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باز هم تأملی در ماهیت سینما

سید محمد حسینی

سرمقاله

سينما يكي از محصوالت تكنولوژيك تمدن غرب است
و از اين نظر هرگز نميتوان 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 ثمرهاي 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 شدهاند و جز پوستهاي خالي ،از آنها
باقي نمانده اســت و در غالب موارد مفاهيمي وارونه
يافتهاند .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 که بیان شــد ،آغازین جمــات مقدمه بحث
تامالتی در باب سینماست که از شماره گذشته ،سخن
در خصوص آن را شــروع کردیم .البته با این توضیح
کــه نگارنده بر این موضوع واقف اســت کــه به طور
حتم نخواهد توانســت ُمضاف بر نوشته سترگ «سید
شــهیدان اهل قلم» نکته ای بیان یــا حتی توضیح و
توصیف نماید و این تالش ،تنها در راستای باز نمایش
اهمیت فوق العاده متن مورد اشاره است.
در فراز آغازین بحث ،شهید آوینی برای روشن شدن
مصداق سخن خود در مقام ارائه تعریف از کد واژه های
اصلی سخن یا همان ترمینولوژی بحث برمی آید .این
که در مقاله بناست به چه وجهی از سینما پرداخته
شــود ،بنیان نظری ارائه تعریف مورد قبول در گفتار
فراپیش را تشکیل می دهد .از این رو ،اشاره زود هنگام
به وجه تکنولوژیکال سینما در ابتدای سخن ،بیش از
همه شاید نمایانگر این موضوع باشد که نگارنده قصد
دارد نگاهی مبنایی به خاســتگاه فیزیکال و به طریق
اولی محتوایی موضوع بحث ،یعنی ســینما را داشته
باشد.
براین اســاس ،وقتی ایــن پدیده را یکــی از مظاهر
تکنولوژیک تمدن غرب معرفی می نماید ،به این دلیل
نیست که او ســینما را پدیده ای عاری از احساس و
خیال و هنر و صرفــاً تکنولوژیک بداند؛ بلکه بر مبنای
مقالــه و مطالبی که بناســت در آن توصیف و تبیین
گردد ،به دنبال نزدیکترین وجه از خصوصیات ماهوی

سینما گشته که تطبیق بیشتری با موضوع گفتارش
داشته باشد؛ چه اینکه او پیشتر ها و قبل از نگارش این
متن به وجوه دیگر سینما از جمله وجه خیال انگیز و
تو ّهم آفرین و داســتان ُمص ّور و متحرک بودن و غیره
اشاره داشته است .به عنوان مثال در مقاله «جذابیت
در سینما» می گوید:
تماشاگر ســینما در «توهمی از یک واقعیت» غرق
میشــود و در یک «بازی شــبیه زندگی» شــرکت
میکند ،بیآنکه رنجهای آن زندگی دامن او را بگیرد.
(ر.ک :.مقاله جذابیت در سینما ،سيد مرتضی آوينی)
او بر این باور اســت که بخش عمده جذابیت سینما،
مدیون همین توهم واقعیت می باشد:
جاذبیت سینما از جانبی به داســتان برمی گردد ،از
جانبی دیگر به تصویر ،از جانب سوم به این ملغمهای
که از ترکیب داستان و تصویر پدید آمده و می تواند
توهمی از واقعیت را ایجاد کنــد .این ملغمه دیگر نه
داستان اســت و نه تصویر؛ ماهیتی دیگرگونه یافته
است .نه آرد است و نه شکر؛ حلواست( .ر.ک :.همان)
و لذا بر این باور اســت که این جذابیت بیش از همه
ریشه در فطرت انسان دارد:
اگر این تو ّهم واقعیت یا واقعیت ســینمایی ،سیری
داستانی به خود نگرفته بود ،باز هم این همه جذابیت
نداشــت .جذابیت ســینما در آنجاســت که چنگ
آویزهایی در فطرت ما یافته است و فی المثل درباره
داستان باید گفت که بشــر از آنجا که در نسبت بین
مرگ و زندگــی و مبدأ و معاد و نســبتی که بین او
و زمان برقرار میشــود وجود پیدا میکند ،به ســیر
داستانی و قصه و تاریخ گرایش دارد و به همین علت
است که جذابیت قصه و داستان و تاریخ برای انسان
امری فطری است ،یعنی ریشه در فطرت انسانی دارد.
اگر بشر نمیمرد و جاودانه بود ،عالقهای هم به قصه
و تاریخ نداشت( .ر.ک :.سخنرانی منتشر نشده سید
مرتضی آوینی به نقل از «رجانیوز»)
و نیز در بــاب عنصر خیال ،بر این باور اســت که این
عنصر از ذاتیات سینما و هنر به حساب می آید و بدون
این عنصر ،تصور وجه هنری سینما و تصویر غیر ممکن
است:
تکنیک ســینما از همان نخستین مرحله که انتخاب
یک طرح داســتانی یا داســتان گونه اســت خود را
منکشــف میکند ،هرچند اوج انکشــاف تکنیک در
مرحلهای است که فیلمنامه به فیلم تبدیل میشود،
اما از همین اولین مرحلــه فیلم با تصرف در واقعیت
شکل میگیرد ،چرا که متکی بر تخیل است( .ر.ک:.
مقاله «تکنیک در سینما»؛ سيد مرتضی آوينی)
اما با این حال او همواره تذکر جدی در خصوص خیال
می دهد:
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تخیل بال پرواز اســت؛ وحی و الهــام هم می توانند
رحمانی باشد و هم شیطانی ،خیال هم می تواند مثل
کبوترهای سفید در آســمان آبی حریت پرواز کند و
هم می تواند مثل خفاشی سیاه از سقف مغازه تاریک
نفس اماره وارونه آویزان شــود .خیال هم می تواند
براق بلند پرواز معراج انســانی باشد و هم خَ ِر دجال
مرکوب نفس اماره؛ هرجا که خیال رفت ،پســندیده
نیست( .ر.ک :.مجموعه جمالت کوتاه شهید آوینی)
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سرمقاله

توضیح و توصیف عنصر خیال ،بستگی تام به تعریف ما
از عناصر ســه گانه دیگری دارد که مجموعاً و در کنار
خیال ،چهار وجه از مراتب وجودی بشــر در ســاحت
اصابت بــا معرفت را تشــکیل می دهنــد .از این رو،
ناگزیریم به اجمال این چهار وجه را تشریح و برخی از
موارد آنها را مورد اشاره قرار دهیم.
نخســتین عنصری که می بایســت در این ســاحت
بررســی و مورد توجه قرار گیرد ،عنصر «وهم» است
و تفــاوت آن با حوزه «خیال» .وهــم ،بی گمان یکی
از موهبتهای مهم الهی به بشــر است؛ عالمی که در
آن تعینات و صور وجــودی جایی ندارد و تنها جایگاه
مفاهیم اســت .عالم وهم ،عالم معانی و مفاهیم است
و در این ســاحت ،صورت ها و اشکال وجود ندارند .بر
خالف عالم خیال که عالم صورت است و همه آنچه که
در آن شکل میگیرد را می توان تصور و تصویر کرد و
اساساً هنر و هنرمند کارشان همین طی کردن فاصله
میان تصویر و تصور است.
عالم خیال ،موهبت بزرگ الهی است؛ عالمی که خواب
ندارد و در تمام طول حیات ما انسانها مستمرا ً در حال
تولید و باز تولید است و بسته به میزان خرد و عقالنیت
انسان ،جنس تولیداتش تغییر می کند؛ اما اینکه دچار
کهولت یا خستگی گردد ،محال است .از این رو ،خیال
را می توان اصلی ترین شــاخصه انســانی در نیل به
ساحت هنر دانست و آن را بُن مایه اصلی هنر ورزی به
حساب آورد .انسان حتی زمانی که در خواب غوطه ور
است ،خیال بیداری دارد و خیال او با مباحث اکتسابی
روزمره یا علمی نسبتی مستقیم دارد .اما ساحت خیال
دو تعبیر مختلف را در خود دارد .خیال گاهی موجب
فرو کاست آدمی به جایگاهی می شود که خداوند آنرا
« ُمختال» می نامد و صریحــاً در قرآن کریم بیان می
کند که چنین فردی مورد محبــت خداوند قرار نمی
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يَ ْن َقل ُِب َ
مگر آنها که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند.
با این حساب ،می توان گفت عنصر خیال ،تیغی دو لبه
است که هم می تواند موجب گمراهی بشر شود و هم
می تواند در خدمت قوای وجــودی او ،راه را برای نیل
به سعادت تسهیل کند .توضیح بیشتر در این زمینه را
موکول به آینده می کنم؛ چرا که در خالل مقاله باز هم
به عالم خیال سر خواهیم زد و در خصوص آن سخن
خواهیم گفت.
اما عنصر بعدی «عقل» اســت؛ عقل می تواند مبنای
حرکت بشر و چراغ راهنما و دلیل او باشد .وجود عقل

در لفافه خلق آثــار هنری به حدی جدی اســت که
کتمان آن شاید بتواند مبنای کتمان کلیت هنر گردد؛
چه اینکه هنر در ذات خود دارای رسالتی دوگانه است؛
هنر تنها موجود هستی اســت که هم زمان به دو نیاز
بشری پاسخ می دهد :یکی نیاز بشری در حوزه زیبایی
دوســتی و جمال و دیگری نیاز انسان در حوزه کمال
جویی و موال اندیشــی .به عبارت دیگر ،تا زمانی که
يک اثر هنری نتواند حس ذوق و لذت جمال طلبی را
در انسان تحریک کند ،هنر نخواهد بود و تا زمانی که
نتواند به نیاز کمال جویی و معرفت طلبی بشر پاسخ
دهد ،انسانی به حساب نمی آید .تحقق تام این موضوع
را می توان در یــک مراعات نظیر شــگفت انگیز در
هستی جستجو کرد .این که می شود هم عاشقانه در
جمال عالم نگریست و هم عاقالنه در نظام عالم ،نشان
از این اســت که درهم بافتگی ذوق و معرفت در آدم
مدیون درهم تافتگی زیبایی و حکمت در عالم است.
سخن در باب عقالنیت هنر و عقالنیت در ساحت هنر،
بحثی مجادله برانگیز است که به فراخور مقاله باز هم
به آن پرداخته خواهد شد.
اما عنصر چهارم عالم «حس» است؛ احساسات و ذوق
آدمی که اولین محرک انســان در توجه به ســاحت
هنر به حســاب می آید و نخســتین فضایی است که
در برخورد آدمی بــا عالم هنر برانگیخته می شــود.
هنر زمانی هنر اســت که بتواند دلی را بلرزاند و باعث
تحریک حسی در انسان شود و بر مبنای این تحریک،
اســتقرار و قراری را ایجاد نماید که انسان را مجاب به
ایستادن و تامل کردن کند.
با این حســاب ،در یک جمع بندی کوالژ گونه شاید
بتوان مسامحتاً تعریفی کلی از سینما اراده کرد که مد
نظر آوینی و بسیاری از متفکرین هم عصر او میباشد؛
تعریفی که خصوصیات سینما را در یک فراهم آوری
کوالژ گونه در کنار هم مــی چیند و نمی تواند ادعای
بیان مبنایی داشته باشد و صرفاً خصوصیات و صفات
را در کنــار هم به نظاره می نشــیند تا شــاید بتواند
مخاطبش را فارق تکلف های مرسوم در حوزه تعاریف
پدیده های علوم انسانی با سینما و ساختار محتوایی
آن آشنا کند .این تعریف شاید داللت بر همین جمله
مشهور داشته باشد که:
«ســینما وهــم مخیــل مصــور مصــوت متحرک
تکنولوژیکال است».
در این میان آنچه در ابتدای مقاله تامالتی در ماهیت
سینما مد نظر شهید آوینی قرار دارد ،وجه تکنولوژیک
سینماســت و با این خصیصه مقالــه را آغاز می کند.
او بعد از اشــاره به این نکته که سینما یکی از مظاهر
تکنولژیــک تمدن غرب اســت ،بالفاصله موضع خود
را در مورد غرب چنين بیان می کنــد که بر این باور
اســت که غرب در ذات خــود ،دارای وحدت و کلیت
می باشد .وحدت و کلیت غرب ،موضوعی است که در
دهه هفتاد مبنای بسیاری از مجادالت فلسفی و بعضاً
مطالعات شناختی ما را در حوزه غرب شناسی تشکیل
می داد و به نظر می رسد هنوز جای تامل فراوان دارد؛
ازاین رو ،بحث در خصوص این موضوع را که توســط
شهید آوینی به عنوان پیش فرض ورود به مقاله لحاظ
گردیده ،به نوبت آینده موکول می کنیم.
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تبارشناسی سینمای طبقه حساس
مروری گذرا بر مؤلفههای 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 میکند .گرچه سینمای شبه روشنفکری از ثبات اندیشه و تکنیک در بیان مضامین و سبک ،برخوردار نیست ،اما از مؤلفههای
یکســان و یکنواختی برخوردار است که طیف خاصی از سینماگران را به خود مشغول داشته اســت .مؤلفههایی هم چون مردمگریزی ،دینستیزی ،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.

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 تف ّنن و تفرعن
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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 غربزدهی قشر
عافیتطلب فرنگــی مآب ،به ایران واردشــده
اســت .ایــن منورالفکــری یــا انتلکتوئلیزم،1
کــه از عمق نیازهــا ،خواســتها ،اقتضائات و
اندیشــههای مردم برنخواسته اســت ،ما را به
همان جزیرهای سوق داده که غرب برخالف
ما  -البتــه با پشــتوانه تحــوالت فکری،
زمینههــای فرهنگی -اجتماعــی ،مطالبات
مدنی و تغییرات اقتصادی و سیاسی -بدان
دستیافته اســت و همان زبان مشترکی
را دارد که متفکــران غربی دارند و از
همــان ادبیاتی بهرهمند اســت که
نظریهپردازان غربی برای معضالت
خــود ،از آن اســتفاده میکنند.
گرچــه ایــن نماینــدگان
بیجیره و مواجب ،از
ســلف ناصالح خود،
عقبماندهتــر بودهاند
و به دلیــل دیرفهمیها،
کجفهمیها و وابســتگی
بــه ترجمه متون دســت
چندم یــا منســوخ مولود
خــود ،یعنــی غــرب،
همــواره حداقل یک
قرن از نظریــات آنان
عقبتــر فضل فروشــی
کردهاند و به دنیا نگریستهاند.
از ســوی دیگر ،تاریخ روشــنفکری در ایران
نشــان میدهد که هیچگاه در این ســرزمین،
پایگاهی ریشهدار نداشتهاند و هرگز زبان و نیت
ایشان همراه و همســاز با دانشوران و متفکران
زیســتبوم فرهنگی اجتماعی ایرانزمین نبوده
است و اگر شــواهدی برای انحراف یا تضاد با

بدنهی آگاه جامعه ،یا حتی خیانت و وابســتگی
آنان بــه قطبهــای فکری شــرق و غرب ،یا
اندیشــههای شــیطانی هم چون فراماسونری
نداشــته باشیم -که اســناد تاریخی و اعترافات
عناصر شــاخص این گروه ،موارد مثبت بسیاری
بــرای آن دارد -هرگز نمیتوان روشــنفکران
ایرانــی را نماینده
قاطبه

مردم ایران دانســت و مطالبــات آنان را همان
مطالبات حقه و مشــروع جامعــه فرض نمود و
حتــی کارنامــه گروههای اجتماعی شــاخصی
که موجبــات تحوالت عمده سیاســی ایران را
از دوران مشــروطه تا انقالب اســامی فراهم
آوردهاند ،گــواه بر این مطلب اســت که کمتر
رنگ و لعاب روشــنفکری و روشنفکران در آن
مشاهده میشود.
درنتیجه ،مفهوم روشــنفکری شامل ارزشهای
خاصی چون اومانیســم ،لیبرالیسم ،سکوالریسم
و مدرنیســم اســت کــه بههیچوجــه قرابتی
با فرهنــگ اســامی -ایرانی ما نــدارد؛ ولی
ازآنجاکه از مشــروطه به بعد ،بنیان فرهنگی
ما متزلزل گشته و در یک ازخودبیگانگی و
محض مبتنی بــر تقلید محض
بیهویتی
ِ
یا التقاط بینشــی و نگرشی ،یا اشتراک و
آمیختگی سادهلوحانه و سطحی از غرب
استوارشــده بود ،مفهوم روشــنفکری
در ایــران نضــج گرفت و مایــه تبختر
یا تفاخر قشــری گردید که بــا تصنع و
تکلف خاص خویش ،بیمــار بودند و تنها
بیماریشــان نمایان ســاختن جلوههای
مدنیت غربی -البتــه فقط در زبان ،ظواهر
و ســطوح زيریــن و نه در مبنــا ،اصول و
زیربنای شاکله فرهنگی -را در زندگی فردی
یا جمعی و بهخصوص در هنر و ادبیات داشتند.
گرچــه این جریــان در ادبیات ایــران زودتر و
گســتردهتر ســریان یافت و کمتر و بطئیتر در
سینما رخنمود.

سینمایایران
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از زمان قاجاریــه ( از طریق مظفرالدین شــاه
بهعنــوان 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 تکنولوژیهای دیگر ،که
برخی افراد فقط با ابزار و اســبابش فریفتهاش
شدهاند ،فرهنگ و الزامات خود را به همراه دارد
و موجبیــت و مرعوبیت آن خیرهکننده اســت و
چشمان ســفیدش ،3آتش به قلبها و روحهای
بسیاری زده است.
در ســینمای ایران بهخصوص در دوره پهلوی،
بهتدریــج دو جریــان غالب «فیلمفارســی» 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 گیشهای و یا
«آبگوشتی» رفت و ســینمایی مبتذل و تجارتی
که با تکیهبر رقص ،آواز ،فحشــاء ،لمپنیســم،
و  ...مبتنــی بر ذائقــهای که «تفــرجگاه نفس
اماره»4بود ،ایجاد کرد و فقط ســعی در افزایش
سهم خود در گیشه داشت.
2

سینمای روشنفکری التفات و توجه خود
را معطــوف به قضایایــی میکند که در
دایره جهان محــدود و محصو ِر خودش
یافت میشود.

سینمای ایران

در غرب نیز ســینما بــه دلیل جنبــه صنعتی و
تجاری سینما ،پس از دوره سرمایهداری و برای
کسب منافع ،باهدف بازگشت سرمایه و کاهش
هزینه و اســتفاده از ابزارهایی مانند ستارهها و
قهرمانــان ،برای فــروش بیشــتر و البته برای
تغییر ذائقهها ،تأثیرگذاری بــر اذهان و تبلیغات
ناخودآگاه از سوی ســرمایه ساالران به خدمت
گرفته شد .دراینباره «آرنولد هاورز» مینویسد:
« ســاختار جامعه صنعتی جدید ،نظم ماشــینی
زندگی شــهری ،انطباق اجتنابناپذیر ،اما عمدت ًا
غیرارادی و ناآگاهانه فرد با شکلهای مشترک
رفتار ،انسانها را به داشــتن ذهن دستهجمعی
یا تودهای ترغیب میکند؛ و ایــن حالت در اثر
فعالیت مطبوعات ،رادیو ،ســینما ،انواع آگهیها،
پوســترها و درواقع ،آنچه چشم میبیند و گوش
میشنود ،دائم ًا تشدید میشود .واقعیاتی که باید
موردتوجه قرار گیرند ،مسائلی که باید تصمیمی
درباره آنها گرفته شــود ،و راهحلهایی که باید
پذیرفته شوند ،به شکل یک کل در اختیار مردم
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گذاشته میشوند که یکجا بلعیده شوند».
جریان دیگری از دل همین ســینمای تجاری و
تبلیغی نضج گرفــت؛ جریانی که جرقههایش نه
از سر ذوق و دلمشــغولی ،بلکه از سر تجربه و
نمایش و جلوه گری ،و گاهوبیگاه با حمایتهای

دولتی و شبهدولتی بود و سینمایی شکل گرفت
که به آن ســینمای روشــنفکری یــا مؤلف نام
نهادهاند؛ سینمایی که ادعای متفکرانه و خواص
بودن از آن بر میخواست و توده مردم با چنین
ســینمایی ارتباط برقرار نمیکردند .سینمایی که
متفکرنمایی و ادعای فهم و شعو ِر فوق مخاطب
دارد 6و به دلیل آوانــگارد بودن با مردم میانهای
ندارد و حتی بیاعتنا به جذابیت و مخاطب است
و مــردم در فضایی آزمایشــگاهی و گلخانهای
فقط ســوژهای برای پروراندن اندیشــههایش
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 بیاعتنــا به مردم در
مقابل یک «ســینمای تجارتی» کــه از آن با
عنوان «ســینمای آبگوشتی»[فیلمفارســی] یاد
میشــود؛ «طبیعــت بیجــان» در برابر «گنج
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قارون».
گرچه ســینمای فیلمفارســی به دلیل مضامین
سخیفش پس از انقالب منسوخ شد ،ولی ابتذال
فکری سینمای روشــنفکری هم چنان بهعنوان
بُ ِت غالب ،بــا معیارها ،مؤلفههــا و نمایندگانش
عرضاندام میکنــد و هنوز ه ّم ِت ابراهیمی -در
سطوح مدیریت فرهنگی -هنری یا جریانهای
فیلمســازی متعهد و مســتقل -در ســینمای
ایران برای شکســتن اين بُت یافت نشده است.
ســینمایی که راه خود را به ناکجاآباد میپیماید
و به هیچ اصل و قاعدهای جز «حدیث نفس» و
نفس زمینی و شطحیات
تظاهرات خودبسندهی ِ
و ترشحات و سفسطههای آن ،پایبند نیست:
ســینمایی که راه خود را بــه ناکجاآباد
میپیماید و به هیــچ اصل و قاعدهای جز
«حدیث نفس» و تظاهرات خودبســندهی
نفس زمینی و شــطحیات و ترشــحات و
ِ
سفسطههای 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 بیاعتنا به مردم» وجود دارد،
غافلاند  .و البته این سینما فقط به مردم نیست
که بیاعتناســت ،فرهنگ ،تاریخ هویت ملی و
واقعیت حیات اجتماعی این مردم نیز انعکاســی
8
در این آینهی دق ندارند».
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 فیلمســازانی را که با تعادل فکــری و روحی ،یا
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استقالل فرهنگی و اندیشــه و از روی دغدغه و
تجربه ،به دنیای ناشــناخته تکنولوژی و صنعت-
هنــ ِر ســینما روی کردهاند و ســعی در بازنمایی
واقعیتها دارند و یــا باصداقت در بیان و تکنیک،
انتخاب سوژهها ،ترکیببندی و ساختار سینمایی؛
درواقع فقط خودشان هستند ،را نادیده گرفت .این
سینما گرچه شاذ است ،ولی نمایندگان اندک خود
را دارد و بارقــهای از امید را پیــش روی ما ایجاد
کرده است .ما این ســینما را سینمای روشنفکری
نمیدانیم ،ســینمایی مســتقل و در جســتجوی
حقیقت میدانیم که سینماگرانش تازه به سرزمین
ناشناختهی سینما پای گذاشتهاند.
سینمای روشنفکری در ایران
بامطالعه تاریخ ســینمای غــرب ،میتوان عمق
تفکر حاکم بــر جریانات درون فرهنگی و مبتنی
بر ارزشهایشان را در ســینمای آن دریافت .به
عبارتی ،اگر در غرب ،ســینمای هنری ،مؤلف یا
روشنفکری شکل میگیرد ،مبنای فکری خاصی
دارد و درواقع حرفی بــرای گفتن وجود دارد و
فیلمســاز عرصهای از ســبک و فرم؛ یا محتوا
و بیان را به نمایش گذاشــته اســت که تفاوت
معناداری با دیگران دارد .ســنجش فیلمسازان
مؤلف غربــی با برخی داعیهداران روشــنفکری
در سینمای ایران و فاصله عمیقی که میان این
بامطالعه تاریخ ســینمای غرب ،میتوان
عمق تفکر حاکــم بر جریانــات درون
فرهنگی و مبتنی بر ارزشهایشــان را در
سینمای آن دریافت.
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مؤلفههای اصلی سینمای روشنفکری

سینمای ایران

شبه اندیشهورزان و آن تجربههای اندیشمندانه
و یــا عالمانه( فارغ از پذیرش یــا عدم پذیرش،
مقهوریت و مجذوبیت در برابــر آن یا مقاومت
در برابر تســخی ِر اذهان و ارواح سیال بشری ،یا
وابســتگی آنان به حقیقت و درستی یا نادرستی
آموزههایشان) همهچیز 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 ردیفکنیم
تا طنز بزرگ نمایندگان سینمای روشنفکری در
ایران را دریابیم.
پس اگــر واقعبینانه 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،
رگــهای خفیــف از تراوشهای ذهنــی یا بَ َدل
ماهرانــهای از تجربههــای تکنیکــی دیگران

است که با شــیوههای ژورنالیســتی یا تبلیغات
پروپاگاندایی مشــهور شــده اســت و بنابراین،
سینماگران نخستین ایرانی نیز بهصورت خفیف
و نامتبحرانــه بــا تبعیت از موجهای ســینمای
روشنفکری در غرب ،این آموزهها را در سینمای
جامعه خــود -بهصــورت ناخودآگاه یا شــاید
آگاهانه -القاء میکردند .این غربزدگی صِ رف،
نشاندهنده بیهویتی است و نه همان مظاهر و
تجلیات تامه غرب را دارد و نــه تعلق کاملی به
موطن خویش در او مشاهده میشود .در خألیی
زیســت میکند و بیرقش با هر ایسمی و سبک
جدیدی ،بیاختیار جهت میگیرد.
بههرحال ،بدون پذیــرش جریانی مؤثر و غالب
بهعنوان سینمای روشــنفکری ،میتوان 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 میبرد؛ اما شــیوههای مرسومی
برای روشــنفکر جلوه دادن خــود انتخاب کرده
است .از مهمترین این شیوهها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
یکی اینکه ســوژهای انتخاب میشود که قصه
آنها برســاختهی جهان روشــنفکری و مسائل
و دغدغههای آنان اســت -کــه معمو ًال در رده
فیلمهای هنــری ـ فرهنگی قــرار میگیرد؛ و
دیگر اینکــه آثاری که شــخصیت اصلی قصه
آنیــک فرد روشــنفکر بــه مفهــوم ارگانیک
و حرفــهای بــا اتمســفر فکری خاص اســت.
گاهی نیــز برخی فیلمها به این دلیل برچســب
روشنفکرانه میگیرند که خو ِد فیلمساز بهعنوان
یک روشــنفکر شناخته میشــود؛ نه لزوم ًا خو ِد
فیلم و فــارغ از پرداخــت قصه یا نــوع فیلم،
شخصیت آقای روشــنفکر موجب اقبال جامعه
روشنفکری به آن میشــود و حتی هیچچیز اگر
نداشــته باشــد ،چون تراوشهای ذهنی « او»
است ،قابلتأمل است!
این ســینما با تحقیر مخاطبــان عمومی و حتی
بیتوجهی معنــادار به ایران و ایرانــی ،تنها به
مخاطبان خارجی میاندیشد و بهعنوان توریسم
از بیرون به جامعه ایرانی نگریسته و سوژههایی
را انتخــاب میکند ،که رضایت جشــنوارههای
خارجــی را فراهم نماید و میــزان اقبال یا ادبار
رسانهها و جشــنوارههای خارجی ،سنگ محکی
برای درجه و نشــان روشــنفکری فیلمســاز و
دوری از ژرفا و باطن مردم بوده است:
« اص ً
ال این ســینما ،مــردم را مخاطب خویش
نمیداند؛ 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 کام ً
ال
9
غربزده و استشراقی و توریستی دارد».
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سینمای روشنفکری التفات و توجه خود را معطوف
به قضایایی میکند کــه در دایره جهان محدود و
محصو ِر خودش یافته میشود .این سینما حتی از
بدیهیترین و روشــنترین حوادث و رویدادهای
پیرامونــی عبور کــرده و آن را نادیــده میگیرد؛
چنانکه انقالب اســامی ایران ،دفــاع مقدس،
بحرانهای فرهنگی اجتماعی غرب و وابســتگان
جغرافیاییاش ،ســتمگری اســتکبار در نزاعهای
سیاسی ،جنگهای فرقهای یا تحریم و تهدیدات
فرهنگی و ...هرگز به چشــمان و عواطف حساس
هنرمندان روشنفکر نمیآید ،اما:
«تا دلتان بخواهــد میتوان در نقــل نمونههای
تحقیرآمیــزی کــه از جهــل ،ضعف ،پســتی،
مشکالت و مصائب و فســاد و کودنی ما حکایت
میکند ،فیلمهایی را لیســت کرد و تو گویی شبه
روشنفکران سینماگر این را نوعی سرگرمی و لذت
احســاس میکنند و بدون شــک حجم باالیی از
فیلمهای ناامیدکننده و سیاه نسبت به جامعه ایرانی
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از بیرون از کشور هدایت میشود».
البته بخش عمده این بغض طبیعی است ،چون:
«انقالب دینــی در معده ســالم خــود تعلقات
وهمآمیــز روشــنفکری را از هضــم رابــع نیز
گذرانده اســت .این سرنوشــت ،انصافــ ًا تقدیر
محتوم همه روشــنفکران از غــرب وامانده و از
11
مردم وامانده است».
بنابراین ،بهتدریج 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 تل ّون ،در کنار شــخص و
شــخصیت پرســتی ،نمادســازی و تابوسازی
در آن رواج دارد .برخــی از اصــول موضوعه و
مؤلفههای اصلی جریان روشنفکری در سینمای
ایــران عبارتانــد از :اخالق گریــزی و اباحی
گری ،دینگریزی و دینســتیزی ،تیپســازی
شــخصیتهای بیهویت ،ناسیونالیسم فضایی
و افراطــی ،ســیاه نمایــی و مخالــف
خوانی
ِ
غیرعادالنــه ،پیچیدگی تصنعــی و مغلقگویی،
تکنیــک گرایــی و اصالت فــرم ،مرعوبیت در
برابر مظاهر غرب ،جشنواره محوری و ویترینی
«تاریخ روشنفکری در ایـــران نشــان
میدهد که هیــچگاه در این ســرزمین،
پایگاهی ریشــهدار نداشتهاند و هرگز زبان
و نیت شان همراه و همساز با دانشـــوران
و متفکران زیســتبوم فرهنگی اجتماعی
ایرانزمین نبوده است».

بودن ،ضد داســتان بودن ،نهیلیسم و اومانیسم،
روانپریشــی و عدم ثبات در شخصیتپردازی،
تحریــف و تغییر وقایــع و حــوادث تاریخی و
اجتماعی ،هجو مذهب ،سنت و فرهنگ.
ایــن مؤلفهها کــه کموبیش در آثار ســینمای
روشــنفکری مشــاهده میشــود ،موضــوع
بخشهای بعدی این مقاله اســت که به یاری
خداوند متعال با تعیین مصادیق مشــخص و آثار

سینمای ایران
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سینمایی مربوط به آن ،به بسط و تفسیر تبیینی
در وجوه ذیل میپردازیم:
الف) مؤلفههای دین گریزانه و دین ستیزانه
ب) مؤلفههای اباحی گری و اخالق گریزی
ج) مؤلفههای شبه فکری و اندیشه واره
د) مؤلفههای هنری و تکنیکی
ه) مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی با گزینش خاص
والسالم.
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همی خانوادهی افخمی و دیگران
دور ِ
نگاهی کوتاه به «آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران»؛ آخرین ساخته بهروز افخمی
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موضوع به تصویر کشــیده شده اســت .فیلمنامۀ
یکدســت و کارگردانی بدون ســکتۀ اثر ،موجب
شــده فیلم از ابتــدا تا انتهــا از نفــس نیفتد و
بهخوبی از پس بیان حرفــی که میخواهد بزند،
برآید.
ا ّمــا باوجود فیلمنامــه و کارگردانــی خوب اثر،
جایی که فیلــم از آن ضربه میخورد ،بازیهای
آن اســت که یکدســت نیســتند و درحالیکه
بهعنوانمثال ،نقــش مهدی فخیــم زاده کام ً
ال
مناســب این بازیگر اســت و بعید بــود بازیگر
دیگری بتواند این نقــش را اینچنین بپروراند و
همچنین بازی بســیار خوب شهین تسلیمی در
نقش خواهرزن وی؛ ســایر بازیگران آنچنانکه
بایدوشــاید نتوانســتهاند حق مطلب را ادا کنند
و این موضــوع بهخصوص در رابطــه با امیرعلی
دانایی و مرجان شــیرمحمدی که اتفاقاً داستان
فیلــم هم نوشــتۀ خود اوســت ،بیشــتر صدق
میکنــد .ا ّما باوجودایــن کاســتیها نیز «آذر،
شهدخت »...فیلم خوب و بدون ادعایی است که
مدعی خود چند پله باالتر
از بســیاری از رقبای ّ
قرار میگیرد.

سینمای ایران

آخرین اثر کارگردان پرســابقۀ ســینمای ایران،
به نحوی نقطۀ بازگشــتی برای وی نیز به شمار
میرود .افخمی کــه پیش از «آذر ،شــهدخت،
مدت
پرویــز و دیگران» فیلم پرهزینــه ،طوالنی ّ
و البته اکران نشــدۀ «فرزند صبح» را بر مبنای
برشهایی از زندگی امام خمینی(ره) ساخته بود
و به خاطر ضعف مفــرط این اثر ،آماج انتقادهای
بیشــماری نیز قرار گرفت ،این بار با اقتباس از
روی رمانی از همسرش «مرجان شیرمحمدی»،
فیلمنامۀ «آذر ،شــهدخت »...را نوشته و جلوی
دوربین برده اســت .افخمی که ســابقاً با ساخت
«سن پطرزبورگ» نشان داده بود شناخت خوبی
از طنز دارد ،اینبار نیز به ســراغ طنز رفته تا در
البهالی رگههای طنزی که در فیلم جریان دارد،
جدی و نیمه تراژیک خود را بیان کند!
داســتان ّ
داستان فیلم ازاینقرار اســت که همس ِر خانهدار
یک بازیگر مشــهور ســینما بهصورت اتّفاقی در
آخرین فیلم او با وی همبازی میشود و آنچنان
توجه منتقدان قــرار میگیرد که منجر به
مورد ّ
حسادت این بازیگر شده و همین مسئله موجب
تیره شــدن روابط خانوادگی این زوج میگردد.

ا ّما عالوه بر این موضوع ،بازگشت دختر خانواده
به ایران که به علّت متارکه با همسر گیاهخوارش
رخداده ،موجب بروز اتفاقات دیگری نیز در طول
فیلم میشــود .بهروز افخمی در طی این سالها
با ســاختن فیلمهای موردپســند ،هر دوره ثابت
کرده کارگردان باهوشی اســت .فیلمهایی مانند
«عروس» کــه در زمان خــودش تبدیل به یکی
از پرفروشترین فیلمهای پس از انقالب شــد و
نیکی کریمی و ابوالفضل پورعرب را در سینمای
ایران ســتاره کرد؛ یا فیلم «روز فرشته» که در
رابطه با موضــوع کمتر مطرحشــدۀ آن دوران،
یعنی روح و زندگی پس از مرگ ســاخته شد و
همچنین ،فیلم «شــوکران» که نقطه عطفی در
کارنامه این کارگردان محســوب میشود .در این
فیلم نیــز افخمی تالش کرده با دســتمایه قرار
دادن چند موضوع خانوادگی به شــکل موازی و
پدید آوردن محیطهای آشــنا و دلپســند برای
تماشاگران به سبک فیلمهای علیرضا داوودنژاد،
فیلمــی باب میل زمانه بســازد .داســتان «آذر،
«تعصب» تکیه
شــهدخت »...بیشــتر بر موضوع
ّ
دارد و تقابــل ســ ّنت و مدرنیتــه در قبال این

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

صبیحه ذاکر

کارگردان :بهروز افخمی
تهیه کننــده :بهــروز افخمی و ســیدجمال
ساداتیان
فیلمنامه :بهروز افخمی
بازیگران :مهدی فیخم زاده ،رامبد جوان ،گوهر
خیراندیش ،مرجان شیرمحمدی،علیرضا خمسه،
آزاده اســماعیلخانی ،امیرعلی دانایی ،شــهین
تسلیمی ،نغمه نظامدوست و صدف نورمحمد
خالصه داســتان :همســر خانهدار یک بازیگر
مشــهور ســینما در آخریــن فیلــم او بــا وی
همبازیمیشــود و آنچنــان موردتوجه منتقدان
قرارمیگیرد که منجر به حسادت او میشود .روابط
صمیمانه آنها تیره شده ،زن قهر کرده و به باغچه
خانوادگی دماوند میرود .با بازگشت دخترشان به
ایران روابط آنها دستخوش تحوالتی میشود.

سایر عوامل:

سینمای ایران

نویسنده :مرجان شیرمحمدی
مدیر فیلمبرداری :ماکان آشوری
صدابردار :سعید احمدی
چهرهپرداز :الهام صالحی
طراح صحنه و لباس :مرجان شیرمحمدی
تدوین :آیدین افخمی
صداگذاری :مجید یوسفی
موسیقی :آرمان موسیپور
عکاس :محمدحسین ساداتیان

آخرین ساختهی بهروز افخمی که در جشنواره
ســی و دوم فیلم فجر با نامزدی در رشتههای
زیادی موفق شــد ســیمرغ بهترین فیلم این
دوره را از آن خــود کند ،نه در بین منتقدان و
نه در بین مردم در زمان اکران از اقبال خوبی
برخوردار نبود .گرچه به مــدد چینش خوب
زمان اکران و رونق قابلقبول فصل تابســتان
سینمای کشور از فروش قابل قبولی برخوردار
بود ،اما در حد و اندازهی ســیمرغ به دســت
آورده ،موفقیت فروش نداشت.
«آذر ،شــهدخت ،پرویــز و  »...داســتانی
همهفهــم و مرتبط بــا آحاد جامعــه ندارد.
جنس آدمهایش ملموس نیســت ،مشکالت
آدمهایش مگو و غیرقابل فهم اســت .زندگی
کاراکترهــا آنچنانکه باید ایرانیزه نشــده و
بیشتر از آنکه به مسائل مردم داخل بپردازد،
به مشکالت مهاجرت میپردازد.
اگر بازیهای تأثیرگذار فخیــم زاده و گوهر
خیراندیــش را از فیلم حــذف کنیم ،باوجود
نریشــن های طوالنی و پرگو ،فیلم را حتی تا
دقایق ابتدایی نمیتوان تحمل کرد .اصوالً به
لحاظ فنی ،اين فیلمنامه نقاط اوج ،درگیری،
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کشــمکش و تعلیق شناختهشــدهای ندارد.
قصه ،همان نریشــن است و درام شکلگرفته
چیز دیگری اســت .آنچه دیده میشــود را
به مدد شــنیدهها ،با اندکــی تفکر و حدس
و گمان باید آمیخت تا بتــوان فیلم پرادعا و
شبه روشنفکرانه افخمی را فهمید.
لوکیشــنهای جذاب و کســتینگ حرفهای
و قابلقبول فیلــم دو عامل اساســی و مهم
در فیلم هســتند کــه آن را دیدنی میکنند.
چالشهــای دو کاراکتر اصلــی فخیم زاده و
خیراندیش ،گرچــه جذاب و تنها عنصر پیش
برنده فیلم اســت ،امــا با پیــروی از فرمول
فیلمهای ســخیف و کمارزش دههی هشتاد
بــر بگومگوهــای کممایهی زن و شــوهری
استوار اســت .خاله َزن َکیهای بیرونق مردان
و حســادتهای ســطحی زنان و تبرجهای
جاهالنــه در فیلــم آنچنــان ســطح اثر را
پوشــانده که اندک مخاطب جذبشده را نیز
اغوا میکند.
کاش نقش «آذر» را بازیگر زبردست دیگری بر
عهده داشت تا ســازندگان به کف تأثیرگذاری
محتوایی فیلم ،در آن نائل میآمدند.

در تمسخر سیمرغ بهترین فیلمنامه!
نگاهی کوتاه به «آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران»؛ آخرین ساخته بهروز افخمی
سید محسن هاشمیان

پرویز (با بازی مهدی فخیم زاده) بازیگر کارکشته سینماست؛
فردی دمدمیمزاج و مغرور و گویا بازیگری توانا .همســرش
شهدخت (گوهر خیراندیش) که تازه حرفهی بازیگری را آغاز
کرده و میخواهد آن را ادامه دهد که البته پرویز -شوهرش-
مخالفــت میکند؛ اینکه به چه دلیل ،معلوم نیســت؛ شــاید
حسادت و شاید تکبر و یا غرور مردانگی!
همین ،مقدمات یــک دعوای جدی زنوشــوهری را فراهم
میســازد که باعــث بیــرون زدن «شــهدخت» از خانه و
رفتنش به باغچه پدریاش میشــود و «پرویز» هم بشقاب
میشکند .این بشقاب شکســتن نه مایه کمدی دارد و نه به
شــخصیتپردازی کمک میکند .اص ً
ال معلوم نیست چیست
و چــرا پرویز اینگونــه عمل میکنــد! گویــا پرویز قدری
شیرینعقل میزند ،اما این با سوپراستار بودن و نصیحتهایی
که در انتهای فیلم دارد ،همپوشانی نداشته و در تضاد است.
مســتخدمی که برای تربیت اوضاع برهم ریخته خانه و گویا
جمعوجور کردن خانه میآید نیز بسیار نچسب و غیر سمپاتیک
است .رفتار مســتخدم در پیشزمینهای خارج از فیلم با پرویز
شــکل میگیرد؛ پس هیچ شــخصیتی در فیلــم نمیگیرد و
بهصورت کاراکتری ناقص و زائد از فیلم خارج میشود.
شــخصیتپردازی فیلم معضل اصلی اســت که فیلم با آن
روبهروست .نه روایتگری ،این کاستی را جبران میکند و نه
حتی خود شخصیتها در بازی از آب درمیآیند.
روایتگری(نریشن) در فیلم ،نه زبان حال کاراکترهاست و نه حتی
گویای حاالت و روحیات درونی آنها ،بلکه بیشتر به روایت رمان
میماند که در بهترین حالت ،سروشکلی تئاتری به اثر میبخشد.
کارگردان میتوانســت با نریشــنی درســت و اندازه ،ضعف

شخصیتپردازی فیلم خود را بهبود ببخشد و شخصیتپردازی
بهتری انجام دهد.
امیرعلــی دانایی که گویا باید کاراکتری شــیرین و شــوخ
باشد ،اص ً
ال شــوخیهایش جا نیفتاده و رفتارش از فیلم بیرون
میزنــد و در حد تیپ باقی میماند .حتــی رامبد جوان نیز در
فیلم ،شخصیتی تحمیلی دارد .شخصیت رامبد جوان بعد از آذر،
بدترین کاراکتر در فیلم اســت؛ با یک چهرهی سرد و جدی و
ظاهری غیر سمپاتیک که نمیداند کجای فیلم است و یا حتی
اینکه چه باید بکند! کارگاه سفالگری او در مجاورت با باغچهی
پدری «شهدخت» است و اولین بار اســت که او و دخترانش
پا بدانجا میگذارند!! چه میشــود که آنها ســر از آن کارگاه
درمیآورند پاسخش را بینندگان هیچگاه نخواهند فهمید.
فیلم جدیــد افخمی ،دقیق ًا همان اســمش هســت و چیزی
بیش از آن نیســت .چند نفر از اعضای یک خانواده برای حل
مشکالت خانوادگیشان برای حفظ ساختار و انسجام خانواده،
دست به اعمالی میزنند و اینکه دخترشان بعد از ماهها دوری،
دوباره به خانه برمیگردد ،دلیلی میشــود برای جمع شــدن
آنها در باغ و نزدیکی بیشتر!
اما این تنها نیمی از قصه فیلم است!!
داستان جدا شدن خود را از همسر خارجیاش!
زمانی که «آذر»
ِ
به شــهدخت میگوید ،ما تنها نیمی از داســتان را
شــنیدهایم .بگذریم از اینکه دلیل جدا شــدن
آن دو از هــم هیچ مســئلهای در فیلم ایجاد
نمیکند! یعنی حتی اگر مسئله کوچکتر و
یا بزرگتری هم میبــود ،فرقی نمیکرد!
هرچه تا نیمه فیلم مشاهدهشــده ،صرف ًا
یک تکرار بیفایده بوده و یک داســتان

نصفه و نیمه! فیلم که از روایت زندگی یک زن و شــوهر پیر
شروع میشــود و در نیمههای فیلم که دیگر فیلم به منتهای
تکرار و کسالت باری خود رسیده ،داستان دیگری را میگشاید،
که داســتان «آذر» است! ازاینجا به بعد ،داســتان اول کام ً
ال
رهاشده و فراموش میشود .ماجرای بازیگری «شهدخت» و
اختالفش با پرویز و همهچیز دیگــر« .دیگران» هم در فیلم
کام ً
ال بیخاصیتاند و برادر و خواهر آذر ،در فیلم نه جایگاهی
دارند و نه شــخصیتی! تنها قاب را شــلوغ میکننــد و گاه ًا
دیالوگهایی هم از آنها سر میزند! مشکل اساسی «آذر» در
فیلم با موضعی سطحی نگرانه به یک شوخی تبدیل میشود
و حتی نه یک گره برای تعلیق و گرهگشــایی و قصه پروری
اســت و نه حتی با پایانی آبرومندانه جمعوجور میشود! تمام
مسئله با یک ســورچرانی تمام میشود! باغبان تصنعی است،
کوه رفتن تصنعی است ،نصیحتها تصنعی است! هیچکدام به
پیشبرد فیلم کمک نمیکنند .نصیحتها بزرگتر از دهان فیلم
است و کوه رفتن و شــکار کردن و آمدن رامبد جوان ،شدیداً
کاریکاتوری است! این است فیلمسازی بیمسئولیت و باری به
هر جهت! و خندهدارتر اینکه ،قصه همینجا به اتمام نمیرسد!
داستان عشق آغاز میشود؛ یعنی عاشق شدن آذر و آن مردی
که رامبد جوان نقشــش را بازی میکند .تمام اینها با خرده
پیرنگ هایی شدیداً دمدستی پرداختشده است.
نهایت ًا ،باید گفت که تمام هدف این نقد بیشتر متوجه «سیمرغ
بهترین فیلمنامه جشــنواره فجر» است! فیلمنامهای که
بهشدت خواســته تا از منبع اقتباســیاش که رمان
همســر کارگردان (مرجان شــیرمحمدی) اســت
عقبتر باشد!

سینمای ایران
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دیروز و امرو ِز موشها
نقدی بر فیلم «شهر موشها »2

صبیحه ذاکر

کارگردان :مرضیه برومند
تهیه کننده :منیژه حکمت ،علی سرتیپی
فیلمنامه :فرهاد توحیدی
بازیگران :بــازی دهندگان عروســک :پیمان فاطمی،
محمــد اعلمــی ،فــروزان بهرام پور ،شــیما بخشــنده،
امیرســلطان احمدی ،علی اعتصامی فر ،محمد لقمانیان،
عادل بزدوده و  ...گویندگان عروســک :الکا هدایت ،لیلی
رشــیدی ،آزاده مویــدی ،مانی نوری ،ســیامک صفری،
امیررضا میرآقا ،امیرحسین صدیق و ...
خالصه داستان :عروسكهاي شهرموشها هم مثل ما،
با همهي خوشيها و ناخوشيها ،سي سال بزرگتر شدهاند.

سایر عوامل:

سینمای ایران

مدیر فیلمبرداری :کاوه شاه محمدلو
تدوین :مصطفی خرقهپوش
مدیر طراحی صحنه :سید محسن شاه ابراهیمی
طراح و مدیرگروه کارگاه ساخت عروسک :مرضیه محبوب
موسیقی :بهرام دهقانیار
طراحی و ترکیب صدا :سید علیرضا علویان
مدیر جلوههای بصری :رضا میثاقی ،مهدی قزلو
مدیر تولید :جعفر عروجی
مجری طرح :مهشید آهنگرانی
طراح لباس :نازنین توسلی
سرپرست گویندگان :آزاده پورمختار
ترانهسرا :هنگامه مفید
دستیار اول کارگردان و برنامهریز :روزبه سجادی حسینی

فیلم عروسکی شــهر موشهای ( )2حاصل
تالش دو تهیهکنندهی زبردســت ســینما،
هزینههای میلیــاردی و کارگردانی مرضیه
برومند اســت .گرچــه کاراکترهــا تم قصه
و نام فیلــم ،وام گرفته از مجموعه «شــهر
موشها»ی دهه شــصت و بهتبــع آن فیلم
شــهر موشهای یک اســت اما فضا ،قصه و
حتی شــخصیتهای آن بهکلــی از آن فضا
جدا و منفک است.
کــودکان از مجموعهی گذشــته چیزی در
ذهن ندارنــد؛ البته بزرگســاالن ،جمعیت
هدف فیلم نیســتند و حس نوستالژیکی هم
برای آنان پدید نمیآورد.
اين اثر کام ً
ال دور از فضای گذشــته ،سبک
زندگــی غربــی را بــه مخاطب پیشــنهاد
میدهــد .گرچــه میدانیــم مــوش ،آدم
نیســت و حجاب نمیخواهد ،اما موشی که
حرف میزند ،لب پروتز کرده دارد ،عاشــق
میشود و یا زنذلیل اســت ،یعنی خصائص
انسانی دارد و باید از قوانین دنیای انسانها
تبعیت کند.
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اگــر در مدرســه موشهــا ،تحصیل خوب
اســت ،خطر معنا ندارد ،بدی زشــت است،
پس فرهنگ کافیشاپ نشــینی ،بدحجابی،
آرایشهای غلیظ ،شــوخی بین زن و مرد،
دوستپسر ،گیتار زدن زیر پنجره دختر هم
پسندیده نیست.
شــهر موشها ،بازی بــزرگان اســت واال،
کودک نه نیروی انتظامی فشل! میشناسد،
نه آقازادگی میفهمد و نه جنگ رسانهای.
جالب اســت که موشهــای ایرانی آواز رپ
و خارجی دوســت دارند و در جامعهشــان
فاصله بیــن فقیر و غنی بــی داد میکند و
موشهای خوب ،هنوز پسر آشپز هستند...
مهمترین مشــکل فیلم دشمن زادیی است؛
دشمن موش،
گربه ،گربه اســت و همیشــه
ِ
حال اگر گربه خوشــگل بود و سفید چگونه
خودی میشود؟ چه بســا بدترین پیام فیلم
بــه بچهها ،خودی شــدن دشــمن اســت؛
پروراندن دشــمنی خانگی اســت بارنگ و
بوی تازه.

