه هایش 
هم قابل احصاء و آشکارســازی اســت، چراکه 
اساسش بر همین منوال اســت؛ اما به حکم آنکه 
برای همه امری روشــن و نمایان است و درواقع، 
دیگر به نوعی روزمره گشــته است، مصداق قول 
معروف »آن را که عیان اســت چه حاجت به بیان 
است« از استعانت آماری درگذشته و به مشترکات 

ذهنی و ادراکات عمومی مردم اتکا می کنیم!
     پاســخ یک فرد عادی حتی یــک بچه به این 
سؤال که »تلویزیون هرروز چه چیزهایی را تبلیغ 
می کند؟« کم وبیش اساس و اســباب بحث ما را 
فراهم می ســازد! روزی نیست که در آن به کّرات 
تبلیغاتی از بانک ها و مؤسسات مالی از صداوسیما 
روی آنتن نــرود! در کنار این جزء ثابت، تبلیغات 
دیگری هم کم وبیش از ثبات نسبی برخوردارند؛ 
تبلیغات فــراوان صنایــع غذایی کــه عموماً در 
چیپس و پفک و نوشــیدنی های خنک و بستنی و 
ترشــی و زیتون و از این قبیل خالصه می شوند، 
تبلیغات لوازم بهداشــتی و آرایشــی اگرچه بند 
دومش با محدودیت هایی مواجه اســت، تبلیغات 
لوازم خانگــی و لــوازم الکترونیکــی و مصالح 
ســاختمانی و صنایع خودرو و لوازم یدکی و بیمه 
و فیلم های سینمایی و ... پیام هایی هستند که من و 
شما هرروز خدا- چه بخواهیم، چه نخواهیم- از 

طریق رادیو و تلویزیون می شنویم و می بینیم! 
      ایــن پیام هــا اگرچــه عموماً تحــت عنوان 
پیام های بازرگانــی پخش می شــوند و در اصل 
ماهیتی اقتصادی دارند، اما این تنها یک بُعد قضیه 
است و ضرورتاً الزم اســت که از ابعاد دیگر هم 
موردبحث و بررسی قرار بگیرند. آن هدفی هم که 
این نوشتارها در راستای آن پیش می روند درواقع، 

معطوف به همین ابعاد است.

    ابعاد موضوع
     عنــوان »پیام هــای بازرگانــی« در راســتای 
اهداف این بخــش، خود گویاتــر از عنوان کلی 
»تبلیغات« می باشــد، چه دو جــزء آن )یعنی پیام 
+ بازرگانــی( حداقل دو بعد از قضیه را روشــن 
می سازند؛ نخســت اینکه ما ماهیتاً با »پیام« روبرو 
هســتیم؛ به طورمعمول مفهوم پیــام، دیگر برای 
همه روشن اســت؛ این مفهوم اصوالً دربرگیرنده 
چهارعنصر فرســتنده، گیرنده، محتوا و وســیله 
می باشد؛ ازآنجاکه وسیله ارتباطی ما در این بحث 
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یک رسانه می باشــد، فلذا اطالق عنوان »پیام های 
رسانه ای« نیز خود روشنگر بعدی از ماجرا خواهد 

بود.
     ایــن پیام رســانه ای، دســت کم از ســه نظر 
قابل بحث و بررســی می باشــد: 1- اقتصادی 2- 
اجتماعی و 3- فرهنگــی؛ در اقتصادی بودن این 
پیام ها که هیچ شکی نیست؛ جزء دوم عنوان یعنی 
کلمه »بازرگانــی«، خود مؤید امر اســت؛ نیازی 
به تصریح و تنقیح هم نیســت کــه در وهله اول، 
پیام هــای بازرگانی آن دســته از تبلیغات تجاری 
هســتند که با مطامع اقتصادی مشخص از سوی 

مراجعی خاص از رسانه پخش می شوند.

     اما درعین حال، ازآنجاکه این پیام ها به صورت 
گسترده در راســتای برقراری ارتباط مؤثر با توده 
فراگیر مخاطبان در سطح جامعه پخش می شوند، 
ذاتــاً »پیام های اجتماعــی« هســتند و ازآنجاکه 
مســتقیماً ذهن مخاطب را هدف قرار می دهند و 
به نوعی درصدد تأثیر و به تبع آن تغییر و در اصل 
تحمیل رفتاری معین در جامعه برمی آیند، مضافًا 

»پیام های فرهنگی« نیز می باشند! 
     بنابرایــن، نباید این گونه تصــور کنیم که یک 
پیام بازرگانی تنها یک پیــام بازرگانی یا اقتصادی 
است! پیامی که از رسانه ای توده ای برای مخاطبانی 
عام منتشــر می شــود، یک پدیده ای واقعی و یک 

رفتــار اجتماعی کامل اســت با پنــدار، گفتار و 
کرداری معیــن! ازاین جهت، ما بــا پدیده ای الگو 
دار و مشــخص روبرو هســتیم کــه همانند هر 
پدیده اجتماعــی دیگری باید از ابعــاد گوناگون 
مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرد. قاعدتاً در زندگی 
اجتماعی نبایــد هیــچ پدیــده ای را از یک بعد 
در نظر گرفــت؛ اصاًل هیچ پدیــده یک بعدی در 
جامعه وجود ندارد؛ وقتی حتــی رفتار یک فرد با 
خودش هم تک بعدی نیســت و اصوالً نمی تواند 
هم باشــد چطور رفتار جمعی بــا جمعی دیگر با 
این گســتردگی و عمومیت می توانــد تک بعدی 
باشــد! آن هم در عصر پررمزوراز حاضر که عصر 
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ســلطه بی وقفه ارتباطــات »نمادیــن« و طغیان 
بی چون وچرای »ایدئولوژی«هاست!

       هیچ یادم نمی رود گفتــار و در حقیقت پیام 
آن دوســت فرهیخته و محجوب سال های دورم 
)خداوند هر جا که هست سالم و پاینده داردش( 
که با دوستی دگر که بسی اهل عیش و طرب بود 
)امید که در طــی این ســال ها خداوند هدایتش 
کرده باشــد( می گفت: من نیز چون تو با زنان و 
دختران غریبه سالم می گویم، اما میان سالم من و 
تو تفاوت از زمین تا آسمان است! پرسید: چطور؟  
گفت: من در کوچه و محل، اگر تنها باشم و یک 
جنس مخالف که از مقابل من برآید، ســریع سر 
فروافکنده و از دور به او سالم می کنم؛ این سالم 
من یعنی که خواهرم! »حداقل« از جانب من شما 

در امنیت کامل هستید!
     آری، آن هردو در یک کلمه ســالم می گفتند، 
اما ســالم هرکدام واجد پیامی متفاوت و درواقع 
متضاد و متقابل بــود! بر این ســیاق، وقتی یک 
سالم تنها یک سالم نیســت، بلکه پیامی است با 
تفاســیر متفاوت و تعامالت مختلف، چگونه یک 
پیام بازرگانی با این عمومیت می تواند صرفاً یک 
پیام بازرگانی و اقتصادی باشد و هیچ پیام دیگری 
برای مخاطبان بی شمارش نداشــته باشد! این آن 
نکته ایســت که به نظر من توجــه چندانی به آن 
نمی شــود چون تفاوت چندانی در عمل مشاهده 

نمی شود!

     نظارت رسانه ای
     بدیهی است که بر امر تولید و پخش پیام های 
بازرگانی از رسانه ای همچون رسانه ملی باید که 
نظارت ویژه ای اعمال شــود که طبعاً هم می شود؛ 
چه امکان ندارد در این سطح عالی با این عمومیت 
بی رقیب به عاقبت امری اندیشه نشود؛ اما به نظر 
می رســد که در این نظارت ها و بازبینی ها تنها و 
درواقــع الزاماً بــه »ارزش هــای دینی-انقالبی« 
به عنــوان خطوط قرمز نظام توجه می شــود و در 
عمل، آن گونه که شایســته جامعــه در حال گذار 
و لبریز از مســائل جامعوی ایران است به »ابعاد 
فرهنگی و اجتماعی و نهایتاً انســانی« کار توجه 
شــایاني نمی شــود! این را از این باب می گویم 
که متأســفانه آیتم هایــی در تبلیغات منتشــره از 
صداوسیما به چشم می خورد که بسي امر نظارت 

کامل در این ابعاد را زیر سؤال می برد!
     بر این منوال، کلیت ماجرا از دو حالت خارج 
نیست؛ یا توجه به این ابعاد در دستور کار نیست 
و این یعنی کم و کیــف کار ازاین جهت به جایی 
برنمی خــورد و یا اینکه توجه کافــی بدان چه از 
رســانه پخش می شــود، مبذول نمی گردد و این 
هردو، امری غریــب می نماید! اگر بــر این ابعاد 
نظارتی هســت پس این گونه چرا؟ و اگر نیست 

چرا نیست؟! 
     در این میان نکته ای که در قالب فرض مطرح 
اســت و حتي تصورش هم بسی ناراحت کننده و 
آزاردهنده است، این اســت که مبادا تصور شود 

که کم و کیف کار یا کم وبیــش آن از این جهات 
به کســی یا بجایی برنمی خورد! این نوع ناصواِب 
تفکــر از جانب هرکــس و هر ارگانــی هم که 
منظور شود، خواســته یا ناخواسته ابعاد اجتماعی 
و فرهنگــی را در برابر ابعاد دینی و سیاســی و 
انقالبی در درجــه دوم اهمیت قرار می دهد و این 
به نظر نگارنده که در حوزه جامعه شناســی قلم 
می زند، مســلماً نوعی اجحاف در حق این ابعاد 
خواهد بود، چه در حقیقت این ابعاد هســتند که 
زمینه و بستر الزم برای تحقق ابعاد دیگر را فراهم 

می سازند!

ابعاد »عزیز داشته« و ابعاد »غریب انگاشته«
     در ارتباط با مسئله فوق نمی توانم تصور خود 
را نگفته بگذارم و بگــذرم و آن اینکه در کل در 
حوزه عمومي جامعه به ابعاد مختلِف همســنگ 
هم،  بها داده نمی شــود )منظورم در عمل اســت 
و نه در حرف(؛ به طوری که برخــي زیاده از حد 
موردتوجه قرار می گیرنــد و برخي زیاده از حد، 
مورد غفلت واقع می شوند؛ مثاًل در این میان، ابعاد 
مذهبي و سیاســي و انقالبي بســی »عزیز داشته« 
و محترم انگاشــته می شــوند و در مقابــل، ابعاد 
اجتماعي و فرهنگي بســیار »غریب انگاشــته« و 
مهجور داشته می شوند! بُعد اقتصادي هم که جاي 
خاص خود را دارد و از وضعیت بینابیني ویژه ای 
برخوردار است؛ آن گونه که در عمل، همه آواره و 
دربند آن اند اما در ظاهــر، اغلب این گونه وانمود 
مي کنند که این بعد در برابــر ابعاد دیگر چندان 
برایشان مهم نیست! اینهم از عجایب آدمیان بلکه 

ما ایرانیان است!

    لرزش اندر لرزش
     بــه هر حــال »غیر همســنگ داشــتن ابعاد 
جامعوی« خود امر غریب و نامیمونی اســت و به 
نابرابر و نامیزان ساختن پایه های یک میز می ماند؛ 
بدیهی است که با این وضعیت نه خود میز پایدار 
می ماند و نه آنچه بر روی آن گذاشته شــده است! 
درک این نکتــه هرگز دشــوار نمی نماید که این 
وضعیِت »لرزش اندر لرزش« همیشــه مسئله ساز 
خواهد بود و دراین ارتباط حفظ پایداری هر آنچه 
مهم و حیاتي هم انگاشته شود، اگر هم غیرممکن 
نباشد، توان زیادی خواهد برد! ابعاد یک موضوع 
بسان پایه های میز می باشــند؛ همپایی و همسانی 
آن ها اســتقرار اصولی آن و هر آنچه بر آن استوار 
است را ممکن خواهد ساخت وگرنه حتی با یک 
پای لنگ هم همه چیز در معرض لرزش و لغزش 

و افتادگی خواهد بود.
     با این تصور و اســتنباط اســت که ریشه این 
حقیقت که »اعم و اهم مســائل جامعوی کشــور 
از نوع اجتماعی و فرهنگی هســتند« را در مسئله 
فوق یعنی کم بها دادن به ابعاد اجتماعی و فرهنگی 
مســائل جامعوی می دانم و در این راستا، از وقتي 
هم کــه در این حوزه بــه اندیشــیدن و قلم زدن 
پرداخته ام، همچنان بر ســر این باور ایستاده ام که 

»اگر در هیبت حیات بلند جامعه لرزشی هست که 
هست از لنگی این دو پای چالق است که هست!«

کو مراقبي و مدافعي بر این ابعاد!  
     در کل، ابعاد عزیز داشته را در جامعه، مالزمان 
و مراقبان بســیاری اســت ؛ با آگاهی از این امر، 
اوالً کــه در خصوص ایــن ابعاد کار از دســت 
کســی در نمی رود و اگر هم به هر دلیل در َرَود، 
آن دیگری ها ســخت و سفت و ســریع بجایش 
می آورند و این عبرتی می شــود برای دیگران تا 
نیک بدانند که در ارتباط با این امور همیشــه باید 
حواسشــان جمع باشــد! اما ابعاد غریب انگاشته 
چندان از موهبت چنین سازوکارهایی برخوردار 
نیســتند! یعني که این ابعاد، مالزمان و مراقبان و 
مدافعان مشخص و پروپاقرصی در جامعه ندارند 
حداقل بدان قــدرت و قّوتی کــه در ابعاد عزیز 
داشــته وجود دارد! و باز تأکید می کنم که این را 
در عمــل می گویم و نه در حــرف! چه مالک در 
کم وبیش عمل اســت وگرنه حرف را کم وبیشش 

حساب نیست!
     اگر یادتان باشــد، در همین اواخر یک آگهی 
از تلویزیون پخش می شــد که در آن اسم منادای 
»حســن« تکیه کالم گویندگانش بود؛ آن طور که 
گفته شــد بر این تبلیغ در صحــن علنی مجلس 
چنین انتقاد شــد و تذکر رفت کــه این کلمه نام 
مبارکی است و نباید این گونه با مایه طنز و فکاهی 
به هم آمیخته شــود؛ این مســئله به روشنی عمق 
حساســیت و توجه ویژه بر ابعاد عزیز داشــته را 
نشان می دهد؛ بسیار خوب! حاال چرا نباید کسی 
یا کسانی و یا نه، نهاد مشخصی در جامعه باشد تا 
همین گونه با دقت و حساسیت بر ابعاد اجتماعی 
و فرهنگی امور جامعه هم توجه و تأکید داشــته 

باشد؟! 
     چرا وقتی در تبلیغی چنان می بینیم که انسانی 
را پای به دســت آوردن یک فــرآورده غذایی یا 
هر چیز قطعاً ماّدی دیگری به طــور نمادین نفله 
می کنند، هیچ در فضاي عمومی جامعه آب از آب 
تکان نمی خورد و هیچ صــداي اعتراضی از کس 
برنمی خیزد؟! آیا اســاس و پایه هر آنچه اینک بر 
ارزش و اهمیت واالی آن اســتناد می کنیم در کل 
وابســته به مفهوم و ارزش همین انسان نیست که 

این گونه در قالب تبلیغی به طنز گرفته می شود؟!
     بدیهی اســت که هیچ برنامه ای به روی آنتن 
فرستاده نمی شود، مگر آنکه پیش تر از هفت خان 
بازبینی و تصدیق و تأیید گذشــته و مجوز پخش 
گرفته باشــد؛ بر این اســاس هرگاه مسئله ای در 
آگهی ها مشــاهده شــد آیا جای آن ندارد چنین 
انگاشته شــود که یا این مسئله ازنظر نظارتي مهم 
نبوده است و یا اینکه عمدي و سهوي در کار بوده 
است که آن گونه از صافي بازبین ها گذشته است؟! 
البته چنین مــوارد نقضي در رابطه بــا ابعاد عزیز 
داشته بندرت اتفاق می افتد؛ چه هم نظارت دقیق 
بر این ابعاد بسته می شــود و هم تصور بازخورد 
تندوتیز آن مانــع وقوع هرگونه عمد و ســهوی 
در فضای عمومــی جامعه می شــود و این البته 
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برمی گردد به حساسیت ویژه ای که در این ابعاد در 
بطن جامعه موج می زند.

     اما در مورد ابعاد غریب انگاشــته چطور؟ کم 
نبوده است آیتم های مورددار -ازنظر اجتماعي و 
فرهنگي- که به هر شکل از زیر ذره بین بازبین ها 
درگذشته و در ابعاد وسیع در جامعه پخش گشته 
است! ما در ادامه با اشــاره به برخي از این موارد 
نقض، قضاوت نهایي را در این خصوص به خود 

خوانندگان ذی شعور محول می کنیم!
نمونه نخست: جان ها فدای زیتون!

     من از شــما خواننده محترم می پرســم که به 
نظر شــما آن »آگهی پرش خلبان از هواپیمایش« 
به بیــرون آن هم به دنبال یک بســته »زیتون فالن 
شرکت« که این روزها به تناوب از تلویزیون پخش 
می شود، اساســاً پیامش به مخاطب چه می تواند 
باشد؟ یا نه، پرش یک فرد از باالی ساختمانی بلند 
به پایین برای گرفتن فرآورده ای دیگر از شــرکتی 
دیگر را و یا موارد مشابهی از این قبیل را که البد 
بسیار دیده اید و شنیده اید عموماً و خصوصاً واجد 

چه پیام یا پیام هایی برای بینندگان می دانید؟

    بازشناسی ابعاد پیام
    صرف نظر از ابعاد دیگری که نمی خواهیم پای 
آن ها را در این بحث بازکنیــم یک پیام بازرگانی 
را حداقل از ســه بعد »اقتصــادی و اجتماعی و 
فرهنگــی« می توانیم موردبحث و بررســی قرار 
بدهیم. بعد اقتصادی که بعد روشــن و غالب هر 
آگهی تجاری و یــا پیام بازرگانی اســت و هیچ 
بحثی هــم در ارجحیت و محوریت آن نیســت؛ 
هرچقدر هــم که این بعــد با مایه هایــی از هنر 
به انحاءمختلف آراسته شود و در زیر رنگ و لعاب 
و طنز و موســیقی پنهان گردد، بازهم شتر بر بام 
روشن است که مطامع اقتصادی پشت این قضیه 
خوابیده اســت؛ اگرچه »عنصر تکــرار« با عادی 
ساختن آن در چشم مردم مسلماً از تندی و تیزی 

تجّلی آن »پشت خوابیده« می کاهد! 
     اما نکته خود همین جاست! وقتی که این مطامع 
اقتصادی در صنعت تبلیغات در اشکال گوناگون 
با هنر مدرن )و نــه الزاماً هنر فاخــر( هم آمیخته 
می شــود، تا مطابق »اصــول پارتویــی«- که در 
بخش اول صحبتش را کردیم- در قالب تقاضایی 
تعدیل یافته و منطقی و خوشایند با مراتبی از تکرار 
به مخاطبان عرضه شود، دیگر به اینکه این قالب 
نمادین ممکن است واجد ابعاد و پیام های دیگری 
هم برای بیننده باشد، توجه چندانی نمی شود! این 
دقیقاً همان موضوعی اســت که در این نوشتارها 

محور اصلی بحث ما را تشکیل می دهد.