کسی حواسش به بچهها هست؟!
نقدی بر فیلم «شهر موشها »2

دیدن این فیلمها منع کنیم؟ و اگر میتوانیم ،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 انیمیشنهای
اعجابانگیز و خیرهکننده هالیوودی مشخصتر باشد،
چراکه تفاوت فرهنگ و دین و آیین سازنده آنها کمک
خوبی است برای توضیح دادن به فرزندان مسلمانمان
تا به آنان بفهمانیم هرچه میبینند درســت نیســت،
برای اینکه آنها را متوجه مقاصد اصلی سازندگان این
انیمیشنها کنیم .اما بهراستی در قبال فیلمهای ساخت
میهنمان چه توضیحی برای کودکان وجود دارد؟
شــاید تجربه شــخصی نگارنده از تأثیر فیلم بر روی
کودکان معصوم ،اینهمه نگرانی را به وجود آورده است.
وقتی ترس از گربه به خاطر فوبیا و همذات پنداری با
موشها میتواند کودکی را چنان تحت تأثیر قرار دهد
که دشــمنی آنها را در هنگام دیدن «شــهر موشها
 »1تاب نیــاورد و تمام طول فیلــم را گریه کند ،قطع ًا
تماشای صحنههای نامناسب برای کودکان و یا شنیدن
موسیقیهای مهیج و الفاظ ناشایســت ،بر جان و روان
لطیف آنان تأثیر خواهد گذاشت و پایههای تربیت دینی
و اخالقی آنها را سست خواهد کرد.
شاید بحثهای تئوری بهتنهایی در این زمینه ناکارآمد
باشد ،چون ما قرار است و باید کاری بکنیم .بهراستی ،چه
راهکاري برای مصون ماندن این افراد معصوم جامعه از
اینچنین آســیبهایی وجود دارد؟ مسئوالن فرهنگی
چه نقشی در به وجود آمدن این وضعیت و اصالح آن
دارند؟ آیا هنرمندان و فیلمسازان 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 ،ظاهرا ً مهمترین مؤلفه در ساخت و
نمایش فیلم ،برای مســئول و
هنرمند ،صرف ًا باال بردن رقم
فروش و بازخورد مالی است
و نه چگونگی اثرگذاری آن!

سینمای ایران

کودکان و نوجوانــان ،همــواره از مهمترین مخاطبان
سینما هســتند ،اما این روزها هر چه در آثار سینمایی
دقت بیشــتری میکنیم ،کمتر فیلمی پیدا میشود که
بتوان دیدن آن را به کــودکان و نوجوانان توصیه کرد
و اگر بخواهیم کمی صادقتر باشیم ،باید بگوییم دیدن
فیلمهایی که تولید میشــوند ،اص ً
ال بــرای نوجوانان و
کودکان مناسب نیست .این در حالی است که خانوادهها
بهعنوان تفریح ،فرزندان خویش را به سینما میبرند و
آنهــا را میهمان دیدن فیلمهایــی میکنند که نهتنها
چیزی بر دانش و اعتقاد آنان نمیافزاید ،بلکه آنها را
در آنچه هستند نیز ،دچار تردید و سستی میکند.
شــاید بتوان نســبت به این امر ،دو گروه اصلی برای
فیلمها در نظر گرفت؛ دســته اول ،فیلمهایی که ازنظر
محتوایی برای بچهها نامناسب هســتند و دسته دوم،
فیلمهایی که در سروشکل و ظاهر ،تصویری نامناسب
را ارائه میدهند .این تقســیمبندی از طرفی هم شامل
فیلمهایی با موضوعات مرتبط با کــودکان و نوجوانان
میشــود و هم شــامل عموم فیلمها اســت .بهعنوان
نمونه ،از بین آثار ســالهای اخیر میتوان این مثالها
را به خاطــر آورد« :هیس! دخترها فریاد نمیزنند» که
نامناســب بودن موضوع آن برای بچهها بسیار واضح
و آشکار بود« ،آذر ،شــهدخت ،پرویز و دیگران »...که
عالوه بر محتوای نامناسب ،دیالوگهای بسیار زشت و
زننده و مغایر اخالق و ادب دارد ،مسئلهای
که در بســیاری از فیلمهــای دیگر مثل
«کالشینکف» و حتی فیلمهایی با محتواهای
نســبت ًا مفید مثل «اخراجیها  ،»1وجود دارد.
اینها تنها ذکر اشــاراتی است بهعنوان
مشتی نمونه خروار.
تأسف بیشتر درباره آثاری است که با ادعای
ژانر کودک ســاخته و اکران میشوند .اکثر
ایــن آثــار ،بهشــدت 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
کشــیدهاند ،مانند فیلمهای «ســام بر فرشــتگان»،
«اُختاپــوس»« ،شــهر موشهــا »2؛ بهنحویکه اگر
والدین کمی درزمینه تربیت اخالقی و اســامی برای
فرزندانشان کارکرده باشند و فرزندانشان پرورشیافته
در بستری سالم باشــند ،این دست فیلمها با توجه به
تناقضات موجود ،جذابیتی برای بچهها نخواهند داشت.
با یک مقایســه ســاده میان فیلمهایی که اکنون تولید
میشــوند و تولیدات دهه شــصت و هفتــاد ،این امر

واضحتر میشــود .فیلمهای آن دو دهه ،اگرچه خالی از
اشکال نبودند و صریح ًا میتوان محتوای برخی از آنها
مخرب و نامناسب دانست ،اما در مقایسه با آثار اخیر
را ّ
سینمای ایران ،قابلیت بیشــتری برای دیدن داشتند.
حتی برخی از آثار ارزشمند آن دوره ،همچون فیلمهای
دفاع مقدس همچنان شاخص و مثال زدنی هستند .در
آن دوران ،حداقل داستان و نوع موسیقی فیلمهای ژانر
کودک که تعدادشان بســیار بیشتر از امروز بود ،مانند
«مدرسه پیرمردها»« ،سفر جادویی»« ،دزد عروسکها»،
«گربه آوازه خــوان»« ،کاله قرمــزی  »1و ،...کودکانه
بود ،نه مانند فیلمهای ایــن روزها ،راک و رپ و جاز و
عاشقانه! ارتباط برقرار کردن با همان فیلمها باعث شد
عدهای از کودکان آن زمان ،به سینما عالقهمند شوند
و با کمک همین فیلمها ،جهــان و پیرامون خود را بهتر
بشناسند .اما اکنون ،شاید بهترین لطفی که بتوان در حق
کودکان و نوجوانان این سرزمین کرد ،منع کردن آنها
از دیدن فیلمهای روز است.
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این اســت که
دیدن فیلم ،آنچنانی که برخی گمــان میکنند ،صرف ًا
برای گذران وقت نیست ،تا به هر طریق ممکن کودکان
و نوجوانان را سرگرم کنیم .آنچه از آن غفلت شده ،این
است که بچهها نیاز دارند به تماشای فیلمهایی بنشینند
فراتر از دنیای کودکانه خودشــان؛ فیلمهایی که به گذر
آنها از دوران کودکی و نوجوانی کمک کرده
و آنها را وارد دنیای دیگری کند.
اما سؤال اساســی این است که
آیا میتوانیم کودکانمان را از
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همهی دشمنها بد نیستند!
نقدی بر فیلم «شهر موشها »2

سینمای ایران

همیشه نداشتن چیزی ،یک بار منفی به همراه دارد که
صرف داشــتن آن چیز هرچند به حداقل اندازه ،آن بار
منفی را از بین میبرد .از همین رو ،تولید و نمایش یک
فیلم در فضای کودکانه ،بهرغم تمام اماواگرها و ضعفها
و کمبودها ،میشود یک اثر بدیع و مورد استقبال کاذب
واقع میشود« .شهر موشها  »2از همین قانون بهرهها
خواهد برد و این چیزی اســت که فیلمساز بهخوبی به
آن واقف است و در مصاحبههایی که درباره فیلم داشته
به این نکته اشارهکرده اســت که با توجه به رکود این
سالهای ســینمای کودک ،حتماً از این فیلم استقبال
خواهد شــد! از طرف دیگر ،این رسم تمام دنیاست که
در فیلمهای چندگانه ،موفقیت فیلم اول تضمینکننده
قســمتهای بعدی اســت و این نکته را هم فیلمساز
بهخوبی از آن آگاه اســت و به آن اشــارهکرده و گفته
اســت که انتظار این را دارد که کودکان دهه شــصت و
والدین امروز برای تجدید خاطرات خود کودکانشان را
به تماشای شــهر موشها  2بیاورند .این دو نکته نشان
میدهد که مسائلی هســت که مواجهه با این فیلم را از
حالت توجه صرف به خود فیلم خــارج میکند و باید
در رویارویی با این اثر به مسائل پیرامونی آن نیز توجه
داشت؛ مسائلی از قبیل :حمایت برخی سیاسیون خاص
در جریان ساخت اثر و شروع اکران ...اما در این نوشته،
برای مصون مانــدن از اتهام پرداختــن به بحثهای
حاشیههای ،معطوف به خود فیلم صحبت میکنیم.
استفاده از قصه و تمثیل ،از کهنترین روشهای تربیتی
اســت که در ادبیات ایران و جهان سوابق موفقی دارد.
تمثیل در نمونههــای فراوان در قالب جانبخشــی به
حیوانات اســت .بسیاری از داســتانگوییهای کهن،

از حیوانات برای بیــان خوبیها و بدیهــا و صفات و
رفتارهای نیک و پسندیده و پلید و ناپسند ،استفادهشده،
تا بهطور غیرمستقیم و در فضایی بهدوراز قضاوتهای از
پیش تعیینشده ،مخاطب را دعوت به سرشت و طبیعت
خود کند ،دشمنیها و دوســتیها را به او متذکر شود.
اما اتفاق دیگری در شهر موشها  2افتاده به این شکل
که از این فضای فانتزی و شخصیتهای غیرانسانی و در
راســتای بیان پیام اصلی فیلم ،بیشتر از آنکه مخاطب
کودک یا بزرگســال را دعوت به ســمت سرشــت و
طبیعت کند ،از نشانههای دوری او از سرشت و طبیعت
و نشانههای غرق شدن او در فضای دنیای مدرن استفاده
کرده تا صرفاً او را همراه خود کند.
معموالً در کارهای کودک به داستانهای جهانشمول و
فطری بیشتر توجه میشود و از آنها استفاده میشود زیرا
زبان گفتگو با کودکان زبانی است که به فطرت نزدیکتر
است .بیان چنین داستانهایی نیازمند طراحی متناسب
خود هستند ،ترسیم فضایی که به زندگی ساده و طبیعی
نزدیکتر باشد .اما فیلم بهجای اینکه مخاطب خود را به
سمت فطرت ببرد ،خود و او را به سمت دوری از فطرت
میکشاند .استفاده از سبک زندگی مدرن غربی ازجمله
ساز و رقص و آواز که گویی کار هرروزه و همیشگی اهالی
شهر موشهاست ،شبنشینیهای مبتنی بر موسیقی که
همراه نوازندگی و خوانندگی یک زن اســت ،نوع لباس
بهویژه زنها که بیشتر شبیه فیلمهایی است که اروپای
یکی دو قرن اخیر را به تصویر میکشــد و حتی شبیه
اروپای امروز هم نیست! طراحی صورت عروسکها که به
شکل قابلتوجهی پوزهها (بینیهای) رو به باال دارند که
البته یکی از اغراقآمیزترین چهرهها چهره نارنجی است
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که عالوه بر بینی نوک باال ،گونهها و لبهای پروتز شده
هم دارد ،اما نوع شخصیتپردازی او بیشتر شکل انتقادی
دارد درحالیکه در میان بچههای مدرســه بهویژه بین
دخترها ،هم بسیاری از عروسکها همین شکل بینی را
دارند و اینها همه نوعی از الگوسازی جهت همراه شدن
با سبک زندگی شبه لیبرالی است و مبتنی بر شادخواری
و دمغنیمتی است .بچهموشها هم این نوع زندگی خود
را بهخوبی شناختهاند ،آنجا که کپل و دمباریک صدای
بچه گربه را میشــنوند ،کپلک برای پرت کردن حواس
آنها ،از همین حربه رقص و آواز استفاده میکند.
اســتفاده از رنگهــا ،شــور و هیجــان و کودکانی با
شخصیتهای نمکین مثل کپلک ،از معیارهای صحیح
کار کودک است اما فیلم سرشار است از ساز و رقص و
آواز فراوانی که اگر از فیلم گرفته شــود بخش اعظمی
از دارائی آن از دســت خواهد رفت و دیگر حرفی باقی
نخواهد ماند .این مســئله بهطور خاص در بین بچهها
رایج اســت که یک گروه تقریباً حرفهای موسیقی در
مدرسه مشغول کار است گروهی که نوازندههای ماهر
گیتار و جاز آن ،بچههای مدرســه هســتند! قهرمان
کوچولوی داستان (مشکی) هم که نوازنده گیتار است
و خلوت خود را با این ساز پر میکند.
در شــهر موشها  1دشــمن موشها اسمشو نبر یک
دشمن واقعی بود که دشــمنیاش با اهالی شهر الزم به
توضیح و تبیین نبود و دشمنیشان یک دشمنی طبیعی
و سرشتی بود اما در شــهر موشها  2نهتنها نسبت به
دشمنی سرشــتی و طبیعی موش و گربه تردید و شک
وارد میشود و گفته میشود که اگر قضاوت در شناخت
دشمن را به فطرت پاک کودکان بسپارید خواهید دید که
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تابهحال در اشتباه بودهاید و این دشمنی فطری و سرشتی
نیست! بلکه با طراحی عجیبوغریبی که برای اسمشو نبر
و نوچههایش انجامشده با آن ظاهر ترسناک غیرواقعی،
معلوم نمیشود که علت دشمنی او با اهالی بر سر چیست؟
او که حتی توجهی به تمایل خوردن موشها از طرف یکی
از نوچههایش ندارد و این رابطه طبیعی را گویی بر هم زده
است! معلوم نیست که برای چه با موشها دشمن است.
نکته بسیار مهم در این زمینه تردیدی است که در بچهها
نسبت به حرف بزرگترهایشان ایجاد میشود اینکه اول
فیلم گفته میشــود که بابا و مامانها (همان بچههای
شهر موشها  ،1همان کودکان و قهرمانان دهه شصت) با
دشمن بسیار خطرناک یعنی اسمشو نبر جنگیدهاند و او را
نابود کردهاند و حاال در راحتی و آرامش زندگی میکنیم
و میزنیم و میرقصیم و آواز میخوانیم! اما بهیکباره این
انگاره حتمی زیر سؤال رفته و به چالش کشیده میشود
اوالً که اصل دشــمنی نوع گربه برای نــوع موش انکار
میشود و یک بچهگربه ناز و ملوس وارد زندگی بچههای
شهر میشود .ثانیاً ترس و واهمه شدید و شایع بین پدر و
مادرها که گویی همیشه آن را پنهان میکردهاند ،نمایان
میشــود که همه حتی با فکر کردن به دشمن به حال
غش میافتند حتی گوش دراز که مسؤل برقراری امنیت
شهر است! و این باعث میشود که بچهها حتی نسبت به
اصل جنگ والدینشــان با دشمن و شکست دادن او هم،
دچار تردید شوند هرچند که در آخر با این شعار که «بابا
مامانهامون تونستند پس ما هم میتونیم» همت کرده و
طی عملیاتی انقالبی و البته تحت حمایتهای کوروموش،
اسمشو نبر را شکست میدهند اما صرف حضور و وجود
او که هنوز هســت ،به نوعی این ادعای پدر و مادرها ،که
او را شکست دادهاند زیر ســؤال میرود و تمام باورهای
بچهموشها را ویران میکند .این جاســت که بچهها که
حاال میدانند دشمن آنها گربه نیست (چیزی که پدر و
مادرها نمیدانند) برای مبارزه با اسمشو نبر آماده میشوند
و او را منفجر و نابود میکنند .شاید حرف اصلی فیلم با
مخاطب خود ،همان کودکان دهه شصت این نکته است،
که نسبت به جنگی که در آن دوران رخ داده و تأثیراتش
هنوز در زندگی جاری اســت ،باید نگاهی دوباره داشت
شاید که این بازخوانی کمکی باشد به رسیدن به سبک
زندگی جدیدی که ظاهرا ً سرشار از امنیت و آرامش است.
طراحی ظاهر اسمشــو نبر و نوچههایش بسیار عجیب و
غریب است ،معلوم نیست آنها گربهاند یا نه! زیرا ساختار
عروسکی آنها با موشها و پیشــو و مادرش که در انتها
دیده میشود متفاوت است ،اسمشو نبر یک انسان است با
لباسهای انسانی! و تنها یک ماسک گربهسان ترسناک و
ظاهری شبیه خالفکارهای فیلمهای هالیوودی از حلقهها
و زنجیزهای بسیاری که به سرو صورتش آویزان است و
ماشین قدیمی سیاهی که دارد و چیزهایی از این قبیل
و حرکات عجیــب و متحیرکننده! شــبیه به فیلمهای
هالیوودی از حرکاتی شبیه فنون رزمی شرقی گرفته تا
حرکت معروف فیلم ماتریس! اینها همه باعث میشود
که او موجودی مسخره به نظر برسد .حتی فیلم فانتزی
هم بین خــود و مخاطب قراردادی دارد کــه باید به آن
پایبند بوده و از حدود آن خارج نشود ،درحالیکه این سه
شخصیت ،که در واقع ضد قهرمانهای داستان هستند ،به

شدت خارج از فضای عمومی فیلم هستند.
نکته بسیار قابل تأمل درباره این فیلم نوع
پیدا شــدن پیشو اســت که در سبدی
در جریــان آب رودخانه به ســمت
بچهها میآیــد که قانــون را زیر
پا گذاشــتهاند و از شــهر خارج
شــدهاند ،کورومــوش هم به
این نکته بهطور صریح اشاره
میکند که «یه بچه ...در یه
سبد ...در رودخانه ...درست
عین قصههــا» درحالیکه
این موقعیت خــاص ،یک
قصه و متعلق به
فضای افســانه و
اســطوره و قصه
نیســت ،بلکه یک
حقیقــت رخ داده
است که برای تمام مردم
دنیا مسلم است و همه به آن
معتقدند و آن ماجرای آغاز زندگی
یکی از پیامبران اولواالعزم صاحب شریعت
است .با توجه به قصه روایت شده در شهر
موشها  1که بســیار شــبیه یکی از
اسطورههای صهیونیستی هالیوود
اســت (ماجرای گمگشــتگی و
بیســرزمینی مردمانی که به
دنبال شــهر آرمانی خود و
خاکی میگردند تا آن را به
سرزمین خود تبدیل کنند).
اســتفاده از این تلمیح و
تضمین ،شــاید با تعمد
خاصی صورت گرفته که
به نحوی مرتبط با همان
نوع الگوســازی موجود
در فیلم است .اگر هم
تعمد خاصی در بین
نیســت ،یکــی از
موقعیتهای ناب
و ویــژه ،بیهوده و
ارزان به هدر رفته
است.
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امروز ،دیروز ،فردا
نقدی بر فیلم «امروز»

صبیحه ذاکر

کارگردان :رضا میرکریمی
تهیه کننده :ســیدرضا میرکریمــی و معاونت
برونمرزی سیما
فیلمنامه :شادمهر راستین و سیدرضا میرکریمی

بازیگران :پرویز پرســتویی ،ســهیال گلستانی،
شبنم مقدمی ،حسام محمودی ،اشکان جنابی،
روزبه حصاری و آوا شریفی
تاکسی کهنهکار
خالصه داستان :یونــس رانند ه
ِ
پایان یک رو ِز کاری به زن جوانی کمک میکند
در
ِ
تا به بیمارستان برسد .غافل از اینکه در بیمارستان
ِ
اتفاقات زیادی در انتظا ِر اوست.

سایر عوامل:

سینمای ایران

مدیر فیلمبرداری :هومن بهمنش
صدابردار :سعید بجنوردی
چهرهپرداز :محمود دهقانی
طراح صحنه و لباس :مرجان گلزار
تدوین :سیدرضا میرکریمی
صداگذاری :سیدعلیرضا علویان
موسیقی :امین هنرمند
جلوههای ویژه بصری :امیر مهران
عکاس :علی نیکرفتار

هفتمین اثر بلند ســینمایی رضا میرکریمی،
درامی متفــاوت و جنجالبرانگیز شــد که
گرچــه در نمایــش جشــنوارهای آن اقبال
خوبی نداشــت ،امــا در زمان اکــران ،نظر
مخاطبیــن را چــه منفــی و چــه مثبت و
همراهی منتقدان را با خود همراه کرد.
«امروز» با شناخت ســینمای امروز ایران،
فیلمی بــرای مخاطب خاص اســت .درامی
تفکر برانگیز که دیروز و فردای آن در ذهن
بیننده جــان میگیرد و قبــل و بعد آن با
قضاوت مخاطب ساخته میشود.
فارغ از دفــاع یا ر ّد فیلم ،بایــد گفت عالوه
بر بی داســتانی و کممایگی تنها خط روایت
خســت در
فیلم ،ســازندهی اثــر در کمال ّ
چارچوبی تحمیلــی ،قصهای را بــه تصویر
میکشــد و بیننده را ملــزم میکند تنها به
یک برداشــت ،آنهم برداشــتی که خود او
میخواهد بسنده کند!
«امروز» اصــل بــر برائــت دارد ،برائت از
صدیقــه و گذشــتهاش ،از مــددکاری که
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مددجویــش را رها کــرده ،از رانندهای که
مســافرانش را انتخاب میکند و یا آنها را
نیمهکاره پیاده میکند؛ از سرپرستاری که
در زندگی خصوصی بیماران و همراهانشان
فضولی میکند و . ...
«امروز» بــه مخاطب میگویــد ،همینکه
من میگویم ،فیلم من اســتُ ،کنش را من
تعریف میکنم ،ســکوت را مــن ،پایان را
من و تو فقط ملزم هســتی بــه آنکه مفهوم
فیلم مرا دریابی و همــان مفهوم را که من
میگویم؛ فقط!

ژان والژان یا یونس؛ فانتین یا صدیقه؟
نقدی بر فیلم «امروز»
کتاب ســترگ «بینوایان» از آن دست آثار هنری است
که امروز در سراسر جهان شناختهشده است و بهزحمت
میتوان کســی را یافت که نام این اثر بینظیر «ویکتور
هوگو» ،نویسنده مشهور فرانسوی را نشنیده باشد؛ کتابی
که در اروپا با عنوان «انجیل دوم» از آن یاد میشــود و
در مناسبات اجتماعی و فردی مردم اروپا ،تأثیری بسیار
عمیق و گسترده داشته و دارد.
داســتان این کتاب ،یــک ماجرایی دو پــاره از زندگی
فردی بــه نام «ژان وال ژان» اســت کــه در اثر ارتکاب
بزهی کوچک در چنبره قانون خشــک و بیروح فرانسه
گرفتار میشــود .بخش اول داســتان ،مســتفاد از نگاه
دینمدار هوگو ،قصه ســیرورت فردی را روایت میکند
که قانون خشــک و غیرقابل انعطاف حاکمیت با نماد و
فیگور بیاحســاس و بیروح بازرس «ژاور» ،تمام تالش
و مساعی خود را به کار میگیرد تا «ژان» را در جایگاه
مجرمیت بنشاند و محکوم کند؛ غافل از اینکه این رفتار،
نهتنها کمکی به بدنه اجتماع نخواهد کرد ،بلکه در نهاد
خود ،باعث فرو غلتیــدن مرد قویهیکل داســتان به
دامن بزهــکاری خواهد گردید و «ژاور» بهســان رباطی
بیاحساس که تحت اختیار قانون فعالیت میکند ،فارغ
از هرگونه مالاندیشــی ،تنها به تحقق هدف خود یعنی
گرفتار کردن «ژان» میاندیشد .اما در این میان ،مردی
خدایی و آگاه در قالب یک کشــیش ظاهرشده و راهزن
رفتار بهدوراز انسانیت قانون حاکم میشود و مانع از فرو
غلتیدن «ژان» به درون تاریکی گناه میگردد.
ســکانس بســیار زیبا و اوج روایت این ماجــرا در دل
داستان لحظهای اســت که «ژان» براثر فشار بیشازحد
ناشــی از گرســنگی به کلیســا پناه میبرد و علی رقم

پذیرایی بسیار کریمانه کشــیش و همسرش صبح زود،
سرویس نقره سفره کشــیش را که از آن برای پذیرایی
از «ژان» استفادهشده بود ،میرباید و بهزعم خود ،بدون
اینکه کشیش متوجه شود ،پا به فرار میگذارد.
ســاعتی بعد از بخت بد ،گرفتار پلیسهای گشتی محل
میشود و پلیسها اموال ســرقتی را بالفاصله شناسایی
کرده و «ژان» را به سمت خانه کشیش میبرند.
«ژان» در مقابل کشــیش که با او به مهر عطوفت رفتار
کرده بود ،شــرمگین ســربهزیر میاندازد و شاید همین
بارقه شرم در چشمان اوست که کشــیش را وا میدارد
که بهجای درخواست تعزیر ،با گفتن گزارهای متفاوت،
زمینهی رهایی «ژان» از مخمصه را فراهم کرده و خود،
اقدام به تنبیــه و بیدارســازی «ژان» از خواب غفلت و
جهالت نماید.
او در مقابل چشمان حیرتزده همسر و پلیسهایی که
دستان «ژان» را بســته و در دو طرف او کنار آستانه در
ایستادهاند و منتظر گرفتن پاداش از کشیش بابت یافتن
سریع اموالش هستند؛ خطاب به «ژان» میگوید« :پسرم!
شمعدانیها را فراموش کردی؛ چرا اینها را نبردی؟» و با
این کالم ،نهتنها ســرویس غذا را از او بازپس نمیگیرد،
بلکه شمعدانهای نقره را هم به او تقدیم میکند و این
سخن او ،آب سردی بر سر پلیسها و نمایندگان قانون
جاری میســازد و آنها را مجبور میکند «ژان» را رها
کنند.
دیالوگ طالیی رمان در همینجا به زبان کشیش جاری
میشود که خطاب به «ژان» بعد از رهایی از دست قانون
میگوید:
«من روح تو را برای خدا خریداری کردم».

سید محمد حسینی

این کار تأثیر بســیار عمیقی بر جان «ژان» میگذارد و
او را در مسیر سیرورت معرفتی و انسانی قرار میدهد و
گویی روح او ناگهــان ورق میخورد و به خود میآید که
هر چه میتواند برای رســیدن به نصاب باالی انسانیت و
تعالی تالش کند.
و داســتان با همین قواره ،یعنی ســیرورت او در مسیر
تعالی ادامه مییابد.
تا اینجای داســتان ،بخش اول ماجرا به اتمام میرســد؛
بخشی که به نحوی باید آن را ناظر به شخصیت یا به عبارت
دقیقتر ،شخصیتپردازی داستان است و قهرمان ما ریخت
و شکل نهایی خود را پیداکرده و حاال آماده است که وارد
بخش دوم داستان ،یعنی مأموریت ،قهرمان شود.
پاره دوم قصه ،حال و هوایی متفاوت دارد؛ حال و هوایی
که منبعث از وضعیت اجتماعــی و فرهنگی آن روزگار
فرانسه است و به نظر میرسد «هوگو» برای نگارش این
بخش ،بیشــتر به مقتضیات زمان خود عنایت داشــته
است .و برمبنای همین اقتضائات ،مأموریت شخصیت اول
داستان خود را تعریف کرده است؛ و این اتفاق امری کام ً
ال
طبیعی است و شــاید حتی نتوان هیچ اشکالی از حیث
رویکردی به آن وارد دانســت؛ چراکه «هوگو» هم مانند
هر انسان دیگری ،فرزند زمانه خویش است و مشکالت و
چالشهای انسانی را در همان پارادایمی تأویل و تفسیر
مینماید که در فرا پیش خود دارد و مشاهده میکند.
ازاینرو ،هوگو که در جامعه فرانســه زندگی میکند و
چشــم به هنجارها و ناهنجاریهای جــاری در همین
جامعه دارد ،چالش فرا روی قهرمانــش را نیز از همین
اقلیم پیداکرده و در دل داســتان کارگــذاری مینماید؛
ِ
حاکميت قانون خشــک و بیروح،
جامعهای که در آن،
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الجرم آدمی را به انزوای از خواستههای انسانی فروبرده
و مناســبات انســانی در مذبح انديويدوئاليته یا همان
اصالت حقوق فردی قربانی کــرده و اژدهای اومانیته در
حال بلعیدن نیم رمق باقیمانده از اخالق انسانی و رأفت
و رحمت در قاموس زندگی بشــر در حــال گذار دوران
مدرن اســت .جامعهای که برای رسیدن بهشتاب بیشتر
تقیدات
در مسیر صنعتی شدن ،الزامی برای پایبندی به ّ
دین و اخالق دینی ندارد ،عشق به محاق رفته ،خانواده از
اعتبار ساقطشده و آنچه بیش از همه به چشم میخورد،
زنان هرزه و مردان هوس بازی هستند که نگاهی غیر از
اصالت ّ
تلذذ و کامجویی نسبت به هم ندارند.
در چنین فضای مســمومی فرزند ،تعبیــری غیر از یک
حادثه ناخواسته در فرآیند کامجویی نیست و به همین
مــادران بی حامی در
دلیل اســت که کودکان بیپدر و
ِ
جایجــای جامعه در حــال تغیی ِر فرانســه خودنمایی
میکنند.
ِ
کودک ناخواســته ،تکمضراب آشــنای جامعه آن
واژه
روز است و نگرانی برای سرنوشت نامعلوم این میهمانان
ناخوانده جامعه« ،هوگو» را بر آن میدارد تا نســخهای
برای حل ماجرا در داستان تعبیه کند.
«فانتین» ،زن رنجکشــیده و بدون حامی که اسیر یکی
از همین حوادث شــده ،در مســیر زندگی «ژان» قرار
میگیرد و «کوزت» ،فرزند او کــه در حال اضمحالل و
نابودی در زیر فشــار «تناردیه» های بدذات و سنگ دل
است ،باید نجات پیدا کند.
اینجاست که «ژان» میبایست در قواره یک منجی وارد
عمل شود و مشکل را حل کند؛ و این کشوقوس بعد از
مرگ «فانتین» ،ژان را بدل به پدری خودخواســته برای
کودکی ناخواســته میکند؛ اوست که باید این کودک را
که نماد فرانســه نوین اســت ،از تونلهای انقالب اکتبر
فرانسه عبور دهد و سرنوشــت و آینده «کوزت» باید در
دســت همین خردهبورژوای تازه به دوران رســیده رقم
بخــورد .و «ژان» این کار را انجام میدهــد و درنهایت،
سرنوشــت «کوزت» توســط این پدر خودخواسته رقم
میخورد.
و این در حالی است که مخاطب رمان بزرگ «بینوایان»،
حتی یکبار هم مجال آن را نمییابد که در خصوص پدر
واقعی «کوزت» در مقام پرســش برآیــد .گویی موضوع
حلشده است و تمام مخاطبان قبول کردهاند که بهترین
راهحل همین اســت که «هوگو» تقریر کــرده :فرزندان
ناخواسته تحت حمایت و سرپرستی پدران خودخواسته!
فرمولی که بعد از «هوگو» در هزاران ُرمان و اثر سینمایی
دیگر تکرار شده و موضوع اصلی هزاران اثر سینمایی اروپا
و آمریکا تا به امروز قرارگرفته است .و کار بهجایی رسید که
شمارش تعداد این محصوالت ناشی از حادثههای عشقی،
جایی مشــخص و متمایز در آمار رسمی دولتهای غربی
برای خود باز کرد ،بهنحویکه هرســاله آماری از کودکان
بیپدر در جوامــع مختلف اعالم میشــود و فعالیتهای
بیشــمار اجتماعی و فرهنگی در همین رابطــه به اجرا
درمیآید؛ آمارهایی که برخی از آنها بهقدری تکاندهنده
است که برای نسبت میان انســان و اخالق ،ایجاد نگرانی
عمیقی میکننــد ،بمانــد آموزههای دینی کــه نادیده
انگاشته میشوند و شــرعی که در سهکنج سیاست زدگی
محافظهکارانه یا همان کنسرواتیزم جاری اروپایی از یکسو

و سکوالریســم اجتماعی از ســویی دیگر و نیز بیقیدی
مردانی از تبار «داروین» از جهت ســوم ،محاصرهشده و
آرامآرام در حال از دست دادن توان تنفس است.
برای نمونه میتوان به موضوعی اشــاره کرد که در سال
 2009در فرانســه بــه صورتی کام ً
ال رســمی در مجله
«ماریان» ،آمار کودکان مورد تعرض قرارگرفته توســط
محارم ،يــک در  33کودک اعالم میشــود و در همین
ســال ،یک موسســه غیردولتی این آمار را خوشبینانه
مینامد و با انتشــار محصول تحقیقات خود در روزنامه
«لو فیگارو» ،آمار واقعی این جنایات غیرانسانی را يک به
 10اعالم میکند.
در سال  2014آمار رســمی مراجع ثبتاحوال فرانسه
اعالم میکند  58درصد کودکان تازه متولدشده فرانسه
از باب داشتن پدر ،مجهولالهویه هســتند( .این آمار را
خبرگزاری فــارس در تاریــخ  93/3/8تحت قالب یک
دیاگرام انتشار داد).
از این حيث ،بازهم باید تأکیــد کرد که «هوگو» چالش
اجتماعی خود را در کف اجتماع خود یافته و قهرمانش را
مأمور به حل این مشکل کرده و برای آن نسخه پیچیده
است.
سؤال اینجاست که وضعیت شــرق و جامعه شرقی در
مواجهه با چنین موضوعی چیست ؟
در پاســخ باید به موضوعیــت و موجودیت این بحث در
جوامع شرقی پرداخته شــود و بعد در مقام پاسخ و ارائه
راهحل و یا احیاناً تکرار راهحــل «هوگو» در این جوامع
دامن زد.
اگر بدون بغــض و تنگنظری و با نگاهــی منطقی به
جوامع شــرقی نظر بیفکنیم ،خواهیم دید که علیرغم
گذر زمان و تحوالت عظیم در حــوزه خردهفرهنگها و
تودههای تمدنی ،همچنــان خانواده در این جوامع نقش
بســیار پررنگی دارد و وجود فرزندان در بســتر خانواده
تعریفشــده و موجودیت مییابد و علیرغم باال گرفتن
تب توســعه و مدرن شــدن بســیاری از جوامع شرقی،
اما همچنان فرزنــدان ،متعلق به خانوادهها هســتند و
شناسنامههای آنها دو نام را در قسمت والدین منسوب
به خود میبیند.
حال اگر شــرق را در محدوده جهان اســام به بررسی
بنشــینیم به دلیل وجــود آموزههای معرفــت دینی و
اسالمی این بستگی صدچندان میشود و فرزندان با خود
نام پدر را تحت قالب ضمیر «ابــن» یا «زاده» به یدک
میکشند.
این بستگی در ایران با تشدید چند صد برابری همراه و
مالزم میگردد .ســرزمینی که فارغ از دین مبین اسالم،
حتی قبل از اسالم نیز به شــهادت تاریخنگاران بزرگی
چون «ویل دورانت» در تاریخ تمدن ،یکی از اصلیترین
شاخصه مردمانش توجه و صیانت از حریم خانواده بوده
تشیع ،باعث تشدید
تقید به ّ
و حضور اسالم و بهخصوص ّ
این خصیصه ویژه در آن گردیده است.
«ویــل دورانت» در کتاب «تاریخ تمدن» ،بعد از اشــاره
به ســاختار معماری و عناصری چون اندرونی و بیرونی
در ساختار معماری هخامنشیان با نوعی ابهام و پرسش
موضوع را مطرح میکند که دلیل این تقســیمبندی چه
بوده و بعد ،در ادامه توضیحاتی بسیار خواندنی در حوزه
تعامالت خانوادگی ایرانیان ارائه میدهد و این در حالی

20

اســت که ایران در آن دوره هنوز مزیّن به حلقه اسالم و
تشیع نشده است.
نگین ّ
با حضور اسالم ،مردم ایران به حدی در صیانت از حریم
خانواده اهتمــام میورزند که گویی مــردان ایرانی واژه
«غیــرت» را بیش از تمام صفات و خصوصیات بشــری
منتصب به خود میدانند و این تحدی و ابراز تااندازهای
اســت که گاهی به نظر میرســد حتی فکــر کردن به
کودکان بیپدر در این سرزمین نوعی خیال خبیث است!
با این حســاب ،موضوع اجتماعی موردنظر «هوگو» در
ایران به قول منطقیون ،اساساً «سالبه به انتفاع موضوع»
است و از موضوعیت ساقط میباشــد؛ چراکه اگر آن را
بهعنوان یک پدیده شایع اجتماعی بدانیم ،در نوعی دروغ
شبه روشــنفکرانه فرو غلتیده ایم؛ و نيز اگر نقض و نفی
کلی کنیم ،بنا را بر فلسفه خوشبینی و بالهت نهادهایم!
اینکه این پدیده اجتماعی در جامعه ایرانی هم مثل تمام
جوامع جهان ،امکان وقوع دارد بدیهی اســت؛ اما توجه به
این نکته هم در جای خود غیرقابلانکار اســت که مسئله
ذکرشده در ایران ،با توجه به اعتقادات جاری این سرزمین
بههیچوجه موضوعیت ندارد و بهطورقطع ،هرگز نمیتوان و
نباید آن را در مقام و مقال رسانهای به ذکر نشست.
اما حکایت فیلم کاســبکارانه آقای کارگردان ارزشــی
ســینمای ایران ،کام ً
ال غیرازاین است« .میرکریمی» در
فيلم «امروز» همــان کاری را میکند کــه «هوگو» در
«بینوایان» کرد و قدم در بازتعریف همان مشکلی مینهد
که «ویکتور هوگو» در اقتضائــات اجتماعی خود به آن
اندیشیده و تجويز نسخه کرده بود.
او هیچ زحمتی برای شخصیتپردازی قهرمانش به خود
نمیدهد و گویی این وظیفه را به نحوی به حاتمی کیا و
فیلم «آژانس شیشهای» احاله داده و بناست ما با همان
پرستویی آژانس مواجه باشــیم ،با قدری کهولت
پرویز
ِ
بیشتر در رفتار و واکنشها.
افراط در کندی شــخصیت ،به حدی است که از تظاهر
به خســتگی فراتر رفته و شــخصیت را تبدیل به حاج
کاظم اسلوموشن کرده! کاریکاتوری قابلاحترام اما ُکند؛
تااندازهای که لطمهای جبرانناپذیــر به ریتم فیلم وارد
میکند.
با این حساب ،میرکریمی از قسمت اول داستان بهسرعت
عبور کرده و از دل آژانس نقبی میزند به بیمارستانی که
این بار ،بیمارش به آن میرسد و بنا نیست ماجرای رفتن
و نرسیدن را تعریف کند؛ بلیت هواپیما هم نیاز ندارد.
ماشــین دربوداغــان حاجی هم جای خــود را به یک
تاکسی شیکتر و مدلباالتر داده و این همه ،حکایت از
نوعی همسانی هدفمند است که کارگردان بهعمد در دل
داستان کار گذاشــته تا خود را از رنج شخصیتپردازی
رها کند.
بااینحال ،مخاطب میتواند حــدس بزند که این بار هم
بناست بیمار اورژانسی حاج کاظم ،جان خود را از دست
بدهد ،اما با یک تمایز کوچک ،آنهــم نوزادی که بهجا
میگذارد.
همانی داســتان با «بینوایان» هم حکایت از همین
این
ِ
ژان» قصه امروز« ،فانتین» یا همان
وال
«ژان
دارد،
ماجرا
ِ
«صدیقه» را از کــف خیابان مییابد ،با همان مؤلفهها و
رنجی که در اثر ظلم مردان در حقش روا شــده است؛ و
حاال بناست او را حمایت کند؛ او هم باید مثل «فانتین»
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این مرزوبوم کجاســت؟ اینکه موضوعــی در نقطهای از
دنیا دارای اعتبار باشــد ،دلیل نمیشود همان موضوع را
تسری داده و در موردش فیلم بسازیم! اگر کسی فیلمی
ّ
در ایران بســازد ،در مورد روســتایی که تحت محاصره
هزاران خرس پاندا قرارگرفته ،به او چه خواهیم گفت؟ آیا
تمسخر همه را برنخواهد انگیخت؟ اینکه فیلمسازی نداند
خرس پاندا در زیســتبوم ایران وجود نــدارد ،به همان
بدی اســت که کارگردانی موضوع کودکان ناخواسته را
در درجهای از اعتبــار ببیند که مأموریت ویژه برای تیپ
مدافع ازجانگذشــته بازمانده از جنــگ تعریف نماید و
میان اینهمه َس َم ِن اجتماعی ،یاسمن فرانسوی هوا کند
و نیرویش را صرف تعریف این موضوع نماید!
شــاید دلیل انتخاب این موضوع اینهمانــی با جامعه
فرانســه باشــد و مث ً
ال ما میخواهیم به آنهــا بگوییم:
ببینید ،ما هم مشکالتمان شبیه به شماست! پس ما هم
پیشرفته هستیم ،شبیه به همان تئوری کوته مآبانه سي
حسن تقی زاده که صرف تغيير و تطبيق لباس را منشأ
پيشــرفت و ترقی میدانســت و بر این باور بود که برای
پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم!
رضاخــان هم روزی بر ایــن باور بود که اگــر حجاب از
سرزنان برداشــته شــود ،ما از تحجر و عقبماندگی به
درخواهیم آمد؛ غافل از اینکه ســرزمین ایران ،سرزمین
ایران است ،نه هیچ کجای دیگر از دنیا.
به قول مرحوم عالمه اقبال الهوری :
شرق را از خود برد تقلید غرب
باید این اقوام را تنقید غرب
قوت مغرب نه از چنگ و رباب
نی ز رقص دختران بیحجاب
نی ز سحر ساحران الله روست
نی ز عریان ساق و نی از قطع موست
محکمی او را نه از الدینی است
نی فروغش از خط التینی است
قوت افرنگ از علم و فن است
از همین آتش چراغش روشن است
علم و فن را ای جوان شوخوشنگ
مغز میباید نه ملبوس فرنگ
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بمیرد و «کوزت» را تنها و بیکس رها کند.
حاج کاظــم را همــه میشناســند؛ حــال میخواهد
اســمش «یونس» باشــد یا هر اســم دیگری! او مردی
دوستداشــتنی از تبار مردان دهه شصت است که در
مقابل ناهمگونیهای اجتماع با شــعارهای انقالبی قیام
کرده و در بنمایههــای اعتقــادی آرمانخواهانه خود،
همواره معترض به وضع موجود است.
انتخاب این شخص ،نوعی رندی را در ذهن تبادر میکند
من مخاطب را آماده کند تــا اعتراضی به
که بناســت ِ
موضوع مورداشاره فیلم نداشته باشــم؛ چراکه سمپات
حاج کاظم همیشــه خوشایند اســت و اصوالً ،مخاطب
به خود اجازه اعتراض به او را نمیدهد و اص ً
ال همیشــه
حق با حاج کاظم اســت! مگر میشود در مقابل موضع
او موضعی دیگر اتخاذ کرد؟! و درست همین ترفند است
که مخاطب را در تنگنایی قــرار میدهد که بههیچوجه
در مقام پرســش از چرایــی انتخاب موضــوع برنیاید و
اجازه دهد قســمت دوم داســتان ،بدون ســؤال توسط
«میرکریمی» روایت شود.
و از اینجاســت که مأموریت یونس یا همان حاج کاظم
آغاز میشود؛ به عبارت دقیقتر ،فیلم میرکریمی را باید
اپیزود دوم «آژانس شیشــهای» بهحساب آورد ،با قدری
خامدســتی در حــوزه فیلمنامه و پرداخت داســتانی و
کارگردانی.
آغاز فیلم از نیمه دوم داستان است و فیلمساز شخصیت
قب ً
ال شــکلگرفته خود را بیدرنگ به دنبال مأموریتش
گســیل میدارد و او را با صدیقه رنجکشــیده بهصورت
اتفاقی مواجه میکند.
صدیقه یا همــان ســمبل مظلومیت در فیلــم دو بار
تجربه مشابه داشــته ،اما هر دو بار گویی به دلیل فقدان
ژان» میرکریمی ،کودکش را
حضور قهرمانانه «ژان وال ِ
ازدستداده است!
صدیقه همــان «فانتین» اســت بــا همــان مؤلفهها؛
رنجکشــیده مظلوم و تحــت ّ
تظلم مــردان مجهول با
هوسهای معلوم و انگیزههای شیطانی! زنی در قوارهای
محجبه که بیننده حق ندارد با نگاهی غیر از مظلومیت
در او نظر کند و بناست بهعنوان مام میهن ،کودک نسل
چهارم انقالب را به دنیا بیــاورد و در این اثنا ،مردی در
قواره جوانان دهه شصت بدون چشمداشت به او کمک
خواهد کرد.
بازهم تکرار مدل هوگویی
کودکی ناخواسته برای پدری خودخواسته
در ماجرای فیلم «امــروز» ،بزرگترین گنــاه را فردی
مرتکب خواهد شد که در جایگاه بیننده ،در مقام پرسش
نسب کودک مجهولالهویه داســتان برآید! او کودک
از ِ
«ب ِما ُهــ َو کودک» اســت و به تو ربطی نــدارد محصول
هرزگی هوس مدار یا رنج فقر یا تنفروشی مازوخیستی
باشد! مهم این اســت که نام مادر ،صدیقه است و چادر
هم به سر دارد و مهمتر اینکه ،او را حاج کاظم به مقصد
بیمارستان رسانده؛ لذا فضولی پرسش حتی بهطور نسبی
هم به من و تو بهعنوان بیننده نیامده!
در فیلم ،نوعاً زنان با همین مشــکل مواجهاند؛ دیالوگ
تلخ سوپروایزر بیمارستان که «اینجا بهشت َمردای مثل
توست» ،حکایت از تجربهای مشــابه و بسیار تلخ دارد و
بر این موضــوع داللت میکند که او هــم کودکی دارد

و مجبور است در محیط بیمارستان از کودکش مراقبت
کند و ظاهرا ً حرفی از پدر در میان نیست.
اما اینکه ،جناب کارگردان ارزشــی ما توجه به این نکته
را فراموش کرده که موضوع موردنظرش اساســاً در نظر
مردم ســرزمین ایران قباحت ذاتی داشته و موضوعیت
آن بهشدت قابلتردید است ،نکتهای است که نمیتوان
بهراحتی از کنار آن عبور کرد.
پی گیری ماجــرای موضوع کلی فیلــم ،حکایت جوان
طلبهای را فرا روی ما زنده میکند که برای فضل فروشی
در میهمانی استاد خويش ،سر سفره با تظاهری عجیب
شــروع به دعا خواندن کرد ،اما اشــتباهاً بهجای دعای
سفره دعای دستشویی را خواند و مورد خطاب استاد قرار
گرفت که:
شــیخنا تســبیح خــوب آوردهای  /لیک ســوراخ دعا
گمکردهای
با این حســاب باید به جنــاب کارگردانمــان بگوییم:
«سوراخ دعا گمکردهای ،برادر! اینجا ایران است ،نه غایت
قصوای هنر نیمبند کپی محو ِر تو ،یعنی فرانسه!»
اینجــا ســرزمینی اســت کــه اولویتهــا ،هنجارها
ناهنجاریها ،کنش و واکنشهــای اجتماعیاش با تمام
جهان فرق میکنــد و حکایت فیلم «امــروز» حال رو ِز
توســت ،نه جامعه ایرانی! این اندیشه تو و امثال توست
که به بحران هویت مبتال گشته و به قول مرحوم جالل
آل احمد ،فراموش کرده کیست و در کدام اقلیم زندگی
میکند .انســانهای التقاطی ،موجودات شتر گاو پلنگ
که تکلیف موجودیتشــان را نمیدانند و اگر فردا روزی
فیلمی در خصــوص آدمخواری بســازند ،تعجببرانگیز
نخواهد بود؛ چراکه در ســرزمینهای موعودشان ارباب
با این موضوعات دســتبهگریبان اســت و بر اســاس
همین مفاهیم ،فیلم میســازد .ازاینرو ،با این فتح بابی
که توسط کارگردان ارزشــی در کپی کاری از ادبیات و
فرهنگ فرانســوی صورت پذیرفته ،جای تعجب نخواهد
بود اگرچند صباح دیگر شاهد حضور زامبیهای چادری
یا ریشوهای آدمخوار در پرده سینماها باشیم!
شــهید آوینی بر این باور بود که فیلمساز ،درون خود را
میســازد ،نه جامعه را .با قدری تأمل میتوان به صحت
این گزاره پی بــرد ،چراکه نوعاً اصالت هر انســانی فارغ
از فیلمســاز بودن یا نبودن ،با عناصر متکثر واقعیت در
جامعه نســبت مســتقیم با درونیات و اقتضائات ذاتی و
اندیشگانی انسان دارد؛ به قول شیخ اجل علیهالرحمه :
تشنگان را نماید اندر خواب  /همه عالم به چشم چشمه
آب
با این حســاب برخورد فیلمســاز هم با جامعه و عناصر
متکثر واقعیت اجتماعی بر اســاس مؤلفههای درونی او
تنظیم میشــود ،و فیلمســاز همان چیزی را در جامعه
میبیند که به آن میاندیشــد از همین روست که کالم
آوینی بــر جان مینشــیند که فیلمســاز درون خود را
میسازد ،نه اجتماع را.
لذا ،با این اعوجاج پیشآمده ،نیاز بهنوعی درونکاوی در
حوزه فیلمسازانمان و بهطریقاولی ،مدیران فرهنگیمان
آشکار میشود و اینکه از خود سؤال کنیم بهواقع ما در
این جهان پرشکوه چه میبینیم و بر سر چه موضوعاتی
توقف کرده و مینشــینیم و مداقه میکنیــم؟ غایت و
فرجام کپی کاریهای نازل اینچنینی در ســاحت هنر
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خشاب خالی کالشینکف
نقدی بر فیلم «کالشینکف» ()1392

صبیحه ذاکر

کارگردان :سعید سهیلی
تهیه کننده :سعید سهیلی
فیلمنامه :سعید سهیلی و مهدی محمدنژادیان
بازیگــران :ســاعد ســهیلی ،رضا عطــاران،
فرهاد اصالنی ،جمشــید هاشــمپور ،شــهرام
حقیقتدوســت ،جواد عزتی ،شــقایق فراهانی،
اندیشه فوالدوند ،سارا ســهیلی ،سینا سهیلی،
انــوش معظمی ،مختار ســائقی ،شــاپور کلهر،
سیامک اشعریون و بهزاد اشکان
خالصه داستان :جوان ســربازی که خواهرش
مورد اذیت و آزار اشــخاص ناشناســی قرارگرفته،
با اســلحهای که همراه دارد ،پست نگهبانیاش در
بانک را ترک میکند.

سایر عوامل:

سینمای ایران

مدیر فیلمبرداری :فرشاد محمدی
صدابردار :بهروز معاونیان
چهرهپرداز :محسن دارسنج
طراح صحنه و لباس :بابک کریمیطاری
جلوههای ویژه میدانی :حمید رسولیان
تدوین :سپیده عبدالوهاب
صداگذاری :محمود موسوینژاد
موسیقی :ناصر چشم آذر
عکاس :مهدی دلخواسته

پس از ماجرای «گشــت ارشــاد» ســعید
ســهیلی ،آخریــن فیلــم او به مــدد رضا
عطاران در گیشــه موفق بــود .اما همچنان
شــامل مؤلفههای سینمای ســهیلی است؛
مؤلفههایی چــون انحطاط قصــه ،پُرگویی،
داســتانهای فرعی پررنگتر از خود ماجرا،
وراجــی کاراکترهــا ،خشــونت پایانهای
ّ
تودرتــوی غیرقابل فهم و خالصــه ،فیلمی
غیراستاندارد.
فیلم ،خوب شــروع میشــود و تا انتها هم
مبتنــی بر همان ایــده اولیه شــکلگیری
داستان اســت .ســربازی که با اسلحهاش
فــرار میکنــد و اتفاقاتــی که بــرای او و
خانواد هاش رقم میخورد .تا الیماشاءاهلل...
میتوان حول ایــن ایده یکخطــی اتفاق
چیــد ،اتفاقاتی بیربــط بــا کاراکترهایی
بیربطتر و خالصه ،یکجایی ســروته آن را
هم آورد.
بهراســتی حرف فیلم چیست؟ دزدیِ سالح
بد اســت؟ شــوهرخواهر ،آدم بدی است؟
قتل بد اســت؟ عطاران خوب است؟ و واقعاً
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عطــاران فیلــم حذف شــود ،میتوان
اگر
ِ
اکبر عبدی یا مهــران غفوریان را جای آن
گذاشــت؟ آیا حضور عطاران یکی از عناصر
اصلی فیلم نیســت؟ بداهه گویی او ،فیزیک
و تواناییهــای بازیگــری او ازجملــه نقاط
محاسبهشدهی کارگردان نیست؟
«کالشــینکف» از فرمول فیلمفارسی قبل از
انقالب تبعیت میکند؛ ســاح ،زن و جاهل.
فیلم فاقد هرگونه محتوای هنری و آموزنده
اســت و برخالف معرفی آن در رســانههای
جمعی بار طنز ،کمدی و ســرگرمکنندگی
ندارد.