    پیام در پیام 
     در مورد آگهی فوق پیام اول و اصلی آن به بیننده 
در مرحله نخست چیست؟ مســلماً تبلیغ زیتون! 
)البته زیتــون را از باب مثال می گویــم و درواقع 
نماینده ســایر چیزها می گیرم وگرنه صحبت، بر 
سر سوژه تبلیغ نیســت(؛ این همان بعد تجاری و 

اقتصادی آن است؛ این پیام در فضای واقعی بازار 
اگر بود، با قول متعارف جز این نبود که: »ای مردم! 
زیتون دارم زیتون! بشتابید از این زیتون بخرید!« اما 
وقتی این پیام روشن و شــفاف در دنیای مجازی 
پخش می شود و مطابق ســنتی که به هرحال باب 
شده است در هاله ای از طنز و هنر آمیخته می شود 
و به صورت نمادین در قالب »رفتاری معین« )مثاًل 
در اینجا پرش غیر منتظر خلبان از هواپیما( نمایش 
داده می شود، خواسته یا ناخواسته پیامش تعابیر و 
تفاســیر دیگری هم به خود می گیرد؛ به عنوان مثال 
شما می توانید پیام فوق را این گونه در نظر بگیرید 
که: »آهای مردم! این زیتون دیگر آن زیتونی نیست 
که شــما تا دیروز می شــناختید و می خریدید و 
می خوردید! این زیتون حــاال دیگر آن قدر ارزش 
دارد که شما حتی »جانتان« را هم در پای به دست 

آوردن آن بگذارید!« 
      تــازه این برداشــت »مســتقیم« از محتوای 
آگهی اســت؛ یعنی همان چیزی اســت که خود 
پیام رســماً نشــان می دهد! حال اگر کســی پیام 
شناســانه به کدگشــایی آن بپردازد و کارشناسانه 
در ابعاد مختلف آن غوص نماید، ممکن اســت 
برداشت های دیگری هم از آن ارائه دهد که اصاًل 
جزو اهداف ســازندگانش نبوده اســت و حتی 

روحشان هم از آن خبر نداشته است! 
     مثــاًل اگر کســی از بعد انســانی بــه تحلیل 
محتوای این آگهی بپردازد، آنگاه که ببیند کسی در 
آن خود را به دنبال یک بســته زیتــون از هواپیما 
به بیرون پرت می کند- آن هــم بدون چتر نجات 
که اگر می بود حداقل نیمی از آه  وافســوس مرا با 
خود فرومی برد، ممکن اســت به این برداشت از 
موضوع برسد که درواقع در »میدان تالقی و تقابل 
ارزش ها«، این زیتون نیســت که بر ارزشش بسی 
افزوده شده، بلکه این انسان است که روزبه روز از 
ارزش افتاده و بازهم می افتد! در این صورت، وی 
مجاز اســت که پیام آگهی را این گونه تفسیر کند: 
»ای انســان! تو دیگر آن قدر از ارزش افتاده ای که  
می توانی جانت را پای یک بســته زیتون یا امثال 

آن هم فدا کنی؟!«
نمونــه دوم: نصیحــت خردســاالن و تربیــت 

بزرگساالن!
     بی گمان ایــن آگهی را هم دیده اید که یک بچه 
کوچولو که چه بســا هنوز شستن صورت خود را 
هم نیک نیاموخته اســت، یک پیرمــرد - درواقع 
بزرگ خانواده و بلکه خاندانش- را سر سفره راه 
نمی دهد، چراکه اول باید برود دســت هایش را با 
»فالن مایع دست شویی« بشــوید و بعد سر سفره 

حاضر شود! 
     در تجزیه وتحلیل اجتماعی و فرهنگی این یکی 
چه می تــوان گفت؟! آیا پیام ایــن آگهی- حال با 
فرض صحیح بودنش، فقط این است که: ای مردم! 
این مایع دست شویی بهتر از موارد مشابهی است 
که تابه حــال بکار برده اید! پس بشــتابید و از هم 
سبقت بگیرید و تا می توانید از این مایع خریداری 
کنید!؟ آیا غیرازاین پیام تجــاری- اقتصادی هیچ 

مضمون دیگــری ندارد؟ مثاًل اینکــه در محتوای 
آن یک بچه به بزرگ ترش دستور می دهد و رفتار 
غیربهداشــتی و نابهنجار او را یادآور می شــود! 
آیا این موضوع ازنظر فرهنگــی و اجتماعی هیچ 

اشکالی ندارد؟! 
     اگر بفرمایید حرکت نمادین است تا در قالب 
یک آگهی تجاری یک پیام بهداشتی هم به گوش 
مردم رسانده شــود، چرا در این حرکت نمادین 

باید یک بزرگ ســال نماد آن کسی باشد که هنوز 
یاد نگرفته اســت پیش از صرف غذا دست هایش 
را بشــوید؟! آیا حقیقتاً این بزرگان و پیرمردان و 
سالمندان ما هستند که نیاز به آموزش و بازآموزی 
و تربیت شــدن دارند؟! آیا آن ها خــود نماد بارز 
و گویای عــرف و فرهنگ و آداب ورســوم یک 
جامعه نیستند؟! آیا الگوهای زنده و اجتماعی شده 
و هنجار شــناس هر جامعه ای بزرگان آن جامعه 
نیســتند؟ پس چطور در مورد جامعه ما این اصل 
مهم فروشکسته می شود و با مواردی از این قبیل 
نقض می شــود؟! آیا این گونه مهار امور به دستان 

هنوز »ناخویش شناس« بچه ها نمی افتد؟!
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    وارونه کردن اصول
     درست است که دنیا بالکل عوض شده است و 
بازدارد می شود، اما دیگر نه آن قدر که جای بزرگ 
و کوچک و موقعیت اجتماعی شــان در این میان 
اشتباه گرفته شود! آن هم از جانب کی؟! رسانه ای 
ملی! که اتفاقاً اصل رســالتش حفــظ ارزش ها و 
هنجارهای انسانی و اجتماعی و جا انداختن آن ها 
در بستر جامعه اســت و نه الزاماً سرگرم کردن و 

خنداندن مردم به هر طریق! آیا این و یا نمونه هایی 
از این قبیل، معکوس گرفتن آن روندهای طبیعی 
نیست که تابه حال دنیا بر رویشان چرخیده است؟

     اعتقــاد به ایــن اصل حیاتی که »اســاس هر 
جامعــه ای مبتنی بــر حقیقت هــا و ارزش ها و 
هنجارهایی اســت که همه بایــد از آن ها آگاه و 
بدان ها پایبند باشــند تا جامعه برقــرار بماند« که 
دیگر دیــروز و امروز و آنجا و اینجــا ندارد! »به 
هر وســیله و با هر بهانه ای که خدشه بر این اصل 
حیاتی افتد، دیر یا زود رعشه بر ارکان کل جامعه 
خواهد افتــاد!« مگر اینکه خــود طالب جامعه ای 
آنارشیست باشیم که در این صورت از بُن، قضایا 

فرق خواهد کرد! آن وقت نه کسی حق آن خواهد 
داشت که از حقیقت و هنجار و اصل و اساس دم 
بزند و نه کســی دغدغه آن خواهد داشت که از 

موارد نقض آن ها سخن بگوید!
     نبایــد فرامــوش کرد که برخــی از حقایق و 
اصــول جامعوی همیشــه ثابت اند و تــا زندگی 
اجتماعی پایدار اســت، آن ها هم برقرار خواهند 
بود؛ البته برخــی هم در طول زمــان در معرض 
تغییر و تحول تدریجی اند و این خود امری طبیعی 
اســت و هیچ کس هم توان آن را ندارد که جلوی 
این تغییرات را بگیــرد؛ اما نه تغییر نه تحول بلکه 
»وارونــه کردن اصول« دیگــر آن صیغه مکروه و 
منحوسی است که متأسفانه در جامعه ما ابداع شده 
است و بدین وسیله هم که پای صداوسیما در میان 

است، بسیار گسترده هم تبلیغ می شود! 
     هرچقدر هــم که زمان پیش بــرود و اوضاع 
دگرگــون شــود و هر نــوع نظام و سیاســت و 
حاکمیت و حکومتی هم که تصــورش را بکنید 
مسلط شــود حتی آنارشیســم، باز بی شک در آن 
بزرگ ترها پرورنده کوچک ترها خواهند بود و نه 
بالعکس! والدین بچه ها را تأدیب و تربیت خواهند 
کرد و نه برعکس! حال چه شــده است و دنیا به 
کجا رسیده است و به چه برخورده است که بچه 
باید به بزرگ ترش بیاموزد کــه چه کار باید بکند 
و چه آداب و اصولی را برآورده ســازد، حداقل 
من یکی نمی دانم! اما این را مســلم می دارم که با 
آسیب شناســی جامعه شــناختی تنها و تنها همین 
موضوع می توان کتاب یا کتاب هایی متعدد نوشت، 
چه همچنــان که بارها اشــاره و تأکیــد نموده ام 
این ها هرگز نه پدیده هایــی تک بعدی، بلکه قطعًا 
چندبعدی هســتند و درنهایت، با فعل وانفعاالتی 
چند به اَشکاِل گوناگون در روابط اجتماعی حاکم 

بر جامعه تأثیر می گذارند.
نمونه سوم: همیاران پلیس؛ بزرگبانان کوچک!

     ایــن پدیده نوین و نمادیــن »همیاران پلیس« 
هم تا حدودی این چنین اســت! اینکه می خواهیم 
کودکانمان را بــا هنجارها و مقــررات حاکم بر 
جامعه آشناسازیم و در سنین پایین اجتماعی شدن 
آن ها را بیاغازیم، ازنظر جامعوی امری درســت و 
بجا و بلکه ضروری اســت؛ امــا آنجا که گرایش 
پیدا می کنیم به اینکه از طریق بچه ها بزرگ ساالن 
خودمــان را تأدیب و تهذیب کنیــم، باز مصداق 
مقال فوق می شــویم! گیرم کــه اغلب بزرگ ترها 
متخّلف باشند که البته نیستند، آیا راهش این است 
که بچه ها را به نصیحت و تنبیــه آن ها بگماریم؟ 
یعنی آن قدر از هنجارشکنی بزرگ ترهایمان ناامید 
شــده ایم که بارها کردن و یا پای کوب کردن آن ها 
از بچه ها می خواهیم که قوانین و مقررات حاکم بر 
جامعه را به بزرگ ترها گوشزد کنند؟! بدون آنکه 
خــود از نفس عمل و جوانــب کاری که از آن ها 

می خواهیم انجام دهند، به درستی آگاه باشند؟!
     اینکه در جامعه قانون گریزی و هنجارشــکنی 
رایج اســت درســت! اینکه در جامعه ما از حد 
هشــدار هم گذشته است هم درســت! این خود 

یک واقعیت جامعوی روشــن و آشکاری است 
و همانند هر واقعیت دیگر، بایــد به طور اصولی 
و روشــمند موردمطالعــه علمی واقع شــود و 
راهکارهای اساســی در مــورد آن بکار بســته 
شــوند! اما در همین مواجهه با »وقایع جامعوی« 
و قضاوت در مورد آن ها ما به چه استناد می کنیم؟ 
مــالک کارمان چیســت؟ یعنی کج و راســت و 
درست یا نادرســت و بجا یا نابجا بودن آن ها را 
از روی چه می ســنجیم؟ البــد از روی »حقایق 
جامعوی« یا همان ارزش هــا و هنجارهای حاکم 
بر جامعــه که در قوانین و آداب ورســوم و عرف 
خالصه می شــوند! حال اگر در این بحبوحه، آن 
حقایق و ارزش ها و هنجارهای مورد اســتناد، از 
جانب خود ما به هر شــکل خواسته یا ناخواسته 
مطرود و مخدوش واقع شده باشــند چطور؟! آیا 
کار ما در این خصوص مصداق »ازقضا سرکنگبین 

صفرا فزود« نخواهد بود؟!

    به کدام بهانه و به چه بهایی؟
     ما می خواهیم جلوی تخلفــات بزرگانمان را 
بگیریم؛ باشد! از سوی دیگر می خواهیم کودکانمان 
را با هنجارهای اجتماعی جامعه و در این مورد با 
مقررات راهنمایی و رانندگی آشناسازیم و به نوعی 
در آن ها احساس مسئولیت بیافرینیم؛ بسیار خوب! 
اما این هــردو را به چه بهایــی می خواهیم انجام 
دهیم؟ به بهای زیر پــا گرفتن حقایق اجتماعی و 
فرهنگی جامعــه؟! به بهای وارونــه کردن اصول 
اساسی؟! یا به بهای متمرد و خالف کار و نافرمان 
نشان دادن بزرگ ترهایمان؟! و یا خدایی نکرده به 

بهای گستاخ تر کردن کودکان بر بزرگانمان؟!
     درمجمــوع، می گویــم حاال چون مــا گرفتار 
برخی وقایع جامعوی شــده ایم که البته هیچ کدام 
هم بی دلیل نیســتند و اصوالً نمی توانند هم باشند 
و ضرورتاً هم باید ریشه یابی صحیح در این مورد 
صورت بگیرد تا مبــادا دارویی که به کار می بریم، 
درمان واقعی دردی نباشــد کــه بی صبرانه تحمل 
می کنیم، درست نیست که پا بر برخی از اصول و 
ارزش های دیرین خویش بگذاریم، به بهانه اینکه 
می خواهیم تسکینی بر آالم امروز خویش بیابیم! آیا 
می شود دست روی دست گذاشت تا هرکس هر 
طور که دلش می خواهد، آگاهانه و ناآگاهانه حتی 
از سر دلســوزی و صدق تبر بر ساقه بلند حقایق 
جامعه برزند، به بهانه آنکــه می خواهد مثاًل برای 
بچه ای روروکی درســت کند یا بــرای پیرمردی 
عصایی بســازد؟! آیا می ارزد اینکــه یک تبلیغ به 
هدفش حاال هرچه که می خواهد باشــد برســد، 
اما جامعه یــک گام و فقط یــک گام از اهداف و 
حقایقش متعالی اش دور شود؟! پاسخ شما هرچه 
که باشد؛ من که می گویم: »هزاران تبلیغ فدای یک 
حقیقت جامعه!«  آنگاه که به ماه اشــارتی می رود، 
حواس ها نباید به نوک انگشت ختم شود و یا در 

فرم ناخن اشارت گر گم وگور گردد!
پایان
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* به عنوان یک کارشناس، چه قدر موافق تدوین 
چنین الیحه ای هستید؟

درزیان رستمی: هر اقدام مثبتی در مورد رسانه های 
کشور قابل تقدیر اســت. همه افرادی که خواهان و 
طرفدار تغییرات در قوانین رسانه ای کشور هستند، 
باید از پیش نویس حمایت کنند. ببینید، همین که در 
این الیحه جدید واژه »مطبوعــات« را که در قوانین 
قبلی به کل رسانه های کشور اطالق می شد، به »رسانه« 
تغییر داده انــد، جای تقدیر دارد. زمانــی که از واژه 
»رسانه« اســتفاده می کنیم، همه رسانه های مکتوب 
و محیط وب، خبرگزاری ها، ســایت ها و پایگاه های 
اطالع رسانی را پوشــش می دهد که در قوانین قبلی 
به این شکل نبوده است. بنابراین، باوجوداینکه این 
تغییرات چندان زیاد و گســترده نیست، ولی بازهم 

حرکت مثبت و رو به جلویی است.
 

* به نظر شــما چرا تاکنون قانون جامع و کاملی 
درزمینه رســانه های جمعی کشــور نداشتیم و 

به تازگی پایه های آن در حال شکل گیری است؟
درزیان رســتمی: نظام صنفــی روزنامه نگاری در 
مقاطعــی به نوعــی بلندگــوی احــزاب، جناح ها و 
نگرش های خاص بوده که از این لحاظ به نظر می رسد 
از آن بی طرفی که باید جامعــه مدنی و یا محیط های 
صنفی داشــته باشــند، به دور بوده است. به همین 
دلیــل، زمانی که نگاه به مســائل صنفــی به صورت 
نگرش و گرایش های خاص شود، از کارکرد صنفی و 
حرفه ای خود دور می شوند. بنابراین، نمی توانند برای 
جامعه هدف که همان روزنامه نگاران، نویســندگان و 
شاغلین رسانه ها هســتند، کار حرفه ای انجام دهند 
و یا نیازهای آنان مثل تدوین و شــکل دهی قوانین 
این چنینی را دنبال کنند. البته، این قضیه که به آن 

اشــاره کردم، تنها مربوط به زمان حال نیست، بلکه 
این فرآیند از قدیم معطوف به سابقه است.

 
* بااینکه در تدویــن این پیش نویس عده ای از 
فعاالن و کارشناسان رسانه حضورداشته اند، اگر 
ازنقطه نظر حرفه ای بخواهیــم به آن نگاه کنیم، 
مهم ترین نقاط قــوت و ضعــف آن را در چه 

می دانید؟
درزیان رستمی: همان طور که قبل تر هم به آن اشاره 
کردم، بعضی از تغییراتی که در این پیش نویس دیده 
می شــود را می توان به عنوان یــک حرکت روبه جلو و 
مثبت در حوزه رسانه های جمعی کشور ارزیابی کرد. 
البته اینکه چه قدر ایــن پیش نویس مطلوب جامعه 
هدف، یعنی فعاالن رسانه ای و افرادی که در تعامل با 
رسانه ها هستند باشد، جای بحث و بررسی جداگانه ای 
دارد. به طورکلــی، یک قانون خــوب باید به نوعی هم 

اصحاب رسانه ها را موردحمایت قرار دهد و هم افرادی 
که مورد خطاب رسانه ها هستند را حمایت کند.

اگــر بخواهیم به چند مثال دربــاره این پیش نویس 
اشاره کنیم، باید به بحث »نقض حقوق مادی و معنوی« 
اشاره کرد که در قوانین قبلی به آن اشاره نشده بود، 
ولی در این پیش نویس به آن توجه شده و یا در قانون 
قبلی به وضوح درباره انتشار اطالعات شخصی، رعایت 
حریم خصوصی شرکت ها و سازمان ها صحبت نشده 
که بازهم در این پیش نویس آن هــا موردتوجه قرار 

داده است. 
از دیگر موارد، می توان به بحث فعالیت های اقتصادی 
غیرقانونی مثل پول شویی و تجارت هرمی اشاره کرد 
که در این پیش نویس تأکید شده است که در نشریات 
و رسانه های جمعی، فعالیت های اقتصادی غیرقانونی 
تبلیغ نشــود. در بحــث پایگاه های اطالع رســانی 
وب ســایت های خبری هم در قانون قبلی به صورت 
شفاف به آن پرداخته نشــده بود، در این قانون موارد 

بیشتری را در این حوزه موردتوجه قرار داده است.
در جای دیگر، درباره تعلیــق و یا تعطیلی روزنامه ها 
صحبت شده اســت که در این بخش گفته شده که 
تعلیق پروانه رسانه به مدت بیش از شش ماه و یا لغو 
دائم پروانه در مواردی که حداکثر مجازات مقرر برای 
آن جرم، حبس بیش از پنج ســال باشد. درنهایت، 
بحث مهمی درباره آگهی ها مطــرح کرده که در آن 
به مواردی چون پایگاه های تبلیغاتی و پاســداری از 
زبان فارسی، ارزش های ملی و مذهبی در آگهی های 

تبلیغاتی اشاره شده است.
در کل، باید یک چشــم انداز و افــق مطلوب را برای 
رســانه های جمعی در نظر گرفته و سعی کنیم به آن 
برســیم. در حال حاضر، در بســیاری از کشورهای 
دنیا قانون رســانه های جمعی داریــم، یعنی عالوه 

گفت وگو با دکرتحسن درزیان رستمی، کارشناس حقوق ارتباطات

تلویزیون، حلقه گمشده قوانین رسانه ای
حسین قربانیزاد شیران 

ایران جزء معدود کشــورهایی اســت که قانونی تحت عنوان نظام جامع رســانه ای ندارد؛ البته نه اینکه نداشــته باشــد، بلکه 
قانون رسانه های ایران به سال ها پیش بازمی گردد و بسیاری از موارد ضروری رســانه های نوین در آن در نظر گرفته نشده. 
البته در ســال های گذشــته چندین بار این قوانین موردبازنگری و اصالح قرارگرفته، ولی هنوز هم آن جامعیت و تکامل الزم 
را پیدا نکرده اســت. در مقابل، در بسیاری از کشورهای دنیا، سال هاســت که پیش بینی های الزم را کرده اند و موجبات رشد 

و شکوفایی رسانه های جمعی -که از آن ها به عنوان رکن اساســی دموکراسی یاد می شود- را فراهم کرده اند.
بخشــی از این قوانین رسانه ای کشــورمان مربوط به زمانی می شــود که خبری از رسانه های اینترنتی و وب ســایت ها نبود. به 
همین دلیل و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قوانین رســانه ای کشور نیازمند دمیده شدن روح تازه ای در آن است. مدتی 
اســت که پیش نویسی تحت عنوان »نظام جامع رســانه های همگانی کشــور« موردتوجه فعاالن این حوزه قرارگرفته و بسیاری 
از افراد، این پیش نویس را درصورتی که جامع و کامل باشــد، همان روح تازه ای می دانند که باید در قوانین رســانه ای کشور 
دمیده شــود. در رابطه با کم و کیف این پیش نویس با »دکتر حســن رســتمی«، عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی و از 

اساتید برجســته حقوق ارتباط جمعی و بین الملل گفت وگو کرده ایم.
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اینترنتــی و رســانه های مکتوب،  پایگاه هــای  بر 
رادیوتلویزیــون هــم موردتوجه قرارگرفته اســت. 
درحالی که در کشــور ما در بحث رســانه های جمعی، 
رادیو و تلویزیون حلقه ای گمشــده اســت. بهتر بود 
رادیو و تلویزیون هم به عنوان رسانه های جمعی در این 

پیش نویس دیده می شد و آن را مستثنا نمی کردند. 