فاتحهای بر قبر فردین
نقدی بر فیلم «کالشینکف»

او را در دســتیابی به این هدف ناکام میگذارد .جهانی که
فیلمساز در آن تنفس میکند ،جهانی کاریکاتوری است.
از یکســو ،دلش لکزده برای سینمای بفروش (برفوش!)
زمان طاغوت و از سویی دیگر ،میخواهد با نمایش رگباری،
بیمقدمه و تلخ مشکالت اجتماعی ،پُز سینمای اجتماعی
بدهد ،که البته در هیچکدام موفق نیســت! سینما ،باطن
آدمها را آشکار میکند .البته ،آقای سهیلی حتماً در جواب
اینگونه نقدها بازهم ســوابق و خاطرات جبهه و جنگش
را به رخ ما خواهد کشــاند؛ هرچند که از فیلمساز رزمنده
ما چیزی شبیه به شخصیت عموی عادل(فرهاد اصالنی)
در فیلم «کالشینکف» باقیمانده است .عموی عادل هیچ
خاصیتی در فیلم نداشــت .فقط به ســفارش کارگردان
در فیلم بــود .نمیدانیم چرا از صــدای برخورد آهن زجر
میکشــید؟ آیا موجی بود؟ خاکی که بویید و بوسید ،چه
خاکی بود؟ خاک قبر همسرش؟ خاک کربال؟ خاک جبهه؟
ما که چیزی نفهمیدیم .اما اگر منظور کارگردان این بود که
او یکی از رزمندگان دفاع مقدس است که زاغهنشین شده،
شخصیت رزمنده زاغهنشین را به رزمنده کارگردان ترجیح
میدهم .او الاقل «کالشینکف» نمیسازد!
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مانند اغلــب فیلمهای ســینمای ایران ،نیمــی از فیلم
«کالشــينکف» پِرت اســت و اگر حذف شــود ،لطمهای
به قصه نمیخورد .آنچه میماند این اســت :مخلوطی از
اجتماعی
سینمای آبگوشتی (فیلمفارسی) و سینمای شبه
ِ
بهاصطالح دغدغه مند ،که فیلمساز سعی دارد با «نوستالژی
بازی فردینی» آن را به خورد مخاطب دهد .شخصیتهای
فیلم پیش از آنکه شکل بگیرند ،میآیند و میروند و ربط
چندانی هم به قصه ندارند .عمــوی عادل(فرهاد اصالنی)،
برادر عادل(شــهرام حقیقت دوســت) و گوهر(اندیشــه
فوالدونــد) هیچ ربطی بــه قصه ندارند .زینال(جمشــید
هاشمپور) ،خواهر عادل (ساعد سهیلی) را کتک میزند و
روانه بیمارستان میکند .عادل عصبانی میشود و زینال را
با اسلحه «کالشینکف» میکشد .فرزندان زینال به دنبال
انتقام از عادل هســتند و او را تعقیب میکنند .اما عادل،
دنبال جور کردن خرج عمل جراحی خواهرش اســت؛ با
«رضا کالش»(رضا عطاران) آشــنا میشــود .رضا کالش،
مشکلگشای فیلم اســت؛ مدل موهایش شبیه «فردین»
اســت و دریکی از سکانسهای فیلم ،بر ســر قبر فردین
فاتحه میخواند .ناموس ،غیرت ،انتقام ،لهجه پایینشهری،
بزنبزن ،آهنگهای قبل انقالبی ،مدل موی فردین و فاتحه
بر قبر فردین! همهچیز برای ســاختن یک فیلمفارســی
تمامعیار مهیاست .آیا «کالشینکف» یک فیلمفارسی است؟
خیر! فیلمفارســی منطق خاص خودش را دارد؛ هیچگاه
مخاطب را با کام تلخ از سینما بیرون نمیفرستد؛ مخاطب
را افسرده نمیکند؛ تخدیر میکند؛ امید کاذب میدهد و
معموالً پایانی خوش دارد .اما «کالشینکف» این ویژگیها را
ندارد .اگر مضحک بودن ذاتی عطاران را در برخی لحظات
از فیلم بگیریم ،فیلمی تلخ و سیاه میبینیم که معضالت
اجتماعی را نومیدانه به نمایش میگذارد.
پس «کالشــینکف» یک فیلــم اجتماعی اســت؟ خیر!
فیلم اجتماعــی هم منطق خــاص خــودش را دارد که
از پیشفرضهای جامعهشناســانه نشــأتگرفته اســت.
«کالشینکف» برخالف ادعای فیلمســازش ،بههیچوجه
اجتماعی نیست .فیلم اجتماعی نشــان دادن یک خروار
جنایت و بزهــکاری و اعتیــاد و تجاوز و زاغهنشــینی و
اسیدپاشی نیست .ما در فیلم اجتماعی« ،بَدمن» و کسی که
بالذات خبیث باشد ،نداریم .چرا زینال بد است؟ چرا ما باید
از او و فرزندان قلدرش بدمان بیاید؟ چرا فیلمســاز فقط با
عادل که مرتکب قتل شده ،همدالنه برخورد میکند؟ اما با
زینال و فرزندان زینال که قاچاقچی و تجاوزگر هستند ،نه؟
در افراطیترین شکل سینمای اجتماعی ،اص ً
ال بد و خوب و
ارزشهای اخالقی نسبی و بیمعنا میشوند« .کالشینکف»
با این منطق فرسنگها فاصله دارد .ممکن است فیلمساز
با نظر ما مخالف باشد و بگوید « :نظر ما درباره جامعه این
است که بعضیها ذاتاً شرور هستند و بعضیها را جامعه به

سمت شر میکشاند .بد و خوب و ارزشهای اخالقی نسبی
نیست و ما فیلم ساختیم که همین را بگوییم .کالشینکف
یک فیلم اخالقی اســت»! در جواب این سخن باید گفت:
اگر «کالشــینکف» یک فیلم اخالقی اســت ،باید عالوه
بر طرح مشــکل ،راهکار ارائه دهد .نباید مخاطب را ناامید
کند و با پایانی وهمآلود مخاطب را در برهوت ناامیدی رها
کند که این خود یک عمل غیراخالقی اســت .اما راهکار
«کالشینکف» چیست؟ فیلمساز با منطق «بخور تاخورده
نشی» (دیالوگ شخصیت اصلی در فیلم «کالشینکف» و
«گشت ارشاد») نسخه میپیچد که فردینهایی باید پیدا
شوند که «کالشینکف» به دســت بگیرند و رابین هودوار،
حق بدبختها و بیچارهها را از آدمهای بد بگیرند و اگر در
موجه
این مسیر مرتکب قتل و تجاوز شــدند ،عمل آنها ّ
است .البته ،فیلمساز به همین راهکار هم معتقد نیست؛ زیرا
در پایان فیلم ،ما و شخصیتهای قصهاش را به ناکجاآباد
حواله میدهد .آیا اینیک فیلم اخالقی است؟
آقای سهیلی میخواهد که صدای طبقات فرودست اجتماع
را در ســینما طنینانداز کند ،اما مالحظه گیشــه ،ژست
هنری و تصور غلط و ماقبل انقالبی از طبقات فرودســت،

سید علی سیدان
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فیلمی بدون فیلمنامه
نقدی بر فیلم «رد کارپت» ()1392

صبیحه ذاکر

کارگردان :رضا عطاران
تهیه کننده :احمد احمدی
فیلمنامه :رضا عطاران
بازیگران :رضا عطاران ،امیر نوری ،سوســن پرور ،علی
ســرتیپی ،مارک انصاری ،جمال هاشمی ،ماجین موسوی،
ماریلو مینگ النا ،کریستین بی فورد ،حسین یاریار ،حسین
سلیمانی ،تینا نجفی ،ســارا مقصودی ،عبدا ...صالحی ،راد
پورجبار ،هانی صالحی ،اندی کروک ،فرشاد نجفی اسدالهی،
محمد جواد علینقیان ،عبدلیا صالح ،امیر فالحت نژاد
خالصه داستان :یک عاشق ســینما برای مالقات با
یکی از کارگردانهای معروف جهان ،خود را در ایام برگزاری
جشنواره کن به آنجا میرساند ...شما که غریبه نیستی ،من
 38ســال از خدا عمر گرفتم 13 ،سال تئاتر کارکردم ،هنوز
وضعیتم اینه ،هیچی به هیچی ،باالخره باید کاری میکردم
دیگه. ...

سایر عوامل:

سینمای ایران

مدیر فیلمبرداری :احمد احمدی
صدابردار :سعید احمدی
چهرهپرداز :محسن بابایی
طراح صحنه و لباس :کیوان مقدم
تدوین :محمد توکلی
صداگذاری :پیمان واحدی
موسیقی :حمیدرضا صدری
جلوههای ویژه بصری :محمد ثانیفر
عکاس :اریک پیلون و احمد احمدی

فیلــم بلنــد عطاران کــه حاصــل نبوغ و
جسارت فیلمساز است ،به گواهی خود او و
مخاطب و منتقدین فاقد فیلمنامه از پیش
تعیینشــده اســت .فیلم زاییدهی غنیمت
دانستن فرصتهای جشنواره « َکن» است
که عطاران بهخوبــی از پس آن برآمده؛ به
شیوه ساخت مســتند با راشهای موجود
بهعالوهی خودش ،داســتانی ســاخته که
اتفاقاً هم ســرگرمکننده اســت ،هم بدیع
است و هم آموزنده.
ردکارپت ،بهنوعی مراسم فرنگی جشنواره
فیلــم کن را پوچ نشــان میدهــد .گرچه
تمام اُبهت آن را در حــد بضاعت قابهای
خود به تصویر میکشــد ،امــا کوچکی آن
را در برابر خصائل انســانی و در موازات با
خصایص غیرانســانی حاشــیهای آن عیان
میکند.
عطاران با تمام توانایی خود ،قصه کمرنگ
ردکارپــت را تعریــف میکند تــا آرزوی
بسیاری از اهالی ســینما ،بازیگران و مردم
را در بــه اوج رســیدنهای آن و ِر آبی به
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حضیض ذلت بکشــاند .او بــا زبان گویای
سینما فریاد میکشد که آنچه در سینمای
جهــان حــرف اول را میزنــد ،بازیهای
تبلیغاتی مبتنی بر سیاســت و پول است.
عطاران در «ردکارپــت» خودزنی میکند
تا به همپالکیهای تازه به دوران رســیده
خــود بگویــد :کمکاریهــای هنــری و
حرفهای خود را بــا عکسهای یادگاری در
جشنوارههای خارجی پر نکنید!

سینمای نعمتاهلل؛

سینمای جاماندگان از سینما
«زنگ زدم به هادی (مقدم دوســت)؛ گفتم :میای یه فیلم
پرتقالی بســازیم؟ هادی گفت :پرتقالی؟ آره شروع کنیم.
برایش یکی دو جمله ای تعریف کردم و «بی پولی» از اینجا
شروع شد».
برای شناختن و معرفی «نعمتاهلل» ،شاید همین توضیح
باال در چگونه ساختهشــدن «بیپولی» کفایت کند .حاال
دیگر با اطمینان میتوان «نعمتاهلل» را یک ســر و گردن
باالتر از کارگردانهای همنسلش حساب کرد .با جدیدترین
ســاختهاش ،روایتی دقیق ،پیچیده و کام ً
ال حسابشده از
یک اتفاق.
 .1سخت میشــود قصهای یکخطی از «آرایش غلیظ»
تعریف کرد .اینجا با دو مســئله مهم طرفیــم :اول ،قصه
پروپیمان و چندوجهی و پیچیده با آدمهایی عجیب .دوم،
نحوه روایت قصه که در قســمتهایی بــا ضرب آهنگی
دیوانهوار جلو میرود.
قصه این فیلم ،پیرامون فروش محمولهای است که مسعود
با کاله گذاشتن َس ِر شریکش آن را تصاحب کرده .مسعود
یک شارالتان به معنای دقیق کلمه است؛ یک منفعتطلب
تمامعیار .این منفعتطلبی دیوانهوار تا جایی جلو میرود
که حتی دامن اقوامــش را هم میگیرد و به مجید ،فامیل
خودش هــم رحم نمیکند .داســتان روایــت  6 ،5نفر را
موازی باهم جلو میبرد .آدمهــای عجیبوغریبی که این
میانه هســتند ،هرکدام برای جلو بردن یک فیلم کفایت
میکنند .پیرمرد  80ســالهای که بانظمی خاص
در البراتــوار دســتیاش،
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نعمتاهلل در ارائه چهرهای
«واقعی» از آدمها و اتفاقات بازهم در «آرایش
غلیظ» خودش را نشــان میدهد؛ آدمهایی که تقریباً در
فیلم دیگری نمیبینیمشان؛ اما بهشدت واقعی هستند .این
برجسته بودن شخصیتها ،البته دلیل دیگری هم دارد و
آنهم بازی گرفتن درست و طبیعی نعمتاهلل از آدمهای
فیلمش است؛ چیزی که حاال دیگر به یکی از مشخصههای
نعمتاهلل در کارنامه کاریاش بدل شــده .نمونه معروفش
توصیفی اســت که از بازیهای محمدرضا گلزار میکنند
و در مورد ســبک بازیگریاش میگویند :همه بازیهای
محمدرضا گلزار ب ه غیر از «بوتیک».
 .3نعمتاهلل بارها گفته که اعتقادی به کلیشههای مرسوم
و رایج سینماییها ندارد؛ اینکه اغراق همیشه بد است ،یا
اتفاق یا تصادف در فیلمها ممکن است آنها را غیرواقعی
کند و کلی از این نظریههای روشنفکرانه و پُر اَدا« .آرایش
غلیظ» از این خرق عادتها کم ندارد .بازی اغراقشده حامد
بهداد ،کام ً
ال قابلقبول اســت و بههیچوجه تصنعی جلوه
نمیکند .نمونه دیگر اتفاقات ریزودرشت تصادفی فیلم که
کم هم نیســتند ،اما کام ً
ال با منطق فیلم همراه هستند و
قبولشان میکنیم .این قضیه را میتوان در سریال «وضعیت
سفید» هم مشاهده کرد .اینکه نعمتاهلل بدون ترس و با
جاهطلبیاش آنجا هم از این خالف عادتهای مرسوم کم
ندارد و البته کام ً
ال هم در آن موفق است .
 .4دقایق پایانی فیلم هم بــاز بهنوعی در خدمت فرم کلی
کار قرار میگیرد و سرنوشت تکتک آدمهای فیلم ترسیم
میشود .البته ،با قواعد خاص و منطق منحصربهفردی که
فیلم بر آن استوار است .هواپیمای مسعود به سمت جایی
میرود که هیچچیزی در انتظارش نیست .شاید مضحک،
شاید کمدی ،شــاید تراژدی ،درســت مثل سراسر فیلم؛
روایت در دنیایی با مختصات کارگردانی «حمید نعمتاهلل».

سینمای ایران

نابترین مواد را تهیه میکند و به حال و حولش میرسد.
لیال که به شــیوهای نامطمئن و پرخطر به دنبال پر کردن
خأل تنهاییاش اســت و باالخره مورد خــاص ،آقای برقی
که در منطق دیوانهوار فیلم کامــ ً
ا باورش میکنیم و دل
به دلش میسپاریم .قصه آدمهایی که شاید بیهودگی ،نخ
تسبیح زندگی همهشان باشد .قصه حریص بودن و طمع
محوری که حدی ندارد و وقتی «غلیظ» میشود ،کار دست
آدمها میدهد و به سرانجام رساندن و جمعکردن سرنوشت
معنادار هرکدامشان فقط از قصهای پیچیده ،تودرتو و دقیق
به سبک نعمتاهلل برمیآید.
 .2اما فراتر از قصه ،چیزی که نعمــتاهلل را کام ً
ال از بقیه
فیلمهای مشابه با این ســبک و سیاق جدا میکند ،نحوه
روایت است .نعمتاهلل سبک روایت جدیدی را در سینمای
ایران به راه انداخت .سینمای او گرچه قابلیت افتادن به دام
اداها و ژستهای روشنفکری را داشــت ،اما خوشبختانه
به آن نزدیک هم نشد و ســاز خود رازد .فیلم ساختن در
گونه سینمای اجتماعی ،تا قبل از او در انحصار دیدگاههای
فالکتبار و وحشتناک روایت مردمی بود که هیچکدامشان
را در زندگیمان نمیدیدیم و اغراق ،فصل مشترک اکثرشان
بود .غالباً غرق در بدبختی یا خالف که شب تار زندگیشان
یک روز خوش هم ندارد و به طرزی غیرقابلباور ،سرانجامی
جز نابودی نداشتند .نعمتاهلل اما در میانه این دو جریان،
راه خودش را رفت .روایت «جاماندگان از سینما» ،تعریفی
مناسب از سینمای نعمتاهلل است .شخصیتهای فیلمهای
نعمتاهلل تا قبل از این ،جایی در سینما یا تلویزیون نداشتند
و نمیدیدیمشان؛ اما کام ً
ال آشنا هستند و شاید در زندگی
به آنها بربخوریم .آدمهای خانــه مجردی بوتیک و
مشکالتشــان ،اتی و جملهای کــه به گلزار
میگوید و از او سؤال میکند  :شما بسیجی
هستید؟ و ســریع جواب میدهد :نه ،نیستی.
بسیجیا با دختر حرف نمیزنند! یا ایرج بیپولی
که باسیلی صورتش را سرخ میکند ،احمد رنجه
و  . ...این لیست را میشــود همینطور ادامه داد
و نمونههای زیاد دیگری آورد« ،وضعیت سفید» را
که خاطرتان هست؟
فضای شوخوشــنگ «آرایش غلیــظ» چیزی فراتر
از روایت فیلمنامه اســت .شخصیتهای فیلم و رفتار
هرکدامشــان بهقدری واقعی ،پررنگ و قوی هســتند
که انگار اساساً آنها هستند که داستان را جلو میبرند.
شخصیتها مشغول جلو بردن داســتان خود هستند و
نه مانند بسیاری از فیلمهای دیگر ،به این شیوه که قصه
روایت میشــود و آدمها هرکدام جزئی از آن میشوند .در
«آرایش غلیظ» ،شــخصیتها پررنگتر از قصه هستند.
اینجا البته ما کام ً
ال با قصه هم طرفیــم و فیلم یک قصه
کامل و شســتهرفته دارد و فیلمنامه بهشدت قوی است و
عجیب اینکه ،حتی کاندیدای ســیمرغ هم نشد .تخصص

محمدرضا آزادی
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چرا «سفر به چزابه» مالقلی پور همیشه در تاریخ میماند؟

نهیب زدن رؤیا به واقعیت

کاوه قادری

آنچه میتوان بهعنوان ویژگی یا ویژگیهایی از «ســفر به چزابه» آنهم در زادروز خالقش برشــمرد ،برخالف تصور بســیاری ،مسلم ًا
تنها در یک سفر ذهنی-زمانی دهساله از پرندک ســال  74بهعنوان واقعیت بیرونی به چزابه سال  64بهعنوان رؤیای درونی که بدیع و
غافلگیرکننده و جذاب و عاشقانه نیز باشد ،محصور و منحصر نیســت ،بلکه اساس ًا بررسی احساس نیاز فیلمساز به تجربهی چنین سیر
و سیاحتی ،بهویژه در قیاس کلیت پرحرارت فیلم با دقایق کســالتبار ابتدایی و لحظات حسرتآور انتهایی آن ،ازآنجاییکه میتواند
علت و پشتوانهی ســفر مذکور را نهان کند ،بهخودیخود میتواند حائز اهمیت بسیاری باشــد و در مقام رونمایی یکی از اصلیترین
ویژگیها و علل موفقیت اثر.
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«ســفر به چزابه» را شــاید بتوان در دقایق ابتدایی،
سردرگم انطباق با شــرایط جدید سالهای نخست
پس از پایــان جنگ دانســت؛ همان شــرایطی که
به نظر میرســد مالقلی پور بهعنــوان خالق آثاری
همچون «نینوا» و «بلمی بهســوی ساحل» و «پرواز
در شب» و «افق» و همچنین بهعنوان فیلمسازی که
با جنگ هشتساله پیوسته زیسته است ،حداقل در
آن مقطع پس از پایان جنگ ،بــا آن غریبه و بیگانه
بوده اســت (همان غریبگی و بیگانگی که در وحید
بهعنــوان یکی از قهرمانان مالقلی پــور نیز بهوضوح
قابلمشاهده است) و شاید ازاینرو است که «سفر به
چزابه» تا پیش از ورود به جبهه ،تعمدا ً در فضا سرد
و بیروح و در متن کممایه و در اجرا ســهلالوصول
مینماید .پرواضح اســت که به سبب این غریبگی و
بیگانگی اجتنابناپذیر آن نخستین سالهای دههی
 ،70مالقلی پور واقعیت بیرونی واقع در آن مقطع را
برنمیتابد؛ پس از جریان سیال ذهن و ظرفیت الیزال
سینما جهت خلق فرا واقعیت ،توأمان بهره میجوید و
هوشمندانه و رندانه ،دست به بازسازی همان واقعیتی
میزند که عاشقانه در آن زیسته است و دنیایی خلق

میکند که تــا امروز ،چه به لحاظ فضاســازی و چه
به لحاظ میزانســن و دکوپاژ جنگــی و چه به لحاظ
کاراکترهای خلقشــده و چه به لحاظ دســتمایهی
خالقانــه و مایههای داســتانی منبعــث از ترکیب
گذشــته باحال ،نهفقط در میان تمــام آثار همنوع
خود در سینمای ایران ،بلکه در مقایسه با تمام آنچه
سینمای موسوم به دفاع مقدس میشناسیم ،کیمیا
اســت و اســتثنایی؛ همان دنیایی که در فضا بسیار
گرم و آتشین و تماشایی و البته تأملبرانگیز ،در متن
سرشــار از ظرافت و خالقیت و مایههای داستانی و
تألیفی و در اجرا به نحو زائدالوصفی پرشــور و گیرا
و خیرهکننده اســت؛ بهگونهای که همذات پنداری
مخاطب با این جملهی وحید کام ً
ال محسوس است:
«حتی اگه اینا خواب هم باشــه ،من دلم نمی خواد
بیدارشم».
آهنگی که علی بهعنوان آهنگساز برای فیلم جنگی
وحید ساخته ،بســیار کلیشــهای و تصنعی به نظر
میرسد؛ درســت همانند تالش ســایر عوامل فیلم
وحید جهت جمعآوری مهمات و سیاهیلشــکرها و
ســاخت فضای جنگی؛ و حال با حضور توأم با یأس

وحید و علی بر ســر صحنهی فیلمبرداری ،ســفری
آغاز میشــود که در نگاه اول ظاهرا ً قرار است علی
را به تحولی در راستای ارتباط برقرار کردن با فیلم
وحید برســاند و راه و چارهای جهــت نجات فیلم،
پیش پــای وحید بگذارد و درعینحال ،نوســتالژی
تمامعیــاری متشــکل از تمام عالیــق و مطلوبات
فیلمساز باشــد .این ســفر اما صرفاً نه برای تحول
آهنگساز لطیف و ضد خشــونت و بهظاهر روشنفکر
طراحیشــده اســت و نه برای اســتخراج حصولی
ظاهری جهــت رفعورجوع مســئلهای که به نحوی
زیرکانه ،تنهــا در مقام وجه قصه بکار گرفتهشــده
اســت و نه برای شــکلدهی زندگی نوستالژیک در
دنیایی خودپســندیده؛ چراکه «ســفر به چزابه»،
اساساً هدفی واالتر را دنبال میکند.
«سفر به چزابه» ،نمایش سینمایی یک ذهن عینیت
یافته اســت؛ همراه با ترکیبــی از ذهنیت و عینیت
و درهم ریختن مرزهــای متعارف زمانــی و مکانی
در قالب حفــظ ظاهر و چهرهی وحید ســال  74در
چزابهی ســال  ،64تماس صمد از طریــق موبایل با
خانوادهی ده ســال بعد خود و شنیدن خبر شهادت
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خود توســط دخترش ،محو شــدن تصویر حسن و
صمد از عکس یادگاری سال  64و تغییر منظرهی آن
عکس از چزابه ی سال  64به پرندک سال  74پس از
بازگشت به سال  74و احیاناً نمونههای مشابه دیگر.
هدف از این مرزشکنی ذهنی و عینی در بعد زمان و
مکان را اما با اندکــی تأمل در بطن متن ،میتوان در
تقابل رؤیا و واقعیت نهفته دانست.
آری ! «سفر به چزابه» در مقام پهلو زدن پُرکنایه و
عتابآمیز رؤیایی پُر شروشــور به واقعیتی مسکوت
و مسکون اســت؛ تقابل همان رؤیایی که در شرایط
پرمخاطرهی جنگ و زیر آتش توپ و تانک ،اگر هم
تحققنیافته بود ،در آستانهی تحقق بود ،با واقعیت
ده سال بعد که در شرایطی بهمراتب آرامتر و امنتر،
حتی رگههایــی از تحقق آن رؤیا در آن مشــاهده
نمیشــود .آن رؤیا البته ،نــه در وجود صرف جنگ
نهفته اســت و نه در پیروزی در آن؛ چراکه مالقلی
پور ،بهویژه در «ســفر به چزابه» ،برخالف بسیاری
از همقطارانش ،از ســویی تصویری نه بهشت گونه
و مدینــهی فاضلــه وار ،بلکه جهنم گونــه و تلخ و
تراژیک از جنگ را با نهایت صداقت و صراحت ارائه
میکند و از ســویی دیگر ،نه روایتگر پیروزی ،بلکه
تصویرگر شکست است .لذا ،مصادیق رؤیای مذکور
را میتــوان در کنش مندی و شــور و خودباوری و
تحقــق اراده و عینیت یافتنی جســتجو کرد که در
بستر سفر ذهنی-زمانی طراحیشده توسط مالقلی
پــور ،صراحتاً در قیاس با سســتی و بیحوصلگی و
خودباختگی و کرختی و تصنــع حاضر در واقعیت
قرارگرفتــه و بهتنــدی به آن نهیب میزند .شــاید
ازاینرو است که:
 -1تفاوت میــان دو فضای پرندک و چزابه ،تنها در

قیاس نمادین میان ســردی و بیتفاوتی و سکوت و
ســکون توأم با منظرهی بیروح و یخزده و پوشــیده
از برف پرندک و گرما و حرارت و عشــق و شــور و
تحرک توأم بــا تیغ آفتاب و انفجــار و آتش و گلوله
و خون در چزابه انعکاس نیافته و به ورود به ســاحت
شــخصیتهایی میانجامد کــه بهرغــم دارا بودن
پالتهایی کمرنــگ ،کام ً
ال پرداختشــده و هویت
یافته و فضاساز و سمپاتیک هستند و همذات پنداری
مخاطــب را برمیانگیزند که در این میان ،حســن و
صمد موفقترین نمونهها هستند.
 -2تصویر جهنــم گونه و نســبتاً بیرحمانهای که
مالقلی پــور از جنگ ارائه میدهــد ،نهتنها مخاطب
گریز نیست ،بلکه به سبب شور و جدیت در فضاسازی
و اجرا و بهتبع آن ،جذبهای کــه همزمان با وحید و
علی ،برای مخاطب نیز ایجاد میشــود و همچنین،
وجــود کاراکترهای ســمپاتیک و تزریــق همذات
پنداری و تعلقخاطر و نگاه انســانی و لحن همدالنه
و غمخوارانه و دلســوزانهی موجــود در مالقلی پور،
نسبت به چزابه و دنیایش و کاراکترهایش به مخاطب
و البته وامگیری از همان جذبهی درهمآمیخته شدن
ذهنیت و عینیت و گذشته و حال ،آرزوی زیستن در
چنین دنیایی را در مخاطب پدید میآورد.
 -3مالقلــی پور اگرچه در «ســفر بــه چزابه» نیز
نمایان گر صریح یک شکست است اما به مدد همان
تک تصویر بهیادماندنی و ماندگاری که در میزانسن
در قالب ایستادن فرماندهی بهشدت مجروح (حسن)
روی پاهــای خود با تکیهبر لولــهی تانک و در میان
سایر ســربازان ثبت میکند ،عالوه بر رقم زدن بیانی
بهغایت استعاری و شــاعرانه و صدالبته سینمایی در
سینمای خود ،به شکســت مذکور ،ایجازگونه رنگ و
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بویی حماسی و قهرمانانه میبخشد؛ شکستی که نه از
بین رفتن شور بود و نه محو شدن عشق و نه از کف
دادن آرمان و نه فروختن فاعلیت و خواست و اراده و
نه سست و کرخت شدن و نه تصنع یافتن؛ حداقل تا
آن زمانی که تصویر فرمانده حسن و صمد ،از عکس
یادگاری وحیــد و علی حذف نشــده و از چزابه جز
کاپشنی یادگاری بر تن وحید ،چیزی باقی نمانده.
بااینهمه ،اما اصلیترین علت توفیق در خلق آرمان
گونهی دنیای اســتثنایی «سفر به چزابه» را میتوان
در همان نکتهای یافت که در ابتدای این نوشته اشاره
شــد؛ خلق همان دنیایی که خالقش پیوسته در آن
زیسته اســت و این یعنی همان موهبتی که حداقل
بخش قابلتوجهی از فیلمسازان سینمای ایران از آن
بیبهرهاند؛ به این معنا که با قصه زیست میکنند ،اما
ژســت ضد قصه میگیرند و دنیایی که در آن زیست
میکنند را پس میزنند و تحــت عنوان پیش بودن
از دنیای پیرامونی خــود ،دنیایی آنچنان مفروض با
مختصاتی آنچنان مفقــود و مجهول خلق میکنند
که غالباً خــود نیز از درک و حتی گاهــاً ورود به آن
عاجزند ،غافل از اینکه میتوان خود بود؛ اصیل و بکر
و بیتظاهر و بی تصنع ،دنیای شخصی خود را آفرید،
به ذهنیت عینیت بخشــید ،به مــدد آرمان درونی
واقعیت بیرونی را اســتیضاح کرد ،هم راوی قصهی
زمان بود و هــم راوی قصهی مــکان و درعینحال،
زمان و مکان را به نحــوی هنرمندانه توأمان به بازی
گرفت و نهایتاً «ســفر به چزابه»ای ساخت که پس
از گذشت حدود دو دهه برای سینمای دفاع مقدس،
نهفقط در قامت متر و معیار ،بلکــه همچون خوابی
اســت که یقیناً کمتر کســی قصد بیدار شدن از آن
را دارد.

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

فقدان استراتژی؛ تداوم بالتکلیفی

علیرضا پورصباغ

فعالیتهای حرفهایاش را در ســینمای دفاع مقدس با فیلمهایی نظیر «گورکن» (« ،)۱۳۶۳بلمی بهســوی ســاحل» ( )۱۳۶۴آغاز کرد و این
روند را با فیلمی نظیر «آن مــرد آمد» ( )۱۳۸۶ادامه داد .اما در کارنامه او فیلم ضد جنگی همچون «کتاب قانون» ( )۱۳۸۷به چشــم میآید و
فیلمهای بحثبرانگیزی همچون «تلفن همراه رئیسجمهور» (« ،)۱۳۹۰همیشه پای یک زن در میان است» ( )۱۳۸۶که با تفکر و نگرش محسن
علیاکبری ،تهیهکننده ســینما تفاوت دارد .در مجال گفتگو با وی ،این فرصت پیش آمد تا درباره سینمای ضد جنگ و دفاع مقدسی بحث و
چالشی عمیقتر داشته باشیم و البته او مثل همیشه با روی باز پذیرفت تا سؤاالت ما را پاسخ دهد.
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* جناب آقای علیاکبری! ســینمای «دفاع
مقدس» بهظاهــر متولی زیــاد دارد ،اما
خروجی استاندار مطلوب در برخی سالیان
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 تمرکز و عدم تمرکز مدیریتی
فرهنگی دریچهای کام ً
ال اســتراتژیکی برای ورود
به این بحث اســت که در حوزه ســینمای دفاع
مقدس ،موجب بلبشــویی ولنگارانه شده است و
وقتی میخواهیم در عرصه سینمای دفاع مقدس
فعالیت کنيم ،بالتکلیف هســتیم ،واقعاً نمیدانیم

برای ســاختن فیلمی با موضوع دفاع مقدس باید
به کجا مراجعه کنیم .ماشاءاهلل همه مدعی بودند
و هســتند که در این عرصــه میخواهند کمک
کنند ،ولی ســعی نکردنــد اول یــاد بگیرند دور
یک میز بنشــینند تا مباحث اصلی دفاع مقدس
و آن کلیدواژههایی که مدنظر نظام و مقام معظم
رهبــری (مدظلهالعالی) اســت و شــالوده اصلی
اتفاقــات مهم دفاع مقدس هســت را مشــخص
کنند و در خصوص آن به وحدت برســند .همین
فقدان وحدت بیــن این مدیران ذینفــوذ ،ما را
دچار ســردرگمی کرده اســت که درنتیجه آن،
بعید میدانم فیلمســازان ما رغبتی برای ورود به
این عرصه داشته باشــند .بههرحال ،ما نمیتوانیم

برای تولید یــک فیلم ،با ده نهــادی که هرکدام
دفاع مقدس را از آن خــود میدانند ،یا با ده نوع
تفکر و ده نوع جناح سیاسی و افکار و سلیقههای
مختلف مواجه شویم .از همه مهمتر ،عدم تخصص
الزم در این مدیران اســت .خیلی از این نهادهای
مدعی فیلمهای دفاع مقدس ،اص ً
ال از مشــکالت
ً
تولید فیلــم دفاع مقدس خبر ندارنــد؛ صرفا فکر
میکنند اگر دو تا اسلحه و فشنگ و شش تا سرباز
به یک فیلمســاز بدهند ،یک فیلم دفاع مقدسی
ساخته خواهد شد! به نظر میآید ما به استراتژی
واحدی نیاز داریــم تا هنرمند بــرای تولید فیلم
دفاع مقدس ،فقط به یک مکان مشــخص با یک
مدیر مشخص و یک سلیقه مشخص مواجه باشد
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و نگرانی نداشته باشد که اگر با این مدیر به توافق
رسید ،مدیران دیگر بهنوعی پروژه را بایکوت کنند
و اجازه ندهد فیلم به شــکل شایستهای در عرصه
عمومی به نمایش درآید .فقدان اســتراتژی واحد
بین مدیران مدعی ،واقعاً یکی از مشــکالتی است
که ما ســالها با آن درگیر بودهایــم .من در دهه
 60فیلمهای دفاع مقدســی داشتم ،مثل «بلمی
بهســوی ســاحل»« ،پرواز در شــب»« ،آخرین
پرواز»« ،چشمشیشــهای» و ...ولــی در آن زمان
ال مشــخص بود که مث ً
کام ً
ال وظیفــه فالن نهاد،
تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز فیلمســازان
اســت؛ آنهم بــدون ورود به مقولــه فیلمنامه و
مباحثی که مربوط به یک هنرمند اســت ،بدون
ورود به مســائلی که هنرمند بــا آن اُخت گرفته
و زندگی کرده و ســالها و ماهها وقت گذاشــته
و به یک فیلمنامه رســیده که حاال این فیلمنامه
میتوانســت بخش کوچکی از اینهمه رشادتها
را به تصویر بکشــد .اما اآلن مدیران بدون اطالع
از همه این مســائل میآیند و فیلمنامه را تبدیل
میکنند به ضد خودش و برداشتهای منفی خود
را از آن فیلمنامه ارائه میدهند؛ چون شــناخت و
تخصص الزم را از مقوله فیلمسازی و هنر ندارند،
درنتیجــه ،اختالف زیادی بیــن فیلمهای جنگی
دهه  90و دهه  60ایجادشــده اســت .ما در دهه
 60بر اساس اعتماد فیلم میساختیم؛ میگفتند
مرحوم «مالقلــی پور» و «محســن علیاکبری»
فرزندان نظام و دفاع مقدس هســتند و در جنگ
حضورداشــتهاند و هــر دو در عرصــه بودنــد و
جنگیدند و مجروح شدهاند؛ پس میدانند چگونه
جنگ را به تصویر بکشــند .آنها دشمن بعثی را
میشناسند و نقاط ضعف و قوت آنها و نیروهای
خودی را میدانند و به ما اعتمــاد میکردند .اما
اآلن این مشکل به وجود آمده که به جهت تراکم
بیشازحد و ادعاهایی کــه اکثریت آنها خارج از
فیلمسازی هستند ،دیگر آن فضا وجود ندارد؛ مث ً
ال
فالن نهاد ،امکانات بسیار زیادی برای فیلمسازی
دارد ،اما این امکانات زیــاد زمانی جواب میدهد
که در راســتای یک تفکر و یک برداشت درست
از مقولهای بــه نام دفاع مقدس باشــد .مقولهای
که به قول مقــام معظــم رهبری(مدظلهالعالی)
میتوان از آن صدها فیلم و اثر هنری اســتخراج
کرد .این مقوله را باید به هنرمند بســپارند .وقتی
آن را از دســت هنرمندان دور میکنند و تبدیل
میکنند به یک کار سفارشــی ،قطعاً دیگر تأثیر
الزم را نــدارد .چرا فیلمهای مــا نمیتوانند مثل
فیلمهای دهه  60با مردم ارتبــاط برقرار کنند؟
چون آن موقع هیــچ مدیری اجازه نداشــت در
حوزه تخصصی ما ورود پیدا کند ،اآلن ماشــاءاهلل
همه کارشــناس ،فیلمســاز و متخصص سینما و
متخصص ســینماداری و فیلمسازی شــدهاند! با
این اتفاقات ،واقعاً ما به هیچ جا نخواهیم رســید
و روزبــهروز ســینمای دفاع مقــدس از واقعیات
فاصله خواهــد گرفت .اگر یک فیلــم خوبی مثل
«شیار  »143ساخته میشــود ،این فقط به این

جهت اتفاق میافتد که در ســکوت کامل خبری
و بدون اینکه این مدیران مدعی ،مطلع بشــوند و
در یک هالهای پنهان ،تولیدشــده اســت .ببینید
چقدر تأثیر این فیلم درست بود .چنین فیلمهایی
میتواند ادامه پیدا کنند ،مشروط به اینکه مدیران
محترم ابتدا استراتژی خود را مشخص کنند ،حد
و حدود وظایف خود را مشــخص کنند و مشخصاً
یک فیلمساز بداند برای ساختن یک فیلم ،فقط و
فقط و فقط قرار اســت ،مث ً
ال به انجمن سینمای
دفاع مقــدس مراجعه کند؛ نه صــد جایی که در
 99جــا فقط بحــث خودنمایی خــود را دارند یا
بحثشــان این اســت که میخواهند آمار و بیالن
بدهند .ما نمیگذاریم دفاع مقدس قربانی این نوع
مدیریتها بشود .من بهعنوان یک فیلمساز دفاع
مقدس ،اگر بخواهم دوباره چنیــن فیلمی تولید
کنم ،هرگز با فیلم سفارشــی شروع نخواهم کرد.
بادلم شــروع میکنم ،آنچه خــودم دیدم و لمس
کردم؛ بــا رزمندگانی که از نزدیــک دیدم ،اینکه
چه نگاهی داشــتند و با چه تفکری رفتند و با آن
عصاره حماسه دفاع مقدســی که آنها توانستند
به نســلهای بعدی منتقل کنند شروع میکنم.
اآلن ما مشــکل عمدهمان این اســت که مدیران
ما اســتراتژی خاصی ندارند؛ فقط میگویند فیلم
دفاع مقدس بســازید .بعد هم که ما میخواهیم
بسازیم میگویند« :نه! این فیلمی که ما میگوییم
را بســازید ».قطعاً آن فیلمی که آنها میخواهند
را ما بلد نیستیم بســازیم؛ حداقل من بلد نیستم.
فیلم دفاع مقدس بههیچوجه سفارشپذیر نیست.
میتوانند بگویند« :آقا شــما در خصوص شــهید
همت فیلم بسازید!» اما اگر بخواهند ورود کنند،
به اینکه این قســمت از زندگی شــهید همت را
نشان بدهید و آن قسمت را نشان ندهید ،یا فالن
کاری که شــهید همت کرده را نگویید ،ولی فالن
کارش را حتماً بگویید و ...اینها دیگر هنر نیست،
بلکه یک کار سفارشی صِ رف اســت که قطعاً آن
تأثیر الزم را نخواهد داشت.
*شــما به نکتهای در خصوص اعتماد اشاره
کردید .خدا را شــکر باهم تعــارف نداریم
و میتوانیم بحث را چالشــیتر کنیم .شما
بهعنوان تهیهکننــده خوشنامی به آقای
مازيار میــری بابت ســاخت فیلم «پاداش
سکوت» خیلی اعتماد کردید؛ ماحصل این
اعتماد شــده فیلم ضد جنگی مثل «پاداش
ســکوت» که بهزعم من ،منتقد ســیاه و
کثیفترین فیلم ضد جنــگ تاریخ پس از
انقالب است .
علی اکبــری :آقای بــرادر! اینهمــه تندروی
یکطرفــه قطعاً بــا پاســخهایی از طــرف من
تهیهکننــده همــراه خواهد بود؛ پــس خواهش
میکنم حوصله کن تا در مورد «پاداش سکوت»،
فیلمی که تفکری از جنس شــما آن را در اکران
مثله کرد را باحوصله بدهم .ببینید! آن فیلم ،فیلم
مازیار میری نبود .فیلم خود من بود .من این فیلم
را دوست داشتم .دوست داشــتم تلنگری بزنم به
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آن تعداد اندک از عزیزانی که در هشت سال دفاع
مقدس بودند و بعدازآن احساس کردند که باخت
سنگینی را دادند و ســعی کردند ازنظر اقتصادی
خود را برسانند به آن قشری که در جبهه حضور
نداشتند .ما در هشت ســال جنگ خیلی از مردم
را داشتیم که در شــهرها چپاول کردند و درواقع،
برجها ســاختند و ثروتهای بیحساب به دست
آوردند .اما این عزیزان هشــت سال جنگیدند و از
زندگی و همهچیزشان گذشتند .اما یک قشری از
آنها بعد از پایان جنگ احساس کردند باختهاند!
من دوست داشتم این قشر را به تصویر بکشم و به
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نظر من مازیار میری در این کار موفق بود.
* ولی در بخشی از فیلم ،مفهوم ضد جنگ
جاری اســت .در این خصوص هم مباحث
زیادی شــد .چون شــما بحث اطمینان به
فیلمســاز را از طرف مسئوالن کردید ،خب
مســئوالن هم وقتی فیلمی مثل «پاداش
سکوت» را میبینند ،چشم ترس میشوند،
میگویند نکند ما اطمینان کنیم و ماحصل
کار ضد جنگ از آب دربیاید و ســوگیری
بهزحمت و جهد بســیجیان مخلص انقالب
لطمه بزند!

علی اکبری :ببینید اگر قرار باشــد این ترسها
وجود داشــته باشــد ،نباید فیلم دفــاع مقدس
کارکرد .فیلم دفاع مقدس زمانی فیلم اســت که
آنچه من فهم و درک کردم را بتوانم به کارگردان
جوانی مثــل مازیار میــری منتقل کنــم و این
تصویرســازی را برای ما انجام دهد .بله این فیلم
اثر بسیار تلخی بود ،نمیخواهم بگویم ضد جنگ،
اما برای خیلیها فیلم خوبــی نبود ،اما برای خود
من آن فیلم ،ایدئال گفتههــا و تفکرات من بود؛
نه اینکه بگویم فقــط همین یک فیلم .نه! من اگر
آن فیلم را میســازم باید آنقدر شرافت و وجدان
داشته باشم که بگویم :ببین! آن چیزی که دیدید
یک روی ســکه بود ،اما اصل روی سکه اینطرف
است.
* به شما بابت تولید این فیلم خیلی خرده
میگیرم؛ چون در کارنامه شــما انبوهی از
فیلمهای حماسی راجع به جنگ وجود دارد.
 من همان موقع که این فیلم را ســاختم فیلم«آن مرد آمد» را هم بــا حمید بهمنی کارکردم.
دقیقاً در همان ســال دو فیلم جنگــی کارکردم.
در این فیلــم نگاهم این بود که مــن این افراد را
در جامعه دارم میبینم و مــا نمیتوانیم آنها را
انکار کنیم .نمیتوانیم انکار کنیم که عدهای دارند
از این درجــات و مقامها سوءاســتفاده میکنند.
خیلیها هم اصــ ً
ا حتی به دنبــال کوچکترین
مدرکی نرفتند .خیلیها هستند در سطح جامعه
که در جنگ جانباز شــدند ،اما حتــی به دنبال
کارت جانبازی هم نرفتند.
* آقای علیاکبری! چرا این خیلیها را شما
میبینید و من نمیبینم؟
علی اکبری :عزیز من ،شــما خــودت را با من
مقایســه میکنی ،من خودم بچه جنگ هســتم،
خیلیها بودند که خانواده شهید بودند ،اما نرفتند
از بنیاد شهید کوچکترین امکاناتی بگیرند .دو تا
از برادرزنهای من شهید شدهاند در گردان خود
من هم بودند؛ اما یکبــار پدرزن یا مادرزن من از
بنیاد شهید نخواســتند مث ً
ال یک حواله ماشین به
آنها بدهند ،یا اص ً
ال بگویند ما بچههایمان شهید
شدهاند .ازایندســت آدمهایی که یکتنه خود و
خانوادهشان را فدای انقالب کردند ،فراواناند؛ اما
یک ســری افراد هم میبینم که سوءاستفادههای
وحشــتناک میکنند .ما اگر یک فیلم میسازیم
که سوءاستفادهها را نشــان میدهیم ،وجداناً باید
ده تا فیلم بســازیم که ایثار را نشان دهیم که به
واهلل من آن بیست فیلم در مورد ایثار را ساختهام.
شما ده فیلمی که در مورد ایثار ساختهام را نادیده
میگیريد و صرفــاً روی این فیلم تمرکز کردهاید؟
شــاید در این زمینه اگر بــا برخورد بســیار بد
مسئولین مواجه نبودم ،واقعاً قصد داشتم بعدازآن،
در خصوص اینطرف قضیه هم پنجتا فیلم بسازم،
اما آنقدر در خصوص آن فیلم بدبرخورد کردند
که من منزل خودم را در رابطه با آن فیلم از دست
دادم .مگر ما چقدر ســرمایهداریم؟ مگر ما داریم
تجارت میکنیم؟ ما فقط داریم فیلم میســازیم!

آقا! این محسن علیاکبری ،همان است که «مریم
مقدس(س)» را ســاخته اســت .همانی است که
«اصحاب کهف» ســاخته! آقا! حاال دوست داشتم
چنین فیلمی بســازم .نباید کارنامه فعالیت بنده
را اینگونه تحلیل کنید .پورصبــاغ عزیز! تعصب
تو را نســبت به جنــگ درک میکنــم ،اما این
شــکل تفکر تو منجر به بایکوت من میشود .من
خیلی برایتان احترام قائلم ،اما تلقیهای شــمايي
که بعد از انقالب به دنیــا آمدی ،نباید بهگونهای
باشــد که مرا نابود کند .به دلیــل همین نگرش
و تحلیلهای که از جنس شــما ارائه میشــود،
من خانه و کاشــانهام را از دســت دادم .چرا باید
اینطور با من رفتار شــود؟ چــرا نیامدند به من
بگویند« :خــب! حاال این را ســاختی ،بیا چهارتا
فیلم که خودت میدانی درست است هم بساز(از
نگاه خودشان) ».من میگویم متأسفانه چون نگاه
مدیران ما شخصی اســت ،چون سالیق شخصی
است ،یک قشــر میگویند همیشه مثبت ساخته
شود و یک قشــر هم موافقین چنین فیلمهایی
هســتند .ولی من هنرمند ،نه وابسته به این قشر
هســتم و نه آن قشــر .از هیچکــدام هم حقوق
نمیگیرم .من روی پای خودم ایســتادم و منزل
خودم را وســط گذاشــتم تا حرفی را که دوست
داشــتم بزنم؛ حرفی که خیلیها به آنها برخورد؛
از وزیر گرفته تــا نماینده مجلس که ما را مؤاخذه
کردند ،ولی گفتم اشکالی ندارد .من فیلمی را که
دوست داشتم ساختهام .درصورتیکه میتوانستند
بهجای مؤاخذه و مســائل حاشیهای بنشینند و با
ما جلســه بگذارند که «:حاال بیا و چهارتا فیلم با
سیاقی متفاوتتر هم بساز .»...واقعیات جاری در
جامعه چیز دیگری اســت .ما تعداد بسیار اندکی
راداریم کــه از ایــن موقعیتها سوءاســتفادهها
کردهاند .واقعاً اکثریت جامعه ما کســانی هستند
که تمام زندگیشان را فدای جنگ و امام کردند
و کوچکتریــن بهرهای نبردنــد و اآلن هم با یک
شغل آبرومندانهای زندگیشان را در حد معمولی
میگذرانند .من در همان فیلم ،یک جوشــکار را
نشان میدهم و میگویم این فرد از راه جوشکاری
و عرق جبین روزی خود را درمیآورد .خب! آنهم
یک واقعیت از فیلم است ،اما هیچکس آن را ندید
و هرکس برداشــت تند و افراطی از فیلم داشت.
یعنی در همــان فیلم باوجودی که میخواســتم
آدمهای منفی را نشان دهم ،بازهم فرد مثبتی را
نشان دادم .اآلن بحث این است که آیا میخواهید
در ســینمای دفاع مقدس فیلم ســاخته شود و
مردم آنها را ببینند؟ میخواهید ســینمای دفاع
مقدس رشــد کند؟ پــس بگذارید ما دســتمان
باز باشــد ،اعتماد کنید! آیا مــن فیلم ضدانقالب
تابهحال کارکــردهام؟ فیلمی به طرفداری از رژیم
طاغــوت کارکردهام؟ مــن فیلمــی را کارکردهام
که احســاس کردم نیاز اســت ،زنگ خطری در
جامعه به صدا دربیاید که :آقای فالنی! حواســت
باشد چهار روز دیگر شــما هم میشوید فالنی ...
متن فیلم «پاداش ســکوت» را بررسی کنید! به
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این نتیجه خواهید رســید که امثال «زنجانی»ها
از کجا درآمدنــد؟ بقیه ایــن کالهبردارها از کجا
درآمدند؟ مگر غیرازاین اســت که مــدام گفتیم:
در مملکــت ما همــه آدمهای خوبی هســتند و
مدام ســر خود را مثــل کبک در بــرف کردیم و
گفتیم هیچکس سوءاســتفاده نمیکند و کســی
به دنبال منافع شخصی نیســت و همه به خاطر
نظام تالش میکنند ،اما اآلن از آنطرف میبینیم
چقدر پروندههــای اختالسهای میلیاردی بیرون
میآید؟ اینهــا از کجا آمدهاند؟ آیــا از آمریکا و
اســرائیل آمدهاند؟ نه! آنها هم از همین مملکت
هســتند ،اگر چهارتــا فیلم اینچنینی ســاخته
میشد شاید امثال «بابک زنجانی»ها به خودشان
میآمدند؛ میگفتند« :عجب! ما داریم به راههای
بد و خطرناکی میرویــم .نکنیم این کارها را .این
خیانت را به مملکت خودمــان نکنیم .اقتصادمان
را نابود نکنیم».کل حرف مــا این بود .کجای این
حرف مغایر با قانون اساســی کشور است؟ کجای
این حرف مغایر با نظام جمهوری اســامی است؟
کجای آن مغایر با فرمایشــات حضرت امام (ره)
و مقام معظم رهبری(مدظله) اســت؟ کجای آن
مغایر با دفاع مقدس است؟ ما میخواهیم بگوییم
این مملکتی که اینهمه خون بابتش رفته ،جای
اختالس و دزدی نیســت .بیتالمــال ،مال همه
مردم اســت .کجای این حرف بد است؟ چرا زنگ
خطر را به صدا درنمیآورید؟ اگر من هم این زنگ
خطر را به صــدا درنیاورم ،چه کســی این کار را
میکند؟ اگر من ایــن کار را میکنم ،جنبه مثبت
قضیه را هم نشــان میدهم .اما اگر کس دیگری
این زنگ خطــر را به صدا درآورد ،ممکن اســت
همهچیز به هم بریزد.
* از شــتاب معترضانه شــما دمی خالص
شــویم و به متن بپردازیم .بنــده در مقام

پرسشــگر ،کارکشــتگی و حرفهای بودن
شــما را زیر ســؤال نمیبرم ،اما سینمای
دفاع مقدســی کنونی به مســیر متعالی
نمیرود .نکته من این است که شما در مقام
تهیهکننده حرفهای با تأکیــد بر تولیدات
ســینمای دفاع باید صورت تکمحصولی
بودن را از سینمای ما بگیرید .این موضوع
به عهده خود تهیهکنندههاســت .با شرایط
موجود مدیران دولتی چگونــه میتوانند
برای خارج شــدن از این خط ســیر تک
ساحتی بودن کمک کنند تا تولیدات دفاع
مقدس افزایش پیدا کند؟
علی اکبری :مــا هیچ امیدی نبایــد به مدیران
داشته باشــیم .اگر نگاه صاحب اثر این باشد که:
آیا مدیران کمک میکنند؟ آیا مدیران خوششان
میآید؟ این همان حرفی اســت که من در رابطه
با ســؤال قبلی گفتم .ما باید آنچه را وظیفه خود
میدانیــم انجام بدهیم؛ منتها یک ســری وظیفه
هم به عهده ،نه مدیران ســینمایی ،بلکه بر عهده
مدیرانی که مدعی سینمای دفاع مقدس هستند
میباشــد .حاال میتواند این مدیر ،مدیر سازمان
ســینمایی باشــد ،میتواند مدیر حوزه هنری یا
رسانه ملی یا حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
هم باشــد .این مدیران تابهحــال هیچکدام دور
یک میز ننشســتهاند که یک استراتژی مشخصی
معرفی کنند ،بگویند آقا این اســتراتژی سینمای
دفاع مقدس است .وقتی آنها نمیتوانند باهم به
تفاهم برســند ،من چگونه میتوانم با مدیریتها
بحث داشــته باشــم؟ یا بگویم آقای مدیر! شما
چرا اینجا نیامدیــد و اینجا آمدیــد؟ ما درزمینه
هنرمندان مشــکلی نداریم؛ مشــکل ما درزمینه
مدیریت کالن اســت .چون آنهــا باهم وحدت
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کالم ندارند .خواســته آنها معلوم نیست .دقیقاً
خواســتههای مقابل هم دارند  .هیچوقت نشــده
که کمکی برســانند تا یک اتفاق خوب فرهنگی
درزمینــه دفاع مقــدس بیفتد .ایــن نکته اصلی
ماست.
* آیا شما تصمیم دارید در آینده مجددا ً در
این فضا کارکنید؟
علی اکبری :من از جنگ وارد ســینما شــدم.
من با شــهید چمران بــودم .وارد حــوزه هنری
شــدم و همواره ســعی کردم در حوزه ،سینمای
دفاع مقــدس کارکنم؛ ولی همیــن اآلن هم من
تماموقت ،انرژی ،ســرمایه ،عمر و همه را حاضرم
در راه ســینمای دفاع مقدس خــرج کنم ،اما آن
فیلمی که خودم دوســت دارم را میسازم .من از
خواندن کتاب «دا» بســیار لذت بردم .شاید باور
نکنید که من پنج بار این کتاب را خواندهام؛ چون
خیلی کتاب منحصربهفــردی بود .یعنی همهچیز
در جای خودش قرار داشت .حاال اگر من بخواهم
این کتاب را بدهم یکی از دوســتان بنویســد و
بسازم و بعد اگر بدهم دست یکی از این مدیران،
هرکدام حتماً یک ا ِن ُقلتــی خواهند آورد .اینکه
دیگر فیلم نمیشود! اگر دست نویسنده باز نباشد
و برداشت درســتی از کتاب انجام نشود که فیلم
درنمیآید .ما رمانهای بسیار زیبای جنگ داریم،
اما اگر بخواهیم آنها را مطابق خواســته مدیران
بسازیم ،قطعاً جواب معکوس خواهد داد و تبدیل
به فیلمهایی خواهند شد که نه سر دارند و نه ته!
نه جنگ را نشــان میدهند و نه حماسه را .اگر به
خود ما باشــد ،من قطعاً آمادگــی این را دارم که
در بحث ســینمای دفاع مقدس ورود پیدا کنم و
آنچه واقعیتهای دفاع مقدس بــود اعم از ایثار،
شهادت و ازخودگذشــتگی و عمق اتفاقاتی که در
دفاع مقدس افتاد را نشان دهم؛ اینکه رزمندگان

با دســتخالی در مقابــل آنهمه تســلیحات و
تجهیزات جهانی ایستادند و واقعاً مردانه ایستادند
و جنگیدند و درنهایت هم باعث شدند یک وجب
از خاک این مملکت ،برای اولین بار در یک جنگ،
به دست دشمن نیفتد .این باعث افتخار است و ما
حاضریم آن را به تصویر بکشیم.
*شما میگویید چون ده نمونه فیلم حماسی
ساختهاید« ،پاداش سکوت» را هم میسازم
و باید این قابلتحمل باشــد؛ اما سینمای
ضدجنگ در حال تبدیلشدن به وجه غالب
سینمای دفاع مقدس میباشد .این آسیب را
خود تهیهکنندهها (فارغ از مدیران دولتی)
چگونه باید جلوگیری کنند؟
علی اکبــری :اینکه میگویید در حــال فراگیر
شدن اســت ،به نظر من بازهم به خاطر عملکرد
خود مدیران اســت .هر چه این مباحث را بیشتر
بازکنیــم ،به اصل قضیــه میرســیم؛ یعنی باید
ببینیم این مدیران به چه کســی سفارش تولید
دادهاند .آیا کسی که ســفارش تولید فیلم گرفته،
اص ً
ال ارتباطــی با دفاع مقدس داشــته اســت؟
ً
نمیگوییم کــه حتما میبایســت در جنگ بوده
باشــد .خیلی از فیلمســازان ما در زمان انقالب
دنیا آمدهاند و زمان جنــگ؛ کودکی بیش نبودند
درنهایت ،نوجوان بودند ،شــاید اصــ ً
ا رنگ دفاع
مقدس را هــم ندیدهاند! بــا این جوانهــا باید
چــه کنیم؟ میتوانیــم در بین همیــن جوانها،
فیلمســازی را پیدا کنیم که پدرش رزمنده بوده
باشــد ،فیلمســازی را پیدا کنیم که پدرش اسیر

بوده باشــد یا فیلمســاز جوانی که زندگیشــان
درگیر جنگ بوده باشــد .او میتواند درست انجام
دهد.
*اکثر فیلمسازان جوانی که وارد این حوزه
میشوند میگویند دوران جنگ تمامشده،
ما اگر فیلم جنگی بسازیم که وجه حماسی
داشته باشد ،مخاطب نخواهد داشت؟
علی اکبری :ببینیــد! این قبیل افــراد اص ً
ال از
اصــل موضــوع فاصلهدارند .ایــن جوانها معلوم
است از خانوادههایشــان شــهید ندادهاند ،اسیر
و آزاده یا رزمنده و جانباز نداشــتند .این مشکل
قضیه اســت .اما اگر جوان فیلمسازی باشد که از
بطن جامعه بیایــد و او در جامعهای که بههرحال
بیش از  80درصد از خانوادهها در آنها اســیر و
رزمنده و جانباز هستند رشد کرده ،اما جوانی که
تحصیالت فیلمسازیاش را در آمریکا تمام کرده و
به ایران آمده ،بیخود میکند بخواهد در خصوص
دفاع مقدس فیلم بســازد .یعنی اگر مدیری به او
اجازه میدهد فیلم بســازد ،بایــد آن مدیر را بُرد
زندان اوین! جای او اوین است نه مدیریت! یعنی
این جوان که حتی ممکن است در کمال سالمت
هم برگشته باشد و هیچ عنادی هم نداشته باشد،
اما بههرحال آنچه از امریکا آموخته این است که
ایران به عــراق حمله کرده اســت .او با این تفکر
مگر میتواند فیلم جنگی بسازد؟ قطعاً فیلم او ضد
جنگ میشود.
* اگر توصیهای برای مدیــران دارید برای
بهبود افق ســینمای جنــگ در پایان این

گفتگو مطرح کنید.
علی اکبری :از ابتدا عرض کردم؛ مشخص کردن
یک اســتراتژی معلوم و مشــخص و یک وحدت
کالم بین مدیــران الزم اســت و از طرفی ،برای
پروانه ســاختی که به کارگردان بــرای تولیدات
دفــاع مقدس میدهنــد ،باید شــخصیت فرد را
آنالیز کنند ،تحلیل شــود ،بیوگرافی او مشخص
باشد و رزومه و کارنامه او مشخص شود و ببینند
ال ارتباطی با جنگ داشــته یا نه .اص ً
آیا اص ً
ال آن
زمان در ایران بوده یا در خارج از کشــور به سر
میبرده؟ یک بحث ،اســتراتژی است که باید به
ما اعالم کنند ،مث ً
ال اســتراتژی مدیران فرهنگی
کشور ســاخت پنج فیلم در ارتباط با سرداران و
ساخت پنج فیلم در خصوص عملیاتهای بزرگ
جنگ و پنج فیلــم در ارتباط بــا آزادگان و پنج
فیلم در ارتباط با جانبازان اســت .این استراتژی
مشــخص شــود و از طرفــی فقط یــک مرکز
پاسخگوی فیلمساز باشد .آن مرکز میتواند حوزه
هنری باشد ،یا ســازمان سینمایی یا انجمن دفاع
مقدس یا حفظ آثار و ارزشهــای دفاع مقدس؛
ولی نمیشــود که هنرمند به همه آنها پاســخ
پس بدهد .باید فقط یک مرکز عامل وحدت بین
مدیران و دســتگاههای مختلف شــود .قطعاً آن
مرکز با داشــتن مشــاوران الزم میتواند بهترین
فیلمنامهها را انتخاب کند ،بهترین فیلمسازان را
انتخاب کند و بهترین امکانات را در اختیارشــان
بگذارد و شاهد بهترین فیلمهای سینمایی باشد.

پرونده :سینمای دفاع مقدس

35

پرونده

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

گفتگو با «محمدتقی فهیم»

یقهی مدیران را باید گرفت

علیرضا پورصباغ

محمدتقی فهیــم ،متولد  ۱۰اردیبهشــت
 ۱۳۳۵در تربتحیدریــه ،مستندســاز و
منتقد ســینما با بیش از  ۳۰سال حضور
مســتمر در عرصه مطبوعات کشور ،یکی
از منتقدان صاحبنظری است که درزمینه
ارتقای سینمای دفاع و مقاومت حرفهای
متفاوتی در سینه دارد.
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*گســترش تولیدات سینمای دفاع مقدس،
چه دستاوردهایی برای ما خواهد داشت ،غیر
از دستاوردهایی که موجب توسعه فرهنگ
انقالبی در مقايســه با فرهنــگ عمومی
میشود؟
فهیم :اگر بخواهیم از منظر تکنیکی و فرمیک به
ســینمای دفاع مقدس نگاه کنیم و بحث محتوا،
مضمون و موضوع را که طبعاً امری روشــن است
پیش بکشــیم ،باید از این زاویه بــه موضوع ورود
کنیم که پدیــدهای نادری در کشــور ما رخداده
است و همه مردم ما بهنوعی در آن دخیل بودهاند
و یک جنگ تحمیلی را درک کردهاند .این سینما
ازنظر تکنیکی میتواند تنها ســینمایی باشد که
نجاتدهنده ســینمای ما برای کشاندن مخاطب
به ســینماها باشد .امروز ،ســینمای دفاع مقدس
تنها به وجه فیزیکی جنگ نمیپــردازد؛ بلکه در
تمام گرایشها میتواند مــورد اهتمام قرار بگیرد؛
مث ً
ال مســائل خانوادگــی ،تبعات پــس از جنگ،
مســائل مربوط به پشــتصحنه جنگ ،معماهای
پلیسی مربوط به سیاســتهای جهانی و منطقه
و داخلی ،گروهکها و تــرور و حتی فیلمهایی با
گرایش سیاســی .به هر صورت ،اگــر بخواهیم از
منظر ژانری هم به قضیه نــگاه کنیم ،اگر ملودرام
را نادیده بگیریــم ،اینگونه ســینما تنها گونهای

اســت که میتواند به دلیل جذابیت آفرینیهای
خاص خــودش ،مخاطبــان انبوه را به ســینماها
بکشاند و سینمای پررونقی را ایجاد کند .البته ،اگر
بهدرستی به این سینما پرداخته شود و دمدستی
به آن نگاه نکنند؛ چه مدیران و چه فیلمســازان.
یعنی مدیران ،آماری به قضیه نگاه نکنند تا بتوانند
پاسخی در پایان دوران مسئولیتشان برای مافوق
یا نمایندگان مجلس یا مردم داشــته باشــند! در
فیلمســازان هم باید آن وجه دلــی قضیه وجود
داشته باشند و واقعاً مسلط به کار باشند و بسیجی
وار در این عرصــه کار کنند .بیــش از آنکه به پر
کردن انبان خود فکر کنند ،به ماندگاری اثرشــان
در انبان سینمای ایران بیندیشند .به نظر من ،این
سینما در شــرایط کنونی حتی میتواند از دوران
پروپاگاندای همزمان با جنگ هم مهمتر باشــد و
ســینمای ما را به نزدیک قله برساند؛ سینمای ما
همین است .محدودهای از مخاطب را دارد که در
فیلمهای مختلف جابجا میشوند .یک فیلمی صد
هزار نفــر از آنها را جذب میکنــد و فیلم دیگر،
یکمیلیون نفر را .بنابراین ،این محدوده همچنان
باقی است؛ اما ســینمای مقاومت و دفاع مقدس،
چنانچه آثار خوبی در آن تولید شود ،میتواند این
محدوده را وســیعتر کند و مخاطبان میلیونی را
به ســینما بیاورد .کما اینکه درگذشته هم از بین
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حدود ده فیلــم پرفروش تاریخ ســینمای ايران،
نصف موارد مربوط به همینگونــه از فیلمها بوده
است.
*چرا به بطن رویدادهــای جنگ پرداخته
نمیشــود و بيشتر ،داســتانهای ملودرام
های اجتماعی مرتبط مدنظر قرار میگیرد؟
اآلن میگویند پرداختن بــه محتوای خو ِد
جنگ ،محلــی از ا ِعراب نــدارد .خیلی از
مدیران ســینمایی و نهادهای تولیدکننده
این حرف را گفتهاند؛ اما نکته این اســت که
پرداختن به خو ِد جنــگ میتواند به لحاظ
فرمی کارگردانهایــی که به این عرصه پای
میگذارند را آبدیــده کند و دوربین بهجای
پرداختــن در فضاهای بســته و قصههای
آپارتمانی ،یــک رویداد ســینمایی را به
مخاطب عرضه کند و کارگردان ،میزانســن
و دکوپاژ و فرم جنگی نشــأتگرفته از ژانر
وسترن را تجربه کند؛ این باعث کارآزمودهتر
شدن هنرمند و کارگردان میشود.
فهیم :بله ،ولی این گرایشــات ســینمایی را هم
نباید نادیده گرفت؛ البتــه ،فیلمهایی که به بطن
جنــگ میپردازند ،طبعــاً جایگاه شایســتهتری
دارند؛ یعنی در گونه تثبیتشــده خود ،موقعیت
بهتری دارنــد؛ خصوصاً اینکه جنگــی که در این
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هشت سال به وقوع پیوســته ،به خیلی از زوایای
آن هنوز پرداخته نشده اســت و قصههای زیادی
میتوان بر اســاس واقعیات موجود نگاشت و در
خصوص بسیاری از قهرمانان جنگ هم هنوز فیلم
ساخته نشــده اســت .اما ،معتقدم سینمای دفاع
مقدس امروز بهدرستی به ســینمای «مقاومت»
ارتقا پیداکرده اســت .یعنی باید دامنه این سینما
را وســیعتر دید و نباید محدود به سینمای صرف
جنگی کرد .یعنی ،هم میتواند شــاکله جنگ را
نشــان میدهد و هم اینکه به مقاومت ارتقا پیدا
کند؛ این هم یک اتفاق درســتی است .ببینید ،ما
امروز در دنیا باید فرهنگســازی کنیم و انقالب
را بیش از گذشــته معرفی کنیــم .باید موقعیت
ایران را معرفی کنیم .بههرحــال ،جبهه مقاومت
در سرتاســر دنیا به ایران چشــم دوخته اســت.
واقعیت این اســت که پــس از شکســت اتحاد
جماهیر شــوروی یا همان جبهه سوسیالیست در
دنیا ،دیگر جبهه مقاومتی در برابر آمریکا و جریان
بزرگ ســرمایهداری جهانی وجود ندارد و ایران،
اصلیترین اهرم ایــن جبهه را در دنیا تشــکیل
میدهد .اآلن چند سال اســت «کوبا» راکد شده
است ،هرچند فیدل کاسترو هنوز نفس میکشد.
در منطقه هم کشورهایی مثل :سوریه و فلسطین
که شاهد جوشش جریان مقاومت هستند ،بازهم
با پشــتیبانی و حضور و سیاســتهای حمایتی
ایران ،این مقاومتها رخ میدهد؛ لذا به نظر من،
نباید بهصرف تولید فیلمهایی در مورد بطن جنگ
قانع شد .بنده معتقدم باید همچنان به این مسائل
پرداخت ،اما دامنــه آن را باید گســتردهتر کرد؛
اص ً
ال اشــکالی ندارد که ما ملــودرام با زمینههای
جنگ بسازیم؛ یعنی قصه ملودرام در بستر جنگ
روایت شــود و قهرمانان قصــه ،قهرمانان جنگ
باشند .حتی ژانر وحشــت و ...یعنی ظرفیتهای
زیادی در ایــن زمینه وجــود دارد .اما بههرحال
حق با شماست .میتوان این مســئله را بهعنوان
زنگ خطری بهحساب آورد .منظور شما این است
که اگر بیشازحد به ســمت این گرایشها برویم،
خود جنگ به فراموشــی ســپرده میشود و حق
جنگ ادا نمیشــود .این زنگ خطــر حتماً وجود
دارد .نکته دیگر این اســت که نبایــد فیلمهای
جنگی را محیطی برای آزمونوخطا دانســت؛ من
موافق نیســتم .اتفاقاً فیلمسازان باید در گرایشات
هم و ُقله تصرف
سادهتری تجربه کسب کنند ،اما ا َ ّ
خودشان را در سینمای جنگ به کار بگیرند .اگر
ما همچنان به دنبال این باشــیم که برخی افراد
از آزمونوخطاهای جنگ اســتفاده کنند تا ما به
مناصب باالتر و بودجههای بیشــتری دست پیدا
کنیم ،این خطایی اســت که در سالهای گذشته
هــم رخ داد .بههرحــال مخاطبین از بخشــی از
ســینمای جنگ درگذشــته راضــی نبودند .اين
بدان خاطر بــود که اوالً ،ســینمای جنگ محلی
برای آزمونوخطای برخی فیلمســازان شده بود؛
ثانياً ،سوءاستفاده از بودجههای سینمایی در این
راســتا بود .لذا ،امروز چون تمام این مسائل رصد

و روشنشدهاند و فیلمســازان هم میزان تخصص
و دغدغه و شناسنامهشــان رو شــده است؛ فکر
میکنم مدیــران باید خیلی هوشــمندانه در این
زمینــه تصمیمگیــری کنند تا دچار اشــتباهات
گذشته نشــویم .این ســینما میتواند سینمای
دلخواهی باشــد ،مشــروط به اینکه واقعاً مدیران
و فیلمســازان ایــن ســینما را برای خودشــان
پله قــرار ندهنــد .برعکس! این ســینما را محل
بــروز خالقیتها و ظهــور دغدغههــا و نمایش
توانمندیهای هنریشان قرار دهند .ممکن است
این حرفها کمی شــعاری به نظر برسد یا خیلی
آرمانی باشد ،ولی بههرحال باید با این رویکرد در
این سینما کارکرد .آن بخشی که شما در خصوص
پرداختــن به بطن جنگ گفتید بــه نظر من باید
همچنان بخــش اصلی این ســینما را تشــکیل
بدهد .برخی مدیران به دنبال این هســتند که با
بزرگ کردن برخی گرایشــات ،سینمای جنگ را
به فراموشی بسپارند .به نظر من فیلمهای جنگی
باید در درجه اول قرار بگیرد ،امــا این را در نظر
بگیریم کــه امروز نمایش انقــاب در منطقه ،در
سینمای مقاومت میتواند تجلی پیدا کند و ما را
به شرایط بهتری رهنمون سازد.
*اینکه فرمودید این ســینما دروازه ورود
تعدادی از فیلمســازان جوان بــوده و بعد
ســینمای دفاع را رها کردند ،این اتفاق قب ً
ال
افتاده و اآلن هم شاهد هســتیم که تا یک
مقطعی ،همچنان دروازه ورودی بســیاری
از فیلمسازان اســت و برای گرفتن بودجه و
تثبیت خودشــان به دنبال این هستند که
چنین فیلمی بسازند؛ از ســعید سهیلی تا
مازیار میری تا علی روئینتن.
فهیم :همین اآلن حتــی برخی جوانان شــاید
انتظار داشته باشــند جا پای فیلمسازانی بگذارند
که از این طریق به شهرت رسیدهاند؛ اما من فکر
میکنم این قضیــه مربوط به مدیران میشــود،
چون این ســینما با یک بودجــه و حمایتهای
نهادهــا و ارگانهای دولتی اداره میشــود و این
مدیران هســتند که باید ببینیم تا چه حد مسلط
هستند و این مقوله و سینماگران را میشناسند.
لذا ،اگر کسی میخواهد سینما را یاد بگیرد ،باید
از جای دیگری بیاموزد؛ مث ً
ال در انجمن سینمای
جوان یا مرکز گسترش یاد بگیرد و حتی از جیب
خودش ســرمایه بگذارد و کار را یاد بگیرد .اما در
حوزه دفاع مقدس ،باید متخصصین ســینما ورود
کنند .در عین اینکه ایــن متخصصین باید حتماً
باورمند باشند و اص ً
ال دفاع مقدس از دغدغههای
او و اعتقادات و باورهای او باشد .متأسفانه ،گروهی
از فیلمســازانی که در این محیط رشد کردهاند یا
اســمی درکردهاند ،امروز تبدیلشدهاند به افرادی
که علیــه این ســینما حرکت میکننــد؛ هم در
گرایش مادی ،یعنی بهنوعی کاسبکارانه و تجاری
رفتار میکنند و هم گرایش شــبه روشــنفکرانه
دارنــد .بخشــی از آنهــا تبدیل بــه آدمهایی
شــدهاند که دیگر بــه پروژههای کوچــک قانع

نیســتند؛ یکجور رقابت درگرفتن رقمهای کالن
بودجهای بین آنها به وجــود آمده .برخی از این
فیلمســازان ،مث ً
ال اگر  20میلیارد تومان بودجه
برایش تعیین شــود ،قانع نیســتند و میگویند
چرا فالنی  30میلیارد گرفتــه؟ پس من باید 40
میلیارد میگرفتم! یعنی بهجــای اینکه به دنبال
ارائه اثر خوب و مردمپســند و جذاب در ســینما
باشــند ،ارزشگذاری آنها با رقمهای بودجههای
کالن ســنجیده میشــود .خیلیها در سینمای
دفاع مقدس یاد گرفتند و فیلمساز شدند ،معروف
شدند و برای خودشــان جا باز کردند .از آنطرف،
جریان روشنفکری هم همینطور است .آنها هم
متأسفانه در این ســینما موقعیت تثبیتشدهای
پیدا کردنــد ،مثل آنهــا که با نــق زدن به این
ســینما و با گرفتن پز معترضانه و اپوزیســیونی
راجع بــه آن ،در منظر محافل خــاص برای خود
موقعیتی ایجاد کردهاند .این مســائل وجود دارد،
اما امروزه در شــرایطی قرارگرفتهایم که اگر این
مسائل بیرون بزند ،خیلی محکمتر از گذشته باید
یقه مدیران را گرفت .چون مث ً
ال  20ســال قبل،
فیلمساز کم وجود داشــت و شناختهشده نبودند
و برخی هنوز آن روی شــخصیت خــود را بروز
نداده بودند .از ســوی دیگر ،تخصصها و تخلفها
هم هنوز مشخص نبود؛ اما امروزه همهچیز کام ً
ال
مشــخص اســت و هرکس که در این سینما قرار
میگیرند ،هــم ازنظر تبحر در فیلمســازی و هم
دغدغههای درونیشــان ،کام ً
ال آشــکار هستند.
اآلن اگر مدیری بیاید به یک فیلمسازی پروژهای
بسپارد که آن فیلمساز اص ً
ال مسیر دیگری را طی
میکند و حتی درزمینه تخصصی ،توان آن کار را
ندارد و هنوز باید یاد بگیرد ،به نظر من باید به آن
مدیر شک کرد و خیلی روشــن باید هم رسانهها
و همنهادهای بازرسی و مسئولین ،این مدیران را
مورد بازخواست قرار بدهند .اآلن در دوران جنگ
نیســتیم که بگوییم خوب اآلن فیلمســاز نداریم
و حتی چند ســال بعد از جنگ هم این وضعیت
وجود داشــت .در آن موقع که گفته میشد چرا
پروژههای فیلمســازی بــه چنین فیلمســازانی
که دغدغه این امور را ندارند ســپرده میشــود؟
میگفتنــد :ما باید بــا تانک غنیمتــی به جنگ
دشمن برویم .یعنی چون فیلمساز و سینماگر در
این مســیرها کم داریم ،باید از همینها استفاده
کنیم .اما اآلن اینطور نیست .همین اآلن ما تعداد
 500فیلمساز بیکار داریم و خیلی جوانهایی که
واقعاً در عرصه فیلم کوتاه خود را نشان دادهاند و
میتوانند بهعنوان فیلــم اولیها موردحمایت قرار
بگیرند .این جوانها باید شناســایی بشوند و اگر
هم قرار اســت نهادهایی از فیلــم اولیها حمایت
کنند ،چهبهتر اینکــه از آن افرادی حمایت کنند
که در خدمت آرمانهای کشــور باشند .بنابراین،
اکنون دیگر مدیران نمیتوانند مثل  20-25سال
قبل ،از زیر بار مســئولیتها شــانه خالی کنند تا
پس از مدتی تبدیل شــوند به عنصــری که هم
خورده و برده و هم به قول عامیانهاش دو قورت و
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نیم طلبکار است .اآلن فیلمسازی داریم که از این
مملکت رفته و ژســتهای و رفتارهای مزخرفی
علیه حاکمیت اتخاذ کرده اســت؛ درصورتیکه،
همینجا حمایت شــد و به شهرت رسید و بزرگ
شــد .حتی در داخل کشــور برخی از فیلمسازها
طلبکار هستند! همه مسئله در مدیریتها خالصه
میشود؛ اشکال در فیلمســازان نیست .مدیران،
نماینده حکومتی هســتند که شــعارها  ،اهداف
و آرمانهایــش معلوم اســت و بهعنــوان معتمد
حکومت ،بودجهای در اختیار آنها گذاشتهشــده
و قرار اســت عدالت محورانه ایــن بودجه را برای
فرهنگ و ارزشهای کشور هزینه کند .این مدیر
باید مورد مؤاخذه قرار بگیرد و زمانی که تخطی
میکند ،باید پاسخگو باشــد .در خیلی از جاهای
دیگــر میبینیم مؤاخــذه صورت میگیــرد ،اما
در سینما اینطور نیســت .وقتی در سینما فیلم
بد میســازند و پول مــردم را میخورند ،این کم
خطایی اســت؟ مگر خطا فقط از دیوار مردم باال
رفتن است؟ اینجا سالها این خطاها رخ میدهد.
خود ما بارها شــاهد این بودهایم که اینهمه فیلم
بد ساختهشده اســت .حتی در تلویزیون کسانی
بودند که پنجتا ســریال ســاختهاند کــه همه به
انبار فرستادهشدهاند! در بخش خصوصی اشکالی
ندارد؛ هر فیلمی میخواهند بسازند ،ولی وقتی با
بیتالمال مردم ،آثاری تولید میشــود ،باید برای
باورها و اعتقادات همین مردم هزینه شــود .اینجا
پرسش انگیز میشود.

*در حال حاضر فیلــم «چ» را از ابراهیم
حاتمــی کیا دیدهایــم .این فیلــم با این
پختگی ،محصول فرآیندی است که امثال
حاتمی کیا آغازگر آن بودهاند .آیا نمیشود
به حاتمــی کیا و همنســلهای او اعتماد
کرد ،مثل مجتبی راعی که آغازگر این راه
بودهاند تا یکبار دیگر ایــن راه را تجربه
کنند؟ و با امکانات بیشــتر بتوانند تجارب
بزرگتری به دست بیاورند و پختگی خود
را نشان دهند؟
فهیم :من فکر میکنم اساســاً بایــد هم این کار
را کــرد و ما نباید بهراحتی این افراد را از دســت
بدهیم ،چون بابت آنها هزینه شــده است .ولی
یک اتفاقی را در نظر بگیرید؛ حتی در هالیوود هم
کمپانیها ،کارگــردان را بهتنهایی رها نمیکنند.
درست است که خیلیها میگویند در آنجا فردیت
است و فردیت عمل میکند ،ولی بهشدت کار در
آنجا گروهی و جمعی اســت و نظارت وجود دارد.
تهیهکننده بر کار تسلط ،احاطه  ،اشراف و کنترل
دارد .متأســفانه اینجا یک مشکلی که وجود دارد
این اســت که وقتی بودجهای به فیلمسازی داده
میشــود ،همهچیز را به او میسپارند .تهیهکننده
و کارگردان و فیلمنامهنویس هم یک نفر اســت؛
درنهایــت هــم گند میزنــد به ماجــرا! من هم
معتقدم اتفــاق خوبی کــه در «چ» روی داد این
بود که گروهی در کنار حاتمی کیا در پســتهای
مختلــف قرار گرفتنــد که هرکــدام وظیفه خود
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را انجــام میدادنــد و حاتمی کیا هــم تخصص،
دغدغه ،شــخصیت و تجارب خود را به کار گرفت
تا باالخره بتواند یکچیزی نزدیک به آنچه انتظار
میرود در ســینمای دفاع مقدس روی بدهد .ما
چند فیلمساز مثل درویش،میری و حتی عبداهلل
باکیده داریم؟ اص ً
ال آقای باکیده اآلن کجاســت؟
آقــای ایکس که یک فیلمنامه مــیآورد ،بهصرف
اینکه چون کارنامهای درگذشــته داشــته انتظار
دارد ،چشمبســته فیلمنامــهاش موردقبول واقع
شــود و بعد هم همهچیز به خودش واگذار شود و
تهیهکننده خوب و پیگیری در کنارش قرار نگیرد.
نتیجه همه اینهــا احتماالً این اســت که اتفاق
چندان خوبی نخواهد افتاد .ما باید از تجارب دیگر
کشورها در سینما استفاده کنیم و برویم به سمت
اینکه با قواعد درست بازی کنیم .همه فیلمسازها
باید در این حوزه کار بکنند ،ولی با یک ســازوکار
اصولی و درســت ،تا نتیجه هم خوب و درســت
باشــد .بنابراین ،اگر هرکدام از این فیلمسازها را
در این حوزه از دســت بدهیم ،یک فرمانده خوب
را ازدستدادهایم .شــکی در این نیست؛ ولی اگر
همهچیز را در اختیار این فرمانده گذاشــته و او را
به حال خود رها کنیم ،ممکن است نتواند نتیجه
خوبی را به دست آورد .در ســینما باید به سمت
کارگروهی و چینش درســت افراد رفت و قبل از
رفتن جلوی دوربین ،باید عوامل پشــت دوربین
بهدرستی چینش شــوند .به آقای میری هم باید
پروژه داده شود ،ایشان هم باید حتماً بیایند و کار
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کنند و تجاربش را در اختیار ســینما قرار دهند و
امثال ایشان.
*موج سینمای ضد جنگ به راه افتاده است
و فیلمســاز هم وقتی فیلمش را میسازد،
مدعی اســت و میخواهد حتم ًا اکران شود
و برخی فیلمها مثل «خرس» پشت درهای
اکران متوقفشده؛ به خاطر همین محتوای
تلخ ضدجنگ .نقلقولــی از آقای «مجتبی
راعی» عرض کنم؛ ایشــان در گفتگو با خود
بنده فرمودند که وقتی سازمان ملل ،صدام
را مقصر شــناخت ،آیا فیلم ضد جنگ برای
ایران محلی از اعراب دارد؟
فهیم :ایــن موج مربوط به اآلن نیســت .مربوط
به بعــد از جنگ و بر ســر کار آمــدن اصالحات
اســت .آنها بــا برنامهریــزی حسابشــدهای
(آقــای مهاجرانی و دولت) اعــام کردند که این
فیلمنامهها مخاطب ندارند! بعد هم از پروژههایی
حمایــت میکردنــد کــه بهنوعــی در خصوص
اهداف انقالب ،تجدیدنظر داشــتند .رفرمیســت
هایی بودنــد که میخواســتند در همــه اصول
تشــکیک به وجود بیاورند و تنها از آن دسته از
پروژههای جنگی حمایت میشــد که در راستای
سیاســتهای دولت اصالحات باشــد و جنگ را
نقد کند .نکته دوم اینکه ،این جریان به این دلیل
که ماهیتاً ریشه درســتی در بطن مردم ما ندارد
و بهنوعی در ماسهها رشــد کرده است ،بهنوعی
مقلد هســتند .این مقلدان در دنیا چیزی تحت

عنوان سینمای جنگ شنیدهاند و دیدهاند .آنها
بیشــتر به گرایش ضد جنگ جهانی میاندیشند،
بدون اینکه به ماهیت دفاع مقــدس ما و تفاوت
آن فکــر کنند .آنها تنها مقلد ســینمای آمریکا
و بخش ضد جنگ آن هســتند .حتی بسیاری از
فیلمهای جنگی که ساختهشــده ،از آثار جنگی
معــروف دنیا گرتهبرداری شــده اســت .لذا این
دو جریان مربوط به اآلن نیســت و مدتهاســت
وجود دارد .من فکر میکنم اگر مراقبت درســتی
به عمــل نیاوریم ،این دو جریانی که از گذشــته
مثل دو لبه قیچی فشــار میآوردند ،برای از بین
بردن ســینما ،همچنان وجود خواهند داشــت.
یکــی جریان کاســبکارانه؛ و یکی هــم جریان
شبه روشنفکر ســینما .البته ،جریان روشنفکری
تابهحال آسیبهای بیشتری به سینما زده است؛
چون به دنبال جلب نظر محافل بیرونی بوده .این
فیلمها در داخل ،ثمرات بدی به بار آورده اســت.
مهمترینش این اســت که مردم را از این سینما
که باید قصهگو باشد ،قهرمانپرور باشد و شادی
و هیجان به همراه داشــته باشد ،دور کرده است.
ایــن عوامل را از ســینما گرفتنــد و نمونههایی
تولید شــدند که فقط در محافل و جشــنوارهها
به جوایــز و تندیس و ...دســت پیــدا میکنند.
همچنان گرایش به ســمت فیلمهای نقدکننده
جنگ اســت .اینگونه فیلمها حــق را به هر دو
طرف میدهند؛ مث ً
ال در همین فیلم «پنجاه قدم
آخر» میگویند هم ســرباز ما حق داشــت و هم
ســرباز عراق ،از هر دو طرف بایــد حمایت کرد!
این نگاه تئوریزه شــده و مربوط به ایران نیست.
این نگاه را از دنیا گرفتند و خودشان بلد نیستند
که درستوحســابی قضیه را پیــش ببرند .حاال
اگر در آمریکا فیلمهای ضد جنگ ساختهشــده،
به این دلیل اســت کــه مث ً
ال یک نــاو آمریکایی
رفته در فالن کشــور و مردم را به خاک و خون
کشیده اســت .بنابراین ،تولید فیلم ضد جنگ در
خصوص آن کشور معنا میدهد ،ولی اینجا وقتی
دنیا صدام را در جنگ محکــوم کرده ،آیا ما هم
باید فیلمی بسازیم که در آن ،همانطور که حق
را به شــهدایی مثل همت و باکری میدهیم ،به
فرماندهان عراقی هم بدهیم؟ این واقعاً بیانصافی
اســت .ما اینهمه تلفات به خاطــر خودخواهی
صدام و رفتارهــای نوکرمآبانه همســایههایمان
دادیم .اآلن در کشــورهای دیگر منطقه هم نگاه
کنید؛ همین ماجرا وجود دارد .آیا میشود فیلمی
بســازید و در ماجرای جنگ افغانستان ،حق را به
آمریکا بدهید؟ یا جنگ ســوریه و عراق و ...این
نگاه مرعوبانه در خصوص آمریــکا به جهت فقر
تئوری آنهاست .اغلب هم کتاب «جرج فریمن»،
«صد ســال آینده» را خواندهانــد؛ واقعاً هم آن
کتاب را باور دارند .نشــانهاش را هم این میدانند
که آمریکا ،شوروی را از بین برد و اآلن پدرساال ِر
جهــان اســت و همهچیز بایــد در مــدار و افق
خواســتهای آمریکا قرار بگیرد! این تلقی ،امروز
به اینجا کشیده شده که خودمان را در این قضیه

محکوم کنیم .بهجای اینکه اقتدار و قدرت خود و
سلحشوری مردم را از قبل از انقالب ،تحت عنوان
طغیانهای محلــی و تحرکهای فردی و جمعی
در شــهرهای مختلف به تصویر بکشند ،به دنبال
این هستند که گالیهای به تصمیمات گرفتهشده
در جنگ از سوی ایران بکنند .اینها همه وارداتی
اســت؛ یعنی این جریان فاقد آن قدرت تئوریک
و نظری الزم اســت که بتواند تحلیل درستی از
شرایط داشته باشــد؛ فقط طوطیوار این مسائل
را به کار میگیرد.
*در فضای نقد هم همینطور اســت .مث ً
ال
آقای طالبی نژاد ،بارها در خبرگزاری فارس
گفته اســت :ما ژانر دفاع مقدس نداریم ،ما
ژانر جنگی داریم .ژانر جنگی و وســترن در
شــرایطی به وجود میآید که در سازوکار
هالیوود فیلمهای متنــاوب و با گونه و فرم
خاص ساخته میشود؛ حاال نمیشود کشوری
که مدعی تولید فیلم ســینمایی اســت و
با تولید باالی  30فیلم در ســال مهمترین
شــاخصه صنعتی را در حیطه سینما دارد،
ژانری بومی در کشور داشته باشد؟ مگر همه
ژانرها وحی منزل هستند که حتم ًا هر فیلمی
در ایران با شاخصههای دفاع مقدس ساخته
شود ،عنوان ژانر جنگی به آن اطالق شود؟
این افراد از به کار بردن کلمه «دفاع» پرهیز
میکنند.
فهیم :چــون آنها اص ً
ال (دفــاع را) قبول ندارند.
جریان نقد ما که اساســاً یک بحث گستردهتری
نیــاز دارد .امــا بهطورکلی ،آنهــا اعتمادبهنفس
ندارند .نقد ما از گذشــته تابهحال ،از همان زمان
که تعــدادی از محصلین با پول دولت فرســتاده
شــدند و تحصیل کردند (مثل آقای کاووســی تا
بچههای کانون) همه آبشخورشان  .....اینها فقط
حفظ کرده بودنــد ،یا بعضاً ترجمــه میکردند و
چاپ میکردند .هنوز هم همین اســت ،اساساً در
جریان نقد ما ،اعتمادبهنفس وجود ندارد که بتواند
بهصورت مســتقل با ویژگیهای داخلی و با لحن
بومی به یــک تعریفی از نقــد و عملکرد خودش
برســد .اینکه کســی حاضر نمیشــود از عنوان
«دفاع» استفاده بکند ،به این دلیل است که اساساً
آن را قبــول ندارد! درحالیکــه بهراحتی عناوین
اطالقی غریبهها را به مردم ما میچسبانند .مردم
را تحقیر و کوچک میکنند.
*چون ما خودمان صاحب صنعت هســتیم،
نمیتوانیــم در فرآینــد بومیســازی و
دســتهبندی ژانر ،خودمان پیشقدم باشیم
و تئــوری بومی در فضای مکتوب داشــته
باشیم؟
فهیم :به اعتقاد من میتوانیم؛ اما هنوز نکردهایم
و تصور این اســت که این قضیه وظیفه نسل شما
نویسندگان سینمایی است.
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گفتگو با سعید راد ،بازیگر فیلم «چ» ،فیلم بزرگ و ماندگار ابراهیم حاتمی کیا

به احترامش کالهم را برمیدارم!
علیرضا پورصباغ

دریک دســتهبندی ژنریک ،ســعید راد -بازیگر -در کارنامه فعالیتهای پس از انقالبش عمدتاً در فیلمهایی با مضمون دفاع مقدس حضور یافته
است .فیلمهای شاخص و پر فروشــی مثل عبور از «میدان مین»« ،عقابها»« ،برزخیها» و « . ....راد» پس از دو دهه غیبت در سینمای ایران
همچنان با حضور در آثار شــاخصی که در حوزه دفاع مقدس در آنها حضور پیداکرده اســت شــناخته میشــود «.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 عِرق عجیبی دارد .با شــور و شعف راجع به دوران هشــت ســال دفاع مقدس حرف میزند .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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*اگر کارنامه سینمایی شما را بعد از انقالب
بررسی کنیم ،شما بیشــتر بهعنوان بازیگر
آثار دفاع مقدس شناخته میشوید ،در همان
اوایل انقالب «عقابها»« ،برزخیها »« ،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
میشود .میخواهم در ابتدای گفتگو درباره
این ُعلقه شما به فیلمهایی با مضمون دفاع
گپ بزنیم.
راد :فیلمهای جنگی من یا به عبارت بهتر آثاری
که در گونه دفاع مقدس بازی کردم ،هنوز حرف
اول را در کارنامه کاری من میزنند .بدون اینکه
ادعایی داشته باشــم ،من اخالق این کار رادارم.
نمیگویم من جبهه بودم و خانوادهام دو تا شهید
تقدیم انقــاب کردهاند .لزومی نــدارد بگویم؛ اما
عاشــق فیلمهایی از این جنس هستم و هر موقع،
مجالی پیشآمده ،بهترین پیشنهاد در گونه دفاع
مقدس را پذیرفتهام .منتهــا در انتخاب آثاری از
این جنــس تفاوتهایی وجــود دارد ،مثل «لیلی
با من اســت» که من نمیتوانم در آن بازی کنم.
«لیلی با من است» فیلم بســیار خوبی است ،اما
جای کار برای من ندارد؛ همین مســئله در مورد
«آژانس شیشــهای» مصــداق پیــدا میکند .اما
فیلم «چ» و «دوئل» آثاری هســتند که میتوانم
در مقــام بازیگر در این آثار خودی نشــان دهم.
من بهعنوان بازیگر ایــن تلقی رادارم در مجموعه
آثار دفاع مقدس میتوانم نقشهای خاصی را ایفا
کنم ،البته پذیرش حضــور در فیلم «چ» دالیلی
دیگری دارد.
*دلیلش عالقه به ابراهیم حاتمی کیاست؟
راد :حقیقت این اســت که ابراهیم حاتمی کیایی
که قبل از همکاری در فیلم «چ» میشــناختم ،با
ابراهیمی که با او همکاری کردم تفاوت بســیاری
دارد .آقای حاتمی کیا در جریان ساخت فیلمش،

منــش خاصــی را به من نشــان داد کــه من به
احترامش کالهــم را برای او برمــیدارم .حاتمی
کیا با رفتار متفاوتش به یک عــده از آدمها اجازه
نداد که کوچکترین لطمــهای به فریبرز عرب نیا
(که من چند تــا از بازیهایش را دوســت دارم)
بزنند .متأســفانه آقای عرب نیا از نگاه من در این
فیلم ،به سینمای ایران بیمهری کرد ،چون برای
فینال فیلم نیامــد .این فیلم ،فیلم درســتی بود؛
فیلم ضعیفی نبــود که بخواهیــم اینگونه رفتار
کنیم .کجای دنیا در کدام سینما ،اعم از سینمای
آمریکا ،فرانسه و بریتانیا و ...شنیدهاید که بازیگر
برای فینال فیلم نرود؟! گاهی هنرپیشه وسط کار
میمیرد؛ خب آنیک حرف دیگری است.
*آقای راد! قبل از انقالب ،شمارا با فیلمهای
بهاصطالح موج نوی فیلمسازانی مثل کامران
شــیردل ،فریدون گله هادی و صابر امیر
نادری میشناختند .اآلن با کارنامهای که پس
از انقالب از خود بهجا گذاشــتهاید ،بیشتر
شمارا بازیگر سینمای جنگی میشناسند.
این عنوان را میپسندید؟
راد :من بعد از بیست ســال برگشتم و در همان
بدو ورود ،احمدرضــا درویش به من اطمینان کرد
تا بهعنوان بازیگــر با او همکاری کنــم .اما نکته
مهمتر این است که فیلمهای خوب سینمای ایران،
عمدتاً دفاع مقدسی هســتند .حاال یک عدهای در
مورد آن سیاه نمایی میکنند ،میشود در موردش
بحث کرد .البته تصور میکنم ســیاه نمایی راجع
سازندگان
به جنگ به این دلیل است که برخی از
ِ
این دســت آثار ،کارشان را بلد نیستند .چه کسی
میتواند فیلمــی مثل «دوئل» بســازد؟ «دوئل»
را در فســتیوال ســئول کره جنوبی پخش کردند
میگفتند« :شــما خودتان در ایــران این فیلم را
نســاختهاید ،دیگران برایتان ســاختهاند!» ،یعنی
باورشان نمیشد ســینمای ایران اینقدر در فرم
و محتوا به رشد چشــمگیری رسیده باشد.در این
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شــرایط ،به من حق بدهید ناراحت شوم که چرا
فیلمبردار یا آهنگســاز فیلمهای ایرانی را از خارج
میآوریم! مگر ما با همین عوامل داخلی خودمان
همهچیز نشــدیم؟ با همین زحمتکشــان سینما
میتوانیــم دنیا را فتح میکنیم .راســتی ،از فتح
گفتم؛ منظورم از فتح با ایــن فیلمهای درجه  2و
 3آپارتمانی نیست ،منظورم با فیلمهایی از جنس
دفاع مقدس است و در گونههای متعالی سینمایی.
*آیا شما نسبت به ســینمای دفاع مقدس
عِرقدارید؟
راد :صددرصــد! چون من خودم جبهــه بودم .با
فضای آنها آشــنا هستم .ســینمای ما میتواند
بسیار غنی به ســینمای دفاع بپردازد .من با فیلم
خوب آقــای میر کریمی مخالف نیســتم ،ولی اثر
ایشان زیادی ُکند است .ما ســوژههای ناب دفاع
مقدسی را نباید نادیده بگیریم.
*جنگ به نظر شــما در نسبت با سوژههای
مرسوم نابتر نیست؟
راد :صددرصد هســت .هنوز ســینمای آمریکا از
ســوژههای جنگی تغذیه میشــود .هزاران فیلم
درســت کردهاند و یکی از دیگری موفقتر (البته
این معنای تائید محتوای این آثار نیست).
*آقای راد! این نگرش متعصبانه شما نسبت
به سینمای دفاع دلیلش چیست؟ با این عِرق
و تحلیل متعصبانه کام ً
ال بجای شما در مقام
بازیگر نسبت به آثار دفاع مقدس ،کممحلی
سینمای ایران نسبت به ساخت آثار معقول و
استاندارد جنگی را چگونه تحلیل میکنید؟
تاکنون به این مســئله فکــر کردید چرا
سینمای ایران هنوز در مورد فتح خرمشهر
فیلمی نساخته است؟
راد :اگر به این رویداد مقــدس نپردازیم ،خیانت
کردهایم .شــما نمیدانید مســئله جنگ ما یعنی
چــه! در اتاقهای خودتان با یک خــودکار ،کاغذ
و میکروفــون ضبــط نشســتهاید و در خصوص
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چیزهایی مینویســید ،بدون اینکــه عمق ماجرا
را درک کرده باشــید و از آن اطالع درستی هم
ندارید .اما من از تمام اصحاب رسانه میخواهم به
این مهم دقت کنند .هر چه فیلم جنگی بسازیم،
هرچه قدر هم خوب بسازیم و برای آن پروپاگاند
کنیم ،کم ساختهایم .با ساختن فیلم جنگی خوب
و تراز ،دنیا میفهمد ما چقدر فیلم شناس هستیم
و فیلمســاز و ســوژههای نابی برای تولید داریم.
آرزوی من در ســینمای ایران این اســت که در
خصوص فتح خرمشــهر دهها فیلم خوب ساخته
شــود و این فیلمها در دنیا مطرح شود .چرا راجع
به خرمشــهر نمیســازیم؟ چون فیلمساز خوب
نداریم .دو سه تا فیلمســاز خوب داریم ،آنها هم
باالخره پیر میشــوند .مگر چند تا فیلم میتوانند
بسازند؟
*از میان فیلمهای دفاع مقدسی که در آن
بازی نداشــتهاید ،کدام فیلم را دوســت
دارید.
راد :فیلم «روز ســوم» محمدحســین لطیفی،
ســینمای ناب جبهه بود ،فیلمی بود که تماشاگر
داشت ،هیجان داشت ،درام داشت ،اکشن داشت.
حاال ســؤال من از متولیان امر این است که چرا
امثال این سوژهها کار نمیشود؟ من فریاد میزنم:
رها کنید موضوعات خانوادگی ،عاشــقی ،طالق،
دزدی و غیــره را ! بیایید مثل حاتمــی کیا فیلم
جنگی خوب بسازید .متأسفانه ســناریونویسها،
درگیر سوژههای عامهپسند هســتند .وقتی شما
فیلم «دوئل»« ،آژانس شیشهای» و سایر فیلمهای
خوش ســاختی مثل «چ» را میبینید ،دیگرکسی
جرئت نمیکند اَلَکی طرف سینما بیاید.
*شما فکر میکنید سینمای جنگ میتواند
آوردگاهی باشد که عیار کارگردانی سنجیده