* چه حمایت هایی باید در این قوانین گنجانده 
شــود که ازنظر حرفه ای افراد فعال در رسانه ها 

خیالشان راحت باشد؟
درزیان رستمی: یکی از این حمایت ها که در بیشتر 
مواقع کســی به آن توجه نمی کند، در مورد تعطیلی 
رســانه ها و بیکار شــدن کارکنان آن است. چنانچه 
رسانه ای بر اساس قوانین تعطیل شد، باید سازوکاری 
وجود داشته باشد که افراد شــاغل در آن ها به حق و 
حقوقشان برســند. نباید به این صورت باشد که اگر 
روزنامه تعطیل شد، افراد شاغل در آن با انواع و اقسام 
مشکالت معیشتی روبرو شــوند، بلکه باید پوشش و 

حمایت مناسب از اصحاب رسانه وجود داشته باشد.
قوانینی که در ایــن موردداریم، چندان جامع و کامل 
نیســت. در آیین نامه های وزارت ارشــاد و فرهنگ 
اســالمی آمده که کارکنان رسانه، تابع قوانین وزارت 
کار هســتند و بیمه بیکاری دریافــت می کنند، ولی 
نیامده دقیق تشــریح کند اگر این افــراد در زمان 
توقیف روزنامه ای از کار بی کار شدند، چه سرنوشتی 
برای آن ها اتفاق می افتد و چه کســی خسارت های 

واردشده را جبران می کند.
 

* آقای دکتر! در مورد تغییرات هیئت نظارت و 
منصفه توضیح دهید؟

درزیان رستمی: هیئــت نظارت که ازجمله وظایف 
آن نظارت بر رســانه ها، دادن مجوز به نشریات و... 
است که هر چه قوی تر باشــد، می تواند تأثیرگذاری 
بیشتری هم داشته باشــد. در بحث هیئت نظارت 
قبل تر هفــت نفر در آن حضور داشــتند که در این 
قانون جدیــد، آن را به ده نفر افزایــش داده اند. در 
مورد هیئت منصفــه هم همان افرادی کــه بودند را 
آمده به صورت تجمیع شــده به آن ها اشــاره کرده، 
به عنوان مثال گفته از صنف هنرمندان، آموزگاران و... 

که تغییر خاصی در آن دیده نمی شود.

* در کل آیــا موافق این هســتید که دولت، 
مجلس و نهادهــای برآمده از آن هــا اقدام به 
تدوین طرح و لوایح در این زمینه کنند یا گمان 
می کنید این کار باید بر عهده تشکل های صنفی 
گذاشــته، آن ها طرح را بنویســند و سپس از 

مجاری قانونی تصویب کنند؟
درزیان رستمی: من نظر شــخصی ام را دراین باره 
می گویم و آن اینکه اگر همانند بســیاری از کشورها 
قانونــی را در مجلس تصویب کنیــم و اجرای آن را 
بر عهده صنف مرتبط بــا آن بگذاریم، خروجی کار 
بســیار مثبت خواهد بود. به عنوان مثــال، زمانی که 
فردی وســیله ای الکترونیک خریداری کرده و از آن 
ناراضی اســت، می تواند اعتراضش را نسبت به آن 
کاال را به صنف وسایل الکترونیک منعکس کند. باید 
ســازوکاری به وجود آید که هر کس به خدمات و یا 

کاالیی اعتراض داشت، شکایتش را به همان صنف 
مربوطه ببرد و آن صنف هم بر اساس قوانینی که از 

پیش تعیین و تصویب شده، مسائل را برطرف کند.
به نظرم باید مثل خیلی از کشورها نظیر آلمان و مصر، 
بیاییم در خود انجمن صنفی رســانه ها هیئت منصفه 
تشکیل دهیم که خود این افراد به کارشان رسیدگی 
کنند. این امر دو مزیّت دارد: یک اینکه دیگرکســی 
از واژه هایی چون جالد مطبوعات و... استفاده نکرده 
و حکومت را محکوم به ســخت گیری درباره رسانه ها 
نمی کنــد، چراکه خود فعاالن این حوزه به کارشــان 
رسیدگی می کنند و از طرفی دیگر، کسانی که در این 
هیئت منصفه ها هستند، اشــراف بهتری نسبت به 
موضوع دارند. یک قانون خوب می تواند توســط خود 
انجمن های صنفی ساری و جاری شود که تاکنون جای 

این بحث در کشورمان خالی بوده است.
 

* به نظر شــما مهم ترین اولویت های حقوقی و 
صنفی رسانه ای در قوانین جدید چه باید باشد؟

درزیان رستمی: یــک قانون خوب، قانونی است که 
همه مسائل ریزودرشت آن حوزه را ببیند و برای آن 
راهکار داشته باشد. ما باید بیاییم قوانین کشورهای 
موفق در این زمینه را موردبررســی و مطالعه تطبیقی 
قرار دهیم و بعــد آن را با قوانین کشــور خودمان 
مقایســه و ناکارآمدی ها را برطرف و ســایر موارد را 
روزآمد کنیم. باید به نحوی هم حقــوق افراد فعال 
در رســانه ها و هم حقوق کســانی که مورد خطاب 

رسانه های جمعی هستند، رعایت و تأمین شود.
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در ايــن مقاله به اين نكته می پردازيم كه شــبكه ای 
تلويزيونــی كه به صــورت ماهواره ای و بــا نام »امام 
حســين« پخش می شــود چگونه بايد باشــد و آيا 
توانســته قدر و منزلت اين نام پرمصما را حفظ كند 

يا خير؟ 
در آغاز ســخن برای تبيين موضوع بايد به اين نكته 
پرداخت كه كاركرد امامــت به عنوان اصولی از اصول 
دين به طور عام چيســت و به طور خاص، در مقابل 
بشريت امام حسين چه نقشی دارد و بشريت در قبال 
ايشان چه وظايفی دارد؟ شايد زيباترين تعبير در اين 
موضوع، تعبير بســيار زيبا و گرانقدر رسول اهلل )ص( 

است  كه فرمودند: 
ان الحســين مصباح الهدی و ســفينه النجاه :همانا 

حسين چراغ هدايت و كشتی نجات است. 
حال اساســی ترين ســوال اين اســت كــه در يك 
رسانه،امام حسين عليه السام را چگونه بايد معرفی 

نمود كه كشتی نجات برای عموم بشريت باشد؟ 
شبكه امام حســين )ع( يكی از باسابقه ترين و شايد 
به جرأت بتوان گفت قديمی ترين شــبكه تلويزيونی 
مربوط به خاندان شــيرازی ها اســت  كــه اخيراً به 
زبان های عربی و انگليسی و با نامهای »امام حسين2« 
و »امام حسين 3« مشغول به پخش برنامه می باشد و 
برنامه های آنها از طريق ماهواره های هاتبرد،نايل ست 

و بدر قابل دريافت است. 
از زبان يكی از مديران اين شبكه چنين نقل شده كه 
علت تاسيس اين شبكه در سال 1429 هجری قمری 
اين بوده كــه به دفتر آيه اهلل صادق شــيرازی اطاع 
داده می شــود كه يكی از متموليــن كويتی با هدف 
تخريب مقام امام حســين)ع( قصد دارد شبكه ای با 
اين نام ثبت كرده و راه اندازی كند؛ ايشــان بافاصله 
به گروهی دســتور راه اندازی اين شبكه را می دهد 
تا نام امام حســين عليه السام توســط افراد مغرض 
مصادره نگردد. مشی فكری گروه مديريت كننده اين 
شبكه نيز مانند ديگر شبكه های تحت مديريت آيت 
اهلل صادق شــيرازی بر تكفير غير شيعيان می باشد؛ 
به طوری كه بارها و بارها در مــكان های مختلف به 
سب و لعن صحابه رسول خدا پرداخته است، هر چند 
شيوه عملكرد آن كمی بهتر از ديگر شبكه های مشابه 
خود است، يعنی كمتر به سب و لعن علنی می پردازد، 
نكته بارز آنها در اين موضوع نام گذاری هفته »برائت« 
از 9 تــا 15 ربيع االول تقريباً مقــارن با هفته ای كه 
بنيانگذار كبير انقاب- حضرت امام خمينی)ره(- نام 

هفته وحدت )13 تا 17 ربيع االول (بر آن نهادند می 
باشد كه اين موضوع باعث واكنش های فراوان گرديد 
و عمًا جبهه فكری اين گروه رســانه ای را مشخص 

نمود.
اين نكته كه غير شيعيان را می توان تكفير نمود يا نه 
خود موضوع مفصلی اســت كه بحث در جواز يا عدم 
جواز آن يك موضوع فقهی اســت، با عنايت به كام 
مقام معظم رهبــری می توان به نهايــت مقصود آن 
واصل شد؛ ايشــان در تبيين ماهيت اين تفكر يعنی 
تكفير غير شــيعيان كه در منش اين شبكه به وضوح 
قابل مشاهده است،  اين گونه فرمودند كه: »شما اگر 
بخواهيد آن كســی را كه موافق مذهب شما نيست و 
عقيده ی حق شما را قبول ندارد، هدايت كنيد،چه كار 
می كنيد؟ اول شروع می كنيد به مقدسات او بدگويی 
كردن و دشــنام دادن؟ اينكه به كلی او را از شما دور 
خواهدكرد و اميد هدايت او را به صفر خواهد رساند. 
راه اين كار اين نيســت. امروز شــما می بيند،دنيای 
تشــيع مورد مهاجمه است؛كســانی كه اسم شيعه و 
ســّنی به گوششــان نخورده بود ـ ايادی استكبار ـ 
حاال در تبليغات رســمی شان مدام تكيه می كنندكه 
بله،  ايران شيعه،  گروه شــيعه در عراق، گروه شيعه در 
فان كشور!مدام روی مســئله ی شيعه و سنی تكيه 
می كنند؛ چرا؟چون اين را وسيله ی خوبی پيداكرده اند 
برای اينجا نقار  بين مســلمانان« )در ديدار جمعی از 

مداحان با ايشان(
الزم بــه توضيح اســت در پاســخ اســتفتاء علمای 
عربستان، هرگونه توهين به مظاهر اهل تسنن و لعن 
و سب آن ها به خصوص ســب و لعن عائشه را حرام 

دانستند. 
حال در مقابل اين سخنان به سخنرانی آيت اهلل سيد 

صادق شيرازی توجه كنيد:
»اتحاد اسامی كه می گن كو،يه گام پيش رفته اين 
اتحاد؟ نه ،چرا، اين ده ســال رو حســاب كنيد وضع 
مســلمين از ده ســال قبل بدتره،نه اينكه جلو نرفته 

عقب رفته!...«
و در جای ديگر با نام گذاری نهم ربيع االول به غدير 
ثانی و بيــان اين نكته كه اين روز روز تبری اســت و 
تبری نيز به اظهار اســت، عما مجــوز وهن صحابی 
رسول اهلل و زنان ايشان را كه برای اهل تسنن مقدس 
هســتند، فراهم می كننــد و بــدون در نظر گرفتن 
ظرفيت زمانی و مكانی كام، اجازه سب به مقدسات 
ديگر مذاهب را صادر می كنند و بر اين اســاس است 

كه بسياری از كارشناسان اين شبكه به سب صحابی 
رســول اهلل می پردازنــد و عمًا غير شــيعيان را از 

انسانيت به دور می دانند.
نكته بارز ديگر كه در اين شــبكه قابل مشاهده است، 
ســعی آن دراهانت به مراجع بــه خصوص حضرت 
امام)ره( و مقام معظم رهبری اســت و اين چيزی جز 
حمله به حصين وحصار شيعه نيست كه از ذكر مجدد 
اين توهين ها به دليل وقاحت آنها معذوريم؛ هر چند 
كه آنها در اين توهين ها هدفی جز به انحصار كشيدن 
شيعه در خود و مرجعيت خود ندارند و سعی بليغ در 
اين نكته كه خود ويترين شيعه هستند، الزمه حفظ 
حيات شان است تا بعد ها هر نوع عمل خود را عمل 

شيعه به جهانيان نشان دهند!
نكته قابل ذكر ديگــر تبليغات رســمی جهت واريز 
سهم امام از خمس  برای تاســيس ساختمان اداری 
و استوديو شبكه به حساب شبكه آن هم ساختمانی 
مشــرف به حرم كه عمــًا نوعی انحصار رســانه ای 
و اشــرافيت ســاختمانی ديگــر بر حرم مقــدس ابا 
عبداهلل)ع( دارد كه قطعاً مجوز شرعی اين اقدام محل 
بحث فراوان است وبر اين اساس است كه مجری اين 
شبكه اينكه ما مشــرف برحرم خواهيم شد را افتخار 
دانسته و بر تيز هوشی خود و اعوان وانصار  ايشان در 

انتخاب اين مكان می بالد!
موضوع قابل بحــث ديگر اخبار پخش شــده از اين 
شبكه است كه اخيراً عاوه بر اخبار فارسی در شبكه 
امام حسين 1، شاهد پخش اخبار عربی از شبكه امام 
حسين 2 نيز هستيم؛ اخبار اين شبكه ها تحت عنوان 
»امواج شــيعه« )Shia waves( كه يك خبرگزاری 
نيز با همين نام متعلق به اين گروه رســانه ای از آن 
پشتيبانی می كند، پخش می گردد به نظر می رسد 
در اين شبكه حتی يك كارشــناس حرفه ای رسانه 
موجود نباشد، زيرا در اصول رســانه، اولين و بديهی 
ترين اصل در حــوزه اخبار، رعايــت اصل بی طرفی 
اســت؛ ولذا و انحصار پخش خبر شيعيان، آن هم در 
يك جامعه چند مذهبی و با محتوايی هدف دار، عمًا 
چيزی جز يك حماقت رسانه ای نيست؛ چرا كه حتی 
مخاطب شــيعه هم، فكر قضاوت را در هنگام پخش 
اخبار يك نوع توهين به شــعور خود تلقی  می كند؛ 
هر چند بزرگترين مشكل بخش اخبار اين خبرگزاری، 
نه نام آن و نه پخش اخبار شيعيان، بلكه اخبار تقابلی 
اهل تسنن و شيعه است كه حاصلی جز تنفر و ايجاد 

انزجار ندارد.

بررسی شبکه» امام حسین« علیه السالم
سید علی حسینی 

خالف آنچه بســیاری می پندارند آخرین مقاتله ما به مثابه سپاه عدالت،نه با دموکراســی غرب، که با اسالم آمریکایی است که اسالم 
آمریکایی از خود آمریکا دیرپاتر است.    

»شهید سید مرتضی آوینی«
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شعار  اين شــبكه »حســينه ای فراتر از كهكشان« 
اســت؛ با كمی تامل در اين شــعار به راحتی زوايای 
فكری گردانندگان آن قابل دريافت اســت؛ شــايد 
ذكر تفاوت های يك حسينه و يك شبكه تلويزيونی 
ماهواره ای كه به ســه زبان عربی ،انگليسی و فارسی 
در حال پخش است و آن هم تقريباً در حوزه پوششی 
آمريكا،اروپا ،قســمتی از آفريقا و آسيا قرار دارد، اين 
نكته را كمی روشــن تر كند كه جنس مخاطبان ما 
در يك حسينيه عمًا شيعيان دلسوخته ای هستند 
كه برای عزای ســيد وساالر شــهيدان يا ديگر ائمه 
اطهار و يا در عزای پيامبر گرد هــم آمده اند و همه 
بر يك مذهب اند؛ اما در يك شبكه تلويزيونی با اين 
گسترگی پوشش به طور قطع، هر نوع مخاطب با هر 
نوع دين و مذهب و هر نوع مليت می توان يافت. پس 
در قدم اول،  با انتخاب اين شــعا،ر ما ظرف مكانی و 
جنس مخاطب خود را مشخص كرده ايم؛ در نتيجه  
اگر ندای ما هدايت بشريت است عمًا هر آنكه شيعه 
نيســت را از خود محروم كرده ايم؛ چون همان گونه 
كه ذكر شد، حســينه مختص پيروان مذهب شيعه 

است.
در شــكل معرفی امام حســين عليه السام  توسط 
اين شــبكه كه نــام آن را به يدک می كشــد نكته 
حايز اهميت، عدم تمركز بر سيره امام عليه السام 
به عنوان  مشــعل فروزان جهت هدايت بشــريت و 
پرداختن صرف به عزای حســينی اســت )كه البته 
خود اجری بســيار گرانبها دارد(؛ و لذا شايد بتوان 
ادعا كرد كــه به تعبيــر مرحوم شــريعتی، عمده 
تاششان و سبكشــان متمركز بر ارائه قرائت تشيع 

صفوی است.
شرح دعای »صنمی قريش« در 30 جلسه يكی ديگر 
از كارهای بود كه توســط اين شــبكه انجام شد؛ اين 
دعا كه به شــرح دعای بت های قريش می پردازد، به 
ادعای بسياری از منابع و به نقل از راويان آن، مصداق 
عينی بت ها را دو خليفه اول اهل تســنن دانســته و 
در متن دعا، چندين بار به دختــران اين دو خليفه، 
دوســت داران آن ها وپيروانشــان لعنت می فرستد.
فارغ از صحت و ســقم مطالب مذكور، نكته قابل ذكر 
اين كه مطرح كردن اين دعا به همراه شرح آن و لعن 
علنی دختران اين خلفا به عنوان همســران رســول 
اهلل،دوست داران آنها وپيروانشان در اين دعا،آن هم در 
يك تريبون تلويزيونی كه به صورت ماهواره ای پخش 
می شود و البته در پهنه وسيعی از كره خاكی قابليت 
دريافت دارد و به طور قطع مخاطبين بســياری از هر 
نوع ســلك و مذهب دارد و حاصل آن می تواندنفرت 
پراكنی باشد و معلوم نيست اين حضرات با چه نيتی 
جز تخريب وجهه تشــيع اقدام بــه چنين كاری می 