شود؟
راد :فیلم جنگ باید توســط کارگردانهای خوب
ساخته شود؛ باید اعتبار و بودجه کافی به آن داده
شود و بر آن پایمردی کنند .ما آنقدر در این زمینه
ســوژه داریم که انتهایی ندارد ،عرصه فیلم جنگی
نباید محل آزمونوخطا باشد .ضمن اینکه ،از منظر
فنی در حوزه ســاخت فیلم جنگــی ما از صنعت
سینمای جهان آنچنان عقب نماندهایم .من 5-6
فیلم دفاع مقدس -ازنظر خودم -میشناســم که
اســتانداردهای جهانی را رعایــت کردهاند و این
دسته آثار ،قابلیت پخش جهانی دارند .ما باید این
دســته آثار را برای جهانیان به نمایش بگذاریم تا
دنیا ببینند در یورش ارتش عراق بر رزمندگان ما
چه گذشته و از سوی دیگر قدرت سینمای ایران را
درک کنند .به نظر من ،از بازارهای عرضه جهانی
عقبماندهایم وگرنه سینمای جنگ و فیلمسازان
ما ،تراز مشــخصی را در عرصه ســینمای جنگ
ارائه دادهاند .این حرف درست است که میگویند
فیلمهای مهم و مطرح در فستیوالهای دنیا مثل
«اُسکار» بیشتر به ابعاد انســانی توجه دارند ،اما
ســؤالم این اســت که در فیلمهای جبهه و دفاع
مقدس ،یک رزمنده ما نماینده یک انســان کامل
بااخالق اســت که همین حاال میتوان آنها را در
گوشه و کنار ایران مشاهده کرد .حتماً قرار نیست
که با رابطههای خانوادگی و عشقی و با به چالش
کشیدن اخالق انســانی ،فیلم برای فستیوالهای
دنیا بسازیم .باور کنید مردان جبهه ما پر از حس
هستند که عاشقترین ِآنها برای رفتن به خط اول
جبهه با رفیق خود رقابت داشتند .شما کجای دنیا
چنین فرهنگی غنی پیدا میکنید؟ چرا نباید دنیا
فرهنگ ایرانی را اینگونه بشناسد؟
* آقای راد! به نظر شما برای اعتالی سینمای

دفاع مقدس چه باید کرد؟
راد :ســاخت فیلم جنگی بــه نظر مــن ،نیاز به
مراقبت بیشــتری دارد و برخالف گونههای دیگر،
سرپرســتی و هنربانی بیشــتری میطلبد .بنیاد
فارابی ،تلویزیون یــا گروههای فرهنگی که بودجه
در اختیاردارند ،در تصمیمگیریهای کالن باید با
دقت عمل کنند .من معتقدم ساخت فیلم جنگی،
نیاز به تخصص ویژه دارد بــه قول آقای رامینفر
طراح صحنه« :-ســینمای ما حرفهای نیست».دلیل دارم ،مث ً
ال فیلمی مثل «چ» که حسابشده
میدرخشــد و همگان متوجه آن میشــوند ،تازه
میفهمند ســطح ما حرفهای نیســت .سینمای
ما باید حرفهای بشــود ،وقتی حرفهای شــد ،شما
دیگر نیــازی ندارید در خصوص ســینمای دفاع
مقدس با بازیگری مثل مــن صحبت کنید .چون
ســیاق حرفهای با آدمهای متخصص راه خودش
را پیدا میکند .بعد از هشت ســال ما فقط دو اثر
قابل تعمق تکنيکال داشتهایم ،فیلمهای حرفهای
دیگری ساختهشده و موفق بوده ،اما صحبت من
با شما لزوماً در مورد فیلمهای دفاع مقدس است.
*نکته دیگر این است که سینمای دفاع در
پروسه تولید و نمایش با بیمهری مسئوالن
مواجه میشــود ،مث ً
ال همین «چ» که فیلم
بزرگی است در جشنواره فجر مورد بیمهری
قرار میگیرد.
راد :ببیــن عزیز من! مــا ً
کال در همه ســطوح،
اصول اولیه را رعایت نمیکنیم .فیلمســاز حاضر
نیســت حین دریافت جایزهاش کتوشلوار بپوشد
و بیایید روی سن.کســی نیســت به این دوستان
بگوید ســیزده به در که نیامدهاید ،سینما حرمتی
دارد .تصورم این اســت که در همه سطوح حرمت
سینما شکسته شــده است .با شلوار و یک پیراهن
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آمده و میگویــد« :در پارک بودیــم؛ بچهام یادم
انداخت بایــد بیایم اینجــا جایــزهام را بگیرم»،
فکرش را بکــن! مث ً
ال میخواهــد وانمود کند من
ً
خیلی سیاسی هســتم! اصال قواعد رسمی سینما
را شوخی گرفتهاند ،قواعد بازی سینما عوضشده
اســت .وقتی من ُمدام از درویش و حاتمی کیا نام
میبرم ،خیلیها به همین جهت به من میتوپند.
یکجا در جشــنی نام دو نفر را بردم و گفتم« :من
کالهم را برای این دو نفر برمیدارم ،این دو نفر به
گردن سینمای ایران خیلی حقدارند و به من
چیزهای زیادی یاد دادند ».نصف این سینما
با من بد شــدند .حتی گوش ندادند ببینند
من چه میگویم .مــن گفتم« :این دو نفر
به گردن من حقدارند .میخواهم از آنها
یادی بکنم و امیدوارم شاگرد خوبی برای
آنها باشم ».فقط میخواهند از همین
شرایط موجود آپارتمانی زده تعریف
کنی ،نه سینمای متعالی .حاال شما
از کجا فهمیدید من آقای حاتمی کیا
را اینقدر دوست دارم؟
*چون رفتارشناســی یک بازیگر از
روی فیلم قابلتشــخیص است ،دیدم که
تمام انرژی خود را در فیلم گذاشــتهاید.
آن صحنهای کــه از عکسهای مهم فیلم
است و شما ملحفه سفیدی ممهور به خون
شهیدی را باالبردهاید معلوم است که تمام
آن برونریزی حســی در شما نمود داشته
است .این مسئله خیلی کم پیش میآید ،به
نظرم با همه وجود برای ابراهیم حاتمی کیا
کارکردهاید.
راد :بــاال بــروی و پایین بیایی ،تنها کســی که
جایزه نقش مکمل را میتوانست بگیرد من بودم.
خوشحالم این اتفاق افتاد و من جایزه را نگرفتم،
یک عده خیالشان راحت شــد ،چرا؟ چون همان
صحنهای کــه آقای حاتمی کیا بــرای من چیده
بود ،اص ً
ال یک صحنه دیگری بــود .گفتم« :آقای
حاتمی کیا! بــا این کنشها صحنه و آکســیون
درنمیآید ،شما با این فیزیک خاص من دارید به
من بازی میدهید .من یک فرمانده ارتش هستم
و بغض هم در گلوی من نشســته است ،برخالف
اســکند ِر «دوئل» که خودش پرســوناژ ناراحتی
اســت و روحیه خوبی ندارد،کاراکتر من در «چ»
ارتشی تابع نظام است .اص ً
ال تیمسار نمیخواسته
بیاید ،شــرایط دارد خفهاش میکنــد ».به آقای
حاتمی کیا گفتــم :بگذار بغضــش را خالی کند
گفت« :مث ً
ال چه طــور؟» گفتم« :یک اتود برایش
گرفتم ».چون آقای حاتمی کیا موقع فیلمبرداری
پالن را در اختیار بازیگر میگذارد که اگر عیب و
ایرادی داشت باهم روتوش و تصحیح کنند .وقتی
اتود مدنظرم را برایش اجرا کردم که شما به این
پالن و عکس موردنظرتان اشاره کردید ،شما
تصور میکنی آقای حاتمی کیا چه جایزهای
به من داد؟ شــانه مرا بوسید .این ســیاق تبادل
آدمهای حرفهای در سینماســت .من این بوسه را
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جزو جایزههای بزرگ زندگیام میدانم؛ کما اینکه
این اتفاق با آقای کیمیایی در «ســفر سنگ» ،در
موردی خاص با آقای درویــش در فیلم «دوئل»،
در «دادشــاه» از طرف نعمت حقیقــی بهعنوان
فیلمبردار ،برای پالنهای خاصی تحســین شدم
و اینها جوایز ســینمایی من اســت .اولین جایزه
من برای فیلم «چ» بوســیدن ابراهیم بود .همین
تصدیقهــا از طــرف آقــای جوزانی در ســریال
«در چشــم باد» اتفــاق افتاد .این بــزرگان جزو
حرفهایهای سینما هستند.
کارگردانهــای خوشفکــر ،به حرفهــای آدم
باتجربهای مثل مــن گوش میکننــد .من بادی
لنگوایج ( )Body Languageبلدم ،یعنی با زبان
بدنم حرف میزنم .یکی از کســانی که درست از
این ویژگی من استفاده کرد ،آقای درویش بود در
فیلم «دوئل» .از پرسوناژ من در «تنگنا» گرفته تا
«صادق کرده» تقوایی در پرسوناژ اسکندر «دوئل»
متجلی است .درویش از بنده خوب استفاده کرد
و کارش را بلد بود .اسلحهاش هم من بودم و خوب
جواب دادم .بازهم اشــاره میکنم؛ سینما تعریف
خودش را دارد.
* چه چیزی موجب تنبلی در تولید آثار دفاع
مقدس میشود؟
راد :فیلمهای ملودرام خانوادگی که الیماشــاءاهلل
از تلویزیــون گرفته تا بینهایت در ســینما ،یکی
از عوامــل اصلی عدم تنوع ســوژه در ســینما و
تلویزیون اســت که عامل تنبلی شــده اســت.
چون همان بازیگــران و همان ســوژهها و همان
کارگردانــان و تهیهکنندهها برای هــر دو مدیوم
کار میکنند .تلویزیون تنبل اســت و برای اینکه
تایم بیشــتری تولید کند ،سوژه را کش میدهند.
چــون روال پالنهــا آهســته حرکــت میکند،
ســریالی که میتواند در پنج قسمت ساخته شود،
به  30قسمت می انجامد! البته ماهر هم هستند!
دستشان هم درد نکند!
*شما در چه مقطعی جنگ را تجربه کردید؟
راد :در شــروع جنــگ ،من بــرای جریانی رفتم
اهــواز،کار شــخصی داشــتم .جلوی دانشــکده
کشــاورزی و اســتانداری اهواز آقــای چمران و
تعــدادی از همراهانشــان را دیدم .تعــدادی از
جوانان رشــیدمان را دیدم که آماده ،تب کرده و
هیجانزده بودند که با دیــدن آنها روی من کم
شد و با خودم گفتم« :کجا میروی سعید؟! عراق
به ما حمله کرده !» من از عــراق متنفرم .همین
اآلن هم هســتم .اص ً
ال آشــتی یعنی چی؟ اینها
همان کسانی هســتند که آن سالها جوانان ما را
پَرپَر کردند ،چه تجاوزهایی به ما کردند ،راســتش
من هنوزم هم از بعثیها بدم میآید .همانجا خبر
دادند که به سوســنگرد پاتک زدهاند ،من هم یک
خودروی رنجروور داشتم که استتارش کرده بودم.
آنجا پرسیدند :چه کسی میتواند کمک کند؟ من
گفتم :میتوانم کمک کنم .
* بیشتر با بچههای بسیجی بودید؟
راد :بله.

*چه مدت در جبهه جنوب بودید؟
راد :دو مــاه .هر کمکی از دســتم برمیآمد انجام
میدادم؛ مثــ ً
ا در انتقال هموگلوبین و بانک خون
موردنیاز بیمارستانها کمک میکردم و کارهایی از
این قبیل .با جانودل هم کمک کردم.
*چه تجربهای از آن آدمها دارید؟
راد :آن بچه بســیجیها و ســربازان رشید ارتش
هرکدامشــان یک سینما هســتند .اینکه شما در
مسیر سوسنگرد به اهواز باید چراغ خاموش بروی
و بیایی و چند مجروح هم در ماشینت نشستهاند؛
خود این روایت ،سینماســت .دنیا این ســینما را
میفهمد .من حداقل  20مرتبــه با صدای انفجار
خمپارهها در اطراف ماشین ترس را با تمام وجودم
حس کردم .اما حاال شــما میبینید در فیلمهای
دفاع مقدســی ما بهصورت آمریکایــی تیراندازی
میکنند! اســلحه را طور خاصی تــکان میدهند،
اص ً
ال همه توی ژســت هســتند ،همه شــیک و
ً
تروتمیز هستند ،جنگ ما اصال اینطور نبود.
ما متأسفانه ظرفیت این را نداریم قدر آن عزیزان
را بدانیــم و ارج بگذاریم .در ورزش و در ســینما
هم همین اســت .یک فرصتی برای من پیش آمد
در جشــنی که فارابــی گرفته بــود ،در تجلیل از
دســتاندرکاران «چ» که در آنجا گفتــم :اجازه
بدهید من صــورت آقای حاتمی کیا را ببوســم.
گفتند« :آقای راد! ببخشــید میخواهیم با شــما

شوخی کنیم؛ این بوسیدن برای گرفتن ُرل بعدی
است؟!» ببینید! تا این حد این جریان ،کوچک و
حقیر اســت و واقعاً جریان کوچکی است .من قرار
«حر» را برای آقای درویش بازی کنم؛
بود نقش ُ
آقای درویش خودش هم حی و حاضرند میتواند
شهادت بدهد .من دو ســال به دفتر آقای درویش
رفتوآمد داشــتم؛ تا اینکه یک جریانی پیش آمد
که ایشان گفت« :سعید ،من نمیخواهم شرمنده
تو باشم .یک مســائلی پیشآمده که من نقش ُحر
را نمیتوانم به تو بدهم ».گفتم« :خدا نکند شــما
شرمنده باشید .سینما یعنی همین!» دیگر هم به
دفترشــان نرفتم ،اما بازهم برای من همان آقای
درویش اســت؛ همانی که فیلم «دوئــل» را با او
کارکردهام و خیلی برای من باارزش است« .دوئل»
جزو کارهای خوب من در سینمای ایران است.
*شــما در تمام فیلمهایی که بازی کردهاید
از «عقابها» تا «عبــور از میدان مین» و...
نقش یک فرد ارتشــی را بازی کردهاید .چرا
نقش فرماندهان بســیجی و پاسدار را بازی
نکردهاید؟
راد :پیش نیامده است وگرنه بازی میکردم.
*پس تمایل داشــتید که با تغییر فیزیک
صورت و چهره ،نقش فرمانده بســیجی و
پاسدار را همبازی کنید؟
راد :بلــه! چراکه نــه .در مصاحبــه دیگری هم

گفتــهام کــه مــن داســتان ،کادر،کارگردانی و
جریان فیلمســازی برایم مهم است ...حتی افسر
عراقی هــم میتوانم بازی کنــم؛ منتها لباس و
استایل( )Styleارتشی بیشــتر به من میخورد
و دوســت دارم در اینگونه نقشها بیشتر به کار
گرفته شوم .یکبار عکســی از آقای «ضرغامی»
دیــدم بالباس پاســداری که واقعــاً از دیدن آن
حظ کردم؛ دریکی از این مجالت چاپشــده بود.
اینقدر خوش استایل بود که با خودم گفتم :کاش
این نقش را به من میدادند تا نقش پاسداریشان
را بازی کنم .بههرحال ،من بازیگری هســتم که
نقشهای مختلفــی بازی کردهام مثــل خلبان،
فرمانده نیروی زمینی ارتش و ...حاال ممکن است
برخی دوستان بگویند از آن عکس آقای ضرغامی
تعریف کــرد که در تلویزیــون ُرل بگیرد! من در
شــرایطی این حرف را زدم که ایشــان کرســی
مدیریت تلویزیون را تــرک میکند و اص ً
ال قصد
دیگری ندارم .سینمای ما با همین حرفها حقیر
میشــود .ما هیچوقت خنده و خوشبختی را در
سینما برای کسی دیگری نخواستهایم .نخواستیم
عرضه و لیاقتهای خود را بــه نمایش بگذاریم.
اآلن ســینمای ما پر از نیروی انســانی است؛ از
فیلمبــردار تا بازیگــر و کارگردان و .....شــما در
این غوغا چند تا حرفــهای میتوانید پیدا کنید.
من اینجا موظفم بازهــم از کالسهای بازیگری
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که به عقیده من جز فروختــن رؤیا و بالتکلیفی
برای جوانان ما به ارمغان نمیآورد گله کنم .مگر
سینما چقدر به نیرو انسانی بازیگری نیاز دارد که
در شهرستانها شعبه زدهاند؟!
*چرا وقتی اینقدر در خصوص ســینمای
جنگ حرف میزنیم تا این حد متعصبانه و با
حرارت حرف میزنید؟
راد :برای اینکه ســینمای جنگ حقش ادا نشده
اســت .برای اینکه ســینمای جنگ مهجور مانده
است؛ سینمای جنگ ،کارشناس میخواهد ،عاشق
میخواهد .فیلمســاز دفاع مقدس باید عاشــقانه
مملکتش را دوســت داشــته باشد .ســازندگان
باید بدانند دفاع مقدس به چه معناســت .ما یک
سری تعاریفی شــنیدهایم که خودمان را در پشت
آنهــا پنهان میکنیــم .برخی از ایــن فیلمهای
مســتند دفاع مقدس که خیلی قدیمی است 16-
میلیمتری -را گاهی نگاه میکنم که واقعاً موهای
تنم ســیخ میشــود و از خودم خجالت میکشم.
وقتی از بهشــتزهرا برمیگردید عکســی از یک
بسیجی نصبشده اســت که سرش کج شده و در
حال احتضار است (شهید امیر حاج امینی)،آقا به
واهلل ،این عکس خود سینماســت .فقط الزم است
یک نفر برود دنبال اینکه ببیند این آدم چه کسی
بوده و چگونــه به چنین مرتبه زیبایــی از قربانی
شدن درراه خدا رسیده است .او هم در زندگیاش
عشق داشــته ،فرزند داشــته .ما چقدر دِینداریم
به ایــن آدمها! من نه آدم سیاســی هســتم و نه
سیاستگذار سینما هســتم ،ولی میدانم ساخت
این فیلمها با ســختافزارهایی که در ایران داریم،
فوقالعاده مشکل هســتند .آقای درویش دو واگن
را آتش زد و دو تا میگ 29را پرواز داد و همزمان
روی زمین ،تیراندازی اتفاق میافتاد .از آســمان
میگها آتشــباران میکردند و روی سطح زمین
تیراندازی بــود .واقعاً خلق این صحنهها مشــکل
است و فوقالعاده خالقیت میخواهد .آقای حاتمی
کیا که این سه هلیکوپتر را در پاوه پرواز میداد؛
شــما نمیدانید یعنی چه ،واقعاً قــدرت انجام و
اجرای خاصی میخواهد .مــن قدر این زحمات را

میدانم .من به آقــای عرب نیا گفتم« :فریبرز! من
با تو دشــمنی ندارم ،اما تو دل سینما را شکستی،
من هم شاکی شدم .من نگاه کردم دیدم در فینال
فیلم ،جای تو کنارم خالی اســت و نیستی تا باهم
فیلم را به پایان برسانیم .من به چه کسی میتوانم
اعتماد کنم؟» به ایشــان گله گذاری کردم و هنوز
هم میکنم و هر وقــت یاد این قضیــه میافتم،
ناراحت میشوم.
*خیلی فیلم چمران روی شما تأثیر گذاشته
است .کاراکتر چمران را در این فیلم چگونه
ارزیابی میکنید؟
راد :یک مســائلی در فیلم «چ»چمران به وجود
آمد کــه خود فیلم را به حاشــیه بــرد .یکطرف
قضیه ،همان عوض کردن عــرب نیا بود .چرا باید
کار بهجایی برســد که حاتمی کیا دومرتبه مجبور
شــود تصمیم بگیرد عرب نیا را تعویض کند .این
حواشی خیلی به فیلم لطمه زد .یعنی حواس همه
را پــرت کرده بود ،ولی وقتــی در فینال ،عرب نیا
حاضر نشــد ،من به آقای حاتمی کیا گفتم« :اگر
عرب نیا را تعویض میکنیــد ،لطفاً مرا هم عوض
کنید!» یعنــی منظورم ایــن بود که شــما اآلن
عصبانی هســتید ،این کار را نکنیــد ،من از این
مســائل زیاد دیدم .آقای حاتمی کیــا خیلی آدم
محترم و خوبی اســت .من خانواده و فرزندانش را
هم دیدهام و زندگــیاش را هم دیدهام .چقدر این
مرد خاکی است .خیلی راحت است که بگوید من
اآلن در چنین مرتبهای هستم و بخواهد خودش را
بگیرد ،اما واقعاً شخصیت زیبایی دارد .همه در این
سینما از ابتدا عاشق ســینما بودهاند! وقتی هم دو
تا فیلم ساختهاند دیگر نمیشود با آنها حرف زد!
خب معلوم است سینما همین میشود دیگر! چرا
اینقدر از تماشــاگران توقع دارد؟ واهلل تماشاگران
ما مثل تماشــاگران فوتبال خیلی نجیب هستند
که هنوز هم ســینما میآیند .آخر بیایند که چه
ببینند؟ خود من هم پر از اشتباه هستم .خود من
هم فیلمهایی بازی کردهام که میخواهم به مردم
بگویم« :ببخشید ،از دستم دررفت .اشتباه کردم».
همهچیز در سینما از تعادل خارجشده است .اآلن
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آقای ایوبــی یک حرفهایی در خصوص ســینما
میزنند که بنده لذت میبرم .اما انجام دادن این
حرفها میدانید یعنی چه؟ یعنی صبر ایوبِ آقای
ایوبی! یعنی هشت سال .اص ً
ال مردم نمیدانند چه
بکنند و چه بگویند .کم مانده اســت سینمای ما
مثل ترکیه از بین برود و فقــط تلویزیون بماند و
سریال پخش کند! واقعاً حیف است ،ما هنرمندان
مستعدی داریم .ســینما دیجیتال شده است؛ به
تکنیکهای خوبــی دســتیافتیم .باید فرصت و
امکانات در اختیار نیروها قرارداد و خوشسلیقهها
را گلچین کرد و به بقیه هم آهسته پیغام فرستاد
که« :آقا ،اشــتباهی وارد این عرصه شــدهای! برو
با خودت شــوخی نکــن» .اینجا اص ً
ال کســی به
ســینماگر کاری ندارد ،به خدا آزادترین مملکت
دنیاســت .به خدا «کلینت استیوود» هم بعدازاین
همه ســابقه بازی ،اگر بخواهد کارگردانی کند در
ســازوکار هالیوود اص ً
ال کار راحتی برایش نیست،
به همین راحتی نمیتواند فیلم بســازد ،مگر الکی
اســت؟ در فســتیوال دهه فجر ،ما به خاطر فیلم
«چ» ســفرهای زیادی میرفتیم؛ یــک آقایی را
دیدم که دریکی از فیلمهای همان فستیوال بازی
کرده بــود و بازی خوبی هم کرده بــود .گفتند او
تصمیــم دارد وارد حیطه کارگردانی بشــود .به او
گفتم« :تو یک اســتعدادهایی داری! اگر بیشــتر
تــاش کنی و با کمــک کارگــردان بتوانی حس
بیشــتری در اجراهایت به کار ببری ،خیلی موفق
خواهی بود .اگر وقتت را در بازیگری بگذاری موفق
خواهی بود ،چرا اصــرار داری ســراغ کارگردانی
بروی؟» گفت« :دوســت دارم!!» یک نفر به من
گفت :چرا کارگردانــی نمیکنی؟ گفتم« :مگر کار
سینما به همین سادگی اســت؟ بله من میتوانم
بهعنوان کارگردان کارکنم ،اما روال این نیســت».
شــما میدانید که من برای  16کارگــردان کار
اولی کارکردهام .از امیر نــادری تا حبیب کاوش،
هادی صابر و کامران شیردل ،ســیروس الوند و...
سوژههایی که به من داده میشود خوب هستند،
اما وســط کار خراب میشــود .وقتی هم به آنها
اعتراض میکنی میگوید« :عزیزم ،من تجربهدارم
این قسمت نباید اینگونه باشد»؛ قبول نمیکنند.
چه بگویم؟ چرا توی ذوقش بزنم .سینمای ما باید
حرفهای شود.
*به نظر من هم اگر در خصوص ســینمای
جنگ بتوانیم فیلم خوب بسازیم ،سینمای
ما حرفهای میشــود .چون در آن دکوپاژ و
میزانسن وسترن و ســینمای محض وجود
دارد.
راد :تولید فیلم جنگی باعث میشود سینمای ما
ارتقا پیدا کند .در ســینما دو تا آسیســتان خوب
در پروســه تولید فیلم جنگی بهراحتی میتوانند
کارگردان شــوند .البته یک عده که اهل این کار
نبودند ،خیلــی زود از این ژانر خارج شــدند ،اما
آنهایی که در این ژانر ماندند و کار را ادامه دادند،
اآلن فیلمسازان خوبی هســتند .سینمای جنگ،
شــاگردانی را به مرحله اســتادی میرساند ،چه

بازیگر چه کارگردان و چــه فیلمبردار .امتیازهای
خوبی در سینمای جنگ مستتر است .اگر کسانی
که متولی سینمای جنگ هستند ،حقیقت مطلب
را ادا کنند و بهدرســتی در موردش فیلم بسازند
و دنیــا آن را قبــول کند و بتوانــد حداقل پخش
جهانی را داشــته باشد ،ســینمای ما به سرمنزل
مقصود رسیده اســت .ما باید صندلی جهانی برای
فیلمهای خود پیدا کنیم ،آنوقت میتوانیم بگوییم
سینمای ما جهانی شده اســت .با حضور در این
جشــنوارههای تب کرده که ســینمای ما جهانی
نمیشود!
*یعنی با سینمای جنگ ،میتوانیم صندلی
جهانی پیدا کنیم؟
راد :حتماً .من چند نمونه فیلم معرفی میکنم که
از «نجات سرباز رایان» هم قویتر ساختهشدهاند.
فقــط موضوع این اســت که خود را بــاور نداریم
و تبلیغ هــم بلد نیســتیم و بازار جهانــی را هم
نمیفهمیم .رقابت و مقایسه چیز خوبی است ،ولی
دیده شــدن آثار جنگی خودمان در سطح جهان
را نباید فراموش کنیم .ســکوی پرتاب ما خیلی
وسیع است .اآلن تمام فیلمهای ما که در آنطرف
هم موفق هســتند و جوایزی کسب میکنند ،در
مورد مسائل اجتماعی اســت که بهقولمعروف تا
حدی هــم تب کردهاند؛ معمــوالً همین فیلم تب
کــرده را از ما میپذیرند .مــا در اجتماع خودمان
شــادیهای خوبی داریــم .آقا! من یــک تعریفی
بکنم؛ عادل فروسی پور و عواملش در جام جهانی
بهگونــهای تیم ایران را النســه کردند که علیرغم

اینکه شکســتخورده بودیم ،اما مــردم ریختند
بیرون و بــوق میزدند و فکــر میکردیم فاتحیم!
چون با تبلیغ مردم را میشود به حرکت درآورد.
بههرحال ،ما بودجه داریم ،سفارت فرهنگی داریم
و ...ما باید به دنیا بگوییم آقا ما فیلمسازهای خوبی
داریم و ســوژهای داریم که ازلحاظ انسانی خیلی
غنی است.
*عدهای میگویند چون جنگ تمامشــده،
دیگر دوره این حرفها گذشته است.
راد :من از ســینما صحبت میکنم .وقتی شــما
سوژهای دارید که شمارا دچار شعف میکند ،بهتر
سراغ این ســوژه بروی .اتفاق مقوله دفاع مقدس
را میتوان از ابعاد مختلفی بررســی کــرد؛ اتفاقاً
تابوشکنی مجموعه «اخراجیها» به این دلیل بود
که پیامش را عرضه میکرد و از ذکر مصیب پرهیز
کرد.
*عدهای بــه همین دالیل با قســمت اول
«اخراجیهــا» مخالف بودنــد ،چون باعث
خندیدن مخاطب میشود.
راد :تابهحال در این خصوص صحبت نکرده بودم.
اآلن صرفاً به شما میگویم.آقای دهنمکی را که دو
ســه مرتبه مالقات کردهام ،متوجه شدم که بسیار
فرد باهوشی اســت .فیلمش را هم باهوش ساخته
اســت؛ چرا؟ به ایــن دلیل که توانســته اینهمه
تماشــاچی برای تماشــای فیلــم بیــاورد .حتماً
یکچیزی در فیلمهایش بوده .حتماً نکاتی را دیده
که دیگران ندیدهاند .فیلمهایش هم دفاع مقدسی
هستند.

*بهجای تشویق ،سنگبارانش میکنند.
راد :اص ً
ال فضای نقد در کشور متشنج شده است،
مخصوصاً در حوزه نقد مکتوب،آنچه مینویسند را
عمدتاً عوامل ســازنده فیلم میخوانند نه مردم.
اص ً
ال این منتقدها به فیلم کاری ندارند ،بلکه فقط
به هم پُز میدهند که تو موافقــی و من مخالفم.
جالب این اســت که همه مدعیاند سینمای دنیا
را دنبال کردهانــد .کجای ســینمای دنیا چنین
روشهای نقدی وجود داشــته اســت؟ اص ً
ال نقد
نوشــتاری اســت نه گفتاری .بههرحال ،دوست
عزیز من! صحبت من با شــما پایانی ندارد ،چون
تو از هم آن جنس منتقدانی هســتی که مخالف
ســینمای آپارتمانی هســتی .پس حرف من با
شــما پایانی ندارد .اما بگذار نکتــهای را در پایان
گفتگــو بگویم؛ هنرمنــدان ســینمای ایرانی را
نباید مرزبندی کــرد ،هنرمند ســینمای ایران،
هنرمند ســینمای ایران اســت .چون قواعد بازی
بههمریخته ،هنرمندان خوب سینمای ایران کنار
گذاشتهشدهاند؛ یا آنقدر خستهشان کردهاند که
عطای سینمای را به لقایش بخشــیدهاند .من پُر
از یاد گرفتههایی از ســینمای ایران هستم ،پُر از
حس و فراگیری .حاال کجا باید مصرف شوم؟ این
سؤال بزرگی است در مورد آدمهای حرفهای مثل
من .همیشه از یکچیز دفاع کردهام ،سینمای ما
قهرمان میخواهد و این قهرمان را فقط میتوان
در بستر سینمای دفاع مقدس پیدا کرد .این مهم
را باور کنید.

پرونده :سینمای دفاع مقدس
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از سینمای دفاع مقدس چه میخواهیم؟
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 گفتوگو کنیم ،برای لحظاتی طوالنی مکث کرد و نهايتاً پذيرفت .گفتوگوی من با او درباره سینمای
جنگ آغاز شد .با همه آهی که در کلمات و جمالت این گفتگو جاری است.

پرونده :سینمای دفاع مقدس

* میدانم که حرف ســینمای دفاع که به
میان میآید ،میجوشــید و میخروشید.
این به جریان افتادن امواجی که درون شما
جریان دارد ،مثل یــک موجبلند هیچگاه
به ســاحل نمیرســد ،این نگاه متعصبانه
خروشنده در وجود شــما زمینهای است
بــرای اینکه بپرســم :اســتاد گرامی! به
سیاق شــمس و موالنا پاســخم را ندهید؛
چرا ســینمای دفاع که اینقدر من و شما
مشتاقش هســتیم ،مهجور شده و با اینکه
برایش جشنواره برگزار میکنند ،همچنان
مهجور است؟
راعی :مردم از ســینما با مضمون دفاع بدشــان
نمیآید؛ اصــل اولی کــه باید دربــارهاش یقین
داشته باشیم همین اســت .دلیلش این است که
وقتی جنسی بد عرضه میشود ،دیگر با استقبال
مواجه نمیشود .اگر یک بســتنیفروش ،بستنی
خوبی به شــما ندهد ،شــما هم کمکــم دیگر به
سراغش نمیروید تا از او بســتنی بخرید .دلیلش
فیلم دفاع
این نیست که از بســتنی بدتان میآیدِ .
هم همینطور اســت .تولیدات بــا مضامین دفاع
نتوانســت در همه وجوه با زندگــی مردم همگام
باشــد .جنگ در همه وجوه در زندگی مردم ایران
تأثیر خیلی عمیقی گذاشت که هرگز پاک نخواهد
شــد و دیگر تا ابد جــزء حافظه جمعــی ایرانیان
خواهد بود .ولی این جنگ نتوانســت ثبت شــود؛
چون به نظر من ســلیقههایی در سینما حاکم بود
که تعریف مشخصی برای خودش داشت و منافع و
دیدگاه خود را از سینما میخواست.
*لزوم ًا این دیدگاه به ســکانداران سینما
بازمیگردد؟
راعی :نه .مدیریت ســینما خــودش تحت تأثیر
این دیدگاه تصمیم میگیرد؛ یعنی مدیر ســینما
چه با ســینمای جنگ موافق باشد و چه مخالف،
نمیتواند صرفاً بر اساس موافقت یا مخالفت خود
تصمیم بگیــرد .او تحت تأثیــر گروههایی که در
جامعه مرجع هســتند و نســبت به جنگ نظر و
حرف دارند ،قرار میگیــرد ...حاال ما میتوانیم در
نگاه و تصمیمات این مدیر ،مشــکلی را که داریم
جستجو کنیم .میتوانیم عمیقتر نگاه کنیم و آن
دیدگاهی که مدیر را وادار میکند چنین تصمیمی

بگیرد؛ وگرنه دچار مشــکالت جدی خواهد شد،
آن دیدگاه را نقد کنیم .گاهی اصرار داریم نشــان
دهیم که رزمنــدگان موجوداتی فوقالعاده پاک و
قدسی هستند .وقتیکه کمال تبریزی «لیلی با من
است» را ساخت ،بسیار به آن حمله شدکه رزمنده
فیلم ،قدسی نیست .سالها میگذرد و آن دیدگاه،
این قضیه قداست را بهعنوان یک تابو جا انداخته
اســت .بعد یک نفر میآید یک فیلمی میسازد و
میگوید :بابا رزمندگان اصــ ً
ا جور دیگری بودند!
فیلم او هم بســیار پرفروش و موفق میشود؛ برای
اینکه او نيز دارد یک تابو را میشــکند .ما تا کی
میخواهیم تابوهای ناشی از ندانستنهایمان ایجاد
کنیم که هر وقــت یک نفر یکی از ایــن تابوها را
شکســت ،بســیار جلبتوجه کند؟ خود این فضا
اجــازه نمیدهد یک فضای واقعــی دفاع مقدس،
آنچنانکه در زندگی همه مردم ایران تأثیر داشت
به وجود بیاید.
*اگر بخواهیم اینطور نــگاه کنیم ،دریچه
تحلیل و درام پردازی از جنگ سلب میشود،
شــما قبول دارید که دیدگاههای مختلف
درباره آدمهای متکثر حاضر در عرصه دفاع
فیلم بسازند؟
ما در ســینمای دفاع مقدس به عقالنیت
احتیاج داریم؛ باید بتوانیم خیلی عقالنی
و متعادل نگاه کنیــم و اینگونه تعریفش
کنیم .بگوییم ما از سینمای دفاع مقدس
چه میخواهیم؟ ما میخواهیم تصویرگر
رابطه بینهایت عمیقی باشــیم که ملت
ایران با این دفاع هشــت ساله داشتهاند.
ما این را از فیلمساز میخواهیم.
راعی :نــه ،این نگرشهــا مختلف کــه هیچ،
متکثــر هم نیســت .وقتی میگوییــد مختلف،
یعنی دیدگاههــای مختلف و آدمهــای مختلف
وجود دارد که این دیدگاههای مختلف میتوانند
فیلمشــان را بســازند .نه ،اینگونه نیست .یک
دیدگاه جدیتری توانســته بگوید؛ دیدگاه دفاع
مقدس را من باید تعریف کنــم و نتیجهاش این
چیزی شــده که اآلن در خصــوص دفاع مقدس
ایجادشــده .البته اشاره میکنم رابطه خود دفاع
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مقدس و مردم صددرصد است .همه در خانواده،
اقوام ،کوچه یا محله ،شهید دارند .چند تا کوچه
به اســم شهداســت؟ مردم در همــان کوچهها
زندگی میکردند و این شهدا را دیده بودند ،همه
از شــهدا خاطره دارند .هنوز آنقدر نســل از ما
نگذشــته که بگوییم آنها دیگر متعلق به تاریخ
هســتند و دیگرکســی وجود ندارد که آنها را
بشناسد! هنوز رفقا و برادران و مادران و خانواده
و اقوام آنها زنده هســتند ،پس چرا در ســینما
نیست؟ برای اینکه یک سلیقهای که میتوانسته
و قدرت مدیریتی داشــته ،این ســلیقه را تحت
تأثیر خود قرار داده؛ هر چه که هست نتیجهاش
شده همینکه میبینیم.
*ولــی در مقابل این ســلیقه رادیکالی که
بهزعم 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 میســازد .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 ایجاد میکنیــد ،نقطه
مقابلش میشــود تابوشــکنی .افراطیها همیشه
باعــث میشــوند افراطیهای دیگــری در مقابل
خودشــان شــکل بگیرند .بــرای همیــن ،ما در
ســینمای دفاع مقدس به عقالنیت احتیاج داریم؛
باید بتوانیم خیلی عقالنــی و متعادل نگاه کنیم و
اینگونه تعریفش کنیم .بگوییم ما از سینمای دفاع
مقدس چه میخواهیم؟ مــا میخواهیم تصویرگر
رابطه بینهایت عمیقی باشیم که ملت ایران با این
دفاع هشت ساله داشــتهاند .ما این را از فیلمساز
میخواهیم ،امــا اآلن آن گروههایی که میتوانند
تأثیر بگذارند و فضا درست کنند و تصمیم بگیرند
و نیات خود را اجرا کنند آنها این را از ســینمای
دفاع مقدس نمیخواهند .آنها یک ســری منافع
گروهــی از بطن رویداد دفــاع مطالبه میکنند و
دلیلی که این سینمای دفاع طی پروسهای دهساله
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نتوانســت خیلی موفق باشــد ،دقیقــاً به موضوع
مورد اشــاره بنده بازمیگردد .مــردم همه جوره
در جنگ بودنــد .همه مردم بهگونــهای با جنگ
ارتباط داشتند .کسی برایم خاطره تعریف میکرد
که« :آن موقع من کوچک بــودم و پدرم آن زمان
پرورش اندامی و بســیار قوی و درشتهیکل بود.
زمان بمباران بود .یک روز بمبارانشــده بود؛ من
و پدر و مادرم که هر ســه خیلی ترســیده بودیم،
داشتیم از منزل خارج میشدیم که با چند جوان
خیلی الغر بســیجی مواجه شــدیم که ایستاده
بودند سر جاده و پســت میدادند .من دیدم این
پسر الغر اص ً
ال نترسیده ،ولی پدر من با این هیکل
بزرگ که بــه نظر من قویتریــن آدم جهان بود،
تا این حد رنگش پریده و ترســیده اســت .نگاهم
ناگهان به مفاهیمی مثل شجاعت و ...عوض شد».
همه مردم در لحظاتی از این جنگ ،تجربیات غنی
داشتند .البته این هم بود که جنگ شرایط سختی
را پدید میآورد که عدهای در آن خرد میشــوند
و برخی در آن آبدیده میشــوند .مــا هردوی این
موارد را داشــتهایم .بههرحال ،ما نیاز به آن نگاه
متعادل ،غیر افراطی و عقالنی داریم؛ اما اول باید
این ســؤال را مطرح کنم ،از سینمای جنگ چه
میخواهیم؟
*به نظر من یکی از مطالبات از «ســینمای
دفاع» مبتنی بر عقالنیتی که شــما اشاره
کردید ،مخاطب است .چون ذائقه مخاطب را
از نگرش آپارتمانی و دعواهای زنوشوهری و
درام کام ً
ال کلیشهای دور میکند و مخاطب،
میزانســن وســترن را در یک فیلم جنگی
از منظــر تکنیکال تجربه کند و از ســوی
دیگر در مقابل پرده ســینما غرور ملیاش
احیا میشود .به نظرم خیلی سینماییتر از
حرفهای سیاسی است که ما راجع به جنگ
میزنیم.
راعی :ببینیــد ،اآلن اگر وارد این مقوله بشــویم،
چندین مسئله قاطی میشود .یکی از دغدغههایی
که در بین ســینماگران رایج اســت این است که
سینما کمکم عزلتنشین میشود .اآلن فیلم باید
کمترین خرج را بــردارد ،چون تولید فیلم بهنوعی
قمار اســت .نمیتوانیم تضمین بدهیم فالن فیلم
را بســازیم و فالن مقدار حتماً فروش خواهد کرد.
فیلمسازی ،اآلن یک قمار اســت و بهتر است که
در یک قمار کم ببازیم .حاال میگوییم ســه تا آدم
و یک آپارتمان داشــته باشــیم که ریســک قمار
پایین بیاید .بنابراین ،ایــن موضوع دالیل دیگری
هم دارد .مگر میشــود یک موضــوع اجتماعی را
بهصورت غیر آپارتمانی و کام ً
ال تکنیکال ساخت؟
حتی برخی فیلمهای آپارتمانــی را میبینیم که
ازلحاظ تکنیکی بینهایت ضعیف هســتند؛ یعنی
فوتو ُرمان هستند ،اص ً
ال سینما نیستند؛ یعنی یک
سری عکس هســتند از دیالوگهایی که آدمها به
هم میگویند .حتی اگــر عکسها را نبینی و فقط
صداها را بشنوی ،مثل یک «نمایشنامه رادیویی»
خواهد بود .اص ً
ال بهتر است بگویم مثل یک «متن»
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رادیویی اســت؛ چون حتی نمایــش رادیویی هم
ویژگیهای خودش را دارد .به نظرم بیشتر واردش
نشــویم ،چون خیلی پیچیده میشود .اینها همه
برای خودشان مسائلی دارند.
*به نظر من یکبخشی از ذائقه مخاطب که
آپارتمانی شده وقتی بهتدریج به میزانسن
وســترن  -جنگی عــادت میکند ،عطش
سینمایی او بیشتر میشود .این اتفاق چگونه
میتواند رخ بدهد؟
راعی :وقتی شــما این حرفها را میزنید ،من به
یاد فیلم «نیاز» داوود نژاد میافتم که خیلی فیلم
خوبی بود؛ ســینمایی هم بود؛ آپارتمانی هم نبود.
فیلم مؤثری بود .من در دایره بزرگتری مسئله را
میبینم .خیلی از فیلمهای خوب دفاع مقدسی ما
مربوط به آن زمان هستند .سؤال این است که چه
شده اآلن ،آن قبیل فیلمها را نداریم؟ البته من فکر
میکنم جوابش را دادم؛ اینکــه ما دفاع مقدس را
باسلیقههای خاصی تعریف کردیم.
*شما با فیلم ضد جنگ موافقید؟
 کشور ایران در طول  2500سال تعدادی جنگداشته است .وقتی آنها را بررسی میکنید ،تقریباً
هر  30سال یک جنگ میشــود .کشوری که در
طول  2500سال ،هر  30سال یک جنگ داشته،
واقعاً خیانت میکند اگر بگوید که جنگ بد است
و اگر دفعه بعد جنگی شــد ،کشــورت را تقدیم
کن و نجنگ! چون جنگ بد اســت .درعینحال،
تاریخ نشان میدهد حدود  80درصد جنگها ،ما
شروعکننده جنگ نبودهایم.
*سیصد سال هم هست که به کشوری حمله
نکردیم.
راعی :اآلن ما نگران چه مسئلهای هستیم که به
علت آن نگرانی برویم سراغ فیلمهایی که بگوییم
جنگ خیلی بد است؟ وقتی این حرف را میزنم،
اص ً
ال مقصودم این نیســت که جنگ خیلی خوب
است ،زودتر اسلحهمان را آماده کنیم و برویم یک
جنگی درست کنیم! من میگویم اص ً
ال مسئله ما
اینطور نبوده است .در آمریکا وقتی «کوبریک»
فیلم ضــد جنگ میســازد ،به این دلیل اســت
که آمریکا کشــوری اســت که هر موقع بخواهد
میتوانــد در هرکجای دنیا جنــگ راه بیندازد و
ســریع برود و آدمها را بکشــد .حاال اگر هنرمند
آنها میگوید جنگ بد است ،ما به او میگوییم:
«آفرین! بگو ،بیشتر بگو!» اما کشور ما که سیصد
ســال اســت جنگی راه نینداخته ،من نمیفهمم
موضوع این ضدجنگ ســازیها چیست؟ ولی در
اینکه ما دوســت نداریم هیچ جنگــی در جهان
اتفاق نیفتد و هیچ انســانی انسان دیگر را نکشد،
تردید نکنیــد .از این نظر ،ما بیش از هر کشــور
دیگری در جهان ضد جنگیم؛ چون خدا در اسالم
میگوید« :اگر یــک آدم را بکشــی ،گویی همه
جهان را کشــتهای!» بنابراین ،ما جهان عاری از
جنگ و سرشــار از صلح را دوست داریم ،اما اگر
فردا کشــوری قصد اشــغال ایران را داشت ،ما
میگوییم جنــگ اتفاقاً خوب اســت و جلوی او

را میگیریم .خیلی صورتمســئله روشن است.
وقتی جنگ میشــود ضرر ،زیان ،خرابی ،کشتار،
خشونت و ...اتفاق میافتد .وقتی بمب میاندازند
خوب ده تا بچه هم میمیرند؛ تعارف که نداریم.
در جنگ که حلوا خیرات نمیکنند! سازمان ملل
متحد اعالم کرد این جنگ تقصیــر صدام بوده،
حاال دیگرکســی در جهان نمیتوانــد بگوید ما
جنگطلب بودیم.
تحلیل باید همهجانبه باشد ،یک جانبش
این است که جنگ خشونت و ضررهایی
داشته وعدهای را نابود کرده است .جوانب
دیگری هــم دارد؛ مثلاینکه بگوییم این
جنگ ،اولین جنگی در قرون معاصر بوده
که در ایران صورت گرفته و یک وجب از
خاک ایران طی آن از دست نرفته است.
باالخره ،توانســتهایم ایستادگی کنیم و
بگوییم ما این خاک را دوســت داریم و
به شما نمیدهیم .اینکه کار بدی نبوده!
این ایستادگی هم قیمت داشته و قیمتش
شهدا بودهاند.
*با این تفســیر ،ازنظر شــما ساخت فیلم
ضدجنگ ،محلی از اعراب ندارد؟
راعی :من میگویــم مفهوم ضد جنــگ را باید
خیلی دقیق معنا کنیم کــه یعنی چه؟ اگر جنگ
ما را میگویند ،بســی در اشــتباهاند .خوب وقتی
ســازمان ملل اعالم کرده ما جنگطلب نبودیم،
پس ضد جنگ ســاختن برای ایــران چه معنایی
دارد؟ مگر ما رفتیــم بجنگیم که حــاال به ملت
بگوییم کار بد و ســیاهی انجامشــده است؟ ولی
فیلمی بگوید که ً
کال جنگ بد است ،اتفاقاً چنین
فیلمی خیلی عالی است و ما باید چنین فیلمهایی
بسازیم .اینکه ما فیلمهایی بســازیم و بگوییم در
ایران ،جنــگ علیه یک عده از مــردم عمل کرد،
متضررشان کرد ،نابودشان کرد و از این حرفها؛
در آن صورت ،اگر تعداد این فیلمها زیاد شــد و
همه ســینمای جنگ ،رنگ چنیــن فیلمهایی به
خود گرفت ،آیا این ســینما درست است؟ فرض
کنید اآلن همه فیلمســازها اعالم کننــد :آقا در
ایران عدهای از جنگ متضرر شدند ،کشته شدند،
تکهتکه شدند و نابود شدند و ...تماماً اینطور فیلم
بسازیم و یا  500فیلم بســازیم که به مردم اعالم
کند جنگ اینطور چیزی اســت که همه ملت را
نابود کرد و از بین بُرد و...؛ آنوقت رأی ســازمان
ملل را چه کنیم که میگویــد صدام مقصر بود و
به ایران حمله کرد؟ برای همین ،من معتقدم باید
تحلیل داشته باشــیم که این جنگ با ملت ایران
چه ارتباطهایی داشت .این تحلیل باید همهجانبه
باشد ،یک جانبش این اســت که جنگ خشونت
و ضررهایی داشــته وعدهای را نابود کرده است.
جوانب دیگری هم دارد؛ مثلاینکــه بگوییم این
جنگ ،اولین جنگی در قــرون معاصر بوده که در
ایران صــورت گرفته و یک وجــب از خاک ایران
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طی آن از دســت نرفته است .باالخره ،توانستهایم
ایســتادگی کنیم و بگوییم ما این خاک را دوست
داریم و به شما نمیدهیم .اینکه کار بدی نبوده!
این ایســتادگی هم قیمت داشته و قیمتش شهدا
بودهاند.
*جناب راعی! نمیتوانم اهداف سیاســی
خودم را پشت این ژســت سینمایی پنهان
کنم .با شما هم احســاس راحتی میکنم،
چون خود شــما بهنوعی در آنچه فرمودید
بدون اشاره مستقیم ،خود را منتقد جریان
سینمای جنگ نشان دادید .بههرحال ،این
ســینما با نواختن همان مارش حماسی دهه
شــصت و هفتاد مســیرش را طی میکرد،
باالخره برخی سیاست ورزی های فرهنگی
در دولت اصالحات ،فانوس سینمای حماسی
جنگ را خامــوش کرد و شــعله عصیانگر
سینمای ضد جنگ را سببساز شد .جناب
راعی! خاطرتان هســت دفترچه ســازمان
سینمایی -مرحوم سیفاهلل داد -در آن موقع
بهصورت غیررســمی اعالم کرده بود :چون
ما با کشــور عراق وارد صلح شدیم ،ساختن
فیلم جنگی دیگر محلــی از اعراب ندارد و
این وقفهای که دولت اصالحات مسببش بود،
موجب پیدایش دو نگرش رادیکال نسبت به
سینمای جنگ شد؟
راعی :من که از حرفم کوتاه نمیآیم و همچنان
مخالف ســینمای ضــد جنگ هســتم؛ اما آنچه
ســیفاهلل خدابیامرز گفت را باید دوباره بازخوانی
و تحلیل کنیم .نکته مهم جنــگ این بود که دو
تا ملت شــیعه در منطقه وجود دارد که شیعیان
در آنها خیلی زیادند :عــراق و ایران .یک عدهای
در جهان تدابیری اندیشــیدند تا این دو ملت به
جان هم بیفتند و هشت سال باهم جنگیدند .من
هم وقتی میبینم اینهمه کشتار در بین دو ملت
اتفاق افتاد ،بــا خودم میگویــم :کاش ما هم در
جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر مسیر دیگری را
میرفتیم! اما درعینحال ،ما میتوانیم ســینمایی
داشته باشــیم که بدمن های کثیف و بیرحمی
داشته باشد که عراقیاند با قهرمانانی که محاسنی
دارند و شال سبزی به کمر و پیشانیبند و اهللاکبر
به زبان که آنها را میکشــند .من یادم است که
ســیفاهلل داد میگفت ایــن دو ملــت باید باهم
همجواری کنند .باالخره باید باهم دوست شوند؛
نمیشود که تا روز قیامت همدیگر را بکشند .اگر
بناســت روزی اینگونه شود ،سینمای جنگ باید
از این نگاه که خونخواران اهریمن پســتی وجود
دارند کــه عربی حرف میزنند و عراقی هســتند
و ما قهرمانانی داریم که محاســن بلندی دارند و
پیشــانیبند دارند و آنها را با اهللاکبر میکشند،
واقعاً ما این ســینما را باید بعــد از جنگ عوض
کنیم .دیدگاههــای تازه در جنــگ بیاوریم ،این
جفاســت به ســیف اهلل داد که دفترچه سازمان
سینمای دوره ســیفاهلل را بهانه میکنید و جور
دیگری که او نمیخواســت آن را تفســیر کنید.

ما متأســفانه ملت چهلستون و بیستون
هســتیم .یعنی یک مدت چهلســتون
میشــویم و یک مدت بیســتون .من
اصرارمــی کنم که بیاییــم و ببینیم این
جنگ با ملت ایران چه کرده است؛ خوب
و بدش را جمع کنیم و تحلیل به دســت
بیاوریم و اعالم کنیــم فیلمهای جنگی
باید تابع این تحلیل متعادل باشند.
*مدیریــت وقت ،آقای فریــد زاده چنین
کردند؟
راعی :خیــر ،اص ً
ال فیلــم را برای نهــاد خاصی
ســاختیم .متولیان همان نهاد این بال را سر فیلم
درآوردند!
*من بــا برخــی تهیهکنندههــای دیگر
همصحبت کردهام .همه از این اعمال نظارت
دولتی که سایه ســنگینی بر سینمای دفاع
مقدس انداخته ،گله میکنند.
راعــی :نگاهی که مــن گفتم ،مربــوط به یک
افراد اســت (نه نهاد) که در جنگ بودند و تلقی
و انتظاراتــی از جنــگ دارند و آنهــا معتقدند
ســینمای جنگ باید فقط همینطــوری که ما
میگوییم باشد .هیچوقت هم یک فضای گفتگوی
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ســیف اهلل داد ،حتی با خود من بحــث میکرد.
میگفت :تا کی ما باید این اهریمنهای خونخوار
وحشی را بکشــیم؟ آیا نمیتوانیم به جنگ جور
دیگری نگاه کنیم؟ حرف سیف اهلل داد این بود و
به نظر من هم حرف درستی بود.
*شما آن نگرش را تأیید میکنید ،درحالیکه
اآلن یک نــگاه موازی دیگر هــم دارید که
ضدجنگ را تأیید نمیکنید.
راعی :نگرش سیف اهلل داد را تأیید میکنم ،منتها
این را هم میدانم که او هرگز نمیگفت دیگر فیلم
جنگی نسازیم .هرگز این را نمیگفت؛ میگفت با
نگاه خالقانه و نو ،فیلمهای جنگی بســازیم .یادم
هســت در برخی از فیلمهای جنگی ،نشان داده
میشــد که عراقیها بلندبلند میخندیدند؛ چون
مث ً
ال از خشونت لذت میبردند که آدم میکشند.
من اآلن کــه به این ســن رســیدم ،بــا خودم
میگویم امکان نــدارد همه عراقیها اینطور بوده
باشــند .خیلیها بازور به جنگ آمده بودند ،یک
عدهای هم با ما خــوب نمیجنگیدند که ما پیروز
میشــدیم ،چون اعتقادی به آن جنگ نداشتند.
یک عده هم اعتقاد داشتند و میجنگیدند .یعنی
ما متأسفانه ملت چهلســتون و بیستون هستیم.
یعنی یک مدت چهلستون میشویم و یک مدت
بیســتون .من اصرارمی کنم کــه بیاییم و ببینیم
این جنگ با ملت ایران چه کرده اســت؛ خوب و
بدش را جمع کنیم و تحلیل به دســت بیاوریم و
اعالم کنیم فیلمهای جنگی باید تابع این تحلیل
متعادل باشــند .اینکه من فیلمی بدی بســازم و
بگویم آقــا همهچیز در این جنگ نابود شــد ،در
این صورت چه جوابی داریم به آن مردمی بدهیم
که میگویند« :آقا ،من در خانهام نشســته بودم
دیدم عراقیها وارد کوچه و محلمان شــدند .چه
باید میکردم؟ مینشستم و اشــغال شهر و خانه
و کاشانهمان را تماشا میکردم؟ پس مجبور بودم
با او مبارزه کنم ،این وســط تیراندازی میشــود
عدهای کشته میشوند و»...؛ جنگ همین است .تا
وقتی جنگ راه نیفتاده ،شما میتوانید در منقبت
جنگ ســخنرانی کنید .وقتی راه افتاد باید جلوی
ماشــین جنگ را گرفت .کاری جز این نمیتوان
کرد.
*فیلم «چ» حاتمی کیا را دیدهاید؟
راعی :بله.
* میگویند حاتمی کیا به بلوغی در ساخت
فیلم جنگی رســیده است؛ ولی یک تحلیل
کلیتر میگوید :او اگر به این مرحله از بلوغ
رسیده ســیر تکاملی طوالنیمدتی را پشت
سر گذاشته اســت .ایشان از همنسالن 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 ین خصوص اقدام کردم؛ اماظاهرا ً شرایطش برای ما جور نبود.
*اآلن مطالبه نسل ما که فیلمهای شما را با
سن کم در سینماها دیده است این است که

این پختگی که در حاتمی کیا متجلی شــده
و قطع ًا در کمال تبریــزی و راعی هم وجود
دارد؛ چرا دوستان و همقطاران دهه شصتی
ازجمله فیلمســازانی که نام بــردم و خود
شــما تجربهتان را صرف ساخت فیلمهای با
مضمون دفاع نمیکنید؟
راعــی :بگذاریــد موضوعــی را در مــورد فیلم
«تونل» عرض کنم .یک آقایی که مســئول جایی
بود ،دســتور داد حــدود  12دقیقــه از بهترین و
ملتهبترین صحنههای فیلــم را دربیاوریم .به او
گفتم :در این صورت فیلم بیخاصیتی خواهد شد.
گفت :ما مســئولیت خودمان را انجــام میدهیم.
گفتم :شــما اینطوری مســئولیت خود را انجام
بدهید ،امــا من اگر بدانم زمانــی که فیلم جنگی
میسازم ،کســی برای انجام مسئولیتش ،بهترین
قسمتهای فیلم را درمیآورد ،من هم دیگر فیلم
جنگی نخواهم ساخت .گفت :من وظیفهام را انجام
میدهم و ایــن  12دقیقه را درخواهم آورد .گفتم:
در این صورت ما ضــرر میکنیم؛ چون من جنگ
را دیدهام ،لمس کــردهام و تجربهدارم .اگر جوانی
بعدا ً که دیگر جنگی وجود ندارد و صرفاً بامطالعه
و کتاب خواندن و فیلم دیــدن بخواهد به تجارب
من برســد ،خیلی متفاوت خواهد بود باکسانی که
در محیــط جنگ حضور واقعی داشــتهاند .گفت:
اص ً
ال مهم نیســت! او یکی از همان افرادی اســت
که من میگویم دیدگاهی دارد که جنگ را با نگاه
اختصاصی خودش میبیند .باالخره هم موفق شد
که تمام  12دقیقه را از فیلم من دربیاورد و من هم
موفق شدم به این حس برســم که دیگر تکلیفی
برای ساخت فیلم جنگی ندارم.

صمیمانه و صادقانه فراهم نشد که ما این مسائل
را بگوییم .سالهای ســال پیش ،من یک سناریو
برای جبهه جنگ جنوب نوشــتم و یک مدیری
از تهران نشست و گفت« :من سناریو را خواندهام.
این سناریو بسیار خطرناک است و ما هرگز اجازه
ساختهشدنش را نخواهیم داد ».آنقدر تند حرف
زد که من ترســیدم نکنــد ناخواســته ،مرتکب
خیانت بزرگی شدهام! در همان جلسه یک آقایی
که در جنوب جنگیــده بــود و در زمان جنگ،
اطالعــات عملیــات جبهه جنوب بود ،نشســت
و گفت« :خیلی از خاطرات من در این ســناریو
بــود ،خیلی برای من شــگفتانگیز بــود ،خیلی
خوب بود ،دســت شــما درد نکند و .»...ما به آن
مدیر و این مدیر نگاه میکردیم! البته بههرحال،
نتوانســتیم بســازیم؛ چون نگاه آن سردار خیلی
قدرتمندتر بود!
*خیلی متأسف شدم.
راعی :این اتفاق برای خــودم افتاد .اگر اوضاع به
این شکل نبود ،ما میتوانستیم راحتتر فکر کنیم،
راحتتر کارکنیم .خالقیت در چنین چارچوبهای
پرفشاری از بین میرود .اگر من بخواهم چند نفر
را نشــان بدهم که میروند آن اهریمنهای خشن
عراقی عرب را میکشــند و مدام قهقهه دیوانهوار
میزنند ،بهراحتی میتوانم این کار را انجام بدهم؛
منتها ،مگر مــن دیوانهام ایــن کار را بکنم؟ افراد
دیگری هســتند این کار را برایشان انجام بدهند.
بهتر است من مشغول کارهای غیر از جنگ بشوم
که البته ضدجنگ هم نیســت و اصــ ً
ا ربطی به
این مســائل ندارد .هرچند «عصر روز دهم» عمالً
فیلمی جنگی است .میدانید تابهحال آن فیلم را
در تلویزیون نشان ندادهاند؟ چرا؟ مگر ضدانقالب
است؟ چه مشکلی دارد؟
*مثلاینکــه آدمهای اصیلی مثل شــما و
حاتمی کیا و درویــش و افخمی ،گویی جزو
غریبههای جریان فرهنگی هستند!
راعی :کام ً
ال همینطور است .اآلن کسانی آمدهاند
که دیگر ما را راه نمیدهند  .البته ما هم شــاکی
نیستیم .ما راضی هستیم به رضای خدا .ما کاری
به کسی نداریم و مشغول زندگی خودمان هستیم
و از هیچکس هم طلبکار نیستیم.
*ولی نیت این را داریــد که اگر کاری پیش
آمد ،انجام دهید؟
راعی :میدانم که فضای پرتنــش کنونی اجازه
خالقیت راحت نمیدهد؛ بنابراین به علت همین
فضاها دوباره وارد نمیشوم ،چون نمیخواهم یک
فیلم جنگی بد بسازم.
*من نجابت شمارا ستودهام .خاصیت نسل
شما نجابت است.
راعی :این مدتی که من فیلم جنگی نســاختم،
تنها کســی که بهطورجدی از من میخواســت
دوباره به این عرصه برگردم آقای ســیف اهلل داد
بود .خواستم بدینصورت پاسخ سؤال قبلی شمارا
بدهم.
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گفتگو با «اردالن شجاع کاوه»

هنوز یک ترکش در پای چپ من هست

علیرضا پور صباغ

اردالن شــجاع کاوه ،بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون ،فارغالتحصیل دانشــکده هنر با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس است .او
فعالیت ســینماییاش را در فیلم «بایکوت» با مجید مجیدی آغاز کرد و پسازاین فیلم ،در مجموعهای فیلمهای دفاع مقدســی خوش درخشید.
هنوز که او را می بینیم یا تصویر و عکســی را از او مشــاهده میکنم ،یاد آنونس خاطرهانگیز فیلم «هراس» شهریار بحرانی میافتم .هراس ....
هراس ....یک بازی مرگبار  . ...نکته جالب این اســت که هنوز روزی که «هراس» را در ســینما بهاتفاق خانواده در دهه شصت دیدهام ،فراموش
نمیکنم .طبیعی اســت ،گفتگو با بازیگر «هراس» به بهانه هفته دفاع مقدس ،ویژگی و جذابیتهای خودش را دارد.
*شما فعالیت در حوزه ســینما را با فیلمی
نظیر «بایکوت» آغاز کردید و فارغ از اینکه
ســازندهاش آدم مبتذلی بود و هست ،اما
متن اثر در خصوص مبــارزات مردم قبل از
انقالب بود .بعد ،رسیدید به فیلمهای جنگی
و با آقایان بحرانی ،شــورجه و شــمقدری
همکاری کردید .فیلمهــای خاطرهانگیزی
مثل «عملیات کرکوک»« ،گــذرگاه»« ،بر
بال فرشــتگان» و ...وقتی به اواسط دهه 70

رســیدیم ،موج فیلمهای بــا موضوع دفاع
مقدس فروکش کرد .این ســؤال را با سایر
همکاران شــما هم مطرح کردم .چرا ساخت
آثاری ازایندست در آن دوران ضرورت بود
و در دوران فعلی ضرورت نیست؟
شــجاع کاوه :بههرحال ،ســاخت آثــار دفاع
مقدســی ،ذکر تاریخ اســت و ذکر تاریخ ،نوری
تابنــده بر حقیقت و ســاخته نشــدن فیلم دفاع
مقدسی ،نادیده گرفتن حقیقت محض است .اگر
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سینمای ما بخواهد نســبت به تاریخ صادق باشد،
قطعاً باید سازوکار بهتری را برای ساخت فیلمهای
با مضمون دفاع انتخاب کند .تاریخ ،سرگذشــت
و بهنوعــی عبرت اســت که موجب هشــیاری و
آیندهنگری بهتر برای یک جامعه خواهد بود؛ پس
قطعاً ضرورت دارد .امــا آن فیلمهایی که از دهه
 60با بازی من نام بردید ،من اعتقادم این اســت
که وقتی انســان دیوانهای به نام صدام به کشور
ما هجوم میآورد ،مصداق عینی رویدادی اســت
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که دیوانهای در سطح شــهر ،بخواهد درب منزل
شــخص دیگری را با زور و لگد بــاز کند و فریاد
بزند و هیچ نوع پذیرش منطقی نداشته باشد؛ در
مواجه با این دیوانه ،تنها کاری که شما میتوانید
بکنید این است که به نیروی انتظامی زنگ بزنید
و اگر نیروی انتظامی دیر از راه رسید ،برای دفاع از
خانوادهتان باید او را مهار کنید .چون قطعاً بحث
فلسفی با او هیچ فایدهای ندارد و درعینحال ،اگر
کارهای رزمی و دفاع شخصی بلد باشید ،میزنید
توی دهانش و او را سر جایش مینشانید تا زمانی
که نیروی انتظامی برســد .فیلمهای جنگی که
ما در آن ســالها کار میکردیم ،بهگونهای مارش
نظامی محسوب میشد .رزمندگانی که به منطقه
اعزام میشدند را تهییج و آماده میکرد .بسیاری
از دالوران جبهه ،فیلمهای ما را در اهواز میدیدند
و برای مــا تعریــف میکردند که با دیدنشــان،
احســاس آمادگی بیشــتری میکنند .شاید ایده
نقد درست باشــد که با یک تیر چهار نفر کشته
نمیشود ،چون اآلن که در خصوص فیلمهای آن
دوره بحث میشود ،حرفهایی گفته میشود که
فالن بــوده و چنان بــوده و  . ...نقدهایی که ذکر
آن از حقیقت فیلمهای آن دوران میکاهد و اص ً
ال
زیبنده هم نیســت .اما باید در نظر گرفت که این
فیلمهــا مربوط به آن زمان بــود و نیاز آن دوران
چنین فیلمهایی بود .بههرحال ،باید مارش نظامی
زده میشد .موسیقی فیلم «گذرگاه» را به خاطر
دارید که آقای مجید انتظامی آن را ساخته بودند؛
یکبار دیگر به آن موســیقی و تمام موسیقیهای
آن دوران گوش بدهید ،اص ً
ال نوع ساخت فیلمها را
در آن زمان ببینید .بنابراین ،در آن دوران ضروری

بود و باید چنین آثاری تولید میشد .حاال سالها
از دوران دفاع مقدس میگذرد و مباحث فلسفی
زیادی در خصوص فیلمها صورت میپذیرد .اص ً
ال
در خصــوص خود فیلمها و یــا بازماندگان جنگ
حرفهای دیگری زده میشــود ،اما فیلمهایی که
ما در آن دهه کارکردیــم ،بهنوعی مارش نظامی
و آمادگی نظامــی برای جوانهایمــان بود که با
نیروهای خبیث بعثی روبرو بشوند و بتوانند دفاع
بکنند که الحق جانانه هم دفاع کردند .سرنوشت
صدام را هم که دیدید ،صدام نهتنها به ایران بلکه
به کویت هم دســتاندازی کرد .بههرحال ،فیلم
باید ساخته میشــد و تأثیر فیلمهای آن دهه را
حتی میتوان در نســل شما که ســینمای دهه
شــصت را تجربه کردهاید ديد .شما هنوز آنونس
«هراس» را به یــاد داری که در ادامــه برخی از
خاطراتم در مورد «هــراس» را مرور میکنم؛ اما
برگردیم بــه بحث اصلی .مــن غیرازاینکه عنوان
مارش نظامی را در مورد ســینمای دفاع مقدس
دهه شــصت به کار میبــرم ،عنوان «ســینمای
آگاهی» را بدان اطــاق میکنم .چون هنرمندان
دستبهدست هم دادند تا مردم را راجع به اتفاقات
مرتبط با جنگ آگاهتر کنند و مردم را هشــیارتر
کنند .من خاطرم هســت در زمــان تولید فیلم
«هراس» ،صدام رســماً اعالم کرده بود میخواهد
تهــران را شــیمیایی کنــد .وقتــی کار بهجایی
میرسد که سکوت جهانی وجود دارد و دیوانهای
میگویــد :من تــا خود تهــران را هــم بمباران
شــیمیایی خواهم کرد ،طبیعی است که وظیفه
هنرمند در آگاهیرســانی ســنگینتر میشــود.
جنوب و غرب کشورمان را شــیمیایی زده بود و

آن بالها را بر ســر مردم خودش در حلبچه آورده
بود و حاال اینقدر گستاخ شــده بود که تهران را
هم میخواســت شــیمیایی کند! این مسائل را
جوانهای ما نمیداننــد؛ آن زمان گفتیم حاال ما
چهکاری میتوانیم بکنیم؟ با بچهها دورهم جمع
شــدیم و اولین جلســهای که من آقای «شهريار
بحرانی» را دیدم ،بحث بر ســر ایــن بود که باید
مــردم را در خصوص بمباران شــیمیایی آموزش
دهیم تا اگــر خدایناکرده این دیوانه خواســت
تهدیدش را عملی کنــد ،مردم بتواننــد از خود
دفاع کننــد .اگر یادتان باشــد در فیلم «هراس»
زغال درســت میکردیم؛ یــا بعد از بمبــاران به
ارتفاعات میرفتیم .آن پســر جوانــی که در تنور
بود ،پســر حمید قدیریان بود که اآلن بزرگشده.
اینها ،کارهایی بود که ما در ســینما از دستمان
برمیآمد .من جانباز  30درصد ســینمای جنگی
هســتم ،یعنی تن و بدنم پر از ترکش رویدادهای
پشتصحنه فیلمهای جنگی است .بارها جراحی
شــدم؛ دندانهایم خرد شدند .بههرحال وظیفهام
بود ،جنگ یکطرف و ادای جنگ یکطرف .البته
خدا رحمت کند ،مرحوم «جواد شــریفی راد» از
عزیزانی بود که ورود به سینما را با ما شروع کرد.
در فیلم «دایره سرخ» بهعنوان خلبان کارکردم و
در بوشهر به همراه آقای قریبیان و کاسبی همکار
بودیم .قبل از شهادت آقای شــریفی راد که با او
صحبت میکردم ،برنامههای زیادی داشــت؛ مثل
طرحهای زیادی در خصوص آوردن اســلحههای
جدید ســینمایی بهجای استفاده از اسلحه واقعی
در فیلم و . ...چون خودش کارشناس و صاحبنظر
بود؛ لذا ،در حال رشــد و ارتقا سختافزار ساخت
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آثار دفاع مقدســی بــود .اما در زمــان ما به این
شــکل نبود و عمدتاً از تجربیات کسانی استفاده
میکردیم که خودشــان در جنگ حضور داشتند.
بچههــای جبهه رفتهای داشــتیم کــه کارهای
نظامــی را هم بلــد بودند؛ اســلحه میگرفتند و
مهمــات واقعــی کار میگذاشــتیم و تیراندازی
میکردنــد .مثــ ً
ا در فیلم «هــراس» ،اگر دقت
کنید منورهایی که از باالی ســرمان رد میشود،
همه جنگی بودند .تیرهایی که شــلیک میشد،
همه جنگی بودند .بنابراین ،در چنین شــرایطی
صدمات زیــادی میدیدیم و تمام این مســائل،
دستبهدســت هم میداد تا کارهــای جنگی با
سختیها و کاستیهایی همراه باشد .بعد از فوت
مرحوم «سجاد حسینی» و اتفاقی که برای «جواد
شریفی» افتاد ،بههرحال باید دقت بیشتری شود
و باحوصله بیشتری فیلم جنگی ساخت .تولید این
آثار ضرورت دارد ،اما بــه نظر من اولین ضرورت،
روایت درست اســت؛ یعنی چون سالهای زیادی
هم از جنگ گذشــته اســت ،کســانی که اقدام
به نوشــتن داســتانهای با موضوع دفاع مقدس
میکنند ،باید مــرور کاملی از خاطرات رزمندگان
داشته باشــند .نمیشــود تراوشــات ذهنی هر
شــخصی ،تعریفی از دفاع هشتســاله محسوب
شــود .کتابهــا و خاطــرات و منابع زیــادی از
رزمندگان و اســراء و جانبازان وجود دارد .وقتی
چنین آثاری تولید میشود ،مردم در مورد گذشته

خود و مقاومت مردم سرزمینشــان فکر میکنند.
تصور من این است که کمی جدیتر به سینمای
جنگ نگاه شود .جواد شریفی پیگیریهای زیادی
در خصوص مسائل مربوط به امنیت فیلمسازی و
استفاده از تکنیکهای بهروز و مدرن داشت ،حاال
دوستان دیگر مسائل ســینمای جنگ را پیگیری
کنند ،ببینند چهکارهایی میتوان کرد که امنیت
بچهها َس ِر صحنه حفظ شود.
*شــما به موضوع روایتگری در مورد دفاع
اشاره داشــتید ،خیلی موضوع قابلتأملی
اســت .طیفی از فیلمهای ضــد جنگ هم
ساختهشده که در نفی مقاومت مردم است.
به نظر شما ،رجعت به سینمای دفاع مقدس،
بهنوعی باعث طراوت در سینمای ما نخواهد
شد؟
شــجاع کاوه :صد در صد ،شــما فیلم «نجات
ســربازان رایان» را ببینید .اگر سی سال قبل قرار
بود ما فیلمی بســازیم که گلولــه در آب از کنار
سربازان رد شود ،مطمئن باشید در این صحنهها
از گلولههــای جنگــی اســتفاده میکردند؛ ولی
شما در خصوص «نجات ســرباز رایان» میبینید
که یک گلوله پالســتیکی در آب شلیک میشود
و از کنار آن ،هوا را با فشــار خارج میکردند که
شــبیه گلوله جنگی به نظر میرســد .ما هم باید
دورههای آموزشــی و شــیوههای نوین ســاخت
فیلمهای جنگی برای عوامل تولید و فیلمســازان
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این ژانر برگزار کنیم .حتی اگر میشــود چند نفر
را برای آموختــن تکنیکهای تولیــد این قبیل
فیلمها به خارج بفرستیم؛ بگوییم شما که به این
ژانر عالقهمند هستید و زحمت هم که میکشید،
پس بروید این دورههــا را بگذرانید و بیایید .برای
ســینمای ما این تکنیکهــا را بیاوریــد! دنیای
جدید ،دنیای ارتباطات اســت .مرحوم شــریفی
میگفت«:من فالن کارها را دارم میکنم ،سفارش
دادهام و خودم رفتم و اســلحههای سینمایی را از
نزدیک دیدهام .دلــم میخواهد وارد ایران بکنم».
خــوب حــاال او عمرش به دنیــا نبــود؛ بقیه که
میتوانند این کارها را بکنند .من چند بار باید سر
صحنه فیلمبرداری ،تیر و ترکش به تنم وارد شود
و ادای جنــگ را دربیاورم؟ هنــوز یک ترکش در
پای چپ من هست.
*سر چه فیلمی ترکش خوردید؟
شجاع کاوه :بگذریم! اینیکی را نپرس .بیا بحث
را عوض کنیم از همه فیلمهای  30ســال پیش
خاطراتی دارم که اگر برای شــما بگویم وحشــت
میکنیــد ،لذت میبرید ،خوشــحال میشــوید؛
ولی اینیکــی را نپرس ،بگذریــم .فقط بگویم که
نهتنها من ،بلکه خیلــی از بچههای دیگری که در
آن ســالها کار میکردند ،ســر صحنه فیلمهای
مختلف مجروح شــدند؛ دریغ از یک پالن از نقش
محمد که  29سال پیش در سینمای دفاع مقدس
بازی کردم که بتوانم اآلن همبازی کنم .اســلحه
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میآوردند ســر صحنه و من باید حتماً انگشــت
کوچکم را داخل خان لوله میگذاشــتم تا ببینم
که فشنگ هست یا نیست! شــما فکر کن مث ً
ال با
یک خطری مثل کنده شدن شــعلهپوش ،امکان
داشــت جانت را سر صحنه از دســت بدهی .شما
فیلم «گذرگاه» را ببینید که ما چقدر در این فیلم
شلیک داشتیم .فضای جنگ ،یک شجاعتی هم به
بچههای هنرمند میداد .شما روحیه آقای بحرانی
را ببینید ،اینقدر مهربان و لطیف و دوستداشتنی
هستند که بعید میدانم خودشان بتوانند یک مرغ
را ذبح کنند؛ ولی وقتی جنگ بود نمیشد به فکر
احساسات باشیم؛ همه باید حرکت میکردند ،باید
فیلم جنگی میساختند .آن موقع بلیت سینما 15
تومان بود .اآلن با این پول ،آدامس هم نمیشــود
خرید .بااینوجود ،یک نگاهی بــه آمارهای باالی
فروش آن زمان بیندازید.
*بله ،فیلمهای دفاع مقدســی فروشهای
بسیار خوبی داشتند.
شــجاع کاوه :اآلن در گروهــی که بــا آن کار
میکنم ،آسیستان میگوید در دوران کودکیاش
حدود  17بــار این فیلم «گذرگاه» را در ســینما
دیده اســت .درایتــی در آن زمان وجود داشــت
که مردم حقیقتاً ســینما را دوســت داشــتند،
البته این نکته را هم بایــد در نظر بگیریم که آن
موقع ،تلویزیون و ویدئو نبود .اولین ســریالی هم
که من در ســال  66کارکردم «هشتبهشت» بود
که  16میلیمتری میگرفتیــم .خدا رحمت کند
اکبــر خواجوئی را .در آن موقع ،مرحوم حســین
پناهی ،هادی اسالمی بچههایی بودند که با آنها
ســریالهای  16میلیمتری کار میکردیم .گروه
را میبردیم در میــدان؛ هفتتیر چک میکردیم،
ببینیم ســالم هســتند یا نه .نه مانیتوری بود و...
با زحمت و مــرارت آثار ســینمایی و تلویزیونی
ساخته میشد .شتاب و ســرعتی که در این عصر
وجود دارد ،آن زمان نبود .بچههای سینمای دفاع
مقدس ،یادم هست که از جانودل کار میکردند.
در فیلمبرداری «هراس» یادم هست َس ِر میز غذا
منتظر نشسته بودیم؛ دیدیم آقای بحرانی نیست.
گفتیم کجاســت؟ دیدیم ایشان خودش بهتنهایی
باالی تپه در حال کندن ســنگر برای فیلمبرداری
صحنه بعدی است؛ همان سنگری که من در فیلم
در آن شــهید شــدم .یکدفعه بچهها غذا را رها
کردند و برای کمک به ایشان دویدیم .میخواهم
بگویم کارها دلی بود ،همه باهــم کار میکردیم.
تصورش در این زمان بســیار ســخت است .اآلن
ارزشها و روحیات تغییر کرده است .تأثیر جنگ
در ســینما آنگونه بود که همه باهــم بودیم .در
فیلم «هــراس» در آن صحنههایــی که عراقیها
ماسک به چهره داشــتند و تیر میخوردند ،خود
ما بودیم کــه آن نقشهــا را بــازی میکردیم؛
یعنی من و «جعفر دهقان» و ســایر دوستان ،از
اینطــرف تیرانــدازی میکردیــم و از آنطرف،
خودمان نقش عراقیها را بــازی میکردیم که با
همان تیرها کشته میشوند .چون بدنمان آمادهتر

بود و راحتتر انجام میدادیــم .خیلی خوب بود؛
یادش به خیر! فیلمها با صبر و حوصله و فداکاری
ساخته میشد .ما که مهره کوچکی بودیم در کنار
آن دوستان ،بههرحال خاطرههای خیلی خوبی از
دوران دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس داریم.
اآلن هم دوستان هستند ،ولی فاصله بین ما افتاده
و کمتر آنها را میبینم.
*عالقهمند هســتید همچنان مثل گذشته
فیلمهایی با همان تم حماســی و مارشهای
جنگی ساخته شود و شما در آن بازی کنید؟
به نظر شما اینگونه فیلمها نمیتواند دوباره
مردم را جذب سینما کند؟
شجاع کاوه :انشــاءاهلل؛ چراکه نه! دوستان باید
دوباره دورهم جمع شــوند .اآلن دیگر تیمی به آن
معنا که باهم کارهای دفاع مقدسی بکنند نیست.
هرکس به سویی میرود دیگر!
*شــما و آقای جعفر دهقان ،حسن عباسی،
جهانبخش ســلطانی و جواد هاشــمی که
سالهای بعد به شما پیوست ،تیم بازیگران
فیلمهای دفاع مقدسی را تشکیل میدادید.
یک ترکیب خوبی از بچههای بازیگر سینمای
دفاع مقدس درستشده بود .این هراس در
شما نبود که در همین نقشها کلیشه شوید؟
عوض آنهمــه کار زیبا و
شــجاع کاوه :خب،
ِ
آنهمه بســیجی بازی کــردن ،در دهه  70دیگر
شــروع کردم به بازی کردن در نقشهای منفی،
رفتم سمت تلویزیون و از ســینما فاصله گرفتم و
بهنوعی آنهمه حضور یکپارچه و دلانگیز فراموش
شد.
*پشیمان هستید که مسیر کارنامه خود را
عوض کردید؟
شجاع کاوه :ببین! من بازیگرم ،هر نقشی به من
بدهند و جای کار داشــته باشــد را میپذیرم؛ اما
بازی کردن در آثار دفاع مقدسی یک لذت دیگری
دارد ،به نظرم هم اص ً
ال کلیشــه نبود .فیلمها مال
مردم بود ،مال بچههای جنگ بود ،ما باید حرمت
میگذاشــتیم ،چون مردم با فیلمها ارتباط برقرار
میکردند.
*فید بکهایی که مردم یا رزمندگان در آن
زمان به شما نشان میدادند ،چگونه بود؟
شــجاع کاوه :خیلی خــوب! اتوبوســی بود که
رزمنــدگان را به جبهــه اعزام میکــرد .یکی از
رزمندگان از اتوبوس پایین پرید و روبوسی کرد و
برایم گفت که من فیلم «گذرگاه» را در اهواز دیدم
و میگفت« :خیلی حال کردیم .یکبار در محاصره
با دوستان در ســنگر تنها بودیم و ســنگرمان را
آب گرفته بود؛ ما هم شــروع کردیــم به تعریف
صحنههایی از فیلم «گذرگاه» برای هم و آن مدتی
که در محاصره بودیــم ،با تعریف کردن «گذرگاه»
خیلی اوقات خوبی داشتیم ».بههرحال ،سینمای
دفاع مقــدس در آن دوران بــرای خودش جذبه
خاصی داشت .شــما خودتان برای دوستان فیلم
تعریــف نمیکنید؟ آن موقع هــم همینطور بود.
وقتی برای هم فیلم تعریف میکردیم ،اص ً
ال زمان

را احســاس نمیکردیم و ناگهان متوجه میشدیم
دو سه ساعت گذشــته اســت .امیدوارم اتفاقات
خوبــی در این ســینما بیفتــد و بهنوعی صنعتی
بشــود .یک بنده خدایی از من پرسید :دعای شما
چیست؟ گفتم :اول و آخر که سالمتی است ،ولی
انشاءاهلل سینما صنعتی شــود و بازیگری تعریف
صنعتی داشته باشــد .الحمداهلل ،سینمای ایران
همهچیز دارد ،فقط صنعتی نیست .اگر این اتفاق
بیفتد و سینمای ما را بهصورت صنعتی بشناسند،
خیلی برای موقعیت سینمای ایران بهتر است؛ این
حرفه وقتی صنعتی بشــود از خیلی از مشــکالت
گرهگشایی میشود؛ کارهای خوب ساخته میشود
و بچهها دورههای خــوب میگذرانند ،ابزار جدید
وارد میشود.
*اگر اآلن به شــما نقش بسیجی یا فرمانده
زمان جنگ پیشــنهاد بدهند ،تمایل دارید
اجرا کنید؟
شــجاع کاوه :بله .اتفاقــاً برای مــاه آینده یک
پیشــنهادی در این زمینهها دارم .اکثر این قبیل
کارها را قبول کردهام  .فقــط تلویزیون ما را زیاد
مشغول کرد ،از سینما دور شدیم.
* از آن فضا فاصله گرفتید.
شــجاع کاوه :بچههــای دهه چهل شمســی،
جملگی در جنــگ تعریفنشــدهاند ،اما خود این
نسلی که خوب رفت و جنگید و در مقابل دشمن
ایســتاد ،هنوز برای بچههای نسل امروز در سینما
تعریفنشدهاند.
* پس خودتان هم از آن نسل هستید و در
جنگ بودید؟
شجاع کاوه :بودم عزیز ،ولی تو ننویس! من 18
دوره مربی توپخانه در ارتش بودم.
* مینویســم .اول گفتگو طی کردیم :بدون
سانسور ،بدون روتوش.
شجاع کاوه :خــب ،بنویس! اما نه بیشتری از این
چیزی کــه اآلن میگویم .در اوایــل جنگ بودم؛
باالخره بازیگرها نمیتوانند یکگوشــه از مملکت
خودشــان یک ســنگی را حتی کوچک بردارند؟
باالخره توی جنگ بودیــم ،بعد از جنگ هم توی
ســینمای جنگ بودیــم .مخلص مــردم بودیم و
یکگوشه کار را گرفتیم.
* حرف آخر؟
شجاع کاوه :یادمان نرود ،سینما کار تیمی است،
از کارگر صحنه که روزی پنج تُن بار جابجا میکند
تا کسی که عکس میگیرد؛ هر فریم فیلم ،نتیجه
زحمت یک گروه اســت .برای همین است که در
ســازوکار صنعتی ســینما بازیگرهــا را الی پنبه
میگذارند و مراقبشــان هستند .هر عکسی در هر
فیلمی ماحصل زحمت  14-13ساعت کار است و
همه عوامل هستند که دستبهدست هم میدهند
تا یک فیلم ســاخته شــود .ما فقط توی چشــم
هســتیم ،چون عکس آخر را میگیریم .دعای من
برای روزی است که انشاءاهلل همه بچههای سینما
به حقشان برســند؛ از کارگر صحنه تا کارگردان و
آرتیست.

پرونده
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سینما ،جنگ ،دفاع

پرونده :سینمای دفاع مقدس

حکایتهای 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 قرارمیدهد ،به طور طبیعی یکی
از اصلیترین 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 میگیرد.
ســینمای جنگ سالهاســت در اقصی نقاط عالم
تماشاچیان بسیاری را به سالن های تاریک سینما
میکشد تا شــاهد رنجها ،کشتارها ،تنهائیها 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 میتــوان هر اثر را بر مبنــای جنگ مورد
اشارهاش 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 جوانترین
گونه آثار سینمائی دانست؛ آثار این دسته عموماً
بعد از فروپاشــی بلوک شــرق در دهه نود ساخته
شدهاند و باید گفت خاســتگاه این سینما صرفاً
ایاالت متحده میباشــد و در هیچ نقطه دیگری از
کره زمین ســابقهای 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
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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 سالهای 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 ،تــاش 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 پیروزیها
و بزرگنمائی شکســتهای طرف مقابل ،به نحوی
سعی دارند مردم را برای شــرکت در جبهه نبرد

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
نمونههای منطقهای آن یافت میشود.
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؛ فیلمهايی 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 نيز در تمام
دنیا متداول اســت و آثار این گرایش سینمائی
در نهایــت ،مخاطب خود را یا بــا نوعی ابهام در
مورد اصل جنگ مواجه میکند و یا او را به ساحل
اطمینان از محصــوالت جنگ موصوفش راهنمائی
مینماید.

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 میبایست دارای اندامی استوار و منطبق با
جنگ باشد.
در این سینما ،ســاح و ابزاری که قهرمان از آن
بهره میبرد 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 وارههای
انساننمايي هســتند که مهمترین رکن وجودی
آنها ،قدرت خشــم و غضب آنهاست .موجوداتی
تانکنما 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 میکند« :کشندهترین موجود دنیا؟» سربازان
با قدرت جواب میدهند« :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 فجیعترین 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 هايی 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 میزند 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 میکند .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 رستهای 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 ا ِعراض 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  106خراب
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 ســاح 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 صحنهها 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 کُند 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 تعمدا ً یا ســهوا ً در حال فراموشی
است و سینمای ما نیز به سمت گفتمان بالیوودی
در حال حرکتی دیوانه وار و سریع است.
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سال  1932به چاپ رسید ،ولی ایدههای علمی موجود
در آن به حدی بلندپروازانه بودند که بخشــی از آنها
حتی تا امروز نیز بهطور کامل محقق نشده است .قصه
«دنیای متهور نو» در سال  2540میالدی و یا آنطور که
در کتاب ذکرشده در ســال  632بعد از فورد ( 6قرن
پس از تولد هنری فورد مؤسس شرکت اتومبیلسازی
فورد و پیشتاز عرصه اتومبیلهای ارزانقیمت مدل)
میگذرد و محــل رخ داد قصه نیز همچون رمان اورول
شــهر لندن اســت .آن روزها آمریکا هنوز بهعنوان
ابرقدرت و قطب رسانهای امروزی مطرح نبود و وقایع
با دامنه جهانی کتابها و فیلمهای آن زمان غالباً در
لندن رخ میداد .در ضد آرمانشــه ِر هاکسلی ،دولت
برای کنترل اعمال و رفتار و افکار شــهروندان خود
بهجای آنکــه همانند برادر بــزرگ در رمان  1984از
روشهای مستقیم و سرکوب گرایانه استفاده کند به
سراغ ریشهها رفته و نظامی را ایجاد کرده تا بهوسیله
آن شــهروندان مطلوب خویش را در مقطع پیش از
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در میانه قرن بیســتم و در گرماگــرم جنگهای اول و
دوم جهانی و زمانی که ماشــین جنگ سرعت گردش
فناوری را پرشتابتر 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 سالهای پایانی قرن
بیستم و حتی پایهگذاری دو انقالب علمی انتهای قرن
بیستم نقش بســزایی را ایفا نمودند .رمان  1984که در
ســال  1949و به قلم جرج اورول به چاپ رسید شکل
جدیدی از تأثیر فناوریهای ارتباطی در جوامع بشری را
به نمایش گذاشت .فضای ترسیمشده در رمان اورول تا
حدودی تحت تأثیر تصویر شناختهشده افکار عمومی آن
روز جهان از جوامع کمونیستی و کنترل شدید دولتی و
دیکتاتورمآبانه حکومتهای کمونیســتی بلوک شرق بر
زندگی خصوصــی و آزادیهای فردی شــهروندان خود
بود ولی علیرغم این تصویر تیرهوتار و تا حدودی نقش
سیاستهای ضد کمونیستی در رسانههای بلوک غرب،
رمان  1984ایده خالقانهای به نام «تله اســکرین» را به

جهان علــم معرفی کرد و بهنوعی جایــگاه جرج اورول
را تا مقام یک تکنولوژیســت آیندهگرا ارتقا بخشــید.
تله اســکرین در رمان اورول یک صفحه بزرگ شبیه به
تلویزیونهای صفحه تخت امروزی بود که بر روی دیوار
نصب میشــد و عالوه بر پخش برنامههــای تلویزیونی
میتوانست بهعنوان 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 بیستویک
بیشــتر پدر رایانههای خانگی ،پدربزرگ اینترنت و جد
تلویزیونهای هوشمند محسوب میشود.
دیگر رمان تأثیرگذار در ترسیم چهره آرمانشهرهای
امروزی رمان «دنیای متهور نو» نوشته آلدوس هاکسلی
است که دیگر فناوری کلیدی قرن بیست و یکم یعنی
زیســتفناوری را دســتمایه خود قرار داده است.
«دنیای متهور نو»  17ســال پیش از اثــر اورول و در
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تولد ،پس از تولد و در دوران کودکی شکل دهد .دولت
تکنولوژیک دنیای متهور نــو زندهزایی را برانداخته و
تمام افراد بشر در مؤسســات دولتی تولید و پرورش
نوزادان و از درون لولههای آزمایش متولد یا بهاصطالح
خود کتاب به جهان بیرون تخلیه میشــوند .خانواده
به مفهوم امروزی وجود خارجی نداشته و رابطه مردان
وزنان جامعه تنها منحصر به تمتع جنســی از یکدیگر
آنهم به ســبک و سیاقی اشــتراکی است .داستان
دنیای متهور نو با دیدار عدهای از دانشجویان از مرکز
بارورسازی و پرورش نطفه لندن آغاز میشود .در این
مرکز و مراکز مشــابه آن در سرتاســر دنیای متمدن
انســانها در پنج طبقه اجتماعی آلفا ،بتا ،گاما ،دلتا
و اپسیلون همچون مدلهای مختلف خودرو بهصورت
انبوه تولید میگردند .آلفاها باالترین طبقه هستند و
سردمداران حکومت ،بتاها متخصصان و تکنوکراتها
هستند و بعدازاین دو ،گاماها ،دلتاها و اپسیلون ها که
بردههای این جامعه اوتوپیایی بوده و مشــاغل سخت
و پســت و حقیرتر را انجام خواهند داد .هاکســلی
دهها ســال پیش از رایج شــدن واژه شبیهسازی 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 میآمده
ولی امــروزه از فرآیندهای متــداول در مراکز درمان
ناباروری است .بوکانفســکی در کتاب دنیای متهور
نو این امــکان را فراهم میآورد تا پس از ســفارش
مشتری که عمدتاً صاحبان صنایع هستند ،دهها کارگر
برای انجام کارهای بخشهای مختلف ساختهشــده 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 زنهای اســتاندارد در گروههای یکســان.
کارکنــان یک کارخانه کوچک بــا تولیدات فقط یک
تخم بوکانفســکی شــده تأمین میگردد .نودوشش
دوقلوی یکسان مانند نودوشــش ماشین یکسان کار
میکنند .مدیر درحالیکه سرشار از هیجان بود اضافه
کرد :آیا واقعاً میدانید که در چه موقعیتی هســتید؟
این امر برای اولین بــار در تاریخ به وقوع میپیوندد.
سپس شعار کره خاکی را خاطرنشان کرد« :جماعت،
همسانی ،ثبات» .واژههای شکوهمند! اگر میتوانستیم
بهطــور نامحدودی بوکانفســکی کنیم تمام مســائل
حلشده بود .با گاماهای استاندارد ،دلتاهای همسان
و اپســیلونهای یکسان تمام مســائل حل میشد.
میلیونها 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 اتومبیلسازی هستند.
نطفهها پس از بارورسازی تنها بنا به انتخاب مسئول خط
در پنج گروه آلفا ،بتا ،گاما ،دلتا و اپسیلون تقسیمشده
و در دل تاریکی خط تولید به سمت سرنوشت از پیش
رقم خــورده خود پیش میروند .هر گروه متناســب با
شرایط شــغلی خود در آینده شرایط متفاوتی را در خط

تولید تجربه میکند .بهعنوانمثال ،دلتاها و اپسیلونهایی
که قرار اســت در آینده در محیط گرم و طاقتفرسای
کارخانههای صنایع فوالد به کار گرفته شوند در همان زمان
جنینی در دماهایی باالتر از حد معمول قرار میگیرند تا
برای زندگی ســخت آینده خود آماده شوند .یا در نقطه
دیگری از خط تولید به لولهآزمایش دلتاها و اپسیلونها
الکل اضافه میکنند تا با آســیب زدن به مغز در حال
شکلگیری آنها ضریب هوشــی آنها را در مقایسه با
آلفاها و بتاها بهصورت مصنوعی کاهش دهند.
پس از تخلیه شدن جنینها مرحله تربیت جدیدی آغاز
میگردد که هاکســلی از آن با عبارت «هیپنوپدیا» یا
«آموزش در حال خواب» یاد میکند .نوزادان آزمایشگاهی
پس از تولد وارد مهدکودکهای عظیم دولتی شــده و از
همان لحظه تولد بهوســیله هیپنوپدیا برای آینده خود
آماده میگردند .ذهن نوزادان آزمایشگاهی از همان آغاز
با پخش مداوم عبارات معین از بلندگوهای نصبشده
در محل زندگی و خواب آنهــا مورد آموزش قرارگرفته
و مفاهیم و اعتباریات منطقی خاص هر طبقه بهتدریج
به آنها القــا میگردد .هیپنوپدیا از زبــان مدیر مرکز
بارورسازی اینگونه معرفی میگردد:
«نه همچون قطرات آب ،درســت اســت که آب در
دلســختترین ســنگهای خارا نفوذ میکند ،بلکه،
مانند قطرات ســیال موم که به یکدیگر میچسبند،
میسازند و سرانجام سنگ را بهصورت تودهای سرخفام
درمیآورند».
تا جایی که ذهن بچه انباشته از این تلقینات میگردد
و مجموعــه همین تلقینات اســت که ذهــن او را
میسازد .و نهفقط ذهن بچه را که ذهن بزرگساالن را
نیز ،در سراسر زندگیشان.
ذهنی که تشــخیص میدهد ،طلب میکند و تصمیم
میگیرد ،از این تلقینات ساختهشده است .اما تمامی
این تلقینات از جانب ماست! مدیر سرشار از هیجان
پیروزی فریاد برمیآورد« :تلقینات حکومت».
دولــت تکنولوژیک دنیای متهور نــو باوجوداین همه
دقت و همهجانبه نگری بازهم کار را به شانس و اقبال
واگذار نکرده و برای مواقع ضروری ،سوپاپ اطمینانی
به نام «سوما» را نیز برای شــهروندان مهندسیشده
خود فراهم آورده است .ســوما در این داستان نوعی
ماده مخدر شادیآور با اثر فوری است که روزانه و در
قالب قرصهای کوچک مصرفشده و احساس شادی
و رضایــت کاذب را بــرای مصرفکنندگانش فراهم
میآورد و در زمان تنشها و اغتشاشــات اجتماعی
نیز بهصورت گاز در بین جمعیت پراکندهشده و همه
را بهســرعت آرام میکند تا از ایــن طریق هیچگونه
ناهنجاری ناخواسته نظم تکنولوژیک و ماشینی جامعه
را بر هم نزند.
نگرانی از ســیطره تکنولوژی بر زندگی انسانها تنها
نکته برجسته رمان هاکسلی نیست .در قرن نوزدهم
میالدی و پسازآنکه ســر فرانسیس گالتون ،عموزاده
چارلز داروین ،پدیــده آمیزش انتخابی بر اســاس
ارزش وراثتــی را مطرح نمــود ،واژه «»Eugenic
به معنای ژنهای خوب -در فارســی بــه اصالح نژاد
ترجمه میشود -توســط خود وی به واژگان علمی آن
زمان افزوده شد .امروزه و درنتیجه تبلیغات رسانهای
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ســنگین قوای پیــروز در جنگ جهانــی دوم بخش
قابلتوجهــی از افکار عمومی دنیا بــر این باورند که
پروژههای اصالح نژاد برای نخستین بار توسط آلمان
نازی اجراشده اســت ،حالآنکه پیش از نازیها ،این
باور علمی ظالمانه ابتدا در بریتانیا و فرانســه شکل
گرفــت .طرفداران این عقیده بر ایــن باور بودند که
افراد دارای صفات برتر (ژنهــای خوب) باید اجازه
زادآوری داشته باشند (اصالح نژاد مثبت) درحالیکه
اشــخاص با صفات نامطلوب (یا ژنهای بد) باید از
آمیزش محروم شــوند (اصالح نژاد منفی) .درنتیجه
چنین عقایدی بــود که بهتدریج زیستشناســی 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 ایاالتمتحده آمریکا
گســترش پیداکرده و نظر ثروتمنــدان ،قدرتمندان
و تحصیلکــردگان آمریکایی را به خــود جلب نمود.
درنهایت کار تــا بدان جا پیش رفت کــه عدهای با
نیت شــکلدهی یک نژاد جدید و برتــر ،تا پیش از
ســال  1920قوانینی را در  25ایالت این کشور وضع
نمودند که بهموجب آن افرادی که ازنظر ژنتیکی دچار
ضعف بودند بهطور قانونی و باالجبار عقیم میشــدند.
نکته جالب آن بود که در برخی موارد فقر نیز بهنوعی
بهعنوان یکی از پیامدهای نقص ژنتیکی در نظر گرفته
میشد .نازیها ســالها پس از آمریکاییها دست به
چنین اقداماتی زدند ولــی علیرغم آنکه هرگز چنین
قوانینی را وضع ننمودند و بهجای آن آزمایشات اصالح
نژاد کموبیش غیرانســانی خود را بهصورت مخفیانه
انجام میدادند ،برچسب فاشیســتهای نژادپرست
تنها بر پیشانی آنها خورده و مبدعان این نوع تفکر
امروزه خود در مقام منتقدین آنها نشستهاند« .دنیای
متهور نو» یک سال پیش از به قدرت رسیدن هیتلر
در سال  1933به 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 بهنوعی مهندســی کرده و با اعمال مجموعهای
از تکنیکها انســانها را به گونههای فرا انسانی بدل
میکند .جامعه اصالحشــدهای که در دنیای متهور نو
به تصویر کشیده شــده است شاید بری از بیماریها،
افســردگی ،جنون ،ماللت ،خســتگی و چالشهای
اجتماعی باشــد ،ولی از سوی دیگر دربردارنده تصویر
بهشــدت تنفر برانگیزی از یک جامعه مهندسیشده
و سرکوبشــده اســت که در آن افراد میلی برای به
چالش کشیدن زندگی ندارند ،بیانگیزه و بی اشتیاق
هستند ،عاشق نمیشوند ،احســاس درد نمیکنند و
بهطورکلی هر عملی را که با انسانیت مرتبط است را
انجام نمیدهند .فرانسیس فوکویاما ،مبدع نظریه پایان
تاریخ ،در کتاب خود تحت عنوان «آینده پساانسانی
ما :پیامدهای انقالب» بیوتکنولــوژی در مورد دنیای
متهور نو اینگونه مینویســد« :حق با هاکسلی است.
قابلتوجهترین تهدید از جانب زیســتفناوری 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 اساسیترین ارزشهای ما را به گذشتهای
فراموششده پرتاب کند».