كنند!
ارائه سبك های  خاص عزاداری در اين شبكه از ديگر 
شاهكارهای اين مجموعه رسانه ای است؛ شاخص آن 
قمه زنی و اصرار بر انجام آن با تكيه بر موضوع مجعول 
ســر شكســتن حضرت زينب)س( به وســيله چوبه 
محمل و اصرار بــر رد فتاوای قريب به اكثريت علما و 
مراجع مبنی بر تحريم آن و پخش كليپ های متعدد 
در تاييد اين امر  وجالب تــر اينكه، معرفی حكومت 

ايران به عنوان ســتيزه گرترين حكومت نســبت به 
عزاداران حسينی است  كه با شليك مستقيم، عزادارن 
را هدف قرار می دهد تا بتواند با قمه زنی مقابله كند! 
عزای خار، عزای تشت،سينه خيز،عزای زنجير،عزای 
كفن،عزای مجمر واخيراً نيز عزای ثم كه شــاهكاری 
شگفت انگيز از اين شــبكه است و مجری شبكه آرزو 
می كند تا در كربا به زودی شاهد آن باشند كه نوعی 
از عزاداری عزاداران، زير ثم اســبان صورت می گيرد! 
جای تعجب نخواهد بود كه از ســالهای بعد به عنوان 
تمثل به حضرت عباس عليه السام تبليغ قطع كردن 
دســت ها در روز عاشورا از اين شــبكه پخش شود! 
مرحوم شريعتی چه رسا در لزوم شناخت و عزاداری 
كردن گفت: »... در حالي كه علي يي كه نميشناسيم، 
با رستمي كه نميشناســيم، تنها اختافشان در اسم 
اســت؛ چنان كه قرآني را كه نمي خوانيم با اوستائي 
كه نمي فهميم يكي است و هر دو با همه كتاب هائي 
كه ننوشته اند، برابر است. هر ارزشي پس از شناختن 
و فهميدن قرار دارد و اين اســت كــه چنان كه بارها 
گفته ام، عشق علي هيچ دردي دوا نمي كند؛ آنچنان 
كه مي بينيم،عاشقيم و بيمار. تنها شناخت اوست كه 
مي تواند عامل بيداري و مردانگي و عدالت خواهي و 

جهاد و قدرت شود و نيز عشقي كه شناخت او در دلها 
بر مي افروزد... .«

)بــه نقل از علی شــريعتی؛ مجموعه آثــار 35 / آثار 
گوناگون / ص 219(

جای سوال است كه اين نوع ترويج نام امام حسين)ع( 
آيا كمكی به رشد انسانيت در وجود انسانها می كند 
يا خير و جالب اين كه وقتی از آيت اهلل ســيد صادق 
شــيرازی در رابطه با مجاز بودن اين نوع سبك های 
عزاداری سوال می شود، در قبال آن فتوا بر استحباب 
هر شكل از عزاداری برای اباعبداهلل)ع( اعام می كنند! 
و اين موضوع در ســايت ايشــان قابل مشاهده است. 
باشك، چون خود را از قافله عقای تشيع می دانند! 
پس نمی توان گفت كه موضوع وهن به تشــيع را در 
دنيای رسانه ای امروز نشنيده و از آن مطلع نيستند؛ 
بلكه تنها احتمال منطقی و معقول، عمد اين جماعت 
در وهن تشيع در غالب تاش برای نشر تشيع صفوی 
اســت كه در حقيقت چيزی جز نفرت از تشــيع را 

گسترش نمی دهند.
واهلل المستعان  
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اشاره
با قدري تأمل پيرامون انديشه سيد شهيد مرتضی آويني 
درمي يابيم كه آن فرزانــه، با بهره گيري از نگاه حكمي، 
سعي در تحليل مقوالت و پديده های دنياي مدرن داشته 
و در ايــن تاش بيش از آنكه دغدغــه به كارگيری اين 
مقوالت و اســتفاده از اين ابزار در جهت اهداف خود را 
دنبال كند، از ماهيت اين پديده ها سؤال نموده و سودای 
پي بردن به حقيقت و ذات آن ها را در ســر می پرورانده 
اســت. از همين روســت كه وی معتقد بود كه تنها با 
نگاه حكمي و از منظر هستي شناسي عرفاني است كه 
مي توان اين مقوالت و پديده ها را به درســتی شناخت، 
تسخير نمود و در راستای مقاصد متعالي خود به خدمت 

گرفت: 
بشــر امروز، جز معــدودي از متفكــران ـ آن هم 
متفكراني كه با تفكر عرفان نظري مي انديشــند 
ـ  قرن هاســت كه از اين نحوه ي تفكر دورافتاده اند 
و درباره ي اشــياء فقط به كاربرد و كارآيي آن ها 
مي انديشــند، حال آنكه تفكر ديني اصًا انســان 
را به سوی پرسش از ذات اشــياء و ماهيت آن ها 

مي راند.1 

تفاوت رمان با سایر هنرها
همان گونه كه بيان شــد، رمان شرح نسبت نويسنده 
با جهان پيرامون خويش و داستان زندگي و حيات از 
ديد شخصي مؤلف اثر است كه اين ويژگي را به داليل 
مذكور از علل انحطاط داستان نويسي و رمان دانستيم. 
ولي اين ويژگــي از جهتي ديگر، موجب تمايز رمان از 
ديگر هنرهاي جديد مي شــود. رمان در حديث نفس 
مؤلف از جهان پيرامون، ناگزير است كه به مرتبه اي ولو 
نازل از واقعيت بيروني پايبند بماند و همين پايبندی، 
رمان را از روی آوردن به فرماليسم محض و فرم گرايي 
بازمــی دارد و موجب مي گردد كه محتــواي رمان در 

شكل گيري فرم و قالب آن مؤثر باشد.
 صادقانه بايــد اذعان كنيم كه رمان نويســي به 
داليل بســيار نمي تواند آن ســان كه در شــعر و 
نقاشــي و مجسمه ســازي اتفاق افتــاد، روي به 
»تخيــل آزاد« بيــاورد و از »مــردم« ـ كه روي 

خطابش با آن هاست ـ غفلت كند.
رمان نويسي ناچار اســت كه به »واقعيت« وفادار 
بماند و از فرماليســم بپرهيزد. »وفــادار ماندن 
به واقعيــت« لزوماً به همان معنايي نيســت كه 
در تاريــخ ادبيات تحت عنوان »رئاليســم« بدان 
پرداخته انــد. اگــر در اينجا »فرماليســم« را در 

مقابل وفادار ماندن به واقعيت و با معنايي متضاد 
بــا آن به كاربرده ايم، بدين ســبب اســت كه در 
رمان نويسي، فرماليســم صورتي كامًا متمايز از 

ساير هنرها مي يابد.
... رمان نويس ناچار اســت از آنكه باالخره به يك 
داستان معين وفادار باشــد و فرماليسم در اينجا 
نمي توانــد آن همه ســيطره پيدا كنــد كه خود 

محتواي خويش شود.
... در رمان نويســي، اگرچه ممكن است محتوا به 
تبعيت از جهت تاريخي خاصي كه هنر مي پيمايد 
متوجه اقليم شيطاني نفي حكمت و معنا و اخاق 
بشــود، اما هرگز فرم نمي تواند جانشــين محتوا 

شود.2 
تفاوت ديگر رمان با ســاير هنرها - به غيراز شــعر- در 
اين اســت كه رمان از كام و الفاظ بهره برده و كلمات 

به تنهايی جنبه فرمي و صوري نداشــته و بيشــتر در 
خدمت ظهور معنا و مفهوم در مي آيند. البته سبك های 
ادبي و شيوه هاي روايت داستان داراي فرم و قالب خاصي 
هســتند كه خود در جهت دهي به محتواي داستان و 
رمان مؤثر مي باشند و در جاي خود قابل بحث و بررسي 

است.
علت آنكه در رمان نويســي فرم نمي تواند يكسره 
جانشين محتوا شــود اين است كه از يك سو رمان 
و قصه به واســطه ی الفاظ خلق مي شوند و »الفاظ 
موضوع لَِه روح معاني هســتند«. اما اين يك سبب 
نمي تواند كافي باشــد، چنان كه شــعر نيز اگرچه 
مخلوق به واسطه ی الفاظ اســت، اما راهي پيموده 
كه به »شعر ســپيد« منتهي گشته است. از سوي 
ديگر، رمان نويس به ناچار بايد به يك »طرح منسجم 

داستاني« وادار باشد.3  
حادي باشــد كه به تبع غرب زدگي اشــاعه دارد، 
تعلل و فلســفه بافي مي شــمارند ـ اما در هنگام 
استفاده از اين رسانه هاـ  و ساير ابزار تكنولوژيكـ  
باز هم خواه ناخواه با اين حقيقت روبه رو مي شويم 
كه اگر يــك معرفت عميق حكيمانه نســبت به 
ماهيت اين ابزار، چراغ راه كاربرد آن ها نباشــد، 
باترديد از عهده ي اســتخدام اين وســايل براي 
صورت ها و معاني و پيام هاي منشأ گرفته از تفكر 

مستقل خويش برنخواهيم آمد.4 

نسبت رمان با واقعیت
گفته شد كه رمان اگرچه بازتاب نوع نگاه نويسنده به 
عالم است ولي به ناچار پايبند به بيان واقعيتي خارجي 
است كه آن را از گرايش به فرماليسم محض بازمي دارد.

حال سؤال اين است كه اين واقعيت چيست؟
منظور ما از واقعيت آن چيزي اســت كه در نســبت 
ادراكي ميان نويســنده و واقعيت بيروني رخ مي دهد 
كه به فرض تطابق و صدق مدَركات نويسنده بر واقع، 
رمان تنها همان دريافت هايی است كه از زاويه و افق 
ديد ظاهري مؤلف نسبت به عالم خارج حاصل شده و 
در صورت تكاملي خود با دقت حسي و عقلي دقيق تر 

گشته و در رمان بازتاب يافته است.
اگر نويسنده داســتان بتواند خود را از نگاه شخصي و 
ســوبژكتيو برهاند و بر وهم و خيال متصل و انتزاعي 
خويش غلبه نمايد، به درک نسبتاً صحيحي از واقعيت 
خارج دســت يافته كه با بهره گيــري از قوه خيال آن 
را در اثــرش انعكاس مي دهد و اســباب تفكر و تذكر 

حقيقي مخاطب را فراهم مي نمايد.

داستان به  مثابه جنس سينما
درآمدي بر سینماي اشراقي

)بخش دوم(
رضایي مصطفي  سید   

کارشناس ارشد فلسفه و عرفان

متفکران  از  معــدودي  جــز  امروز،  بشــر 
ـ آن هم متفکراني که بــا تفکر عرفان نظري 
مي اندیشندـ قرن هاســت که از این نحوه ي 
تفکر دورافتاده اند و درباره ي اشــیاء فقط به 
کاربرد و کارایی آن ها مي اندیشند، حال آنکه 
از  پرسش  به سوی  را  انسان  اصاًل  دیني  تفکر 

ذات اشیاء و ماهیت آن ها مي راند. 
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داستان، هم می تواند اســباب غفلت باشد و هم 
اسباب تذكر. اسباب غفلت، از آن وجه كه مخاطب 
خود را در ســير آرماني وقايع و شــخصيت هايي 
رؤيايي، به گم گشــتگي بكشاند و اسباب تذكر، از 
آن وجه كه مخاطب، نسبت به مبدأ و معاد تذكر 
پيدا كند و جايگاه خــود را در صيرورت تاريخي 
جهان بــاز يابد. البته ميان واقعيت ســينمايي و 
واقعيت تاريخــي ماهيتاً تبايــن و تفاوتي عظيم 
وجود دارد كه اگر مورد غفلت واقع شود حقيقت 

سينما پوشيده خواهد ماند.4
مي توان گفت كه اين راهكار تا حدودي ما را به گونه 
رمان مطلوب نزديك مي نمايد ولي اين تمام مســئله 
نيســت و به نظر مي رســد كه اگر فقط پايبندي به 
واقعيت خارجي مدنظر باشــد، فقط نوعي داســتان 
مستند گونه شكل مي گيرد كه مؤلف نهايتاً از تركيب 

اين واقعيت ها به يك طرح داستاني مي رسد.
ولي آيا اين نهايت كار است؟ آيا در اين صورت مي توان 
جوهر رمان را شناخت و بر تســخير آن تفوق يافت؟ 
آيا رمان مطلوب فقط تركيبي از واقعيات خارجي بايد 
باشد و نمي توان رمان و داســتاني نگاشت كه زاييده 
انديشه و خيال نويســنده باشد؟ آيا مؤلف اثر مي تواند 
با تكيه بر خيال و فكر و شــهود خويش دست به خلق 
داستان زند؟ آيا واقعيت فقط همان است كه به چشم 

ظاهر مي آيد و در بطن آن حقيقتي جريان ندارد؟
پاســخ اين ســؤاالت را بايد در نگاه حكمي و عرفاني 
برخاسته از حقيقت دين جســتجو نمود. شايد بتوان 
گفت كه پاسخ اين پرسش ها همان روزني است كه ما 
را براي نفوذ به جوهر رمان ياري رسانده و عطف نظر 
در آن منجر به تسخير رمان و درنهايت تسخير يكي از 

ذاتيات سينما مي گردد.
پس در اينجا بايد در معناي حقيقت و نســبت آن با 
واقعيت بيروني عالم تأمل نمود. سؤال اصلي در اينجا 

آن است كه حقيقِت عالم هستي چيست؟

حقیقت عالم
در نظرگاه حكمي و با ديده اهل معرفت تمامي عوالم 
وجود و اشياء هستي، جلوه ظهور مشيت و اراده الهي 
است كه در قالب تعينات و مظاهر خلقي تجلی يافته 
است. بدين معنا كه حضرت حق بااراده و مشيت نافذ 
خود دســت به خلقت و آفرينش تمامــي موجودات 
هستي زده اســت و هر يك از اشياء و موجودات عالم 
به نحوي نشانه و جلوه اي از ذات مقدس حق هستند.5 
»خلق اهللَّ المشيۀ بنفسها ثم خلق الشياء بالمشيۀ.«6 
مراد از »مشّيت« مشّيت فعلّيه است كه عبارت از 
»فيض منبسط« اســت. و مراد از »اشياء« مراتب 
وجود است كه تعّينات و تنّزالت اين لطيفه است. 
پس، معنی حديث چنين شــود كه خدای تعالی 
مشّيت فعلّيه را، كه ظّل مشّيت ذاتّيه قديمه است، 
بنفسها و بی واسطه خلق فرموده؛ و ديگر موجودات 

عالم غيب و شهادت را به تبع آن خلق فرموده.7
پس خلقت و ربوبيت تمامي اشــياء و موجودات عالم 
با هر مرتبه وجودي و همچنين نظام علّي و معلولي و 
ترتيب و توالي حوادث و وقايع وجودي و عيني توسط 
مشيت الهيه رقم مي خورد. و قواعد و قوانين طبيعت 

و نظام خلقت و روابط و قوانين حاكم بر انســان ها و 
جوامع و تمدن ها و ... همگي بر طبق سنت های الهي 
رقم خورده كه داراي حقيقت نفس االمري ثابتي بوده 
كه ظل مشــيت ذاتي الهي، ساري و جاري در تمامي 

موجودات عالم هستي است.
» ... َفَهْل يَْنُظُروَن إاِلَّ ُسنََّت اْلَوَّليَن؟

ِ تَْحوياً«8 ِ تَْبدياً َو لَْن تَِجَد لُِسنَِّت اهللَّ َفلَْن تَِجَد لُِسنَِّت اهللَّ
واقعيت خارج »آيينه مشــيت خدا« است و اگر 
هنرمند اهل حق باشد، مي تواند »حقيقت« را در 
آن ميان بازيابد و »واقعيت« را براي رســيدن به 

حقيقت بشكافد.9

حقیقت رمان
با رجعت بصري بر ماهيت داســتان و رمان و نظري 
ژرف در تحليــل آن مي توان گفت كــه رمان نيز در 
حقيقت داراي مشيت و اراده فعالي است كه وقايع و 
حوادث داستان را به صورت علي و معلولي و با ترتيب 
و ترتب و توالي خاصي در كنار هم قرار داده و مخاطب 

را به نتيجه و نتايجي مي رساند.
مؤلف در حقيقت يك عالم و نظام جديد را با اجزائش 
مي آفريند. او در اين حال مظهر اسم خالق و صانع الهي 
گشته و دست به خلقتي جديد در عالم مثال و خيال 
خويش مي زند كه ابتدا در صور مثالي ذهن و خيالش 
ظهور يافته و پس از نگارش نيــز در كالبد كلمات بر 
صفحات كاغذ ظهــور مي يابد. آنچــه در اين خلقت 
مهم اســت مشــيت و اراده خالق اثر در خلق صور و 
شخصيت ها و چينش وقايع و حوادث و ترتيب و ترتب 
و توالي آن هاست. پس مي توان اذعان نمود كه مشيت 

و اراده نويسنده، جوهره خلق داستان و رمان است.

طریقت تسخیر
حال كه به شناخت جوهر رمان پي برديم سؤال اين است 

كه كيفيت و نحوه تسخير جوهر و ذات آن كدام است؟
در پاسخ بدين ســؤال بايد گفت كه سرِّ آن دريافتن 
نســبت مشــيت مؤلف با مشــيت الهي از يك سو و 

شناخت قابليت عالم خيال انسان از سوي ديگر است.
بايد گفت كه مشــيت و اراده الهــي از طريق خليفه 
خداوند در عالم و انســان كامل، در تمامي هســتي 
ســريان يافته و جاري مي گردد و او مشيتش هم افق 
با مشيت الهي اســت. ازآنجاكه خليفه الهي در مسير 
سلوک خود، از ظلمات عالم به مقام قرب حق رسيده، 
پس اراده اش در اراده حضرت حق فاني گشته و آنگاه 
مجاي ظهور اراده و مشــيت الهي مي گردد و شمس 
حقيقت از افق وجودي او طلوع نموده و تمامي عوالم 
وجود را اشــراق مي نمايد. او در اين حال به مرتبه اي 
مي رسد كه وجود و خلقت تمامي موجودات عالم - به 

اذن الهي - به واسطه وجود او صورت مي پذيرد.10  
البته بايد متذكر شــد كه اين امــر اصالتاً مختص به 
انسان كامل بوده و بالعرض به اوصياء او و اولياء الهي 

در هر عصر و زمان بازمي گردد.
وضع هر انساني نسبت به عالم خيال خود نيز همين گونه 
است و عالم خيال هر كس نيز عرصه ای است كه قابليت 
آن را دارد كه شخص هرلحظه اراده  كند مي تواند صورتي 
مثالي در ذهن خود خلق نمايد. البته بايد گفت كه عالم 

خيال عالم اطاق اســت و محدوديت های عالم ماده و 
ملك را ندارد برخاف جهان ماده كه عالم تقييد است و 
تمامي آنچه در عالم خيال تصور گشته نمي تواند در عالم 

ماده به طور كامل ظهور يابد.
ولي مؤلف داستان با خلق داستان در عالم خيال و تعين 
بخشيدن به صورت مثالي آن در عالم خارج و در قالب 
كلمات مي تواند بر محدوديت عالم ماده فائق آيد. ولي 
بايد قواعد تكويني عالم ماده را در نظر داشته و داستان 
را بر طبق آن هــا ايجاد نمايد كــه در غير اين صورت 

داستانش تخيلي و فانتزي بوده و زاييده توهم و خيال 
متصل اوســت كه اين نگاه از داســتان به سبك رئال 

فاصله گرفته و به سورئاليسم 11 گرايش خواهد يافت.
بر اين اساس اگر مؤلف داستان و رمان نيز در سلوک 
خود با عمل به شــريعت در مســير طريقــت به قله 
حقيقت دست يافت و توانست دست از اراده و تمنيات 
و توهمات شخصي و نفساني خود شسته و اراده اش را 
در اراده و مشــيت حق فاني نموده و يا به آن نزديك 
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نمايد، آنگاه مي تواند چون خليفه  الهي در عالم وجود، 
او نيــز در عالم خيال خويش مبعوث گشــته و چون 
خليفه اي دست به خلق صور و وقايعي بديع  زند. البته 
شهود مشيت حق و معرفت بر آن توسط شناخت وقايع 
بيروني عالم كه جلوه گاه ظهور مشيت الهي هستند و 
پي بردن به باطن و تأويل آن ها نيز در تكوين شخصيت 

و انديشه مؤلف اثر نقش بسزايي دارد.
اين نكته، حقيقی است كه شــهيد آويني در بحث از 

سينماي مستند بدان اشاره مي نمايد: 

همه آنچه كه در عالم تحقق مي يابد، به مشــيت 
مطلقه خداوند بازمی گــردد - بالذات يا بالعرض؛ 
زيبايي ها بالذات و زشتي ها بالعرض - و لكن فعل 
هنري از آن جا كه به وســاطت »صفت خاقيت 
روح خدايي انســان« انجام مي گيرد، عين حسن 
و بهاء حضرت حق است و بر اين اساس، مي تواند 
در نظام احسن عالم »جذب« شــود و بالذات به 
خاقيت خدايي منتســب گردد. روشن است كه 

اين مطلب تحقق نمي يابد مگر با فناي هنرمند در 
خدا. هنرمند بايد »آيينگي« بداند ... كه آيينه از 
خود هيچ ندارد و هرچه هست، آن وجود حقيقي 

است كه خود را در آيينه مي نگرد.12 
در اين حال شــايد بتوان گفت همان گونه كه شاعر با 
نوعي اشــراق و الهام مفاهيم عاليه را در قالب كلمات 
و لغات و با نظم شعري بيان مي نمايد، مؤلف داستان 
و رمان نيز با دريافت اشــراقي خــود از حقايق عالم 
توسط اراده و مشيت حقاني خود دست به خلق عالم 
جديدي با وقايــع و صور و اجــزاء آن در عالم خيال 
خويش زند كه منجر به خلق نوعي »داستان اشراقي« 
گردد كه شــايد بتوان از رهاورد اين فرآيند روزني به 

تكوين »سينماي اشراقي« گشود.
پس درصورتی كه مشــيت و اراده نويسنده در داستان 
مطابق مشيت الهي بوده و ســنت های الهي جاري در 
عالم هســتي را نقض ننمايد؛ داســتان و رماني ديني 
پديد آمده است و در غير اين صورت داستان غيردينی 
و نفســاني خواهد بود هرچند درباره دين و عبادات و 
اعتقادات ديني باشد. ماک تشخيص و صحت آن هم 
مطابقت و تناظر وقايع و حوادث داســتان و نسبت و 
ترتيب و توالي علي معلولي ميان آن ها با سنت های الهي 
جاري در عالم وجود و وقايع بيروني عالم كه فعل الهي 
است می باشد. كه علم به آن ســنن و وقايع بيروني يا 
از طريق آيــات و اخبار و يا از طريق عقــل و فكر و يا 
از طريق حس و تجربه حاصل مي گردد. بر اين اساس 
قصص قرآن نيز خود حكايتي است از فعل الهي كه در 

عالم وجود تحقق يافته و توسط خالق اثر بيان مي شود.
اگر تاريخ را خاف رســم معمول، سير از مبدأ تا 
معاد و مبتني بر مشيت مطلقه حضرت حق معنا 
كنيم، قصص قرآن نيز چون به سنن و ادوار تاريخ 
و مبدأ و معاد عالم اشــاره دارند، داراي واقعيتي 

تاريخي خواهند بود.13 
البته بايد متذكر شــد كه توقع آنكــه از حاصل اين 
فرآيند لزومــاً و به طور مســتقيم داســتان و رماني 
خلق گردد، توقع خامي اســت بلكه بايد گفت كه از 
حاصل اين اشراق مي توان ايده و خط كلي داستان و 
ساختار اصلي روايي آن را خلق كرد كه به عنوان ماده 
و پي رنگ داستان مي باشــد. ساختار درواقع چون نخ 
تســبيحي اجزاء داســتان را در خط سيري مشخص 
كنار هم قرار داده و مخاطــب را همراه خود مي كند 
و تا ساختار شــكل نگيرد، داستان و به تبع آن رمان و 

فيلم نامه انسجام صحيحي نخواهد يافت.
ســاختار مهم ترين عنصر فيلم نامه است. نيرويي 
است كه همه چيز را كنار هم نگه مي دارد. اسكلت، 
ستون فقرات و شالوده است. بدون ساختار، داستان 

نداريد و بدون داستان فيلم نامه ای نخواهيد داشت.
... فيلم نامــه بــدون ســاختار، فاقد خط ســير 
داستاني است، گيج و گول دور خود مي چرخد و 
خسته كننده مي نمايد، كار نمي كند، جهت ندارد 

و رو به تكامل نمي رود.14  
ولي بايد براي تبديل ساختار اصلي به يك داستان و 
رمان كامل، بر قواعد و تكنيك و فرم داستان نويسي و 
رمان نگاری كه به منزله صورت آن است تسلط يافت. 
قابليت قابل كه - مؤلف اثر مي باشــد - در خلق صور 

داستان و تبديل ايده آن به قصه و رمان هيچ گاه نبايد 
مورد غفلت واقع گردد و شخص بدون تسلط بر فرم و 
قالب و تكنيك الزم براي نگارش داستان و رمان هرگز 

نمي تواند به اين مهم دست يابد.
اين نكته را شهيد آويني در باب شعر تذكر داده است 
كه قابل تعميم به ديگر هنرها ازجمله رمان و داستان 

نيز مي باشد:
اين آيينگی و قابليت، شرط الزم است، اما شرط 
كافی، مهارت شاعر اســت و استاديش در كام و 
بيان. شــعر »روحی« دارد كه در »جسم كام« 
تمثل می يابد و »بيان« مي شــود و اما هنر شاعر، 
يكی در آن اســت كه روحش در مقام و مرتبه ای 
باشــد كه بتواند »مظهريت روح القدس« را قبول 
كند و ديگر آنكه سخن را بشناسد. سخن شناسی 
شــرط كافي اســت و سخن ناشــناس هرچند 
اندرونش انباني باشد از معناي شعر، اما ازآنجاكه 
تكلم به زبان شــعر نمي داند، حكايت او، حكايت 

همان گنگ خواب ديده است.15 
ولي همان طور كه قبًا ذكر شــد اين ماده و ساختار 
كلي اثر اســت كه بايد به فرم و قالــب و تكنيك آن 
شــكل بدهد و محتوا نبايد مســيَطر فرم باشد و بايد 
نقشي فعال در تكوين و تعيُّن فرم داشته باشد. و شايد 
دور از انتظار نباشد كه روزي بتوان از ماده و محتواي 
اين دريافت اشــراقي به صورت و قالب و فرم  جديدي 
در نگارش داستان و رمان دست يافت چراكه ساختار 
و پي رنگ، نقشي اساسي در تكوين و خلق داستان و 

رمان به عهده دارد.
ايــن نكتــه ای اســت كــه ارســطو نيــز در كتاب 

»بوطيقا16«ي  خود بدان اشاره دارد:
درواقع توانايي طراحي صحيــح پي رنگ يا خلق 
ساختار داستاني قوي، استعداد كمي نيست، و به 
نظر ارسطو نتيجه كمال و پختگي نويسنده است:  
... تازه كاران در مورد گفتار و شخصيت ها زودتر به 

موفقيت مي رسند تا در مورد ساختمان داستان. 
ازنظر ارسطو مهم ترين جنبه نويسندگي، طراحي 

پي رنگ يا خلق يك ساختار محكم است.17 
الزم به ذكر است كه توجه به اين منظر و تكميل آن 
شايد بتواند بابي جديد در عرصه نقد محتوايي داستان 
و فيلم از منظر ديني بگشايد. نكته اي كه غالباً مغفول 
واقع شده و معموالً در نقد فيلم از منظر دين، به نگاه 
حداقلي فقهي بسنده گشــته و رعايت يا عدم رعايت 
ظواهر شــرع در فيلم ماک نقد ديني قرار مي گيرد. 
ولي بر اين مبنا ممكن است فيلمي تمامي ظواهر شرع 
را رعايت نمايد ولي چون وقايع آن خاف سنت های 
الهــي و قوانين حقيقي عالم اســت فيلمي غيردينی 

به حساب آيد و برعكس.
البتــه واژه »برعكــس« در عبــارت فــوق نبايد با 
ساده انديشي مورد سوءاســتفاده قرارگرفته و موجب 
افراط وتفريط در اين مسئله گردد. بلكه بايد با تبيين 
دقيق نسبت و رابطه نگاه ِحكمي و نگاه فقهي - كه در 
اينجا منظور فقه به معناي مصطلح امروزي است كه 
به آن »فقه اصغر« اطــاق مي گردد - به يك تحليل 

جامع در اين زمينه دست يافت.
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رمان و ظهور انقالب اسالمي
همان گونه كه ذكر شد شكل گيري شخصيت فكري و 
مشيت مؤلف رمان نسبت مهمي با وقايع بيروني عالم 
دارد كه جلوه گاه ظهور مشــيت الهي است. يكي از اين 
وقايع، ظهور پديده اي به نام انقاب اســامي است كه 
جلوه ظهور مشيت حق توسط مردي است كه در سلوک 
خود توانســت افق اراده اش را تابع اراده الهي نموده و از 
اين رهگذر دست به تحولي شگرف در نظام عالم وجود 

زده و دوران جديدي را پيشروی چشم بشريت بگشايد.
اكنون در سراســر جهــان، همــه ارواح منتظر 
دريافته اند كه عصر تازه اي آغازشــده است. با اين 
عصر تازه انســان تازه اي متولد خواهد شــد -كه 
شــده اســت- و او روايت تازه اي از چگونه بودن 
خويش بازخواهد گفت. اگر قرار باشــد كه رمان 
تحول يابد -و چاره اي هم جز اين نيست- تنها از 

اين طريق است، از طريق تحول »من«.
... انسان با تحولي كه به تبع انقاب معنوي اسام 
در جهان ايجادشده اســت وضع تازه ای در برابر 
هســتي خواهد يافت. »من«، يعنــي » كيفيت 
حضور انسان در عالم وجود« است كه ديگرگون 
خواهد شــد و اگر ايــن ديگرگونــي در ادبيات 
بازگويي شود، بايد منتظر بود كه ادبيات داستاني 
تسليم تحولي عظيم حتي در ُفرم و قالب بشود.18  

اين واقعه باشك در تحول و تعالي انسان هايی كه در 
مسير تكاملي آن قرار گيرند تأثيري مستقيم داشته 
و بر انديشه و خيال و مشيتشــان سايه مي گستراند. 
مؤلفان داســتان و رمــان نيز از اين قاعده مســتثنا 
نبوده و اگر با بروز اين تحول، اراده و مشيتشــان در 
خلق داســتان تعالی يافته و بر فرم و تكنيك آن نيز 
غلبــه يابند، اميد اســت كه بتوان با تســخير جوهر 
رمان، شــاهد رويش جوانه هاي رمان ديني و انقابي 
-به عنوان يكي از ذاتيات ســينما- بود و شايد بتوان 
گفت در صورت حــدوث اين پديده يــك گام بلند 
در جهت نزديك شــدن بــه خلق ســينماي ديني 

برداشته شده است ...
بايد از ميان انسان هايی كه تحول معنوي انقاب 
اسامي را به جان آزموده اند و جوهر رمان را نيز 
شناخته اند كســاني مبعوث شوند كه اين وظيفه 
را بر عهده گيرند و نبايد انتظار داشــت كه نتايج 
مطلوب به آســانی و بی زحمت و ممارسِت بسيار 
فرا چنگ آيد. رســوالن انقاب بايد به » جوهر « 
رمان دســت پيدا كنند نه » فرم و قالب « آن؛ و 
البته ازآنجاكه اين روزگار، روزگار اصالت روش ها 
و ابزار است، بدون ترديد تا جوهر رمان مسّخر ما 
نشود ُفرم و قالب آن نيز به چنگ ما نخواهد آمد. 

و اين سخن در باب ديگر هنرها نيز صادق 
است.19 
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همایش »حکمت هنــر انقالب«، در روزهای 
دوم و ســوم اردیبهشــت ماه ۹۳، به همت 
کارگروه فرهنگ و تمدن موسسه اشراق، در 
سالن سوره حوزه هنری برگزار شد. در روز 
اول این همایش، »دکتر مجید شاه حسینی« 
به ایراد سخنرانی در باب »یونانی مآبی از هنر 
دینی« پرداختند که متن این سخنرانی، در 

ذیل آمده است:
... عنوان بحث هســت »ضرورت يونان زدايی از 
هنر دينی« و دليل انتخاب اين موضوع اين است 
كه در ترم جاری به دليل اين كه موفق نشــديم 
بنا به معذورات زمانی و پيش نيازهای آموزشــی 
و ضــرورت طرح مســائل جديــد و همه ی اين 
داليل كه مكتب شناســی را به عنوان يك مبحث 
اســتراتژيك در اين ترم خدمت دوســتان ارائه 
كنيم و جای خالی آن را در كاس های مشتركی 
كه بين پايه های مختلف هنرجويان حوزه، كامًا 
حس می كنيم، بنده ضرورت دانستم كه با منظر 
همايــش حاضر و نيــاز موجود كــه داريم، يك 
جمع بندی ســريع و فشرده از مقايسه ی 
هنر يونانی بــا هنر دينــی و مبنا، 
اصول و غايات اين دو را در اين 
جلسه خدمتتان تقديم كنم 
با ذكر مصاديقی و معرفی 
كتابــی كــه درواقــع، 
مجموعاً بشــود بخشی 
از آنچــه ايــن تــرم، 
آن  عرضه ی  به  موفق 
نشديم و اگر عزيزانی 
كــه  هســتند  هــم 
به صــورت آزاد در اين 
جلسه تشــريف آوردند 
و از اســاتيدی كــه قرار 
را  مباحث  اين  حاال  نيست 
نه از باب مســتمع و هنرجو، 
بلكــه از منظر اســتاد بررســی 
بفرمايند، تــاش كردم كــه منابع 

بحث را هم تقديــم حضور كنم تا اگــر مايل به 
مطالعه و تحقيق بيشــتری بودند، اين منابع در 

اختيارشان باشد.
كتابی كه در اين جلســه به آن اشــاره دارم و به 
همراه آوردم، كتاب خيلی در دسترســی نيست؛ 
يك نوبت ظاهــراً ترجمه و چاپ شــده، بعد هم 
ديگر بنا به داليلی كــه در ادامه متوجه خواهيد 
شد، چاپ نشده اســت. خيلی هم قابل توصيه به 
افراد غير محقق كــه دغدغه تحقيــق عميق در 
مباحث حكمی دينــی ندارند، نيســت و اصوالً 
مبانی هنر، اســطوره و ديــن را به صورت عميق 
واكاوی نمی كنند. ولی در جمع فضا می شــود 
از اين كتــاب، نام بــرد و اين كه چــرا به عنوان 
كتاب محوری اين جلســه معرفی می شــود، از 
باب عبرت هايی اســت كــه می تــوان گرفت و 
شايد ســتون فقرات بحث ما اين بار معطوف به 
اين كتاب باشــد. اگر خاطر شــريفتان باشد، در 
همايش ديگری كــه موضــوع آن »هنر دينی« 
بــود و جلســه ی پيش خدمت دوســتان بوديم، 
كتاب »سی وشــش وضعيت نمايشــی«، نوشته 
»ژرژ پولتيرا« موردبررســی قرار داده بوديم كه 
مربوط به آن جلســه بود و اين كتاب »شاخه ی 
زرين پژوهشــی در جادو و دين« اســت، تأليف 
آقای »جيمز جورج فريزر«، نويســنده و محقق 
انگليســی كه ايــن مبانی كه در جلســه مطرح 
می كنم، خيلی هايش در ايــن كتاب، قابل يافتن 
است و اين كتاب اگر معرفی می شود، نه به دليل 
تأييد محتوای آن بلكه به دليل اين اســت كه در 
نيمی از بحــث ما كه معطوف به ريشه شناســی 
هنر يونانی اســت، اين كتاب می تواند كمك كند 
و بيافزاييد بــر اين منابع كمكــی ديگری را كه 
نام می برم: »ايلياد و اوديسه« هر دو از »هومر«، 
....... و كتاب »زوايای تاريــك حكمت« و نهايتاً 
كتاب »سی وشــش وضعيت نمايشی« كه به آن 
اشاره شــد. اين ها منابعی اســت كه ما در بحث 
يونان شناســی و تبار شناســِی هنــر يونان از آن 
نام می بريم؛ در نــگاه هنر دينی هــم طبعاً نياز 

بــه منابعی داريم، قرآن كريم ســيره ی اهل بيت 
و روايات آن بزرگــواران و كتاب بزرگان دين در 
اين ساحت و ســخنان آن ها، فرمايشات حضرت 
امام)ره(، منشور شريف هنرمندان، در سال هزار 
و سيصد و شــصت وهفت، كه غايات هنر دينی و 
هنر انقاب اســامی را بيان می فرمايند و كتاب 
شــريف و پرقيمت »دغدغه هــای فرهنگی مقام 
معظم رهبری« و كتاب عامه ی بزرگوار، آيت اهلل 
جوادی آملــی در مبادی هنر دينــی در زمره ی 
متون ديگری است كه در تبارشناسی هنر دينی 
به عنــوان منبع بحث در آغــاز خدمتتان معرفی 

می كنم؛ و اما اصل بحث.
چرا بايــد از ضرورت يونان زدايــی از هنر امروز 
ســخن گفت؟ شــايد به اين دليل كه يونان در 
فضــای دانشــكده های هنری مــا آن همه مهم، 
محتــرم و بگذاريد بگويم مقدس شــده كه نياز 
داريم از تابوشــكنی يونان شــروع كنيم. امروز، 
هر دانشــجوی رشــته ی هنر در هر جــای دنيا 
كه مبانی حكمی فلســفی هنر را می كاود، نقش 
يونان را بسيار برجســته می بينند و سؤال اصلی 
اين است كه مگر يونان كجاســت و مگر مبانی 
حكمت و هنــر يونانی كه بنيان هنر امروز جهان 
غرب قرارگرفته و به تقليد از همه ی رشــته های 
وارداتی و تقليدی به همين صورت هم به كشور 
ما واردشــده و طبعاً در دانشكده های هنر ما اين 
مبانی تدريس می شــود. امروز بسياری از گله ها 
كه مــا از ســينما، تلويزيون و هنرهــای ديگر 
داريم، درواقع گله هايی است كه از يونان و هنر 
يونانی داريم و هيچ وقت فرصت نشده تا در يك 
بحث مقايســه ای و عميق داليل اين شكايت و 
ناخرســندی را به شيوه ی مبســوط ابراز كنيم. 
حقيقت اين اســت كه امروز در كشور ما، بيشتر 
يونان را به واســطه ی فلســفه ی آن می شناسند 
به واســطه ی  و گاهی می ســتايند و همين طور 
اوليه ی هنر، شــامل درام، پيكرتراشی،  مفاهيم 
تئاتر، موســيقی و نقاشــی را  معطوف به يونان 
می دانند و ازاين جهت، يونان در دانشــكده های 

گفتاری از »دکتر مجید شاه حسینی«

 یونان زدایی از هنر دینی

ریشه یابی انحرافاتی که هنر و ادبیات فارســی را کاماًل نامحسوس و پنهان، وارد فرآیند سکوالرســازی می کنند، می تواند در اصالح هرچه 
سریع تر آموزش و تولید آثار در این حوزه راهگشــا باشد، چه این که در شــرایط کنونی، حتی هنر مندان  انقالبی نیز به طور ناخودآگاه وارد 