گاتاکا ()GATTACA

کارگردان :آندرو نیکول
بازیگران :اتان هاوک ،ا ِما تورمن و جود الو
محصول 1997
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اگر رمان هاکســلی را بهعنوان یک معیــار در نظر
بگیریم احتمــاالً «گاتاکا» کاملترین فیلمی اســت
که تاکنــون در رابطه بــا کنترل جامعه بهواســطه
زیستفناوری ساختهشــده است .گاتاکا در آیندهای
نهچندان دور رخ میدهد کــه در آن فرزندان عموماً
به کمک مهندســی ژنتیک و بهصورت آزمایشگاهی
متولد میشــوند و اطالعات ژنتیکی افراد مهمترین
وجه از شخصیت انسانی برای تعیین طبقه اجتماعی
آنهاســت .در این فیلم هر کودک بالفاصله پس از
تولد مورد آزمایــش قرارگرفته و اطالعات ژنتیکی او
در یک پایگاه داده ثبت میگردد .در ضد آرمانشه ِر
آندرو نیکول ،اعمال تبعیــض ژنتیکی خالف قانون
اســت ولی در عمل غالب مزایا ،حقــوق اجتماعی
و موقعیتهای شــغلی پراهمیت به افــرادی تعلق
میگیرد که با توجه به اطالعــات موجود در پایگاه
دادههــای ژنتیکی کام ً
ال ســالم و طبیعی باشــند
و ســایرین که احتمــال ابتال آنها بــه بیماریها و
ناهنجاریهــای ژنتیکی بیشــتر اســت ،بهاصطالح
ناقصالعضوهایی هستند که تنها در مشاغل پست به
کار گرفته میشوند .قهرمان قصه «وینسنت فریمن»
با بازی «اتان هاوک» آنگونه که خود روایت میکند،
محصول عشــق والدینش بــوده و بــدون دخالت
اصالحات ژنتیکی و بهطور کامل طبیعی به دنیا آمده
اســت .آزمایش ژنتیک زمان تولد وینسنت حاکی از
احتمال 89درصدی ابتالی او به سکته قلبی و مرگ
در  30سالگی اســت .همین تجزیهوتحلیل ژنتیکی
چندثانیهای کافی است تا وینسنت برای تمام عمرش
در طبقه ناقصالعضوها قرار گیرد .طبقهای که هیچ
آیندهای ندارد و تنها در مشــاغل پست و بیاهمیت
به کار گمارده میشــود و چون احتمال آسیبهای
فیزیکی و ابتال به بیماریهای در او باالست حتی از
دریافت خدمات بیمهای نیز محروم است.
تبعیــض ژنتیکی علیــه وینســنت و پیامدهای آن
والدینش را بر آن میدارد تا بــرای تولد فرزند دوم
خود بهجای آنکه کار را به دســت تقدیر بســپارند
از متخصصیــن ژنتیک کمــک بگیرنــد .دریکی از
صحنههای ابتدایی فیلم که مربوط به تعیین صفات
فرزنــد دوم آنهاســت والدین وینســنت همچون
مشتریهایی که قصد خریدن یک اتومبیل اسپورت
را دارنــد در برابر یک متخصص مهندســی ژنتیک
نشسته و فرزندی مذکر ،با چشــمانی میشی رنگ،
موهای تیره ،پوست لطیف و زیبا بدون احتمال ابتال
به بیماریهای مختلف را سفارش میدهند .پزشک
مســئول پرونده نیز همچون یک بازاریاب قهار آنها
را مجاب میکند که عالوه بــر بیماریهای ژنتیکی
سایر موارد را نیز به شــانس واگذار نکرده و بهترین
حالت ممکن را به دست آورند .بدین ترتیب جنینی
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سفارش داده میشــود که حتی به مواردی همچون
تاســی زودرس ،نزدیکبینــی ،تمایل به خشــونت،
احتمال اعتیاد به مواد مخدر و الکل ،چاقی و بسیاری
موارد دیگر نیز مبتال نخواهد بود« .انتان» دو ســال
پس از وینسنت متولدشده و قســمتی از نام پدرش
را دریافت میکند .در  8سالگی از برادر  10سالهاش
بلندتر است و همیشه در هر رقابتی بهویژه شنا کردن
او را شکســت میدهد و در جوانی ظاهری شبیه به
افسران جوان آلمان نازی دارد.
وینســنت علیرغم ناتوانیاش از انجــام فعالیتهای
فیزیکی شدید از کودکی آرزوی سفر به فضا را دارد و
بخشی از این میل و اشتیاق از تنفر او نسبت به زمین
و از زمینیانی نشــأت میگیرد که به او تنها بهعنوان
مجموعهای از کدهای ژنتیکی مینگرند .وینســنت
برای رســیدن به آرزوی خــود با یــک مانع بزرگ
روبهروســت؛ گاتاکا .گاتاکا پایگاهی فضایی است که
فضانوردان برجسته را پس از طی آزمونهای دشوار
انتخاب کرده و برای تشــکیل تمدنــی جدید راهی
«تیتان» -بزرگترین قمر زحل -میکند .گاتاکا برای
انتخاب فضانوردان خود بسیار سختگیر است و تنها از
بین طبقه سالم و طبیعی اقدام به جذب نیرو کرده و
از بین آنها نیز تنها برترینها را راهی مأموریت تیتان
مینماید .وینسنت برای جای گرفتن در این گروه از
برترینها راه ســختی را پیش رو داشته و دراینبین
تنها میتوانــد به همان  11درصد عــدم احتمال به
ســکته قلبی اعتماد کند .اولین جرقه در وینســنت
برای دستیابی به آرزویش ،شکســت دادن «انتان»
در مسابقه شناســت و پسازآن تصمیم میگیرد که
هرآن چه را که علــم دربــاره او پیشبینی کرده به
دست فراموشی سپرده و تنها به نیروی اراده خویش
اعتماد کند .وینســنت برای رســیدن بــه آرزویش
تصمیم میگیرد که خودش نباشــد و از شخصیت و
سرنوشــت نگاشته شده در ســلولهایش بگریزد ،به
همین دلیل دست به دزدی ژنتیک میزند .وینسنت
با معلولی به نام «ژروم مورو» با بازی «جود الو» آشنا
میشود که تا پیشازاین قهرمان شنای گمنامی بوده

و در اثر یک سانحه رانندگی در خارج از کشور دچار
قطع نخاع میگردد -البته در میانه فیلم مشــخص
میشــود که ژروم پس از سرخوردگی در عدم کسب
مقام قهرمانی سعی داشــته با انداختن خود به وسط
خیابان خودکشــی کند .ســوابق معلولیت ژروم در
هیچ جــا ثبت نگردیده و او همچنــان در طبق افراد
طبیعی جای دارد .وینسنت متعهد میشود تا مخارج
زندگی ژروم را تأمین نموده و در مقابل با اســتفاده
از هویت ژنتیکی او وارد گاتاکا شود .گاتاکا به شبکه
پیچیدهای از سنســورهای بیولوژیــک مجهز بوده و
بااتصال به پایگاه داده ژنتیکی تمام افراد کشــور در
هرلحظه در حال کنترل کارمندان خود میباشد تا از
ورود ناقصالعضوها و حتی افراد طبیعی با تواناییهای
محدود به درون خود جلوگیری کند .کارمندان گاتاکا
برای ورود به پایگاه بهجای ارائه کارت شناســایی از
طریق دادن نمونه خون و کنترل اطالعات ژنتیکی در
کسری از ثانیه شناسایی میگردند .نمونه خون ،ادرار،
مو ،حتی قطعات پوســت کارمندان عالیرتبه گاتاکا
مرتباً و اغلب بهصورت نامحســوس مورد کنترل قرار
میگیرد تا هرگونه تغییــر در وضعیت فیزیولوژیک
آنها مشــخص گردد .وینســنت برای عبــور از این
مانع سخت مجبور اســت هرآن چه را مربوط به بدن
خویش است مانند زوائد پوستی ،مژههای ریخته شده
موهای زائد موهای ســر که ریشه آنها سست است
را از خود دور نماید و در مقابل نمونههای بیولوژیک
ژروم اعــم از خــون ،ادرار و موی او را بــرای فریب
سیستم امنیتی گاتاکا همیشه به همراه داشته باشد.
او حتی مجبور میشــود با از سر گذراندن یک عمل
جراحی دردناک  10ســانتیمتر بلندتر شود تا هم قد
ژروم گردد.
وینســنت با کمک تکنولوژیهای غیرقانونی از موانع
تکنولوژیــک گاتاکا میگذرد و با تالش و پشــتکار
بیمانند و علیرغــم ناهنجاریهای قلبیاش به یکی
از نخبگان گاتــاکا تبدیل میگردد .ولــی جا ماندن
یکی تار مژه او در نزدیکی صحنه قتل یکی از مدیران
گاتاکا و آشــکار شــدن حضور یــک ناقصالعضو در
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مجموعه هویت تازه وینســنت را درخطر میاندازد.
پلیس وارد ماجرا شده و برای یافتن این ناقصالعضو
همه حتی وینسنت که قرار اســت در آینده نزدیک
بهعنوان یکی از فضانوردان برجســته گاتاکا به تیتان
اعزام شود را نیز تحت آزمایش قرار میدهد .گویی که
هرآن چه که وینسنت انجام میدهد اهمیتی ندارد و
تنها مبنای قضاوت در مورد او و عملکردش آزمایش
خون و ترکیب ژنتیکی اوســت .در پایان وینسنت به
کمک معشــوقه و همکارش «ایرن کاسینی» با بازی
«ا ِما تورمن» و همچنین کمک یکی از پزشکان گاتاکا
و ســکوت برادرش که مسئول رســیدگی به پرونده
اســت از اتهام به قتل گریخته و راهی فضا میگردد
تا بهنوعی مؤید نگاه اگزیستانسیالیســتی فیلمســاز
ِ
آپارتایت تکنولوژیک
باشد .آندرو نیکول با تقبیح نظام
موجود در گاتاکا تلویحاً به بیان این اندیشه میپردازد
که انسان آن چیزی نیســت که در تقدیرش نگاشته
شــده و یا هنگام تولد با خود به همراه دارد .انســان
در لحظــه تولد لوح پاکی اســت که فرآیند شــدن
را طی میکنــد و بــه آن چیزی تبدیــل میگردد
که خــود میخواهد حتــی اگر با توجه بــه تقدیر و
محدودیتهایش غیرممکن باشد.
فیلم ازلحاظ ساختاری نیز دارای جزییاتی است که به
طرز هنرمندانهای با درونمایه داستان آن هماهنگ
اســت« .یوجین» ،نــام مســتعار ژروم در فیلم که
برگرفته از واژه  Eugenicاســت و همچنین پلکانی
مارپیچ شکل شــبیه به مولکول  DNAدر آپارتمان
او ،نورپردازی مات و تیره ،استفاده از اشکال هندسی
دایرهای شــکل در بخــش قابلتوجهــی از طراحی
صحنهها ،فضای بســیار بدیعی را برای نشــان دادن
اتمسفر تکنیک زده و تبعیض ژنتیکی موجود در فیلم
ایجاد کرده اســت که البته هیچیک از این جزییات
بهاندازه انتخاب نام فیلم بدیع و خالقانه نیستند .واژه
 Gattacaدرواقع کلمهای ساختگی است که از کنار
هم قرار دادن حروف اختصاری بازهای تشکیلدهنده
مولکول  DNAیعنــی گوانیــن ( ،)Gآدنین (،)A
تیمین ( )Tو سیتوزین ( )Cتشکیلشده است.
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بهجرأت میتوان گفت ،بهجز گاتاکا سایر فیلمهایی که
با نگاه به دنیای متهور نو ساختهشده و در این جستار
به بررســی آنها میپردازیم ،دارای نگاه بسیار تقلیل
یافتهای هســتند و گاه خود را به این سوژه -تأثیرات
اخالقــی و اجتماعی پیشــرفتهای زیســتفناوری
بر زندگی انســانها -آویزان کردهانــد .کد  46یک
فیلم تلویزیونی (فیلم محصول شــبکه  BBCاست)
ارزانقیمت و بینامونشان است ،ولی در مقابل رقبای
پر نام و نشــان تر و گرانقیمتتر خود در این مقاله
البته بدون در نظر گرفتن گاتاکا -اندیشه بهمراتبکاملتری را به مخاطــب عرضه میکند .قصه کد 46
در آینــدهای نهچندان دور میگــذرد که بهجز چند
ابزار ارتباطی دیجیتالی که تفاوت چندان با ابزارهای
امــروزی ندارند نشــانهای از یک آرمانشــهر یا ضد
آرمانشــهر آیندهنگرانه در آن به چشــم نمیخورد.
آنچه جهان فیلم را از جهان اطراف ما متمایز میکند،
تعییــن هویت افراد بــر مبنای اطالعــات ژنتیکی و
سوابق بیولوژیک آنهاست .در کد  46ساکنان سیاره
به دو گروه ساکنان ابرشــهرهای بزرگ و پرجمعیت،
و مردمان طبقه فقیر ســاکنان زاغهنشینهای خارج
از شهرها و یا شــهرهای جهانسومی تقسیمشدهاند.
ابرشهرها در این فیلم مناطق بهشدت محافظتشدهای
هستند که ورود و خروج شــهروندان آنها از طریق
نوعی کارت شناســایی یا مجوز عبور و مرور ژنتیکی
کنترل میگردند که «پاپل» 1نام دارند« .پاپل»واژهای
با ریشهای اسپانیایی در زبان ساختگی این فیلم یعنی
«پیدجین» اســت که از ترکیب انگلیسی ،اسپانیایی،
فرانسه ،عربی ،ایتالیایی ،فارسی و ماندارین ابداعشده
اســت .کنترل مردم از طریق این مجوزها تنها پیامد
پیشرفتهای زیستفناوری و استفاده دولتی از آنها
در این فیلم محســوب نمیشوند .در زمان وقوع قصه

تولد فرزندان از طریق مهندسی ژنتیک و شبیهسازی
بسیار رایج شده است و به همین سبب قانونی تحت
عنوان کد  46وضــع گردیده کــه از ازدواج تصادفی
کلونها و یا فرزندان آنها که دارای همسانی ژنتیکی
باالیی هستند جلوگیری نماید .بر طبق این قانون اگر
زوجی آگاهانه مرتکب این جرم شــوند جنین حاصل
نابودشده و مجرمین پس از پاک شدن حافظهشان به
جامعه بازگردانده میشوند.
دیگر ابزار مورداستفاده حاکمیت برای کنترل شهروندان،
ویروسها هستند .بهعنوانمثال پسازآنکه فردی قانون
کد  46را زیر پا میگذارد ،ویروسی به او تزریق میگردد
که در صورت اقدام مجدد وی شــوکها فیزیولوژیک
شــدید را در وی ایجاد کرده و پــسازآن نیز مجرم را
بهصورت ناخودآگاه وامیدارد تا ارتــکاب به جرم را به
مقامات قضایی اطالع دهد.
البته فضایی که «وینتر باتم» در فیلم خود خلق میکند
در القای مفهوم پیامدهای نامطلوب تکنولوژی بر زندگی
بشــر چندان موفق نبوده و بیشتر به نظر میرسد تمام
اقدامات حاکمیت ســختگیریهای پدرانهای اســت
که برای در امان نگهداشــتن فرزندان بازیگوش .بهطور
مثال زمانی که زیستشــناس جوانی ساکن شانگهای
با اســتفاده از یک مجوز تقلبی برای مطالعه خفاشها
به دهلی که ظاهرا ً یکی از شهرهای جهانسومی خارج
از محدوده است ،سفر میکند و به خاطر عدم مقاومت
بدنش به بیماریهــای بومی منطقه میمیرد تناقض و
ضعف فیلمنامه اثر بهتر معلوم میگردد.
فیلم با ورود «ویلیــام ُگلد» با بازی «تیــم رابینز» به
شانگهای آغاز میشود .ویلیام ،بازرس یک شرکت بیمه
است که بهمنظور کشف نحوه صدور پاپلهای تقلبی به
شانگهای اعزامشده است .ویلیام به ویروسی آلوده است
که به او کمک میکند با دیگران ارتباط تلهپاتی برقرار
میکند و به کمک همین توانایی مجرم اصلی که زنی
جوان به نام «ماریا گونزالز» با بازی «ســامانتا مورتون»
است را شناســایی میکند ،ولی به خاطر عالقهای که
به «ماریا» پیدا میکند شــخص دیگــری را بهعنوان
مجرم معرفی مینمایــد .انگیزه ماریــا از جعل کردن
پاپلها مالی نیســت و صرفاً میخواهد تجربه جدیدی
را در اختیار افــرادی قرار دهد که باالجبار از آن محروم
گردیدهاند .ویلیام بســیار تالش میکند تا او را از انجام

این کار منصرف کند و حتی زمانی که ماریا از سرنوشت
«دیمیان» -زیستشناسی که با کمک او به دهلی رفته
است باخبر میکند ،با این جواب مواجه میگردد گاهی
برای دستیابی به آرزوها باید خطر کرد.
ویلیام بهشــدت به ماریا و نحوه زندگــی متفاوت او در
جهان یکنواخت و محتاط اطرافش عالقهمند میشود و
حتی باوجود به خطر افتادن شغل و زندگی زناشوییاش
در کنار ماریا میماند ولی متوجه میشود که ادامه این
رابطه مستلزم زیرپاگذاشتن قانون کد  46است .ویلیام
با بررســی اطالعات ژنتیکی ماریا درمییابد که میزان
شباهت ژنتیکی ماریا با او  50درصد است و این به آن
معناست که ماریا و مادر ویلیام هر دو از یک تخمک لقاح
یافته ایجادشدهاند .با مشخص شدن این حقیقت و ادامه
یافتن ارتباط ویلیام با ماریا روایت ادیپ از دل افسانههای
یونان باســتان تا زمانی در آینده ســفرکرده و شــکل
جدیدی از آن شکل میگیرد که سعی دارد با بهرهگیری
از برخی تعاریف علمی بر چهره کریه این ارتباط رنگ
و لعابــی علمی زده و از قبح آن بکاهــد .ویلیام و ماریا
همچون وینســتون و جولیا ،زن و مــرد قهرمان رمان
 1984با دســت زدن به یک ارتباط نامشروع بر جریان
حاکم شورش میکند و همچون ادیپ تاوان کار خویش
را میدهند .ماریا پس از همبستر شدن با ویلیام تحت
تأثیر ویروسی که به وی تزریقشده تخطی از مقررات را
به نهادهای نظارتی گزارش میدهد درنهایت نیز پس از
افتادن به دست قانون ،ویلیام همچون ادیپ با پاک شدن
حافظهاش مجازات میگردد ولی ماریا به یاد داشــتن
این عشق ممنوعه مجازات شده و برای همیشه از شهر
تبعید میگردد تا مابقی زندگیاش را چون کولیان دور از
تمدن سرگردان باشد.
روایــت کد  46تا حدودی ناپایدار اســت؛ از ســویی
به پیشــرفت افسارگســیخته تکنولوژی و اســتفاده
بیشازحــد حاکمیت از آن میتازد و از ســوی دیگر
همین تکنولــوژی را ضامن ســامتی جامعه معرفی
میکنــد حتی اگــر خودشــان نخواهند .از ســویی
قهرمانانش را وامیدارد تا با شــورش علیه حکومت و
همچنین تشابه ژنتیکیشــان به دنبال آرزوهایشان
بروند و از سوی دیگر آنها را که چون پرنده از قفس
باورهای اجباری و سرنوشــت نگاشته شــده بر لوح
وجودشان گریختهاند به نیستی محکوم میکند.
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در بررســی آثار علمی تخیلی با آثاری مواجه میشویم
که در آنها تکنولوژی بهخودیخــود پدیدهای منفی
بهحســاب نمیآیــد ،از ســوی حاکمیت نیــز مورد
سوءاستفاده قرار نمیگیرد ،ولی این میزان دسترسی به
تکنولوژی است که عامل تبعیض بین انسانهاست .یکی
از بحثهای چالشبرانگیز درباره گســترش و پیشرفت
تکنولوژی مبحث هزینه استفاده از این تکنولوژیهاست.
عدهای معتقدند که شــاید روزی بتــوان تمام صفات
فرزندی که قرار است متولد شود را از طریق مهندسی
ژنتیک تعیین و در صورت لــزوم اصالح کرد ولی انجام
چنین فرآیندی بهطور حتم پرهزینه خواهد بود و عده
قلیلی از عهده پرداخت هزینه چنین خدماتی بر خواهند
آمــد .ادامه چنین روندی از ســوی اقلیت مرفه جامعه
درنهایت به شکلگیری جمعیتی منجر خواهد شد که
ازنظر صفات و تواناییهای فیزیکی و جســمانی در حد
کمال بوده و بری از هرگونه بیماری و ناهنجاری هستند.
قدمهای بعدی این اقلیت برتر نیز بهاحتمال قریببهیقین
اســتفاده از برتریهای ذاتی خود برای صعود در هرم
قدرت ،تصاحب تدریجی حاکمیــت جامعه و درنهایت
هدایت جامعه در جهت تأمین منافع خود خواهد بود.
داســتان فیلم پردیس در لسآنجلس  2154میگذرد.
زمین پر از آلودگی و بیماری شده و جمعیتی بیشازحد
توان سیاره بر روی آن زندگی میکند .ثروتمندان به یک
ایســتگاه فضایی واقع در مدار زمین به نام «پردیس»
نقلمکان کردهاند .پردیس شــهری فضایی ،سرســبز،
سرشار از رفاه و آســایش و تا حدودی شبیه به «بورلی
هلیز» امروزی اســت .شــهروندان مرفه پردیس حتی
نگران بیماری و مرگ نیز نیستند و به کمک تکنولوژی،
بهویژه زیستفناوری از این مانع نیز گذشتهاند .در تمام
خانههای پردیس یک کپسول پزشکی -شبیه به همان
دستگاه شبیهسازی در ابتدای فیلم عنصر پنجم ساخته

«لوک بســون» -وجود دارد کــه میتواند ظرف چند
دقیقه و از طریق اصالح مکانیسمهای سلولی و ژنتیکی،
بیماریها ،ناهنجاریهای فیزیکی و حتی عوارض پیری
را ترمیم نماید.
در نقطه مقابــل ،تمام کره زمین به یک زاغهنشــین
بزرگ پر از دزدان ،گرسنگان و ژندهپوشانی با ظاهری
اغلب شبیه به ساکنان کشــورهای آمریکای جنوبی
اســت که برای گذرانــدن زندگی یا باید دســت به
قانونشکنی بزنند و یا مانند بردگان در کارخانههایی
کارکنند که صاحبانشان در پردیس زندگی میکنند.
«مکس داکوســتا» با بازی «مت دیمــون» بهعنوان
قهرمان قصه سارق ســابقهدار و کارگر یکی از همین
کارخانههاســت که رباتهای پلیس تولید میکنند.
کار کــردن مکــس در کارخانهای کــه محصول آن،
رباتهایی هســتند که از جانب عاج نشینان مستقر
در پردیس با برقراری یک حکومت پلیســی خشن و
کنتــرل از راه دور زمین را تحت اســتثمار گرفتهاند،
شــاید قویترین و تأثیرگذارترین تصویر از ســیطره
تکنولوژی بر زندگی بشــر باشد .مکس طی حادثهای
در کارخانــه در معرض تابش تشعشــعات کشــنده
رادیواکتیو قرار میگیــرد و تا مرگ چند روزی فاصله
ندارد و تنها درمان او رفتن به پردیس اســت .در این
فیلم نیز همچون گاتاکا ،زمین سیارهای جهنمی است
که باید از آن گریخت به آغوش بهشتی در ناکجاآباد
پناه برد .مراکز درمانی که در این فیلم بر روی سطح
ســیاره وجود دارند بیشتر شــبیه به درمانگاههای
شهرهای کوچک هســتند که تنها از عهده پانسمان
زخمها و جراحتهای ناشی از خشونتهای پلیس و
یا درگیریهای خیابانی برمیآیند .تنها درمان واقعی
استفاده از کپسولهای پزشــکی موجود در پردیس
است که تنها شهروندان ثبتشده پردیس را شناسایی
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میکند .این به آن معناســت که برای استفاده از این
تجهیزات درمانی عالوه بر خطر کردن و گذشــتن از
خطوط آتش دفاعی پردیس باید هویت یک شهروند
پردیس را نیز جعل کرد تا بتوان بهعنوان یک موجود
زنده شایســته دریافت خدماتی پزشکی شد .مکس
برای رفتن به پردیس به ســراغ یک دوست قدیمی
با نام مستعار عنکبوت میرود .عنکبوت در این فیلم
چیزی بیشــتر از یک هکر کامپیوتر است ،زیرا عالوه
بر هک کردن دستگاههای امنیتی پردیس قادر است
هویت بیولوژیک شهروندان پردیس را نیز جعل کند.
عنکبوت با ظاهر «چگوارا» گونــهاش به کمک گروه
شورشــی خود بیماران زمینی را بهطور غیرقانونی و
البته در قبال دریافت پول به پردیس قاچاق میکند
تا بتوانند با رساندن خود به کپسولهای پزشکی که
همچون چشمه آب حیات در کوهستانهای دوردست
قرار دارند به حیات دوباره دســت یابند .در این مسیر
شــاید بزرگترین مانع در برابر عنکبــوت وزیر دفاع
شهر پردیس« ،مادام دالکورد» با بازی جودی فاستر
اســت .دالکورد زنی ســنگدل ،جدی و قدرتطلب
اســت ،تهلهجه فرانســوی و چهرهپــردازی خاصش
کریســتین الگارد ،سیاستمدار مشــهور فرانسوی و
رئیس فعلی صندوق بینالمللی پول را برای تماشاگر
تداعی کرده و به این جنگ و تبعیض تکنولوژیک بین
فقر و غنا ،عمق بیشــتری میبخشد .عنکبوت مکس
را وادار میکند تــا در برابر فرســتادنش به پردیس
اطالعات بانکی یکی از شــهروندان پردیس را برباید.
مکس در جریان سرقت اطالعات از مدیر کارخانهای
که در آن مشــغول به کار بوده درگیــر یک کودتای
نظامی میگردد که توســط دالکورد و برای تصاحب
قدرت در پردیس طراحیشــده است .مابقی داستان
چیزی بیشــتری از روایت مدرنی از رابینهود نیست
که در آن مکس در هیبت یک رابینهود ســایبورگ
شده بهجای پول هویت شــهروندی پردیس را برای
تمام ســاکنان کره زمین دزدیده و بهیکباره همه را
وارد طبقه مرفهین مینماید تا ازاینپس بهراحتی از
امکانات بیولوژیک پردیس کــه مهمترین امتیاز این
شهر محسوب میشود بهرهمند گردند.
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اصالح نــژاد و یا تأکید بربرتری نــژادی آنگونه
که در مثال این مقاله ذکرشــده امری ناپســند
محســوب میشــود و اگر خوب به ایــن پدیده
بنگریم بــه پرســشهای بیپاســخ بســیاری
برخواهیم خورد کــه مبلغین و طرفــداران این
دست مکاتب فکری پاســخهای چندان مناسبی
را برای آن ارائه نکردهاند .یک انسان باید چگونه
باشــد که به او صفت طبیعی اطالق شــود؟ چه
مشــخصهای یــک صفــت را در زمــره صفات
ناهنجار و غیرطبیعی قــرار میدهد؟ کدام ژنها
بد هســتند و باید حذف شــوند؟ چه ژنهایی را
میتوان بهصــورت مصنوعی به کالبد انســانها
اضافه کــرد؟ اینگونه پرســشهای در نگاه اول
ممکن پرســشهایی ســادهای به نظر آیند ولی
شــاید اگر به برخی آثار ســینمای علمی تخیلی
با درونمایه فلســفی با دقت بیشتری نگاه کنید،
نظرتان در مورد ســادگی این پرسشها دگرگون
شود.
در قســمت قبلــی از ایــن مقاله بــا مجموعه
فیلمهای «مردان ایکس» آشــنا شــدهاید .یکی
از داســتانهای فرعی جالبتوجــه در مجموعه

مردان ایکــس تقابل بیــن جامعه انســانهای
معمولــی و جهشیافتهها بر ســر تعیین مصداق
طبیعی بودن اســت .برخی جریانهای تندرو در
جوامع انســانی ،جهشیافتههــا را خطری برای
آرامش و صلح جهان میدانند و خواهان نابودی
و زندانی شــدن همه آنها هســتند و در جبهه
مقابــل جهشیافتههایــی همچــون «مگنیتو»،
جهشیافتهها را آخرین مرحله از تکامل انســان
تلقــی کرده و در نظر آنها انســانها حشــرات
بیارزشی هستند که باید نابود شوند .در سومین
قســمت از این مجموعه یعنی ،مــردان ایکس،
آخریــن رویارویی ،درمانی کشــف میگردد که
قادر اســت فعالیت ژن جهشیافته را ســرکوب
کــرده و جهشیافتهها را به انســانهای عادی
تبدیل کند .اعالم این خبر برای جهشیافتههایی
همچون «روگ» بلیت برگشــت به زندگی عادی
اســت ،زیرا جهــش ژنتیکی او ،مانــع از تماس
فیزیکیاش بــا دیگران میشــود ،ولــی برخی
جهشیافتهها ایــن درمان را نقطه پایان نســل
خود میدانند و ســعی میکنند بــا گردآوردن
ارتشــی از جهشیافتهها ،شــرکت تولیدکننده
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دارو ر ا از بیــن ببرنــد .بخش اعظــم این فیلم
بــه روایت ایــن جنــگ شــبه آخرالزمانی بین
جهشیافتههای شورشــی با انســانها و گروهی
از جهشیافتههای همپیمان آنها میگذرد .ولی
آنچه سبب انتخاب این فیلم برای این مقاله بوده
پرسشی است که در ســکانسهای ابتدایی فیلم
از زبان «استُرم» -زن دارای قدرت کنترلکننده
آبوهوا -در واکنش به کشف این درمان ،مطرح
میگردد« ،چه کســی به این درمــان نیاز داره؟
منظورم اینه کــه کدوم احمقی بــرای همرنگ
شــدن با بقیــه حاضــره همچیــن درمانی رو
بپذیره؟» اما از سوی دیگر ،روگ -که در صورت
تماس با دیگران تمام نیرو ،انرژی و تواناییهای
آنها را به خود جذب میکند -آماده میشــود
تا خود را به کلینیک درمانی برســاند« .همرنگ
شــدن با دیگران» درواقع همان به هنجار بودن
اســت ولی همین مفهوم ســاده در حوزه فلسفه
محل بحث و مجادله بوده و پرسشهای فراوانی
را میتــوان پیرامون آن مطرح کــرد :آیا چیزی
صرف به هنجار بودن باید مبنا و معیاری باشــد
که سایر چیزها نســبت به آن تعریف گردند؟ آیا

به هنجار بودن میتواند مبنای ســنجش باشد؟
آیا بهجای طبیعی بودن میتــوان به روشهایی
فکر کرد که بهواســطه آنها چیزهای طبیعی را
به چیــز بهمراتب بهتری بدل کنیــم؟ آیا عادی
بودن مفهوم ارزشــمند اســت و یا بالعکس باید
از آن گذر کــرده و به چیز واالتر رســید؟ آیا به
جهشیافتهای که میــل به عادی بودن دارد باید
تبریک گفت یا اینکــه به دیده تحقیر به وی نظر
کرد؟ در مــورد ما بهعنوان انســانهای معمولی
چطور؟ تمایل و خواســت ما بــه طبیعی بود یا
خارقالعاده بودن چگونــه باید مورد قضاوت قرار
گیرد؟
اجازه بدهید با یک مثال مسئله را کمی روشنتر
یا شــاید پیچیدهتر کنیم .هر یک از ما برای آنکه
ازنظر یک صفت به هنجار در نظر گرفته شــویم
باید در بازه کموبیش محــدودی در اطراف یک
مقدار متوســط قــرار بگیریــم .بهعنوانمثال به
هنجار بودن و طبیعی بودن ازنظر ضریب هوشی
به این معنی است که شــخص باید در بازه -15
 100قرار گیرد .ولی در مورد حدود آســتانه این
طیف مســئله کمی پیچیدهتر است .افرادی که
در انتهای طیف قرار دارنــد عقبمانده ذهنی و
ناهنجارند ،افرادی که در انتهای دیگر طیف قرار
دارند نیز ازنظر آماری ناهنجار محسوب میشوند
ولی همه آنهــا را نخبه مینامنــد و از جایگاه
اجتماعی باالیــی برخوردارند .با توجــه به این

مثال حال چگونه میتوان به این پرســش پاسخ
داد :کدامیک ارزشــمندترند :بــه هنجار بودن یا
ناهنجار بودن؟ البته پیش از پاســخ دادن به این
نکته نیز توجه کنید که نا هنجار بودن همیشــه
مانند این مثال به معنای نخبه بودن نیست.
اگر پرســش استرم را به این شــکل تغییر شکل
دهیم« :کیــه که نخواد یه جهشیافته باشــه؟»
ابعاد گستردهتری از مســئله به هنجار و ناهنجار
مطرح میگردد .بســیاری از طرفداران مجموعه
مردان ایکــس دوســت دارند خــود را بهجای
جهشیافتههــای غیرعادی فیلــم بگذارند ولی
مطمئناً تعــداد کمی از آنهــا جهشیافتههایی
همچون «نایت کرولر» آبیرنگ ،با دستوپاهای
سه انگشتی و دم بلند و البته توانایی تله پورت را
انتخاب میکنند .انســانها گاه دارای احساسات
متناقضی هستند از سوی میخواهند به صورتی
عادی در جمع پذیرفته شوند و همرنگ و جزئی
از آن باشند و از سوی دیگر خواهان این هستند
که به سبب داشــتن یک ویژگی خاص در جمع
جلبتوجــه نماینــد .خلق داســتانهای علمی
تخیلی این امــکان را برای ما فراهــم میکند تا
با همزادپنداری با قهرمانان این داســتانها این
احساســات متناقض را در خــود ارضا کنیم ولی
در جهان واقعی چه باید کرد؟ ما در مرز دنیایی
زندگی میکنیــم که در آن مهندســی ژنتیک،
دست ورزیهای دارو شــناختی و ایمپلنتهای

ســایبرنتیک ،فرصتی را برای انسان ایجاد کرده
است که به چیزی مشابه یک جهشیافته واقعی
تبدیل شــویم .حال بایــد چه کنیم؟ بــا ایجاد
صفات غیرعــادی از طیف محدودی که انســان
نامیده میشود خارج شــویم و یا به انسان بودن
خود آنچنانکه تاکنون بودهایم پایبند باشیم؟
فیلم «گاتاکا» نیــز دریکی از صحنههای خود به
این تناقض اشــاره میکند .در سکانســی از این
فیلم «وینســت» و «ایرن» به دیدن کنســرتی
میروند کــه در آن نوازنــده منحصربهفردی به
اجرای برنامه میپردازد .نوازنده این قطعه خاص
به ســبب یک جهش ژنتیکی ،بهجای ده انگشت
دارای دوازده انگشــت اســت ،ولی با استفاده از
همین جهش ژنتیکی ،قطعــهای را مینوازد که
نواختن آن تنها بــا دوازده انگشــت امکانپذیر
اســت .این نوازنده در این فیلــم بهطور طبیعی
جز طبقــه ناقصالعضوها طبقهبنــدی میگردد،
ولی همیــن ناهنجاری بــه او توانایــی خاصی
را میبخشــد که از عهده تمام طبقــه برتر فیلم
و حتی نخبــگان «گاتاکا» خارج اســت .همین
ســکانس کوتاه ،پرســش چالشبرانگیزی را در
برابر ایده اصالح نژاد و انتخاب صفات برتر مطرح
میکند :چه صفاتی و ژنهایی ،صفات و ژنهای
برتر محسوب میشــوند؟ کدام صفات یا ژنها را
باید صفات ژنهای بد و مضر نامید؟

سینمای بین الملل
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«کارخانه شرقیها»!
نقدی بر انیمیشن «کارخانه هیوالها»
علی کرمی

انیمیشن

«کارخانه هیوالها» ،برخالف بسیاری از نقدهای
موجود در فضــای وب که نگاهــی یکجانبه به
آن داشــتهاند ،کام ً
ال متمایز و یا به عبارت بهتر،
دارای دوالیه مســتقل اســت ،کــه البته ممکن
اســت در الیه ســو ِم مفروض ،قابلیــت انطباق
و همپوشــانی نیز داشــته باشــند .در نقدهای
متداولی که بنده در ســایتها و وبالگها دیدم،
یا نگاهی کام ً
ال فرمالیســتی به ایــن پویانمایی
ً
مطرحشــده که صرفا به زوایای فنی و داســتان
آن پرداختهانــد؛ و یا نگاهی مفهومــی بوده که
هیوالهای تک چشم را بهعنوان یکی از نمادهای
ماسونی و مفاهیم اصطالحاً «»Apocalyptic
مرتبط بــا آن در نظــر گرفته و بــه تحلیل این
انیمیشــن پرداختهاند .این نگاه درواقع ،در یک
مدل بسیطتر و جامعتر ،همان ترنس مدرنیسم/
ترا نوگرایــی ( )Transmodernismو اقبال
ویژه مکاتب فکــری ،گروههای اجتماعی و بهتبع
آن ،هنر و ســینمای جهان و آمریکا به ســمت
مفاهیم ماورایی و فرامادی اســت .درواقع ،پس
طوالنی نفی هر دیــدگاه و گونهی
از یــک دوره
ِ
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در ســال  2010و یــا «هتــل ترانســیلوانیا»
( )Hotel Transylvaniاثــر ســال 2012
«گِندی تارکوفســکی» قابلپیگیری است .البته،
این نــوع نگاه یــک پیشزمینه زمانــی طوالنی
دارد که در آن ،انسان غربی ،انسانی است طراز،
متمدن ،مســلّط بر تکنولوژی و دارای رفتارهای
منطقی و قابل پیشبینی عقالنی؛ از سوی دیگر،
انسان شــرقی در بهترین حالت ،موجودی است
فرا ما ّدی و یا وابســته به طبیعت (اگر وحشــی
و بــدوی نمایــش داده نشــود) و البتــه دنیای
شرق ،دنیایی اســت مرموز ،غیرقابلپیشبینی،
خوفناک و آمیختــه با انواع عجایــب و حوادث
غیرقابلپیشبینــی و غیر عقالیی! لــذا دنیای
شــرق یا با جنگلهای مهگرفتــه با درختان
درهمرفته و ســکوت مرموز و در آســتانه
خطر نشــان دادهشــده و یا با بیابانهای
بیآبوعلــف کــه حضــور در آن مــرگ
غیرقابلانــکار را دربــر خواهد داشــت!
درواقــع ،دیدگاه انســان غربی بــه عالم
شــرق در یک نگاه بین صفر (زامبیهای
وحشــی) و صد(موجــودات غیرطبیعی)
خالصه میشود و «کارخانه هیوالها» هم
در این زمینه قابلتحلیل اســت .بررسی
ســینمایی و بصری این محصــول ،لزوماً
آن نگاه بینامتنی را میطلبد که در یک
سیر نمایشــی به «هتل ترانسیلوانیا»
میرســد .آنجا که تعداد قابلتوجهی
از پرچمهــای کشــورهای اروپایــی و
آمریکای شــمالی ،بر روی لباس نســل
نــوی انســان کــه وارد دنیــای هیوالها
میشود از این ُکدینگ ،رمزگشایی میکند.
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غیرمادی و غیرملموس در دنیای فلســفه و تفکر
کــه وجهــی از آن در قالب مدرنیســم يا همان
نوگرایی بروز و ظهور داشــت؛ و ســپس تبعات
ازهمگسیختگی این دیدگاه که هجوم فرهنگها
و نگاههــای مختلف ،آن را به پستمدرنیســم يا
پســانوگرایی مبدل نمود ،از دیــد برخی تحلیل
گران از ســال  2000میالدی ،عم ً
ال مدل نگاهها
در حوزه تعامالت فرهنگــی ،هنری و بهخصوص
سینمایی ،به ســمت جهان عجایب ،شگفتیهای
غیرقابلبــاور ،جادو و سِ ــحر و در کل چیزی که
بانــام «عالم ُدخــان» مصطلح گردیــده ،هجوم
آورده و در ســالهای اخیــر در قالــب حجــم
گســترده فیلمهــای ابرقهرمانــی ،اســطورهای
بازگشت به فیلمهای عظیم میتولوژیک از یونان
و ُرم به اوج خود رســیده است .و اما در این موج
بیسابقهی دعوت به عوالم ماورایی و انسانهایی
که بــه آن جهان تعلق دارند ،کــودک و نوجوان
با قالبهای نمایشــی چون انیمیشــن ،گیم و ...
بهعنوان مخاطبین ویژه در نظر گرفتهشــدهاند.
تحلیلی از دعــوت کودکان و نوجوانــان به عالم
فرامــاده در فیلمها و انیمیشــنهای ســالهای
اخیر جهان ،بیشــک مخاطب را بــه یک نکته
کلیدی رهنمون میگردد « :نســل نوی انسانها
با ویژگیها ،شــرایط ،امکانات و اســتعدادهای
فعلی انسانی ،خود قادر به تسلط بر عالم
ذاتی و
ِ
و اســتفاده از همه ظرفیتهای آن نیست؛ و لذا،
برای قدرت یافتن بر این مهم ،ناگزیر از رجوع به
عالم ماورا و پیوند با آن است .درواقع ،در روزگار
فعلی ،اَبَرمر ِد «نیچه» یا «نابغه انســانی» ،جز در
ســایه پناه بردن به عالم ارواح ،ســحر و جادو و
هیوالهای مافوق بشــری ،بــروز و ظهور نخواهد
داشــت؛ مجموعههایی چون «نارنیــا»« ،هری
پاتر»« ،آواتار»« ،پرســی جکســون» و «اُلَمپی
هــا» ،کارخانــه هیوالهــا و ده ها نمونــه دیگر
ازایندست است« .کارخانه هیوالها» در یک نگاه
حداقلی با این فضای ترسیمشــده ،با جلوههای
بصری بــه کــودک و نوجوان مســحور شــده
تصویر میگویــد که دنیای آنها اگــر به دنیای
شــگفتانگیز موجودات غیرعادی (هیوالها) گره
نخورد و این پیوند دوطرفــه برقرار نگردد ،عم ً
ال
نســل آنها نهتنها از مواهب این ارتباط بیبهره
خواهد مانــد ،بلکه همواره از ترس و وحشــت و
فقدان ارتباط در عذاب بوده
تبعات نامطلوب این
ِ
و ضربه خواهد دید.
و اما الیه دوم این انیمیشــن بــه نظر بنده کمی
با مناســبات سياســی جهانی نســبت دارد؛ و
شــاید از الیه معنایــی اول حضــور جدیتری
داشــته باشــد .این برداشت در ســایه یک نگاه
بینامتنــی ( )Intertextualیــا بینافیلمــی
( )interanimationalقابلدرکتــر خواهــد
شــد؛ آنجا که رد نگاه انســان غربی به آنچه غیر
از دنیــای غرب اســت (دنیای شــرق و  ،)...در
انیمیشــنهایی چون «مربی اژدها» (How to
 )train your dragonاث ِر «کریس سندرس»

در «کارخانه هیوالها» ،این موجودات وحشی با
ترساندن کودکان (انســان غربی) ،انرژی تولید
میکنند .درواقع ،ترســاندن انسانهای متمدن،
کار آنهــا و انــرژی زندگی آنهاســت .حال،
از شــباهت غیرقابلانــکار ایــن کارخانه با یک
نیروگاه اتمی ،ترس هیوالها از ارتباط مســتقیم
با کــودکان انســانی ،پرچمهای قرمــز ورودی
کارخانه (که همواره نمادی از شــرق ،دولتهای
کمونیستی و یا تروریســتی بوده است) و  ...که
همگی بهصورت المانهای آشــکار ،قابل تفسیر
میباشند ،گذر نمودیم .همانطور که به دیالوگ
مستقیم دختر هیوالی صاحب هتل هیوالها در
«هتل ترانســیلوانیا» در مورد انرژی هستهای و
یا مــردم دهکده ســاختگی هیــوالی اعظم که
شبیه دهقانان ایرانی هســتند ،در آن انیمیشن
نپرداختیــم .درواقع« ،کارخانــه هیوالها» یک
سیگنال ارسالی از انســان غربی به دنیای شرق
با نمادهای اصلی آن اســت که :روابط حسنه و
دوستانه شما با ما بســیار برای شما کاربردیتر
اســت و آنچه شما خواهان آن هســتید را چند
برابر تأمین مینماید! این تفســیر ،معنای روایت
این انیمیشن است که در آن خنده بچهها برای
هیوالها بیشــتر انرژی تولید میکنــد ،تا ترس
آنها .و این هیوالها هســتند کــه برای این نفع
عظیم باید پیشقدم شوند.
در پایــان ،از نبــود فرصت الزم بــرای تحلیلی
زیباییشــناختی و مبتنی بــر ویژگیهای فرمی
این اثر که فقدان آن کام ً
ال مشــهود است پوزش
میطلبم.
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ماشین بودن یا نبودن ...مسأله این است!
نقد امنیشن «توربو»

داســتان قدیمی خرگوش و الکپشــت را یادتان
هســت؟ کــه در آن خرگــوش مغــروری با یک
الکپشت مســابقهی ســرعت میدهد و در انتها
الکپشت بااینکه در ظاهر ســرعت کمتری دارد
و تواناییهای الزم برای غلبه بــر خرگوش را هم
ندارد ،موفق میشود قبل او از خط پایان عبور کند
و نمادی باشــد از برتری پشتکار و دقت بر غرور و
سرعت و ازایندست پیامها. ...
اما تعلیق اصلی آن داســتان قدیمی بر این اساس
اســت که دو شــخصیت با تواناییهــای غیرقابل
مقایسه و کام ً
ال متضاد در مسیر قصه به رویارویی
میپردازنــد و از دل ایــن تقابــل ،جذابیت برای
شــنونده بیرون میآیــد .تقابل تنبلــی و تالش،
ســرعت و دقت ،تواضع و غــرور و از همه مهمتر

قــوی و ضعیف .خرگوش در چیــزی قوی بود که
الکپشــت در آن ضعیفترین بود .در اصطالحات
انگلیسی ،به داســتانهایی که در آنیک کاراکتر
ضعیف موفق بشــود یک کاراکتر قوی را در مورد
ضعف خــود و قدرت او شکســت دهدunder« ،
 »dogمیگویند .این را هم بد نیســت بدانید که
ریشــهی این خط داســتانی خیلی کهنتر است
و به داســتان رویارویی حضــرت داوود و جالوت
برمیگردد.
پــس اگــر بخواهیــم خــط اصلــی درام در
فیلمنامهی« »Turboرا در یک جمله بیان کنیم،
باید بگوییم :یک موجود ضعیف و ناتوان در سرعت
(حلزون) میخواهد در مهمترین مسابقهی سرعت
جهان (فرمول یک ایندیاناپولیس) شرکت کند و با
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سریعترین موجود جهان در سرعت (گای گانیل)
مسابقه دهد؛ مسابقهی سرعت!
باورپذیر اســت؟ ....نه! تخیل و رؤیاست؟....بله ،در
چه قالبی؟ ...در قالب رؤیای آمریکایي!
یعنی چه؟ یعنی به مهمترین کمپانی انیمیشــن
درون سیســتم ایاالتمتحــده ،یعنی«Dream
 »Worksگفتهانــد فیلمــی میخواهیم که در
آنیک حلزون عاشق سرعت! و بهشدت تحقیرشده
که ازقضا ،زیادی به عرفــان آمریکایی ایمان دارد،
طی یک جریان معجزهآســا ،خود حقیقی خود را
پیداکرده و برخالف خواست طبیعت (خدا) ،تقدیر
و سرنوشت و ...همه و همه ،دستبهدست هم داده
تا یک جهش بیولوژیکی در مخزن ســوخت یک
اتومبیل پرسرعت بهوسیلهی نیتروژن مایع ،رؤیای

دیرین ســرعت را به او هدیه دهــد و او به کمال
حقیقیاش کــه همانا دریافت جایزهی ســرعت
است ،ارتقا یافته و به نهایت آرزوهایش برسد.
خبرنگار :من باکســی صحبت میکنــم که از یه
رؤیای کوچیک شده رانندهی ایندی گای؟ (اشاره
دارد به رانندهی فرانسوی االصل کانادایی تبار که
اسطورهی توربو است)
توربو (جلوی صفحهی تلویزیــون) :خب ...من تو
بچگیام به خودم قول دادم که به آرزوم برســم...
سرعت برای من از غذا هم مهمتره...
توربو تبدیل به ماشین شده.
ماشین بودن یا نبودن ...مسئله این است

توربو میخواهد به آرزویش برسد .این خواستهی
زیادی نیست! اما چگونه؟
تا زمانی کــه یک حلزون اســت ،زندگی حلزونی
دارد ،مثل دیگران ،صبح بلند میشــود ،به مزرعه
گوجه میرود ،گوجههای گندیده را جدا میکند و
مثل دیگران روزشماری میکند برای شکار شدن
توســط کالغها .مثل دیگر حلزونها از انســانها
فراری است و از ماشــینها دوری میکند .زندگی
حلزونی (بخوانید س ّنتی) همین است .و تا همین
زندگی را دارد ،به قول چت (برادرش) :طبیعت در
فلسفهی خلقت حلزونها جایی برای سرعت قرار
نداده جایی برای آرزوی توربو نیست.
پس چاره چیست؟  ...ماشین شدن!...
(اگر نمیتوانی مثل ماشــینها ســریع باشی و با
آنها رقابت کنی ،دلیلش این اســت که
ماشین نیستی!)
پس سعی کن گلبولهای قرمز
خون درون قلبت را با ذرات
محرکهی نیتروژنی در
موتور خودرو عوض
کنــی (همهی
ایــن مراحل

یعنی مدرن شــدن ،صنعتی شــدن) تا برخالف
فلسفهی خلقت و طبیعت ،ســرعت را در وجودت
پیدا کنی و بعد خواهی توانســت با ســریعترین
خودروها رقابت کنی ،حتی اگر یک حلزون باشی!
چگونه کسبوکار خود را رونق دهیم

در کالسهای آموزش بازاریابی ،شــیوهی مرسوم
آن است که از مثالها و داستانهای واقعی یا الاقل
قابلباور اســتفاده میکنند تا مفاهیم بازاریابی و
اقتصاد موفق را به جوینــدگان آن آموزش دهند.
منطق ،منطق ِ«دیگران توانســتند ،پس شما هم
میتوانید» است .هرچقدر مدرس کالس در تعریف
داســتانهای جذابتر ،توانایی بیشــتری داشته
باشد ،اثر تحولی بر جویندگان ،بیشتر خواهد بود.
در انیمیشن «توربو» ،بعد از  35دقیقهی ابتدایی،
وارد فاز «کالس بازاریابی» بــا محوریت «چگونه
کسبوکار خود را
رونق دهید»

میشــویم .دو برادر به نامهای «تیتو» و «آنجلو»
که مانند توربو و چت روابط سردی دارند ،در یک
محلهی اقتصادی ،صاحب ساندویچفروشــی (تاکو
فروشی) هستند.
در همســایگی آنها مغازههایی وجــود دارند که
همگی با مشــکل اقتصادی مواجهانــد و بهنوعی
بحران اقتصادی دامنگیرشان شــده است .وجه
مشــترک همهی مغازهدارها این اســت که همه
مهاجر هستند و غیر آمریکایی! نمایندگانی از آسیا
و آمریکای جنوبی؛ آنقدر بیکارند که مســابقات
حلزونها را بهعنوان ســرگرمی برای خود به راه
انداختهاند .کمکــم این حس بــ ه بیننده منتقل
میشود که شــرایط بحران اقتصادی در محلهی
«تیتو» و دوســتانش را باعظمت و رونق و شکوه
«ایندیانــا پولیس» مقایســه کند .از اینجاســت
که منطق عوض میشــود و راهحــل برونرفت از
بحران اقتصادی ،هجرت کردن از جهان ســوم به
ایندیاناپولیس عنوان میشــود .تیتو و دوستانش
با برداشــتن (دزدیــدن) پسانداز آنجلــو (برادر
تیتو) طبق خط داســتانی و بر مبنــای اعتقاد به
التاری (قرعهکشــی شانسی برای ســفر مجانی
و زندگی در آمریکا) خود را به مســابقات سرعت
میرسانند .حجم اینهمه رویداد دنبالهدار در روند
انیمیشن «توربو» نمیتواند اتفاقی باشد .ازاینرو
داســتان «توربو» بیش از آنکه منطق دراماتیک
داشــته باشــد ،رویکردی اقناعی برای مخاطبان
جهانسومی و کشــورهای درحالتوســعه دارد،
فرقی نمیکند کــودکان تماشــایش میکنند یا
بزرگساالن ،مهم پیام مهاجرت است .مهاجرت از
سنت به پستمدرنیته!
توربو :یا خطر کن ،یا همهچیز رو از دست بده!