این فرآیند شده و از تأثیرات آن غافل اند.
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ما بســيار برجســته و مهم شده اســت. در باِب 
سی وشش وضعيت نمايشــی معروف برگرفته از 
متون يونانــی پيش ازاين صحبــت رفت و قصد 
تكــرار آن را در ايــن همايش نــدارم.  همه ی 
اين هــا را وقتــی در كنــار هــم می گذاريم، به 
يك مجموعــه ی كلی می رســيم كــه درواقع، 
مجموعه ای ا ســت از باورها، اصــول، هنجارها و 
مبانی ارزشــی هنر يونانی كه تا امروز در ساحت 
هنر جهان فرمانروايی كرده و ســهم ساير اقوام 
كه آن ها هم قاعدتاً اصــول دراماتولوژی خود را 
داشــته اند و مبانی هنر متعلق به خود را، سهم 
آن ها در اين عرصه بســيار ناچيز است. حقيقت 
اين اســت كه بعد از وقوع انقاب اسامی ايران، 
ما با هنر هم رفتاری مشابه رشته های تخصصی 
و ســاينتيفيك داشــته ايم و مبانــی و متونــی 
كه عمدتاً تصميم گرفته شــد كــه حتی بعد از 
انقاب اســامی در دانشــگاه های مــا تدريس 
بشــود، عمدتاً همان متون غربی بــود و به تبع 
آن، ما زيبا شناســی و تعاريف يونانی را بی آنكه 
حتی اندكــی تأمل كنيم، در ســاحت هنر خود 

پذيرفتيم.
 در اين بحث مقايســه ای، سعی خواهم كرد كه 
اشــاره كنم چگونه اين ســهم پيش ازاين توسط 
افرادی كه لزوماً هم فكر ما نيســتند، در ساحت 

ادبيات هنر و ميراث مشترک اسطوره ی جهانی 
بررسی شــده بود. حتی ما به تجربه ی آن ها هم 
توجــه نكرديم و نتيجه همان وضعی ا ســت كه 
امروزه در آن به سر می بريم. نمی خواهم بگويم 
آنچه امروز در آن به سر می بريم، نقطه ی صفر 
اســت، يا آن چنان تاريك اســت كه می توان از 
آن گايه كــرد. اما به وضوح می تــوان ديد كه 
انقاب اســامی ايران به ميزان سی وپنج سال 
عمری كه پشــت ســر گذاشــته، ميراث هنر 
دينی به ســاحت دنيا عرضه نكرده و من تصور 
می كنــم يكی از داليــل عقب ماندگــی در اين 
زمينه هنــر، هژمونی هنر يونانی اســت كه در 
بــاب آن مطالعه ی دقيق نداريــم، آن را بدون 
هيچ بحث و چالشــی پذيرفتيم و بعد، از كندی 
حركت قطار هنــر انقاب اســامی گله منديم 
و دليــل را نمی خواهيم بدانيــم. به كتاب آقای 
»جورج فريــزر« بازمی گردم؛ كســی كه خيلی 
از دوســتان او را به واســطه ی كارهای علمی و 
پژوهشــی می شناســند. او نام كتاب خود را از 
يــك گياه ســلطنتی كه در گلخانــه ی ملكه ی 
وقت انگلســتان ويكتوريا، به اين نــام خوانده 
می شــده، شــاخه ی زريــن گذاشــته و ظاهراً 
روابــط خيلــی نزديكی هم بــا ملكه داشــته 
و مــورد تفّقد او بــوده و لقب »ِســر«، از ملكه 

دريافت كرده و در رزومــه ی او می خوانيم كه 
درواقع، متولد هزار و هشــت صد و پنجاه وچهار 
در گاسكوی انگليس هســت و متوفی به سال 
هزار و نه صد و چهل ويــك و درواقع، عمر خود 
را بر ســر مطالعات تطبيقی در ريشه شناسی و 
تبارشناســی  اديان و اساطير سپری كرده و بعد 
آمده در مجموعــه ای ســيزده جلدی و مفصل 
اين نتيجه ی مطالعــات تطبيقی خود را عرضه 

داشته است. 
نام اين مجموعه كامًا گوياســت و به نوعی به ما 
می گويد كه او سعی داشــته چه چيزی را اثبات 
كند. »شــاخه ای زريــن، پژوهشــی در جادو و 
دين«، چرا حتی جــادو را مقدم بر دين نام برده، 
اين ســؤال اصلی اســت كه قاعدتاً كسانی بايد 
پاسخ اين ســؤال را دريابند كه امكان مطالعه ی 
هر ســيزده جلد كتاب را داشته باشــند. امروز 
تا آنجــا كه من اطــاع دارم، اين ســيزده جلد 
در دســترس نيســت، يا الاقل در دسترس همه 
نيســت؛ و آن چيزی كــه از آن كتــاب موجود 
است، همين تك جلدی ا ســت كه در زمان خود 
او آمدند و به عنوان مانيفســت معرفت شناســی 
آن دوره، با نظــارت خود او از آن ســيزده جلد 
خاصــه كردند كه شــد ُمجلِّد موجــود. در آن 
كتاب كه اجــازه می خواهم فقط فهرســت آن و 
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بخشی از مقدمه اش را تقديم كنم، كامًا متوجه 
می شــويد كه آقای فريزر اصرار داشته بگويد كه 
بشر بر مبنای َوهِم بشــری خود از آغاز رازی را 
در عالم فرض كــرده و جهل خــود را از مبانی 
شــكل گيری علم و جهان ســاينتيفيك به علم 
ماورا نســبت داده و در اين نسبت به عالم ماورا، 
باورمنــد مفهومی به نام جادو شــده و بر مبنای 
منطق ضمير ناخودآگاه مشــترک جمعی، دست 
به خلقت اساطير مشترک بانام های متفاوت زده 
و فرآيند سفر از جادو به اســطوره، نهايتاً منزلی 
به نام دين بــوده و درواقع، چيزی نيســت جز 
همان باور قرين جهل بشر كه از جادو برخاسته، 
در اســطوره تكامل يافته و نهايتاً، در غالب دين 
ممّصل شده؛ يعنی كامًا تقدس زدايی از مفهوم 
دين! البته مصاديقی هم كــه آورده، خيلی زياد 
اســت كه در آن متن نخســتين در سيزده جلد 
كتاب قطــور گــردآورده بوده و در مقايســه ای 
تطبيقی از جادو خرافات و بعد مفاهيم اساطيری 
مشترک بين اقوام كه  باز صد قبر مفاهيم يونانی 
به باورهای عهديــن، عهد عتيــق و عهد جديد 
رســيده و گفته كه خب، پس شباهت های ميان 
اين ها آن  همه هست كه ما اين ها را يك مسير يا 

تداوم يك مسير بدانيم.
 زمان طرح ايــن تئوری كی بوده؟ درســت در 
وقتی كه انســان مغرور پايان قــرن نوزدهم، غّره 
به علم حصولی و جهان بينی، دعوی خدايی ســر 
داده بوده و برخی از فاســفه ی قرن نوزدهمی، 
درواقع مرگ خدا را رســماً اعام كــرده بودند 
و اين كه  دانش بشــر و بلوغ فكــری او به حدی 
رســيده كه نيازی به مفهومی به نام خدا نيست؛ 
عالم، ديگر دليلی ندارد كه مقدس باشــد، عالم 
مقدس، ماِل انســان جاهل بود. انســان وقتی كه 
عاقل شــد، چه نيازی دارد كه عالم را رمزآلود و 
رازآلود ببيند؟! تقدس مفهومی ا ســت كه انسان 
جاهل به آن متمسك و متوسل می شود، پس در 
دوره ای كه فاســفه ی جديد، علما و دانشمندان 
روز درواقــع از عالم راز زدايــی و الجرم تقدس 
زدايی كرده اند و نيازی به دين نيست، اين كتاب 
در آن دوره، به عنوان مانيفســت ايــن افراد قرار 
گرفت. قول مشــهوری  اســت كه می گويد برای 
هنرمندان همــان اهميتی را داشــت كه كتاب 
»ســير تطور انواع« داروين برای دانشمندان آن 
دوره داشته است. همان طور كه داروين آمده بود 
و به نوعی از ماجرای خلقــت تقدس زدايی كرده 
بود و به خيال خود، اين طور فهميده بود و اعام 
كرده بود كه بشــر نمی تواند مخلوق خدا باشد، و 
درواقع، بشــر از آغاز آفريده شــده باشد و با نگاه 
ترانسفورميســت كه او در عالم باب كرد، انسان 
را تداوم حيوانی نظير ميمون يا شامپانزه دانست 
و او هم تداوم موجودات ماقبل خود بود و ســير 
اين خلقت مــدام كامل كننده را تــا جلبك های 
كف اقيانوس های اوليه بــه عقب برده بود و بعداً 
معلوم شــد كه اين نظر، متعلق بــه خوِد داروين 

هم نيست و به برخی فاســفه ی ماقبل سقراط 
در يونان بازمی گردد كه باز اين ريشه ی يونانی را 

در اينجا ماحظه می كنيد.
وقتی كه فرضيــه ی داروين، مثــل يك بمب در 
پايان قــرن  نوزدهم منفجر شــد، وقتی كه كارل 
ماركس، جهان بينی الحادی و ماترياليستی خود 
را در همان ايام و رســماً نظامــی اجتماعی كه 
خدا در آن شأنيتی نداشــت و انسانی كه در آن 
می زيست باوری به خدا نداشــت، آمد و چنين 
دنيای بی خدايــی را در غالب يــك ايدئولوژی 
كامًا الحــادی و ماترياليســتی بيــان كرد. در 
همان دوره هم حاال كســی پيداشده كه از اين 
دو گمنام تر و به مراتب اگــر نگوييم مؤثرتر، ولی 
 به همان ميــزان از تأثير در تاريــخ هنر بوده و 
با نوشــتن اين كتاب كــه درواقع، مانيفســت 

هنرمندان آن عصر بود.
درواقــع، او حرفی را زد كه امروز، متأســفانه در 
ضمير ناخــودآگاه هنرمندان حتی در كشــور ما 
رســوخ كرده و باقی مانده. ســؤال اين است كه 
آيا آقای »جيمز جويس فريزر«، انســان ُمغرضی 
بود؟ آيا در نگاهش و يا در مقايسه اش بی انصافی 
كرده؟ آيــا مصاديقی كه بررســی كرده و چنين 
نتيجه ای از آن گرفته و الجــرم به مدلی از هنر 
الحادی غير متعهد و بدون مفهوم قدسی رسيده، 
آيا اين سير، سير غيرمنصفانه ای بوده؟ پاسخ اين 
است كه ما نمی خواهيم با ســوبژكتيويته ای كه 
نيت آقای فريزر را موردبررســی قــرار می دهد، 
وقت حضــار را بگيريم؛ بياييم بــه آبژكتمان، به 
ابژه ی او و كتاب او رجــوع كنيم تا ببينيم به چه 

نتيجه ای می رسيم.
اگــر او در ســاحت جــادو و اســطوره آن قدر 
پژوهشــگرانه برخورد كرده كه حتی درحالی كه 
ســتون فقرات بحث او يونان باســتان  است، به 
ســراغ اســاطير يونان باســتان رفته، به سراغ 
اساطير آفريقايی رفته، به آســيا سرک كشيده، 
به اروپا و نقاط ديگر اروپا رفته و سير و تفحصی 
كرده و اســاطير همــه را موردمطالعه قرار داده، 
اگر همين انصاف را درباره ی اديان الهی و اديان 
ابراهيمی هم به كار می برد، می توانستيم بگوييم 
كه بررسی او، بررسی منصفانه بوده است. منطقاً، 
بايد دين مبين اســام را هم بررسی می كرد كه 
نكرده و اين همان جايی  است كه می گويم شرط 
انصاف رعايت نشده؛  و كيســت كه نداند همين 
امروز هم كه به عهدين يا به كتاب مقدس، شامل 
عهد قديــم و عهد جديد تــورات و انجيل رجوع 
كنيم، كيست كه نداند پُر از مطالب تحريف شده 
اســت؟ برخاف نظر دوســتانی كه همين امروز 
معتقدنــد اين كتاب هــا تحريف نشــده و دعوی 
تدريس آن را دارند، در فضاهای هنری به وضوح 
می توان دريافت كه اين كتاب ها تحريف شــده اند 
و از مبنای اصلی خود دورافتاده اند. آنچه شــما 
در عهدين می بينيد، مفاهيم توحيدی نيســت؛ 
ردپای بســيار جدی اســاطير دروغ در آن ديده 

می شــود و باور دينی ما هم همين است. با اين 
رويكرد، معلوم است كه در مقايسه ی ميان متون 
اســطوره ای و متون مقدس با تعريــف عهدين، 

اشتراكات فراوانی پيدا خواهد شد.
در ســفر طوالنی از جادو به اساطير و از اساطير 
به كتب مقــدس موردقبول اديــان ديگر، طبعاً 
آقای فريزر مسئله را در حالت خاص طرح كرده 
و طبعاً به نتيجه ی مطلوب خود رســيده اســت. 
وقتی كه آب زالل نيســت و گل آلود است، سفر 
از خــاک تــا ِگل و از ِگل تا آب گل آلود، ســفر 
معقولی  است؛ يعنی اشتراكاتی كه همه ی اين ها 
كه خاک حل شده در آب است را شما می توانيد 
پيدا بكنيــد. اما، چــرا آب زالل در بررســی او 
نيســت  و از محققی مثل او كه به همه ی منابع 
انگلســتان  ســلطنتی  كتاب خانه ی  مطالعاتــی 
دسترسی داشته، بعيد بوده كه ضرورت اين معنا 

را درنيابد.
پس، او مســئله را در حالت خــاص حل كرده و 
عجيب تر از آن مقدمه ای اســت كــه بر ترجمه 
فارســی اين كتاب نوشته شــده؛ فقط بخشی از 
آن را می خوانم: »شــاخه ی زرين، يك پژوهش 
فرهنگــی تطبيقی وســيع در حوزه ی اســطوره 
و دين اســت، مؤلــف آن جيمز جويــس فريزر، 
اگرچــه معتقد و وابســته به ارزش های ســنتی 
جامعــه  بريتانياســت  و تحصيــات و تعليمات 
عميق كاسيك دارد، آنجا كه خودسرانه دين را 
چون پديده ای فرهنگی )خيلی واژه ها را درواقع 
مترجم با دقت انتخاب كــرده كه هم حرفش را 
بزند و هم مجوز پخــش را در آن دوره ی خاص 
و آن ســال خاص بگيرد( و نــه در متن الهيات 
بررســی می كند ُمدرنيست اســت؛ انتشار كتاب 
او تحّولــی در جامعــه  ی مطلق بينانه ی جامعه ی 
ويكتوريايی انگلستان كه شرح آن را در مقدمه ی 
ويراســتار كتاب خواهيد خواند بــا آن كه ارزش 
نهايی ســهم وی در عرصه ی مردم شناسی را هر 
نسلی از ما برآورد خواهند كرد، تأثير تحقيقاتش 
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در ادبيــات معاصــر اروپايی بی هيــچ ترديدی 
بســيار عظيم اســت.« بعد در تكريم اين كتاب، 
زرين،  دوران ساز  »شــاخه ی  می فرمايد:  مترجم 
اســت كه می  خواهد تقريباً وجه مشترک همه ی 
اديان ابتدايی را باهم و بــا اديان مدرن را چون 
مســيحيت به صورت مجزا نشان دهد.« به همين 
سادگی، مترجم محترم دســت به تقسيم اديان 
زدند؛ اديــان كهن، اديــان ُمدرن و بعــد اينكه 
مســيحيت، دين مــدرن اســت و وارد يك جور 
اين  دين شناسی تطبيقی شده اند! درواقع، دارند 

معنا را عرضه می دارند.
ادامه ی مقدمــه می گويد: »تز كتاب اين اســت 
كه تمــام اديــان در اصــل آيين هــای باروری 
بوده انــد، متمركــز بر گــرد پرســتش و قربانی 
كــردن ادواری فرمانروای مقدس« بــه واژگان 
توجه كنيــد؛ همه ی اديان در اصــل »آيين های 
بــاروری بوده انــد  متمركــز بر گرد پرســتش و 
قربانی كردن فرمانروای مقدس كه تجسد خدای 
ميرنده و زنده شــونده الوهيت خورشيدی بود و 
به وصلتی رمزی با الهه ی زميــن تن در می داد 
و هنــگام خرمن، می مرد و به وقت بهار، تجســد 
دوبــاره می يافت.« حــال چه خواســته بگويد؟ 
نهايتاً اين اســت كه يادها و باورهای نخســتين 
كه بــرای طبيعــت، توتم هايی قائل بــود و اين 
توتم ها را بعداً در غالب بُت تراشــيد و پرســتيد، 
 نهايتاً به دين رســيد به تعبير نويسنده كه حاال 
مترجم هــم دارد، همان را بيــان می كند و اين 
اديان، اديان كهن بودند و باز دوران مســيحيت 
كه می رســيد، درصدد اين اســت كه اثبات كند 
ماجرای مســيح)ع( هــم در تــداوم همين نگاه 
جادويی و اســطوره ای بود و مقايسه ی تطبيقی 
 او با مفاهيم اســطوره ای ماقبل مسيح)ع(، مورد 
تأكيد نويسنده ی كتاب است كه اينجا، تلويحاً با 
جماتی كامًا مبهم، مترجم دارد به آن ها اشاره 
می كند؛ و باز اين طــور می گويد كه فريزر مدعی 
ا ســت كه اين افســانه تقريباً عصــاره ی همه ی 

اساطير عالم است.
در بخــش ديگری از مقدمه ايــن كتاب، مترجم 
ادعــا می كند: »چــاپ اثــر او از همــان دم كه 
نخســتين نســخه های آن به فــروش رفت، در 
ميــان گســتره ی خواننــدگان در آن جامعه ی 
ميراث برنــده از ارزش هــای ويكتوريايی جنجال 
برانگيخت، كه عمدتــاً برانگيخته از نگرش فريزر 
به ماجرای مصلوب شــدن عيســی مسيح بود و 
جامعــه ی آن روزگار، آن را توهيــن به خداوند 
تلقی می كرد و فريزر مجبور شد اين فصل را در 
ويرايش ســوم كتاب، به بخش ضمايم آن انتقال 
دهد تا محتوای آن را نظری و حدســی بنماياند 
و در ويرايــش تك جلدی آن نيز، يكســره آن را 
حذف كــرد«. يعنی، خود مؤلــف -آقای فريزر- 
جرئت نكــرد بر اين باور كه مســيح)ع( را تداوم 
ماقبل مســيحيت می دانست  اسطوره سازی های 
و ايــن دروغ كه او نمی تواند پيامبر الهی باشــد، 
پافشــاری كند. اين را آمد از نسخه ی تك جلدی 

كه اســتخراج كرده بود از كتاب ســيزده جلدی 
خــود حذف كــرد، و مترجم باافتخــار می گويد 
كه: »اين فصل در ترجمه ی حاضر گنجانده شده 
است«! خدا رو شــكر! يعنی اين قدر مملكت، ما 
مملكت بازی بوده كه ايشــان مفتخر اســت كه 
آنچه خود آقای فريزر حذف كرده بوده، در سال 
هزار نه صد و بيســت ودو، ايشــان در اين كتاب 
آورده اســت! در آنجا متنی از خود كتاب به ياد 
می آيد: »اگر آزمون حقيقت با نمايش دســت ها 
يا سرشماری صورت می گيرد، نظام جادو خيلی 
بيش از كليســای كاتوليك حق دارد به شــعار 
مغرورانــه ی آنچه  همــه، هميشــه، در همه جا، 
بدان معتقدنــد به عنوان مدرک موثق و مســلم 
صحبت خود متوســل شــود.« ظاهراً كليســای 
كاتوليك، چنين شعاری دارد كه انجيل را و باور 
مســيحيت را با اين معرفی می كند: آنچه همه، 
هميشــه و در همه جا بــه آن معتقدند! و از قول 
فريــزر، در مقدمه ی كتــاب می گويد كه: »جادو 
خيلــی بيش تر برحق اســت كه ايــن را بگويد، 
چون مــن طبق مطالعــات تطبيقی توانســته ام 
اثبات كنم كه اين مســير از جادو به اســطوره و 
از اســطوره به دين  بوده است«! ممكن است اين 
بخش از مقدمه، دوســتان را خسته كرده باشد، 
ولی همــه ی راز ماجرا در اينجاســت كه چرا در 
كشــور ما ريشــه های هنر دينی اين همه مغفول 
مانده اســت؟ چون ما اين هنر ترجمه ای را وارد 
دانشــگاه های خودكرده ايم، ايــن را داريم امروز 
تدريــس می كنيم، اين گونه اســت كــه بی آنكه 
بدانيم بنيان های تدريس هنر ما يونانی ا ســت و 
اين باور يونانی را به عنوان قدر مشترک اين باور 

الحادی به كار می بريم.
چون سهم بيشــتر از همه متعلق به يونان است 
و اين يونان زد گی ا ســت كه موجب شده انقاب 
اســامی ايران با همه ی عظمت هــا و ظرفيت ها 
و پيشــرفت هايی كه داشــته و قاعدتاً در ساحت 
فرهنــگ و هنر هم داشــته، ســرعت كم تری را 
در اين ســاحت شــاهد باشــد. ما در اين عرصه 
خيلی بزرگوارانه، كه واژه ی درســت تر اين است 
ساده انگارانه مفاهيم آن ها را گرفتيم و در مبانی 
تئوريــك تدريــس می كنيم، بعد ســاده انگارانه 
ســؤال می كنيــم چرا وضع ســينمای مــا اين 
اســت؟ چرا ادبيات ما اين گونه اســت؟ هنرهای 
هفت گانه ی ما يك ايــرادی دارد، چرا نمی توانند 
ظرف خوبی برای پيــام دينی باشــند؟ بعد كه 
نااميد می شويم، به سراغ علمای فرماليست هنر 
می رويم و آن ها پدرانه ما را نصيحت می كنند كه 
ای فرزندان! مگر شــما نمی دانيد كه در هنر فرم 
همه چيز اســت؟! فرم عين محتواست، اصًا خوِد 
محتواست و با يك ســخنرانی قّرای فرماليستی 
مــا را می خواهند قانــع بكنند كه اصــًا از اين 
اسب، سواری نخواهيد. اين اســب به هر جا كه 
بخواهد و ذات آن اقتضــا كند، می رود. همين كه 
شــما مفتخريد به چنين اســبی رهــوار، زهی 
سعادتتان! اين كه به سوی مقصد دينی و مقصود 

دينی نمی رود، اصًا توقع بی جايی ا ســت!  شما 
چرا از اســب رهواِر هنر كه همه ی زيبايی آن به 
همان هنری بودن اســت، اين را می خواهيد كه 
به ســمت مقصدی هم برود كه آن مقصد دين 
اســت؟! حاال اصًا، خود اين مثال چقدر درست 
اســت كه »اسب و ســواركار« و »فرم و محتوا« 
و نسبت »دين و هنر«، اگر به اينجا وارد شويم، 
قاعدتاً دين با ذات انسان نسبت بسيار جدی تری 
دارد تا بــا مفاهيم عرضی ديگــر؛ ولی در مثال 
َعَرضی ســت  بگوييم كه دين،  قبلی می خواهيم 

كه می خواهيم به هنر تحميل كنيم و نمی شود.
اما عجيب اســت كه آقای جــورج فريزر معتقد 
اســت كه نه خير! جادو، ذات هنر است و خيلی 
ســاده اين را می پذيرد! اما پــای دين با تعريفی 
كه ما می گوييم وقتی كه می رســد، می گويد نه! 
مگر اين كه دين را تداوم جادو بدانيم و از جنس 
آن تداوم! نمی دانم چقدر توانســتم اهميت اين 
موضوع را به ذهن دوســتان منتقــل كنم كه ما 
از همين گام نخســت با تبارشناســی يونانی و 

هنر  ســاحت  از  يونانی  تعريــف 
مشكل داريم. اگر در كشور 

كه  كسانی  هستند  ما 
فلســفه ی  بر  مدام 

يونــان می تازند، 
-علی قدر 

بــر  مراتبهــم- 
داليلی كه دارند 
موضوع  اينجا  و 

بحث ما نيســت، 
می خواهــم  مــن 

ای كاش  كــه  بگويم 
ماقبل  فاسفه ی  مورد  در 

بيشــتر  قــدری  ســقراط، 
می گفتند و همه ی فاســفه ی 

يونانی را از ســقراط به بعد به 
معرفــی می كردند. فاســفه ی  ما 

ماقبِل ســقراط باور های عجيبی 
دارند كه معموالً در كشــور ما 

اين  برای  معرفی شده،  كم تر 
معنــا در ســر كاس های 
مكتب شناســی مــا كتاب 
»زوايــای تاريك حكمت« 
آراء  بــر  مبتنــی  را كــه 
هســت،  »پارامنديــس« 

معرفــی می كنيــم. جالــب 
»فيثاغــورس«،  از  كه  اســت 

فقط يك اصل رياضی در كشور ما 
تدريس شده و باورهای عجيب وغريب 

او كه مدلــی از نهان روشــی و تلفيقی از 
مسائل رازآلود و رمزگونه اســت را در كشور ما 
كمتر گفته اند. حقيقت اين اســت كه فلسفه ی 
يونــان، از جايی بــه عقب تر، به اســاطير پيوند 
می خورد و اساطير آن ها به شــدت المپی، جادو 
زده و جن زده هســتند. اين را پيش ازاين نيز در 
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عرايضمان تأكيد كرده ايم.
امــا دين، كجــای اين معادله اســت و انســان 
متديــن كجای ايــن معادله، بــرای اين كه اين 
تفاوت، باز بيشــتر بر ما معلوم بشود، خدمتتان 
عارضم كــه اگر بخواهيــم يك نــگاه اجمالی و 
گذرا به ريشــه های هنر يونان و اســاطير يونانی 
بياندازيم، قاعدتاً  با ايــن مفاهيم مواجه خواهيم 
شد، در نگاه يونانی هنر محصول الهاِم »آپولون« 
اســت، »آپولون« پســِر »زئوس« است. درواقع، 
پســر چندمنظوره و چنــدكاره ی »زئوس« كه 
چند مهارت دارد؛ بعضی او را رب النوع آســمان 
می دانند و خدای خورشــيد كــه »هليوس« به 
امر او، هرروز اســب های خود را كه خورشيد را 
بر ارابه ای می كشــد و به ميانه ی آسمان می برد؛ 
بعضــی معتقدند كه آپولون، تيرانداز زبردســتی 
ا ســت و بعضی معتقدند كه آپولــون، مظهر هنر 
است و موســيقی را او به »اورفئوس« تعليم داد 
و الهام هنــری از جانب آپولون اســت و برخی 
ديگر اين را هــم می افزايند كه مظهر پيش گويی 
و جادوســت و كاهن معبد ِدلفــی در يونان كه 
ُملهــم از جانب آپولون بــود، از همه ی كاهن ها، 
پيش گويی های قوی تری داشــت و بســياری از 
تراژدی های يونان، حــول پيش گويی های كاهن 
معبد دلفی صــورت می پذيرد، اين كــه مثًا به 
»اوديپــوس« می گويد يــا به پــدر اوديپوس،... 
می گويند كه پسری كه تازه از آن ها متولدشده، 
زمانی پدر را خواهد كشــت و با مــادر، ازدواج 
خواهد كــرد و هرچــه ايــن زوج و فرزند آن ها 
كه بعداً از طريق ديگــری »اوراكل« يا پيش گو 
)همين پيش گويی را به آن ها اعام كرده( از اين 
سرنوشــت تيره و تاريك می گريزنــد، نهايتاً باز 
اين سرنوشــت محقق می شود و آپولون است كه 

سرانجام پيروز می شود.

تقديری  نگاه  اين 
را شما می بينيد كه با هنر 
يونان گــره می خورد، چون 
ا ســت، هم  مظهر هردو يكی 
تقدير از جانــب آپولون می آيد، 
هم هنر، هم الهــام، هم قدرت و او 
تجلی همه ی اين هاست. اين كه می بينيم 

هنــر يونان اين قــدر بی رحم اســت، بی رحم در 
تراژدی های خود، به اين دليل است. من تعجب 
می كنم، می بينم تراژدی را كســانی در كشــور 
ما خيلی قرين تكريم الهــی و مقدس می بينند، 
تا جايــی كه حتی عظمتــی مثل عاشــورا را با 
آن مقايســه می كنند، كه اصًا اين طور نيســت. 
دوســتانی كه در مكتب شناســی در خدمتشان 
بوده ايــم، ايــن مطلــب را در مصاديــق فراوان 
ديده اند كه تراژدی، جدال نافرجام آدمی  است با 
تقدير، هرچه تــاش می كند با تقدير پيش گويی 
شــده از جانب خدايان بيش تر بســتيزد، بيشتر 
به منجاب آن فرومی افتد. ايــن جدال نافرجام 
انســان زمينی با تقدير آسمانی كه اجنه ی اُلمپ 
برای او رقم زده اند، تــراژدی را می آفريند، الجرم 
سری در زمين دارد و ســری در آسمان. جنگ 
انســان زمينی با آســمان اســت و تا دوره ای، 
انســان هميشــه در اين جنگ بازنده می شود، 
تا زمانی كه جاودانان يا همــان اجنه ی اُلمپ با 
انســان وصلت می كننــد و نيمه جاودانان متولد 
می شوند )حاال نيمه جاودانان می توانند اين وسط 
وســاطت كنند، گاهی به نفع زمينی ها و گاهی 
به نفع اُلمپ نشــين ها دخالت می كنند(. تئاتر در 
يونان ريشه ای عجيب تر دارد و به »ديونيزوس« 
می رســد، الهه يا درواقع رب النوع شعر و شراب 
و شيدايی و شــهوت. اين همه شــيندر؟؟؟ كنار 
هم جمع شــده تا موجودی را ترسيم كند نيمه 
انســان و نيمه جاودان كه پدر او »زئوس« است 
و ريشــه ی درخت تاک را به او نسبت می دهند 
و شــراب را او به بشر عرضه داشــته، باز به باور 
اسطوره  ای يونانيان و مراسم و آيينی كه هرسال 
در يونان به نام و به ياد او برگزار می شود و مدلی 
از كلبی مسلكی و شــهوت رانی بشری  است، به 
اســم آيين »ديونيــزوس« برگــزار می كنند. و 

ياللعجب كه رب النوع تئاتر هم هست!
موســيقی را در يــك روايت به آپولون نســبت 
می دهند و روايت ديگر بــه يكی از كيتانيت های 
المپ بــه نــام »منه موزينه«، مظهــر حافظه يا 
ممــوری و دختــران نه گانــه ی او »موز ها« كه 
مجموعاً ميوزيك يا موســيقی را پديد می آوردند 
و آن ها هســتند كه تحت تعليم رب النوع گاوسر 
كه نِی می نوازد، درواقع موسيقی را به بشر عرضه 

داشته اند. 
وقتی كــه بــه هنر هــای موجــود در كتــاب 
»بوطيقا« رجــوع می كنيــد، می بينيد كه چه 
تاشــی كرده تــا اين ريشــه ی ُدخانــی- اين 
ريشــه ی عجيب وغريب اســطوره ای- را تا آنجا 
كه می توانســته پاک كند و مدلــی از عقانيت 
يــا درواقــع، اســتدالل را عــرض بــدارد كه 
بازهم ريشــه  های  باشــد، ولی  قابل طبقه بندی 
اسطوره ای آن قدر هســت كه در آن كتاب هم 

می توانيد ردپايی از اين ريشه ببينيد.
تــراژدی گفتيــم، پــس كمدی چيســت؟  از 
كمدی هــم طبق همين تعاريــف يونانی، روابط 
مضحــك و زمينی انســان بــی ارزش و به دوراز 

سلطه ی خدايان قاهر اســت، كه به دوراز حيات 
زمينی خــود  به آن مبتاســت، ديگر از اراده ی 
قاهر خدايان خبری نيســت و انســان در روابط 
مضحــك زمينی خــود، تنها مانــده و اتفاقاً در 
اين تنهايــی، خوش بخت تــر اســت. جدالی با 
آســمان نيست، كنشــی و واكنشــی با آسمان 
ندارد و در روابط زمينی خود ســرگردان است. 
در تعريف ديگر به شــعر می رســيم، شعر را هم 
محصــول الهام و القاء آپولــون می دانند به جان 
شاعر و سراينده، همه جا شما يك الهام ماورايی 
و الهــام جنی داريد، انگار هنرمند هميشــه نياز 
به اين ارتباط دارد. هدف از اين هنر چيســت؟ 
گاهی  اوقات لذت خلســه، ازخودبی خود شدن، 
كه در متعالی ترين شــكل، ارســطو سعی كرده 
بانــام »كارتارســيس« از آن ياد كنــد، اما اين 
تعريف بســيار كمال گرايانه از مفهومی ا ست كه 
در هنر اســاطيری وجود داشــت، يعنی اصالت 
لذت. كليدواژه های هنر يونانی چيســت؟ تقدير 
ظالمانه ی خدايان، عصيان مقدس انسان قربانی 
برعليه ايــن تقدير، اصالت طغيــان خيانت، هم 
در  آسمان و هم در زمين، شــهوت رانی، هم در 
آســمان و هم در زمين. مفهوم روسپی مقدس، 
توتم پرســتی، طبيعت گرايی،  قربانی،  دوشيزه ی 
قتل، تجاوز، اصالت لذت، كه پيش ازاين گفتيم، 
شــكاكيت و نســبيت گرايی، اضطراب و دلهره، 

نژادپرستی هم در آسمان، هم در زمين.
و اين دنيای عجيــب و پر از دلهــره و خالی از 
خدا، ســتون فقرات هنر يونانی  اســت كه آقای 
فريزر در كتاب »شــاخه ی زريــن« تاش كرده 
در يك مطابقت بســيار ريز، از جادو تا اسطوره 
و از اســطوره تا دين را به همين روال، ترســيم 
و تصوير كنــد. خب، حاال نگاهی بــه هنر دينی 
كنيم؛ بر اساس منابعی كه در آغاز بحث در هنر 
دينی با تعريفی كه ما از دين می شناسيم، منبع 
الهام كجاســت؟ اهميت هايی كــه در اين هنر 
است، كدام ها هســتند؟ هنجارها و ناهنجاری ها 
چيســت و محصول اين هنر چيست؟ غايت اين 
هنر كجاست؟ اين ها سؤاالتی است  كه می بينيد 
در همه ی ايــن مصاديق با هنــر يونانی تفاوت 
جــدی وجــود دارد. می خواهم از منبــع الهام 
شــروع كنم؛ در هنر يونانی منبــع مطلق ارباب 
و ارواح المپ هستند، قوی ترين اپولون است در 
الهــام و ديگران هم اوراكل های خــود را دارند؛ 
منظور و مقصود از اوراكل، واســطه ای بشــری  
اســت كه قدرت دريافت الهام جاودانان را دارد 
و می توانــد آن را در غالب پيش گويــی يا الهام 
هنری بــه ديگران منتقل كند. پــس اينجا، نياز 
به واســطه وجود دارد و مردم برای دريافت اين 
الهام، ناگزير از تقديم قربانی هســتند، اين گونه 
كه هر جاودان المپی، معبدی به اسم خود دارد 
و اوراكل هايی كه مردم يا هنرمند، بسته به نياز 
خود و مقصد خود بايد بــرای او قربانی كنند تا 
بتوانند با آسمان ارتباط بگيرند، هنری باواسطه 
با آســمان در هنر دينی چيســت؟ الهام آسمان 



94

شه
دی
ان

سال بیست و یکم | شماره 455 | شهریور و مهرماه 1393اندیشه

باجان هنرمند، بی واســطه اســت و اين اهميت 
هنر دينی ا ست. در نگاه هنرمند دينی و متديّن 
او از آسمان باواســطه الهام نمی گيرد، اگر حتی 
واسطه ای هست، از جنس آســمان است، عين 
آسمان اســت، عين حقيقت است، حضرت رب 
از رگ گردن به او نزديك تر است. در توصيفات 
روايــی داريم كــه هنرمنــد متديــن و موحد، 
هنرمند مسلمان و هنرمند شــيعه، مستقيماً از 
روح القدس ُملهم است. بســيار بوده اند شاعرانی 
كه در محضر اهل بيت)ع( اشعاری خوانده اند كه 
مورد تشويق آن بزرگواران قرارگرفته اند و با اين 
جمله، شعر آن ها تأييدشده كه: »اين شعر از تو 
نبود، روح القــدس آن را بر زبان تو جاری كرد«، 
تفسير مفهوم روح القدس در شــأن بنده نيست 
و بنده آن قدر مهم نيســتم كه بخواهم تفسيری 
بكنم؛ به كام بزرگان كه رجــوع می كنيم و به 
ُمتقن دينــی می بينيم كــه روح القدس،  متون 
تجلی ملكوتی صديقه ی طاهره حضرت فاطمه ی 
زهرا سام اهلل عليهاســت. همان مفهومی كه در 
ســوره ی مباركه ی قدر از آن يادشده و روح در 
آنجا می دانيم كه روح االمين يا جبرئيل نيســت، 
روح القدسی ا ست كه بنا به تفسير، امر يك سال 
عالــم را بر جان ولــی آن عصر اعــام می كند، 
برنامه ی يك  ســال عالــم را پايين مــی آورد و 
اباغ می كند. اهل بيت)ع( از مادر خود دســتور 
يك ســال عالم را دريافت می كنند. روح القدس، 
مادر آســمان اســت، عين تقدس اســت، عين 
معنويت اســت، هنرمند می توانــد آن قدر پاک 
باشــد كه از جانب روح القدس به او الهام بشود، 
چه نياز به واســطه ی انسانی، چه نياز به معصيت 
قربانــی كردن يك دوشــيزه در معبد فان جن 

المپی؟ الهام بر جان پــاک هنرمنِد دينی جاری 
می شود.

اينجاست كه به بركت هفته ی فاطمی كه در آن 
به ســر می بريم، عرض می كنيم كه می توانيم در 
مناسبت هايی نظير اين، ضرورت های طرح الگوی 
هنر فاطمی را بررســی كنيــم. اين يك ضرورت 
اســت برای ما، و ترديدی در آن نيست وقتی كه 
هنرمند دينی به تأييد اهل بيت)ع(، الهام خود را 
از مفهوم عرشــی روح القدس می گيرد، توسل به 
وجود حضرت صديقه ی طاهره)س( معلوم است 
كه چه بركاتی بــرای هنرمند مســلمان خواهد 
داشت. گذشــته از منبع الهام، اهميت تزكيه در 
حكمت دينی  اســت؛ چيزی كــه در هنر يونانی 
ما از آن رد پايــی نمی بينيم. هنر يونانی از جنس 
تخنه يا تكنيك است؛ در اثر مداومت و ممارست 
و تمرين و تــا جايی هم عنايــات اجنه ی المپ 
حاصل می شــود، اما هنر دينــی نيازمند تزكيه 
است، ظرف وجود هنر مند بايد پاک باشد تا الهام 
روح القدس بر آن جاری بشود، اين گونه است كه 
تزكيه برای هنرمند متدين نــه يك تكلف و امر 
مستحب، بلكه يك ضرورت و امری واجب است؛ 
در هنر دينی محتوا، اهميــت فراوان دارد، آنچه 
از آســمان می آيد و ُملهم از جانــب روح القدس 
است، محتوای عرشــی دارد، از غرايض هنرمند 
از مســائل فرشــی ريشــه نگرفته، هنرمند حق 
ندارد مســائل نفس خــود را در غالب هنر دينی 
مطرح كند، پس محتوا در اين هنر مهم اســت؛ 

از همين جا درمی يابيــم كه تعهد، هم در ظاهر و 
هم در باطن آنچه غربی هــا با فرم و محتوا از آن 
ياد می كنند، برای هنر دينی يك ضرورت است. 

هنر دينی هــم در فــرم، متعهد اســت هم در 
محتوا. مخاطب در هنر دينــی اهميت احترام و 
شأن بســيار بااليی دارد، مخاطب در هنر يونانی 
عمدتاً تحقير می شود، عظمت يك اجرای بزرگ 
و باشكوه قرار است كه مخاطب را در هنر يونانی 
تحقير كند و او در اين فرآينِد تحقير شدن است 
كه به »كاتارسيس« می رسد يا شهوات و لذائذی 
را در او برانگيزاند، يا او را از عقل و شعور، آن قدر 
تهی كند كه برهنگی و كلبی مسلكی پيشه كند.

روايت هايــی كــه در همين كتاب آقــای فريزر 
به تفصيل بيــان می كند، نشــان می دهد. در پی 
تئاترهای چندروزه و مراسم آيينی »ديوميزوس« 
كه در يونان اتفاق می افتــاد،  مخاطبين چه طور 
مجنون می شــدند، لباس از خود دور می كردند، 
به شيوه ی ديوانگان رفتار می گردند و اين، غايت 
تأثير آن هنر محســوب می شــد. ايــن مخاطب 
در مقابــل ايــن هنر، چــه حرمتــی دارد؟ چه 
حقی دارد؟ در هنر دينــی، مخاطب حق دارد و 
محترم اســت. از همين جا، نتيجه می گيريم كه 
در كشــور ما از حقوق مخاطــب، آثار هنری  كم 
گفته ايم و مــدام از حقوق هنرمنــد می گوييم، 
اما از حقــوق مخاطبين نمی گوييــم، از حقوق 
سينما و از ســينماگران می گوييم، اما از حقوق 
معنوی بينند گان و مخاطبين نمی گوييم. او حق 
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تربيت دارد، او حق رشــد دارد، حق تكريم دارد؛ 
او منزلت انســانی دارد، او عمر خــود را پای اثر 
من گذاشــته، ننشســته كه با چند جلوه ی ويژه 
و يا چند لطيفه ی ســخيف و غرايض انسانی او را 
شگفت زده كنم. ننشسته تا من او را نازل كنم، از 
آسمان ارزش هايش به زمين بكشم، به او بخندم، 
مســخره اش كنم، در حالــت نيمه هيبنوتيزم و 
نيمه خلســه، همه ی وجود او را به بازی بگيرم. 
مخاطب در هنر دينی حق دارد و محترم اســت؛ 
ببينيم كــه كامل ترين الگوی هنــر دينی، يعنی 
قرآن كريــم، به مخاطــِب خود چــه احترامی 
می گذارد؟ هم در فرم هم در محتوا، هم در ايجاز 
هم در اخاق؛ هــم در نصيحــت. اين ها همه ی 
حقوقی ا ســت كه مخاطب هنــر دينی هم دارد؛ 
آيا هنرهای هفت گانــه در نظام دينی ما اين همه 

حقوق برای مخاطب خود قائل اند.
صرفاً در كشور ما، همين امروز هم فقط از حقوق 
هنرمند می گوييم، كــه البته او هم حقوقی دارد 
و به واســطه ی اين حقوق، وظايفی. پس، در هنر 
دينی مخاطــب، اهميت فــراوان دارد. ضرورت 
هدايت مطرح اســت؛ غايت ايــن هنر لذت نفس 
و »كاتارسيس« نيســت، قصد قربت در اين هنر 
مهم اســت، پس نيــت هنرمند دينــی اهميت 
فــراوان دارد؛ نمی توانيم بگوييــم آقا نيت خوانی 
نكنيــد! اتفاقاً در هنــر دينی نيت، مهم اســت. 
هنرمند بايد قصد قربت داشــته باشد، او نبايد از 
باب خودنمايی تجمل و تكّبر، دست به آفرينش 
هنر زده باشد؛ او بايد با رويكرد مصلحانه، دست 
به آفرينش هنر زده باشد؛ او بايد به انسان مقابل 
خود احترام بگذارد و قصد تحقير و يا فريب او را 
نداشته باشــد. محصول اين هنر چيست؟ تربيت 
اســت و آن هم تربيــت دينی. تربيــت از آغاز تا 
پايان، همراه هنرمند دينی ا ســت؛ هنرمند برای 
آن كه بتوانــد ُملهم از جانب روح القدس باشــد، 
بايد خيال خود را تقويت كنــد، گام اول، خيال 
تربيت شــده اســت كه در كنار جان تزكيه شده، 
وجود او را برای دريافت الهامات آســمانی آماده 

می كند.
خيال تربيت شــده، خيال اســت، خيال وحشی 
و تربيت نشــده مصداِق اختيال اســت، همان كه 
آملــی می فرمايند فرق  به تصريح عامه جوادی 
ميان خيال و اختيــال را طبق آيات قرآن كريم، 
خيال وحشی، خيال تربيت نشده، خيال عصيانگر 
خيال ناپاک، مصداق اختيال اســت؛ پس تربيت 
از آغاز ســير هنر دينی، همزاد خيــال هنرمند 
است و در همه ی مراحل الهام و تكميل مصداقی 
هنر دينی حضــور دارد، در فاز عرضه هم رعايت 
می شــود و محصول اين هنر هم باز تربيت است 

كه در جان مخاطب شكل می گيرد.
تا جرئــت نكنيم ايــن مبانــی و اصــول را در 
دانشــكده های هنری خود تدريس كنيم، نتيجه 
همين اســت كه هســت، همچنان كه می گويم 
ســرعت قطار انقاب از خود انقاب ُكند تر است. 
هنــر دينی روبــه آســمان دارد و مخاطب را به 

سمت باال و پيش رو حركت می دهد و هنر يونانی 
روبه زمين و گاهی زير زمين دارد؛ شما را به قعر 
مرداب و منجاب می برد. در هنــر دينی، نفس 
انســان هنرمند برای خود او مهم نيست، الجرم 
هنر او حديِث نفس نيســت؛ هنرمند دينی آينه 
است، می كوشــد كه تجلی نور حضرت رب را كه 
عالم از اين تجلی پديد آمده به جان مشــتاقان 
بتاباند و كيســت كه نداند آينــه هرچه صاف تر 
باشــد و زنگار زدوده تــر، نور ناب تــری خواهد 
تاباند و اگر زنگار نفســانيت بر اين آينه نشسته 
باشد، نور به شايستگی منتقل نمی شود، پس به 
اين تعبير اســت كه می گوييم اصــًا هنر، دينی 
نمی تواند باشــد. حديث آينه گی اوست، حديث 
بی خويشــتنی اوســت، حديث تزكيه ی اوست، 

حديث پاكی اوست.
نه اين كه می گويند: »تو چه هنرمندی هســتی 
كه نفســت در هنرت متجلّی نيست؟ تو چه زنی 
هســتی؟ تو چه مردی هســتی كه غريزه ات را 
در هنرت نمی بينی؟ خودت باش!« اين هاســت 
نصايــح نادرســتی كــه در دانشــگاه های ما به 
دانشــجوهای هنــر تعليم می كننــد. گفتيم كه 
هنر دينــی، مبدأ و غايت دارد و اين گونه اســت 
كه به دوراز پوچی، نســبيت گرايی و شــكاكيت 
اســت. آنچــه در هنر يونانــی به فراوانــی پيدا 
می كنيد، ميــان ارباب انواع المــپ، دائم نزاع و 
كشــمكش و خيانت است و بر اســاس يارگيری 
آن هــا در انســان های زمينــی، زمينی هــا هم 
مهره های شــطرنج خدايان اند، الجرم هيچ امری 
قطعی نيســت و هر امری در آن نســبيت لحاظ 
شــده و  همه جا شك و شــكاكيت حضور دارد. 
حتی »زئــوس« با همــه ی زعامتش بــر المپ، 
دائرمدار امور عالم نيســت، چــون اراده ی او بر 
ســاير ارباب ارواح و همســرخودش »هرا« دائم 
تعريــض می خــورد. آن هايی كه سرســپردگان 
اين ارباب ارواح اند، حتــی فرزندان نيمه جاودان 
آن هــا بــر روی زمين مــدام در اين كشــاكش 
خدايــان به بــازی گرفته می شــوند. در دنيايی 
اين قــدر نامطمئــن، همان چيزی كــه خداوند 
ســبحان در قــرآن می فرمايد كه اگــر خدايانی 
غير خدا بودند، در عالم فســاد ايجاد می شد؛ در 
عالمی اين چنين فاســد و پر از بت های متنوع و 
متكّثر و سرنوشــت های نامطمئــن، چاره ای جز 
نســبيت گرايی اخاقی و شــكاكيت های فلسفی 
نيســت. شــما نمی توانيد به هيچ چيــز مطمئن 
باشيد، هيچ ارزش ثابتی وجود ندارد، اما در هنر 
قدســی و هنر دينی در عالمی كه هنرمند موحد 
اســت، خدای واحــد، در عالم خدايــی می كند 
و آنچه در عالم اســت، تجلی اراده ی اوســت و 
اهل بيت عصمت و طهارت)ع(، تداوم اَنواِر واليی 
هستند كه بر جان انسان تابيده اند؛ فاصله ی بين 
آســمان و زمين را اين نور پر می كند. حاال، مگر 
شما فســاد در اين عالم می بينيد؟ مگر نسبيت 
و شــكاكيت در اين عالــم معنــا دارد؟ عالمی 
اين همه پاک، زيادی، بی مسئله،  طبق آنچه خود 

هنرمندان می گويند، لوس نيســت؟ درام كجای 
اين عالم اســت؟ صرف نظر از مدل ســخيف، با 
طرح اين ســؤال ســعی می كنيم پاسخ درستی 
بــرای آن پيدا كنيم. خداونــد در اين عالم برای 
اراده ی انسان هم احترام قائل بوده، چون خود او 
اين اراده را به انسان تفويض فرموده؛ برای انسان 
امكان رشد و تعالی را بسته به همت خود او قرار 
داده. حتی زحمتی لطيف در حد شــيطان كه او 
هم بی اذِن رّب هيچ كاره است، آزمونی و فرصتی 
برای غربال گری ايمان بند گان، آن هم طبق يك 

نظام و الگو است.
در نــگاه دينی و نگاه اســامی، شــيطان كجا 
رقيب خداســت؟ كجا می تواند بــا خدا رقابت 
كند؟ همــه ی كاری كه او می كنــد، مأذون به 
اذن الهی ا ســت.  همه ی رسالت او اين است كه 
غربال گر ايمان بند گان باشد؛ همين برای خلق 
كافی ا ست؛ چون اراده ی انسان ها به يك ميزان 
انســان می تواند در  اعمال نمی شــود، چــون 
كمينگاه های شــيطان پا سست كند؛ اينجا شما 
به تنوع و تكثر می رســيد؛ ولی به تنوع و تكثر 
اراده ی انســانی، نــه نظام الهی، نه شــكاكيت 
فلســفی، نه عالمی كــه پــر از اراده ی اجنه و 
شياطين است. عالم، يك نظام دارد و طبق اين 
بند گان خدا گذاشته اند  برای  نظام، يك آزمون 
و يــك زحمت تعريف شــده و قابل گــذر او بر 
صراط می نشــيند و می خواهد ما از صراط عبور 
نكنيم و صــراط الهی طبق روايــات صحيحه و 
تفاسير درســت، در اين زمينه اهل بيت عصمت 
و طهارت)ع(، شــيطان می كوشد ارتباط ما را با 
اهل بيت)ع( قطع كنــد. ظريفی می گفت، برای 
شــيطان مهم نيســت كه ما او را بپرســتيم و 
شيطان پرست شويم، برای اين است كه خدا را 
نپرستيم و راه پرســتش خدا، اهل بيت عصمت 

و طهارت)ع( ا ند،  او بر اين مسير می نشيند.
اين عالم پر از داســتان توحيدی  است؛ نيازی به 
داستان های يونانی نداريم. در قرآن خدا اين همه 
داســتان توحيدی داريم؛ كجا روايتی هست كه 
برای خدا شــريك و رقيبی تراشيده شده باشد، 
ولی در همين كتاب، »احســن القصص« داريم؛ 



96

شه
دی
ان

سال بیست و یکم | شماره 455 | شهریور و مهرماه 1393اندیشه

اين هم پاســخی به آن ســؤال كه در عالمی كه 
فقط يك اراده اســت و فقط يك نور اســت كه 
تجلی يافتــه، جای درام كجاســت؟ جای تنوع و 
تكثر كجاســت؟ پس، هنر دينی به همين اعتبار 
از شكاكيت نسبيت گرايی بری ا ست. هنر، انسان 
را آرام می كند؛ ســكينه ی قلب بــه او می دهد؛ 
 حاصــل آن تومأنينه اســت، حاصل آن انســان 
را آرام می كنــد، اما هنر يونانی انســان را ناآرام 
می كند، مضطــرب می كند و او را بــه عصيان و 
طغيان وامی دارد. طبــق مصاديق فراوانی كه در 
همين كتاب وجود دارد، هنر دينی ما را به توكل 
و توســل فرامی خواند، چون فقط يك نردبان در 
همه ی عالم تعريف شــده و آن نردبان تجلی رب 

است. از نردبان نور بايد باال رفت.
 يك بــازی مارپلــه را در نظر بگيريــد، كه يك 
نردبــان طوالنی دارد به نام »صــراط« و هزاران 
ماری كه ما را به قعــر دوزخ می برند يا غفلت از 
صراط، تكثری نيست؛ غفلت از اين است. در اين 
مدل، شــما می بينيد كه هنر يونانی بر آن غفلت 
بناشــده و هزاران هزار مار وجود دارد كه اگر به 
آن پا بگــذاری، به قعر فرو مــی روی، اما صراط، 
واحد اســت و از آن می توان به آســمان رفت و 
بسته به ارتقاء در اين مســير، قصه های رحمانی 

متعددی می توانيم داشته باشيم.
نتيجه  گيــری آخــر اين كــه، در ســپهر هنــر 
دينی، انســان مؤمن و متدين و موحد، اشــرف 
مخلوقــات اســت؛ اما در هنــر يونانــی، اجّنه، 
اشــرف مخلوقات اند؛   ارباب انواع المپ، اشــرف 
اين  مخلوقات انــد، جهان بينــی غيــر رحمانی 
اشــرفيت را بــرای آن هــا تقدير كرده اســت. 
يادمان هست در قرآن كريم كه در عالم معرفی 
می شود، شيطان رجيم اســت، جن نابكاری كه 
ســال ها در اثر عبادت فراوان تا آسمان چهارم 
بــاال رفته و بعد جــزء مائك رخصــت عبادت 
يافته. ولــی در آزمون الهی يــك صفت، يعنی 
غرور و تكّبــر او را می لغزاند و اول نژادپرســت 
عالم، اوست. اين نژادپرســتی ابرازشده ی اجنه 
نسبت به بشر را شــما در هنر يونانی می بينيد. 
چــرا در تراژدی هرچه می دويــد، حريف تقدير 
اجنه ی المپ نمی شــويد؟ چون كســی كه اين 
نژادپرســتی ســبب هبوط او شــده، از جانب 
او اين الهــام آمده؛ پــس در هنــر دينی و در 
ســپهر هنر دينی، انســان موحد متدين، اشرف 
مخلوقات اســت و در هنر  يونانی شيطان رجيم 
و اجنه اشــرف مخلوقــات معرفی می شــوند و 
شــرافت انســان می تواند اين باشــد كه مورد 
تجــاوز و تعــدی اين موجــودات قــرار نگيرد 
و شــبه انســان هايی يا نيمه انســان ها و نيمه 
جاودان هايــی مثــل هركول، مثل هرســئوس، 
مثل تزئــوس و يا ديگر پهلوانــان نيمه جاودان 
از آميزش انســان و جّن متولد می شوند؛ اشرف 
مخلوقات بــودن آنجا اين طوری اســت . امروز 
بر پــرده ی ســينما، مصاديق تصويــری همين 

را می بينيد. يونانی  پهلوان پنبه های 

بحث ديگری وجود دارد كه از منظر ديگر علمای 
هنر می كنند و آن مفهوم بُعد يا »ديمانســيون« 
در هنر است. اجماالً اين كه، معتقدند هرچه بُعد 
يا ديمانســيون هنر كمتر بشود، آن هنر ناب تر و 
خالص تر می شــود، يا چيزی قريب اين مضمون! 
اين كه مثًا در ابعاد و ديمانسيون های محسوس 
و فيزيكی مثــًا بگوييم طول، عــرض و ارتفاِع 
زمان را در نظر بگيريم؛ هنری كه در همه ی اين 
ابعاد تعريف بشود، متكاسب تر است، قدرت مانور 
كمتری دارد و آن هنری كه ديمانسيون كمتری 
دارد، جوال تــر و پوياتر؛ كه حــاال می آيند و از 
اين منظر هنــر را می بيننــد و اين كه می گويند 
پيكرتراشــی چون در ســه ديمانســيوِن طول، 
عرض و ارتفاع كامًا متكاسب است و هنر سيالی 
نيســت؛ يا به همان ميزان از هنر ما دورتر است، 
نقاشــی وقتی به همان ميزان در دو بُعد تعريف 
می شود، مثًا جوالن بيش تری می تواند بيابد؛ در 
يك بُعد كه زمان است و يك ديمانسيون دارد و 
تعريف می شود، به مفهوم هارمونی كه باز جالب 
اســت كه همين هارمونی، تعريــف يونانی دارد 
و يكی از ارباب انواع اســت، نزديك ترمی شود و 
شــعر، ديگر اين زمان را هم ندارد و فقط محض 
خيال می آيد. خب، شــعر ديگر تقريباً  می شــود 
گفت فاقد ديمانســيون اســت و می گويند مثًا 
غايت هر هنر اين اســت كه به سمت شعر ميل 

كند.
با اين تعريف، ســينما كه ديگــر -بنده ی خدا- 
تكليفش روشن است؛ آن هم سينمای سه بعدی 
امروز كه از يك ســو وام دار همه ی شــش هنر 
قبلی ا ســت  و مــدام دارد ديمانســيون اضافه 

می كند.
می خواهم بگويم، شــايد تعريف درســت تر اين 
باشــد كه هرچه از تعلقات زمينــی و زنگارهای 
نفســانی پاک تر می شود، ديمانســيونش كمتر 
می شود، سبك بال تر می شود، بلند می شود مثل 
يك بالن كه وقتی اضافاتش را بيرون می ريزيم، 
وقتی كيســه های خاک را از آن جدا می كنيم، 
اين بالــن ارتفاع می گيرد و منظر كســی كه در 
آن بالن قرارگرفته از ارتفــاع باالتری برخوردار 
می شــود؛ شــايد ديمانســيون اصلی اين است، 
نفســانيت خــود آن هنرمند اســت، هرچه كه 
اين تعلقــات را بيش تر از خــود دور می كند و 
هرچه آينه ی دل را بيشــتر صاف می كند و جا 
می دهد، انــگار روح او ارتفاع بيش تری می گيرد 
و به ســمت باال و جلو حركــت می كند. به نظر 

می رســد آنچه در آغاز بحث، با عنوان »هنر 
فاطمی« از آن يادكرديم، يكی از شروطش 
همين باشد: پاكيزه شــدن، تهذيب نفس، 

توســل و درخواســت تربيت و الهــام صحيح و 
آينه ی جــان از زنگار زدودن؛ و آن وقت دســت 
به آفرينش هنری زدن! اينجاســت كه شــما به 
يك هنر فاقد تعلق زمينی می رسيد  و هنر ناب 

اينجاست كه بروز پيدا می كند.