انیمیشن
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نقدی بر تبلیغات صدا و سیما

بخش دوم

حسین قربانیزاد شیران

به بهانه ایــن عنوان ،مقدمتــا ً در نوشــتار پیش چنین گفتیــم که تبلیغات اصــوالً «هزار
مرکب» اســت و «هر دم یکشــکل»! همه خواه اســت و همهگیر! دنیا بــا تمام هیبت و
حیثیتش ،یکپارچه زیر پای او رها گشته است و او بیمالحظه و بیپروا ،یک تاخت بر پیکر
آن میتــازد! از باب حضورش نه حریم میشناســد و نــه روز و نه شــب! هرجا که دلش
بخواهد سر میکشد و از هرجا که بخواهد سر درمیآورد!
اکنون جای آن اســت که از خود بپرســیم واقعا ً هدف از نشــر اینهمه تبلیغات چیست و
اصوالً چه چیز باعث شــده اســت این پدیده تا بدین ح ّد گســترش یابد و در کوتاهمدت دنیا
را به تســخیر خویش درآورد و اینگونه بر اذهان بشــر مســتولی گــردد؟ درواقع ،از این
باب میخواهیم به آسیبشناســی جامعهشــناختی نحوه تأثیر و نیز آثــار تبلیغات بر جامعه
بپردازیم .همچنان که پیشتر هم اشارهکردهایم ،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
حوزههای دگر و رسانههای دگر.

عمومیت تلویزیون
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عمومیت در عمومیت

اما در کنــار این عمومیت و در بســتر آن ،ما
با عمومیت دیگــری هم مواجهیم که مشــخص ًا
موضوع بحث ما را تشــکیل میدهد و آن پخش
گسترده «تبلیغات» می باشد-آنچه که ما اغلب به
لطف تالشهای شبانهروزی صداوسیما بیشتر بنام
«پیامهای بازرگانی» اش میشناسیم!
ایــن عمومیت ازآنجاکه بســته بــه عمومیت
دیگــری اســت ،میتوانــد «عمومیــت تالی یا
تبعی یا وابســته» و یا ک ً
ال نوعــی «عمومیت در
عمومیت» قلمداد شــود! ایــن عمومیت ،اگرچه

تلویزیون

شــاید طرح این موضوع در چهل پنجاه سال
پیش اص ً
ال موضوعیت نداشت؛ چه در همین ایران
ما نهفقط تلویزیون ،بلکه ســایر ابزارهای ارتباطی
که اکنون در ســطحی جهانگیر مطرح هســتند،
یا عمومیت نداشــتند و یا اصــ ً
ا وجود خارجی
نداشــتند! اما حاال دیگر تصور اینکه در شــهر یا
حتی روســتا خانهای بدون تلویزیون پیدا شــود،
واقع ًا دشوار است! خوشبختانه یا بدبختانه ،اکنون
دیگر شــرایط و مناســبات اجتماعی طوری رقم
خورده است که مردم ،شده از نان شبشان میزنند،
اما هــر طور که هســت یک دســتگاه تلویزیون
حداقل برای اســتفاده بچههایشــان تهیه میکنند
و با عــ ّزت و احترام فراوان ،گوشــهای در صدر
خانهشان مینشانند!
عمومیت تلویزیون بهعنوان یک ابزار ارتباطاتی
و اهمیــت چندبعــدی آن بهعنوان یک رســانه
تودهای ،دیگر چیزی نیســت که بر کسی پوشیده
باشد؛ بیهیچ شــبههای امروزه تلویزیون در میان
رســانهها ،مقام و موقعیت برجســته و بینظیری
دارد و تحقیق ًا در میان اقشار مختلف جامعه نیز از
ارجوقرب فوقالعادهای 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 میگذرانند!
هرروز طیف وســیعی از مخاطبــان  -از کودک
بگیرید تا بزرگسال -هرکدام با عالئق و سالیق

گوناگون ،ســاعاتی چند در پای تلویزیون بست
مینشینند و برنامههای آن را دنبال میکنند!
البتــه این امر ،یعنی ارتباط بــا تلویزیون ،تنها
محدود به خانه نمیشــود ،بلکه در میهمانی ،در
ســفر ،در ترمینال ،در فرودگاه ،در فروشگاه ،در
رســتوران در بانک و تازگیها 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» تودهای و
این «دربرگیرندگی» وســیع ،بیانگــر «عمومیت»
بیرقیب تلویزیون در جامعه است و این عمومیت
درواقع ،یک نــوع «امتیاز اجتماعی» ویژه اســت
برای تلویزیون نســبت به سایر رسانهها که طیف
بهمراتب محدودی از مخاطبان را دربرمیگیرند!

تلویزیون
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از دربرگیرندگی الزم برخوردار اســت -چون با
عمومیت تلویزیون پیوند خورده است ،اما چندان
از خواهندگــی عمومی برخوردار نیســت؛ یعنی
اینگونه نیست که مردم برای دیدن تبلیغات پای
تلویزیون بنشینند ،بلکه ناگزیر البهالی برنامههای
مختلفی که از آن پخش میشــود ،بــا مراتبی از
تحمل و ســازگاری ،دقایقی چند به دیدن آن نیز
تن درمی دهند!
ازایــنرو این عمومیت درواقــع ،بهصورت
«پیوســتی و تحمیلی» با مخاطبــان ارتباط برقرار
میکند! نمونههایی از این نوع در جامعه بســیار
اســت؛ همانگونه که شما مجبورید برای مصرف
روزانه خانوادهتان شــیر یارانــهای بخرید ،اما در
کنارش ،تحمی ً
ال به شــما پنیر خامهای یا هر چیز
دیگری هم فروخته میشــود .در مورد برنامههای
تلویزیــون هم همینطور اســت؛ شــما خواهان
برنامههای آموزنــده و ســرگرمکننده تلویزیون
هســتید ،ازاینرو هرگاه که فرصت میکنید ،پای
دیدن آنها مینشــینید؛ از آنطرف ،تلویزیون هم
در هر فرصتی که پیدا بکند ،چــه ا ّول و چه آخر
کرات میا ِن برنامههایی که میداند شــما
و چه به ّ
طالب آنها هســتید و پای دیدنش نشســتهاید،
پیوسته به پخش پیامهای بازرگانی اقدام مینماید
و شما بهعنوان یک اصل جاافتاده و معمول برای
آنکه بتوانیــد برنامه موردنظر خودتان را تماشــا
کنید ،اینگونه مجبور میشــوید از سنگالخهایی

که مدام پیش پای چشمانتان میچینند ،عبور کنید!
اين بيان روشــن آن تصوري اســت كه اغلب از
ديدن پیامهای بازرگاني به آدم دست میدهد!
این روال نهفقط در صداوسیمای ما که در تمام
رسانههاي جهان ،معمول گشته است؛ همچنان که
در بخش پیشین گفتیم ،این دیگر پدیدهای جهانی
اســت و اینجاوآنجا ندارد؛ اتفاق ًا درجاهای دیگر،
بسی بیشــتر ازآنچه در صداوســیمای ما معمول
اســت به چشــم میخورد و ازنظر محتوايي هم،
انصاف ًا در كشــور ما اين پديده بــا محدودیتها
و کنترلهای زيادي مواجه اســت؛ اما هنوز آنچه
تحت عنوان پیامهــای بازرگاني از صداوســیما
پخش میشــود ،ازنظر محتوايي و شكل نماديني
كه در قالب آن ارائه میشــود ،جاي بحث دارد؛
اهميت اين بحث هم در این اســت كه در اينجا
پاي صداوسیما در ميان اســت؛ رسانهای ملی كه
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 كه گفتيم
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 میگیرند!
حال اگر آن پیام بارها و بارها پخش شود چطور؟
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و اگر آن پیام احیان ًا حاوی تأثیرات سوء بر جامعه
باشــد چطور؟ اهمیت موضوع دوچندان میشود
وقتیکه در نظر داشته باشــیم که گیرندگان پیام،
هرگز همپا و همگون و هم نواخت نیستند؛ بلکه
ما در عمل با تودهای 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
ارزشها و آدابورسوم و سالیق و عالیق خاص
خودشان را دارا میباشند و با تمام یکسانسازیها
و جهانیشدنها ،هركدام بهنوعی دگر میاندیشند.
اینجاست که باید قدری تأملکنیم و بر اهمیت
موضوع خوب بیندیشیم .عمومیت تلویزیون و هر
آنچه به پشتوانه این عمومیت از آن پخش میشود،
هرگز مسئلهای کوچک و کماهمیت نیست؛ چراکه
تلویزیون رســانهای تودهای است و تودهای عمل
میکند و تــودهای هم اثر میگــذارد! هرگز نباید
فراموش کرد که با این عمومیت ،مردم در سرتاسر
کشــور بلکه جهان ،شــبکه وار به هــم مربوط
میشــوند و در برابر هر پیامی کــه از آن پخش
میشــود ،تودهای از مخاطبان را شکل میدهند و
تودهای از کنشهــا و واکنشها را پدید میآورند
و با بحثهــا و نقدها و تفســیرهایی کــه ارائه
میدهند ،فضای ذهنی مشترکی به وجود میآورند
و بهانحاءمختلف بر افکار عمومی تأثیر میگذارند
و درنهایتُ ،مســبّبات تغییرات و دگرگونیهای
اجتماعی ریز و درشتی را در بستر جامعه به وجود

میآورند .اما ازآنجاکه بازخورد بســیار کمتری از
این فعلوانفعاالت توســط فرســتندگان دریافت
میشــود ،انگار که توجه کمتری هم به این ابعاد
معطوف میگردد.

تعامل رسانهای

معضل عمومی ما ایرانیان

آن معضــل عمومــی و تقریبــ ًا صعبالعالج
این اســت که متأســفانه «ســرزبا ِن ما ایرانیان،
چندان گزارشــگر احوال اندرونمان نیست!» هزار
گونه میاندیشــیم و یکگونه ســخن میگوییم!
عجــب اینکه یکگونــه همســخن میگوییم و
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ابعاد موضوع

عنــوان «پیامهــای بازرگانــی» در راســتای
اهداف این بخــش ،خود گویاتــر از عنوان کلی
«تبلیغات» میباشــد ،چه دو جــزء آن (یعنی پیام
 +بازرگانــی) حداقل دو بعد از قضیه را روشــن
میسازند؛ نخســت اینکه ما ماهیت ًا با «پیام» روبرو
هســتیم؛ بهطورمعمول مفهوم پیــام ،دیگر برای
همه روشن اســت؛ این مفهوم اصوالً دربرگیرنده
چهارعنصر فرســتنده ،گیرنده ،محتوا و وســیله
میباشد؛ ازآنجاکه وسیله ارتباطی ما در این بحث

تلویزیون

برخالف ارتباطات ســنتی کــه اغلب از نوع
«تعامــات رودررو و مســتقیم» بــود و طرفین
از «اشــتراک مکانی -زمانی» برخــوردار بودند،
بهنحویکه فرستنده و گیرنده پیام هر دو بهصورت
همزمان در یک مکان حضور داشتند و با مشاهده
یکدیگر و با شــناختی کافی از هــم بهاصطالح
تمام وجــه ،وارد تعامل با یکدیگر میشــدند و
عکسالعمــل و بازخورد رفتار خــود را هم آن ًا و
عین ًا مشاهده و دریافت میکردند .اکنون بهواسطه
توسعه و تکامل ارتباطات دوربُرد ،در عمل بافت
فرستنده از بافت گیرنده جدا گشته است.
در ارتباط تلویزیونی که نوعی تعامل رسانهای
با دربرگیرندگی تودهای اســت ،هرگز شــناخت
فرســتندگان از گیرندگان کامل نیست ،بلکه کلی
اســت؛ یعنی که پیامهــا با تصــوری عمومی از
مخاطبان پخــش میگردد و نه با شــناختهایی
جزئی و شخصی از دریافتکنندگان؛ عکسالعمل
مخاطبــان و درواقع ،بازخــورد پیامها هم جز در
«مواردی خاص آنهم با ابزارهایی محدود» عموم ًا
از چشم فرســتندگان دور میمانند! روشنتر اگر
بگوییم ،مــا در مورد تلویزیون بــا نوعی «ارتباط
یکطرفه» مواجه هســتیم؛ فلــذا اوضاعواحوال
دریافتکننــدگان آن چنانکــه بایدوشــاید برای
فرستندگان معلوم نمیگردد!
اگرچــه در مــواردی قــرار فرســتندگان بر
رصــد اوضاعواحوال گیرندگان اســت ،اما با آن
ســازوکارهایی که در عمل معمول است ،چندان
به صحت و سالمت و عمومیت دادهها نمیتوان
یقین داشــت؛ آن دوربینهــا و میکروفونهایی
که به میان مردم میروند ،چندان بیانگر راســتین
اوضــاع نمیباشــند و یافتههایشــان قابلتعمیم
بهکل نمیباشــد؛ به دو دلیل مشــخص که یکی
بدین سو و دیگری بدان ســو مربوط است؛ اول
اینکه ،بههرحال این مصاحبهها و نظرســنجیها
از جانب خود صداوســیما انجام میپذیرند؛ فلذا
آن یکطرفگی همچنان پابرجا باقی میماند؛ دوم
اینکه یک معضل عمومی و تقریب ًا صعبالعالجی
در نزد ما ایرانیان وجــود دارد که کموبیش پیش
پای هر پژوهشگری و نظرسنجی باقدرت قد علم
میکند و کمتر مجال آن میدهد که یافتهای بتواند
از سایه سنگین و بلند آن جان سالم بدر ببرد!

هزار نوع عمل میکنیم! در یک چنین شــرایطی،
بسیار ســخت است که شــما بتوانید با مراتبی از
صحت و صلح و ســامت به ُکنه یک مطلب یا
واقعهای پی ببرید! ازاینرو ،اگر هم دوربین شــما
مصلحتاندیش نباشد ،کافی است آن را به سمت
منِ هزار نوع اندیش بگردانید و میکروفو ِن انشاءهلل
حقیقتیابتان را پیش دهان هزار آوای من بگیرید
تا ببینید که چگونه ســرزبا ِن من ،بالفاصله بكار
میافتــد و آن هزار در هزار مــن ،بالفاصله یکی
میگردد و آنیکی هم ازقضا همانی میشــود که
شــما میخواهید یا همه از همه میخواهند و یا
همه باهم میگویند!
با این «میکروفــون گرفتگی و دوربین زدگی»
چطور میخواهید و یا میتوانید از احوال راستین
تــوده هزاراندیش و هــزارآوای مــردم در مورد
یکچیز و یا هر چیز باخبر شــوید؟! ضمن اینکه
همیشه شــرایط و اوضاع و احوالی هم هست که
میتوانــد ک ً
ال از تصور و تحلیل افــراد یا معدود
مصاحبهشوندگان به دور باشد؛ اینجاست که پای
تخصص و متخصصین هر امری پیش میآید .مث ً
ال
بیماری اگرچه در نزد بیمار اســت و اوســت که
درواقع با آن سخت درگیر است و مستقیم ًا آن را
تجربه میکند ،اما این تنها پزشک مربوطه است که
میداند چگونه میبایــد 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 بررســیهای علمی
است ،آنهم از ابعاد گوناگون و نهفقط ازنقطهنظر
عامالن ،بلکــه عالمان و محققان هــر امر! جامعه
شناســان هم بنا به تعهد و تخصــص و وظیفهای
که بــر عهدهدارند ،الجرم «واقعیــت» هر چیز را
در ارتباط باکلیت جامعه در نظر میگیرند و نه با
هزار بار در هم شکستن و بازآرایی آن با منافع و
معایش گروه یا صنف یا سازمانی خاص! ما مسلم ًا
هرگز این آموخته را دســتکم نمیگیریم که «در
کل ،هرچه به نفع جامعه اســت ،در عمل به نفع
همه اســت!» درواقع ،آنچه برای ما مهم اســت،
صلح و صالح و ســامت کلیت جامعه است با
تمام افراد اندرونیاش؛ و نه ثروت و ســعادت و
مصلحت قشر یا گروهی خاص!
در این راســتا ،اصوالً میزان تأثیــر و تأثراتی
که هر پدیــدهای در ارتباط باکلیــت جامعه و یا
پدیدههای جامعوی دیگــر میپذیرد و یا از خود
بجای میگذارد موردتوجه و بحث و بررسی قرار
میگیرد؛ پدیــده عالمگیر «تبلیغــات» یا به همان
عنوان مصطلحش «پیامهای بازرگانی» هم از این
قاعده مستثنا نیســت .جامعه به اشکال گوناگون
بهطور 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
میکند ،سخن بگوییم.

کم و کیف موضوع

موضــوع بحث بهخوبی معــرف حضور همه
است و نیازی به مســتندات آماری نیست تا مث ً
ال
روشن ســازیم که در یک شــبانهروز ،تبلیغات
صداوســیما چه مقدار اســت و چنــد درصد از
برنامههایش را شامل میشــود و در چه ساعاتی
اوج میگیرد و یا مث ً
ال ازنظر محتوایی ســهم انواع
تبلیغات پخششده را مشخص کرده و بهصورت
جدول و نمودار دستهبندی کرده و رتبهبندی کنیم؛
چراکه برخالف اغلب سنجشگریهای اجتماعی،
موضوع ســنجش ،خود ســخت به جلوه گری
مشغول است و روشن و آشکار حتی ثانیههایش
هم قابل احصاء و آشکارســازی اســت ،چراکه
اساسش بر همین منوال اســت؛ اما بهحکم آنکه
برای همه امری روشــن و نمایان است و درواقع،
دیگر بهنوعی 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 میکنیم!
پاســخ یک فرد عادی حتی یــک بچه به این
سؤال که «تلویزیون هرروز چه چیزهایی را تبلیغ
میکند؟» کموبیش اساس و اســباب بحث ما را
کرات
فراهم میســازد! روزی نیست که در آن به ّ
تبلیغاتی از بانکها و مؤسسات مالی از صداوسیما
روی آنتن نــرود! در کنار این جزء ثابت ،تبلیغات
دیگری هم کموبیش از ثبات نسبی برخوردارند؛
تبلیغات فــراوان صنایــع غذایی کــه عموم ًا در
چیپس و پفک و نوشــیدنیهای خنک و بستنی و
ترشــی و زیتون و از این قبیل خالصه میشوند،
تبلیغات لوازم بهداشــتی و آرایشــی اگرچه بند
دومش با محدودیتهایی مواجه اســت ،تبلیغات
لوازمخانگــی و لــوازم الکترونیکــی و مصالح
ســاختمانی و صنایع خودرو و لوازمیدکی و بیمه
و فیلمهای سینمایی و  ...پیامهایی هستند که من و
شما هرروز خدا -چه بخواهیم ،چه نخواهیم -از
طریق رادیو و تلویزیون میشنویم و میبینیم!
ایــن پیامهــا اگرچــه عموم ًا تحــت عنوان
پیامهای بازرگانــی پخش میشــوند و در اصل
ماهیتی اقتصادی دارند ،اما این تنها یک بُعد قضیه
است و ضرورت ًا الزم اســت که از ابعاد دیگر هم
موردبحث و بررسی قرار بگیرند .آن هدفی هم که
این نوشتارها در راستای آن پیش میروند درواقع،
معطوف به همین ابعاد است.

تلویزیون
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یک رسانه میباشــد ،فلذا اطالق عنوان «پیامهای
رسانهای» نیز خود روشنگر بعدی از ماجرا خواهد
بود.
ایــن پیام رســانهای ،دســتکم از ســه نظر
قابلبحث و بررســی میباشــد -1 :اقتصادی -2
اجتماعی و  -3فرهنگــی؛ در اقتصادی بودن این
پیامها که هیچ شکی نیست؛ جزء دوم عنوان یعنی
کلمه «بازرگانــی» ،خود مؤید امر اســت؛ نیازی
بهتصریح و تنقیح هم نیســت کــه در وهله اول،
پیامهــای بازرگانی آن دســته از تبلیغات تجاری
هســتند که با مطامع اقتصادی مشخص از سوی
مراجعی خاص از رسانه پخش میشوند.

اما درعینحال ،ازآنجاکه این پیامها بهصورت
گسترده در راســتای برقراری ارتباط مؤثر با توده
فراگیر مخاطبان در سطح جامعه پخش میشوند،
ذاتــ ًا «پیامهای اجتماعــی» هســتند و ازآنجاکه
مســتقیم ًا ذهن مخاطب را هدف قرار میدهند و
بهنوعی درصدد تأثیر و بهتبع آن تغییر و در اصل
تحمیل رفتاری معین در جامعه برمیآیند ،مضاف ًا
«پیامهای فرهنگی» نيز میباشند!
بنابرایــن ،نباید اینگونه تصــور کنیم که یک
پیام بازرگانی تنها یک پیــام بازرگانی یا اقتصادی
است! پیامی که از رسانهای تودهای برای مخاطبانی
عام منتشــر میشــود ،یک پدیدهای واقعی و یک
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رفتــار اجتماعی کامل اســت با پنــدار ،گفتار و
کرداری معیــن! ازاینجهت ،ما بــا پدیدهای الگو
دار و مشــخص روبرو هســتیم کــه همانند هر
پدیده اجتماعــی دیگری باید از ابعــاد گوناگون
مورد تجزیهوتحلیل قرار بگیرد .قاعدت ًا در زندگی
اجتماعی نبایــد هیــچ پدیــدهای را از یک بعد
در نظر گرفــت؛ اص ً
ال هیچ پدیــده یکبعدی در
جامعه وجود ندارد؛ وقتی حتــی رفتار یک فرد با
خودش هم تکبعدی نیســت و اصوالً نمیتواند
هم باشــد چطور رفتار جمعی بــا جمعی دیگر با
این گســتردگی و عمومیت میتوانــد تکبعدی
باشــد! آنهم در عصر پررمزوراز حاضر که عصر

ســلطه بیوقفه ارتباطــات «نمادیــن» و طغیان
بیچونوچرای «ایدئولوژی»هاست!
هیچ یادم نمیرود گفتــار و در حقیقت پیام
آن دوســت فرهیخته و محجوب سالهای 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 ســالها خداوند هدایتش
کرده باشــد) میگفت :من نیز چون تو با زنان و
دختران غریبه سالم میگویم ،اما میان سالم من و
تو تفاوت از زمین تا آسمان است! پرسيد :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 میکنم؛ این سالم
من یعنی که خواهرم! «حداقل» از جانب من شما
در امنیت کامل هستید!
آری ،آن هردو در یک کلمه ســام میگفتند،
اما ســام 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 اين عموميت میتواند صرف ًا یک
پیام بازرگانی و اقتصادی باشد و هیچ پیام دیگری
برای مخاطبان بیشمارش نداشــته باشد! این آن
نکته ایســت که به نظر من توجــه چندانی به آن
نمیشــود چون تفاوت چندانی در عمل مشاهده
نمیشود!

نظارت رسانهای

ابعاد «عزیز داشته» و ابعاد «غریب انگاشته»

در ارتباط با مسئله فوق نمیتوانم تصور خود
را نگفته بگذارم و بگــذرم و آن اینکه در كل در
ِ
مختلف همســنگ
حوزه عمومي جامعه به ابعاد
هم،بها داده نمیشــود (منظورم در عمل اســت
و نه در حرف)؛ بهطوریکه برخــي زياده از حد
موردتوجه قرار میگیرنــد و برخي زياده از حد،
مورد غفلت واقع میشوند؛ مث ً
ال در اين ميان ،ابعاد
مذهبي و سياســي و انقالبي بســی «عزیز داشته»
و محترم انگاشــته میشــوند و در مقابــل ،ابعاد
اجتماعي و فرهنگي بســیار «غریب انگاشــته» و
مهجور داشته میشوند! بُعد اقتصادي هم كه جاي
خاص خود را دارد و از وضعيت بينابيني ویژهای
برخوردار است؛ آنگونه که در عمل ،همه آواره و
دربند آناند اما در ظاهــر ،اغلب اینگونه وانمود
مي كنند كه اين بعد در برابــر ابعاد دیگر چندان
برايشان مهم نيست! 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 پایههای یک میز میماند؛
بدیهی است که با این وضعیت نه خود میز پایدار
میماند و نه آنچه بر روی آن گذاشتهشــده است!
درک این نکتــه هرگز دشــوار نمینماید که این
ِ
وضعیت «لرزش اندر لرزش» همیشــه مسئلهساز
خواهد بود و دراینارتباط حفظ پایداری هر آنچه
مهم و حياتي هم انگاشته شود ،اگر هم غیرممکن
نباشد ،توان زیادی خواهد برد! ابعاد یک موضوع
بسان پایههای میز میباشــند؛ همپایی و همسانی
آنها اســتقرار اصولی آن و هر آنچه بر آن استوار
است را ممکن خواهد ساخت وگرنه حتی با یک
پای لنگ هم همهچیز در معرض لرزش و لغزش
و افتادگی خواهد بود.
با اين تصور و اســتنباط اســت که ریشه اين
حقيقت كه «اعم و اهم مســائل جامعوی کشــور
از نوع اجتماعی و فرهنگی هســتند» را در مسئله
فوق یعنی کمبها دادن به ابعاد اجتماعی و فرهنگی
مســائل جامعوی میدانم و در این راستا ،از وقتي
هم كــه در اين حوزه بــه انديشــيدن و قلمزدن
پرداختهام ،همچنان بر ســر اين باور ایستادهام كه
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بدیهی است که بر امر تولید و پخش پیامهای
بازرگانی از رسانهای همچون رسانه ملی باید که
نظارت ویژهای اعمال شــود که طبع ًا هم میشود؛
چه امکان ندارد در این سطح عالی با این عمومیت
بیرقیب به عاقبت امری اندیشه نشود؛ اما به نظر
میرســد که در این نظارتها و بازبینیها تنها و
درواقــع الزام ًا بــه «ارزشهــای دینی-انقالبی»
بهعنــوان خطوط قرمز نظام توجه میشــود و در
عمل ،آنگونه که شایســته جامعــه در حال گذار
و لبریز از مســائل جامعوی ایران است به «ابعاد
فرهنگی و اجتماعی و نهايت ًا انســانی» کار توجه
شــاياني نمیشــود! این را از این باب میگویم
که متأســفانه آیتمهایــی در تبلیغات منتشــره از
صداوسیما به چشم میخورد که بسي امر نظارت
كامل در این ابعاد را زیر سؤال میبرد!
بر این منوال ،کلیت ماجرا از دو حالت خارج
نیست؛ یا توجه به اين ابعاد در دستور كار نيست
و این یعنی کم و کیــف کار ازاینجهت بهجایی
برنمیخــورد و یا اینکه توجه کافــی بدان چه از
رســانه پخش میشــود ،مبذول نمیگردد و این
هردو ،امری غریــب مینماید! اگر بــر این ابعاد
نظارتی هســت پس اینگونه چرا؟ و اگر نیست
چرا نیست؟!
در این میان نکتهای که در قالب فرض مطرح
اســت و حتي تصورش هم بسی ناراحتکننده و
آزاردهنده است ،این اســت که مبادا تصور شود

كه کم و کیف کار یا کموبیــش آن از این جهات
ِ
ناصواب
به کســی یا بجایی برنمیخورد! این نوع
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 میدهد و این
به نظر نگارنده که در حوزه جامعه شناســی قلم
میزند ،مســلم ًا 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
میسازند!

«اگر در هیبت حیات بلند جامعه لرزشی هست که
هست از لنگی این دو پای چالق است که هست!»
كو مراقبي و مدافعي بر اين 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 نمیرود و اگر هم به هر دلیل در َر َود،
آن دیگریها ســخت و سفت و ســریع بجایش
میآورند و این عبرتی میشــود برای دیگران تا
نيك بدانند كه در ارتباط با این امور همیشــه باید
حواسشــان جمع باشــد! اما ابعاد غریب انگاشته
چندان از موهبت چنین سازوکارهایی برخوردار
نیســتند! يعني كه این ابعاد ،مالزمان و مراقبان و
مدافعان مشخص و پروپاقرصی در جامعه ندارند
حداقل بدان قــدرت و ق ّوتی کــه در ابعاد عزیز
داشــته وجود دارد! و باز تأکید میکنم كه این را
در عمــل میگویم و نه در حــرف! چه مالك در
کموبیش عمل اســت وگرنه حرف را کموبیشش
حساب نيست!
اگر یادتان باشــد ،در همین اواخر يک آگهی
از تلویزیون پخش میشــد که در آن اسم منادای
«حســن» تکیهکالم گویندگانش بود؛ آنطور که
گفته شــد بر این تبلیغ در صحــن علنی مجلس
چنین انتقاد شــد و تذکر رفت کــه این کلمه نام
مبارکی است و نباید اینگونه با مایه طنز و فکاهی
به همآمیخته شــود؛ این مســئله بهروشنی عمق
حساســیت و توجه ویژهبر ابعاد عزیز داشــته را
نشان میدهد؛ بسیار خوب! حاال چرا نباید کسی
یا کسانی و یا نه ،نهاد مشخصی در جامعه باشد تا
همینگونه با دقت و حساسیت بر ابعاد اجتماعی
و فرهنگی امور جامعه هم توجه و تأکید داشــته
باشد؟!
چرا وقتی در تبلیغی چنان میبینیم که انسانی
را پای به دســت آوردن یک فــرآورده غذایی یا
هر چیز قطع ًا ما ّدی دیگری بهطــور نمادين نفله
میکنند ،هیچ در فضاي عمومی جامعه آب از آب
تکان نمیخورد و هیچ صــداي اعتراضی از کس
برنمیخیزد؟! آیا اســاس و پایه هر آنچه اینک بر
ارزش و اهمیت واالی آن اســتناد میکنیم در کل
وابســته به مفهوم و ارزش همین انسان نیست که
اینگونه در قالب تبلیغی به طنز گرفته میشود؟!
بدیهی اســت كه هيچ برنامهای به روی آنتن
فرستاده نمیشود ،مگر آنكه پیشتر از هفتخان
بازبینی و تصدیق و تأیید گذشــته و مجوز پخش
گرفته باشــد؛ بر این اســاس هرگاه مسئلهای در
آگهیها مشــاهده شــد آيا جای آن ندارد چنین
انگاشته شــود كه يا اين مسئله ازنظر نظارتي مهم
نبوده است و يا اينكه عمدي و سهوي در كار بوده
است كه آنگونه از صافي بازبینها گذشته است؟!
البته چنین مــوارد نقضي در رابطه بــا ابعاد عزیز
داشته بندرت اتفاق میافتد؛ چه هم نظارت دقیق
بر این ابعاد بسته میشــود و هم تصور بازخورد
تندوتیز آن مانــع وقوع هرگونه عمد و ســهوی
در فضای عمومــی جامعه میشــود و اين البته
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برمیگردد به حساسیت ویژهای كه در این ابعاد در
بطن جامعه موج میزند.
اما در مورد ابعاد غریب انگاشــته چطور؟ كم
نبوده است آیتمهای مورددار -ازنظر اجتماعي و
فرهنگي -كه به هر شكل از زير ذرهبین بازبینها
درگذشته و در ابعاد وسيع در جامعه پخش گشته
است! ما در ادامه با اشــاره به برخي از اين موارد
نقض ،قضاوت نهايي را در این خصوص به خود
خوانندگان ذیشعور محول میکنیم!
نمونه نخست :جانها فدای زیتون!
من از شــما خواننده محترم میپرســم که به
نظر شــما آن «آگهی پرش خلبان از هواپیمایش»
به بیــرون آنهم به دنبال یک بســته «زیتون فالن
شرکت» که این روزها بهتناوب از تلویزیون پخش
میشود ،اساســ ًا پیامش به مخاطب چه میتواند
باشد؟ یا نه ،پرش یک فرد از باالی ساختمانی بلند
به پایین برای گرفتن فرآوردهای دیگر از شــرکتی
دیگر را و یا موارد مشابهی از این قبيل را که البد
بسیار دیدهاید و شنیدهاید عموم ًا و خصوص ًا واجد
چه پیام یا پیامهایی برای بینندگان میدانید؟

بازشناسی ابعاد پیام

تلویزیون

صرفنظر از ابعاد دیگری که نمیخواهیم پای
آنها را در این بحث بازکنیــم یک پیام بازرگانی
را حداقل از ســه بعد «اقتصــادی و اجتماعی و
فرهنگــی» میتوانیم 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 مایههایــی از هنر
بهانحاءمختلف 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 مسلم ًا از تندی و تیزی
تج ّلی آن «پشت خوابیده» میکاهد!
اما نکته خود همینجاست! وقتیکه این مطامع
اقتصادی در صنعت تبلیغات در اشکال گوناگون
با هنر مدرن (و نــه الزام ًا هنر فاخــر) همآمیخته
میشــود ،تا مطابق «اصــول پارتویــی» -که در
بخش اول صحبتش را کردیم -در قالب تقاضایی
تعدیلیافته و منطقی و خوشایند با مراتبی از تکرار
به مخاطبان عرضه شود ،دیگر به اینکه این قالب
نمادین ممکن است واجد ابعاد و پیامهای دیگری
هم برای بیننده باشد ،توجه چندانی نمیشود! این
دقیق ًا همان موضوعی اســت که در این نوشتارها
محور اصلی بحث ما را تشکیل میدهد.

پیام در پیام

در مورد آگهی فوق پیام اول و اصلی آن به بیننده
در مرحله نخست چیست؟ مســلم ًا تبلیغ زیتون!
(البته زیتــون را از باب مثال میگویــم و درواقع
نماینده ســایر چیزها میگیرم 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 میشود و مطابق ســنتی که بههرحال باب
شده است در هالهای از طنز و هنر آمیخته میشود
و بهصورت نمادین در قالب «رفتاری معین» (مث ً
ال
در اینجا پرش غیر منتظر خلبان از هواپیما) نمایش
داده میشود ،خواسته یا ناخواسته پیامش تعابیر و
تفاســیر دیگری هم به خود میگیرد؛ بهعنوانمثال
شما میتوانید پیام فوق را اینگونه در نظر بگیرید
که« :آهای مردم! این زیتون دیگر آن زیتونی نیست
که شــما تا دیروز میشــناختید و میخریدید و
میخوردید! این زیتون حــاال دیگر آنقدر 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 رســم ًا نشــان میدهد! حال اگر کســی پیام
شناســانه به کدگشــایی آن بپردازد و کارشناسانه
در ابعاد مختلف آن غوص نماید ،ممکن اســت
برداشتهای دیگری هم از آن ارائه دهد که اص ً
ال
جزو اهداف ســازندگانش نبوده اســت و حتی
روحشان هم از آن خبر نداشته است!
مثــ ً
ا اگر کســی از بعد انســانی بــه تحلیل
محتوای این آگهی بپردازد ،آنگاهکه ببیند کسی در
آن خود را به دنبال یک بســته زیتــون از هواپیما
به بیرون پرت میکند -آنهــم بدون چتر نجات
که اگر میبود حداقل نیمی از آهوافســوس مرا با
خود فرومیبرد ،ممکن اســت به این برداشت از
موضوع برسد که درواقع در «میدان تالقی و تقابل
ارزشها» ،این زیتون نیســت که بر ارزشش بسی
افزودهشده ،بلکه این انسان است که روزبهروز از
ارزش افتاده و بازهم میافتد! در این صورت ،وی
مجاز اســت که پیام آگهی را اینگونه تفسیر کند:
«ای انســان! تو دیگر آنقدر از ارزش افتادهای که
میتوانی جانت را پای یک بســته زیتون یا امثال
آنهم فدا کنی؟!»
نمونــه دوم :نصیحــت خردســاالن و تربیــت
بزرگساالن!
بیگمان ایــن آگهی را هم دیدهاید که یک بچه
کوچولو که چهبســا هنوز شستن صورت خود را
هم نیک نیاموخته اســت ،یک پیرمــرد  -درواقع
بزرگ خانواده و بلکه خاندانش -را سر سفره راه
نمیدهد ،چراکه اول باید برود دســتهایش را با
«فالن مایع دستشویی» بشــوید و بعد سر سفره
حاضر شود!
در تجزیهوتحلیل اجتماعی و فرهنگی اینیکی
چه میتــوان گفت؟! آیا پیام ایــن آگهی -حال با
فرض صحیح بودنش ،فقط این است که :ای مردم!
این مایع دستشویی بهتر از موارد مشابهی است
که تابهحــال بکار بردهاید! پس بشــتابید و از هم
سبقت بگیرید و تا میتوانید از این مایع خریداری
کنید!؟ آیا غیرازاین پیام تجــاری -اقتصادی هیچ
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مضمون دیگــری ندارد؟ مث ً
ال اینکــه در محتوای
آنیک بچه به بزرگترش دستور میدهد و رفتار
غیربهداشــتی و نابهنجار او را یادآور میشــود!
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 بزرگســال نماد آنکسی باشد که هنوز
یاد نگرفته اســت پیش از صرف غذا دستهایش
را بشــوید؟! آیا حقیقت ًا این بزرگان و پیرمردان و
سالمندان ما هستند که نیاز به آموزش و بازآموزی
و تربیت شــدن دارند؟! آیا آنها خــود نماد بارز
و گویای عــرف و فرهنگ و آدابورســوم یک
جامعه نیستند؟! آیا الگوهای زنده و اجتماعی شده
و هنجار شــناس هر جامعهای بزرگان آن جامعه
نیســتند؟ پس چطور در مورد جامعه ما این اصل
مهم فروشکسته میشود و با مواردی از این قبیل
نقض میشــود؟! آیا اینگونه مهار امور به دستان
هنوز «ناخویش شناس» بچهها نمیافتد؟!

وارونه کردن اصول

درست است که دنیا بالکل عوضشده است و
بازدارد میشود ،اما دیگر نه آنقدر که جای بزرگ
و کوچک و موقعیت اجتماعیشــان در این میان
اشتباه گرفته شود! آنهم از جانب کی؟! رسانهای
ملی! که اتفاق ًا اصل رســالتش حفــظ ارزشها و
هنجارهای انسانی و اجتماعی و جا انداختن آنها
در بستر جامعه اســت و نه الزام ًا سرگرم کردن و
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به کدام بهانه و به چه بهایی؟

ما میخواهیم جلوی تخلفــات بزرگانمان را
بگیریم؛ باشد! از سوی دیگر میخواهیم کودکانمان
را با هنجارهای اجتماعی جامعه و در این مورد با
مقررات راهنمایی و رانندگی آشناسازیم و بهنوعی
در آنها احساس مسئولیت بیافرینیم؛ بسیار خوب!
اما این هــردو را به چه بهایــی میخواهیم انجام
دهیم؟ به بهای زیر پــا گرفتن حقایق اجتماعی و
فرهنگی جامعــه؟! به بهای وارونــه کردن اصول
اساسی؟! یا به بهای متمرد و خالفکار و نافرمان
نشان دادن بزرگترهایمان؟! و یا خدایی نکرده به
بهای گستاختر کردن کودکان بر بزرگانمان؟!
درمجمــوع ،میگویــم حاال چون مــا گرفتار
برخی وقایع جامعوی شــدهایم که البته هیچکدام
هم بیدلیل نیســتند و اصوالً نمیتوانند هم باشند
و ضرورت ًا هم باید ریشهیابی صحیح در این مورد
صورت بگیرد تا مبــادا دارویی که به کار میبریم،
درمان واقعی دردی نباشــد کــه بیصبرانه تحمل
میکنیم ،درست نیست که پا بر برخی از اصول و
ارزشهای دیرین خویش بگذاریم ،به بهانه اینکه
میخواهیم تسکینی بر آالم امروز خویش بیابیم! آیا
میشود دست روی دست گذاشت تا هرکس هر
طور که دلش میخواهد ،آگاهانه و ناآگاهانه حتی
از سر دلســوزی و صدق تبر بر ساقه بلند حقایق
جامعه برزند ،به بهانه آنکــه میخواهد مث ً
ال برای
بچهای روروکی درســت کند یا بــرای پیرمردی
عصایی بســازد؟! آیا میارزد اینکــه یک تبلیغ به
هدفش حاال هرچه که میخواهد باشــد برســد،
اما جامعه یــک گام و فقط یــک گام از اهداف و
حقایقش متعالیاش دور شود؟! پاسخ شما هرچه
که باشد؛ من که میگویم« :هزاران تبلیغ فدای یک
حقیقت جامعه!» آنگاهکه به ماه اشــارتی میرود،
حواسها نباید به نوک انگشت ختم شود و یا در
فرم ناخن اشارت گر گموگور گردد!
پایان

تلویزیون

خنداندن مردم به هر طریق! آیا این و یا نمونههایی
از این قبیل ،معکوس گرفتن آن روندهای طبیعی
نیست که تابهحال دنیا بر رویشان چرخیده است؟
اعتقــاد به ایــن اصل حیاتی که «اســاس هر
جامعــهای مبتنی بــر حقیقتهــا و ارزشها و
هنجارهایی اســت که همه بایــد از آنها آگاه و
بدانها پایبند باشــند تا جامعه برقــرار بماند» که
دیگر دیــروز و امروز و آنجا و اینجــا ندارد! «به
هر وســیله و با هر بهانهای که خدشه بر این اصل
حیاتی افتد ،دیر یا زود رعشه بر ارکان کل جامعه
خواهد افتــاد!» مگر اینکه خــود طالب جامعهای
آنارشیست باشیم که در این صورت از بُن ،قضایا

فرق خواهد کرد! آنوقت 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 آنها سخن بگوید!
نبایــد فرامــوش کرد که برخــی از حقایق و
اصــول جامعوی همیشــه ثابتاند و تــا زندگی
اجتماعی پایدار اســت ،آنها هم برقرار خواهند
بود؛ البته برخــی هم در طول زمــان در معرض
تغییر و تحول تدریجیاند و این خود امری طبیعی
اســت و هیچکس همتوان 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 ابداعشده
است و بدینوسیله هم که پای صداوسیما در میان
است ،بسیار گسترده هم تبلیغ میشود!
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 بیشک در آن
بزرگترها پرورنده کوچکترها خواهند بود و نه
بالعکس! والدین بچهها 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 بزرگترش بیاموزد کــه چهکار باید بکند
و چه آداب و اصولی را برآورده ســازد ،حداقل
من یکی نمیدانم! اما این را مســلم میدارم که با
آسیبشناســی جامعهشــناختی تنها و تنها همین
موضوع میتوان کتاب یا کتابهایی متعدد نوشت،
چه همچنــان که بارها اشــاره و تأکیــد نمودهام
اینها هرگز نه پدیدههایــی تکبعدی ،بلکه قطع ًا
چندبعدی هســتند و درنهایت ،با فعلوانفعاالتی
چند به اَشکا ِل گوناگون در روابط اجتماعی حاکم
بر جامعه تأثیر میگذارند.
نمونه سوم :همیاران پلیس؛ بزرگبانان کوچک!
ایــن پدیده نوین و نمادیــن «همیاران پلیس»
هم تا حدودی اینچنین اســت! اینکه میخواهیم
کودکانمان را بــا هنجارها و مقــررات حاکم بر
جامعه آشناسازیم و در سنین پایین اجتماعی شدن
آنها را بیاغازیم ،ازنظر جامعوی امری درســت و
بجا و بلکه ضروری اســت؛ امــا آنجا که گرایش
پیدا میکنیم به اینکه از طریق بچهها بزرگساالن
خودمــان را تأدیب و تهذیب کنیــم ،باز مصداق
مقال فوق میشــویم! گیرم کــه اغلب بزرگترها
متخ ّلف باشند که البته نیستند ،آیا راهش این است
که بچهها را به نصیحت و تنبیــه آنها بگماریم؟
یعنی آنقدر از هنجارشکنی بزرگترهایمان ناامید
شــدهایم که بارها کردن و یا پایکوب کردن آنها
از بچهها میخواهیم که قوانین و مقررات حاکم بر
جامعه را به بزرگترها گوشزد کنند؟! بدون آنکه
خــود از نفس عمل و جوانــب کاری که از آنها
میخواهیم انجام دهند ،بهدرستی آگاه باشند؟!
اینکه در جامعه قانونگریزی 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 بهطور 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 آنها ما به چه استناد میکنیم؟
مــاک کارمان چیســت؟ یعنی کج و راســت و
درست یا نادرســت و بجا یا نابجا بودن آنها را
از روی چه میســنجیم؟ البــد از روی «حقایق
جامعوی» یا همان ارزشهــا و هنجارهای حاکم
بر جامعــه که در قوانین و آدابورســوم و عرف
خالصه میشــوند! حال اگر در این بحبوحه ،آن
حقایق و ارزشها و هنجارهای مورد اســتناد ،از
جانب خود ما به هر شــکل خواسته یا ناخواسته
مطرود و مخدوش واقعشده باشــند چطور؟! آیا
کار ما در این خصوص مصداق «ازقضا سرکنگبین
صفرا فزود» نخواهد بود؟!

تلویزیون
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گفتوگو با دکرتحسن درزیان رستمی ،کارشناس حقوق ارتباطات

تلویزیون ،حلقه گمشده قوانین رسانهای
حسین قربانیزاد شیران

ایران جزء معدود کشــورهایی اســت که قانونی تحت عنوان نظام جامع رســانهای ندارد؛ البته نه اینکه نداشــته باشــد ،بلکه
قانون رسانههای ایران به سالها پیش بازمیگردد و بسیاری از موارد ضروری رســانههای نوین در آن در نظر گرفته نشده.
البته در ســالهای 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 ،سالهاســت که پیشبینیهای الزم را کردهاند و موجبات رشد
و شکوفایی رسانههای جمعی -که از آنها بهعنوان رکن اساســی دموکراسی یاد میشود -را فراهم کردهاند.
بخشــی از این قوانین رسانهای کشــورمان مربوط به زمانی میشــود که خبری از رسانههای اینترنتی و وبســایتها نبود .به
همین دلیل و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،قوانین رســانهای کشور نیازمند دمیده شدن روح تازهای در آن است .مدتی
اســت که پیشنویسی تحت عنوان «نظام جامع رســانههای همگانی کشــور» موردتوجه فعاالن این حوزه قرارگرفته و بسیاری
از افراد ،این پیشنویس را درصورتیکه جامع و کامل باشــد ،همان روح تازهای میدانند که باید در قوانین رســانهای کشور
دمیده شــود .در رابطه با کم و کیف این پیشنویس با «دکتر حســن رســتمی» ،عضو هیئتعلمی دانشــگاه آزاد اســامی و از
اساتید برجســته حقوق ارتباطجمعی و بینالملل گفتوگو کردهایم.

* بهعنوان یک کارشناس ،چه قدر موافق تدوین
چنین الیحهای هستید؟
درزیان رستمی :هر اقدام مثبتی در مورد رسانههای

کشور قابلتقدیر اســت .همه افرادی که خواهان و
طرفدار تغییرات در قوانین رسانهای کشور هستند،
باید از پیشنویس حمایت کنند .ببینید ،همینکه در
این الیحه جدید واژه «مطبوعــات» را که در قوانین
قبلی بهکل رسانههای کشور اطالق میشد ،به «رسانه»
تغییر دادهانــد ،جای تقدیر دارد .زمانــی که از واژه
«رسانه» اســتفاده میکنیم ،همه رسانههای مکتوب
و محیط وب ،خبرگزاریها ،ســایتها و پایگاههای
اطالعرسانی را پوشــش میدهد 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 رســانههای جمعی کشــور نداشتیم و
بهتازگی پایههای آن در حال شکلگیری است؟
درزیان رســتمی :نظام صنفــی روزنامهنگاری در

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

* بااینکه در تدویــن این پیشنویس عدهای از
فعاالن و کارشناسان رسانه حضورداشتهاند ،اگر
ازنقطهنظر حرفهای بخواهیــم به آن نگاه کنیم،
مهمترین نقاط قــوت و ضعــف آن را در چه
میدانید؟
درزیان رستمی :همانطور که قبلتر هم به آن اشاره
کردم ،بعضی از تغییراتی که در این پیشنویس دیده
میشــود را میتوان بهعنوان یــک حرکت روبهجلو و
مثبت در حوزه رسانههای جمعی کشور ارزیابی کرد.
البته اینکه چه قدر ایــن پیشنویس مطلوب جامعه
هدف ،یعنی فعاالن رسانهای و افرادی که در تعامل با
رسانهها هستند باشد ،جای بحث و بررسی جداگانهای
دارد .بهطورکلــی ،یک قانون خــوب باید بهنوعی هم

تلویزیون

مقاطعــی بهنوعــی بلندگــوی احــزاب ،جناحها و
نگرشهای خاص بوده که از این لحاظ به نظر میرسد
از آن بیطرفی که باید جامعــه مدنی و یا محیطهای
صنفی داشــته باشــند ،به دور بوده است .به همین
دلیــل ،زمانی که نگاه به مســائل صنفــی بهصورت
نگرش و گرایشهای خاص شود ،از کارکرد صنفی و
حرفهای خود دور میشوند .بنابراین ،نمیتوانند برای
جامعه هدف که همان روزنامهنگاران ،نویســندگان و
شاغلین رسانهها هســتند ،کار حرفهای انجام دهند
و یا نیازهای آنان مثل تدوین و شــکلدهی قوانین
اینچنینی را دنبال کنند .البته ،این قضیه که به آن
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اصحاب رسانهها را موردحمایت قرار دهد و هم افرادی
که مورد خطاب رسانهها هستند را حمایت کند.
اگــر بخواهیم به چند مثال دربــاره این پیشنویس
اشارهکنیم ،باید به بحث «نقض حقوق مادی و معنوی»
اشاره کرد که در قوانین قبلی به آن اشاره نشده بود،
ولی در این پیشنویس به آن توجه شده و یا در قانون
قبلی بهوضوح درباره انتشار اطالعات شخصی ،رعایت
حریم خصوصی شرکتها و سازمانها صحبت نشده
که بازهم در این پیشنویس آنهــا موردتوجه قرار
داده است.
از دیگر موارد ،میتوان به بحث فعالیتهای اقتصادی
غیرقانونی مثل پولشویی و تجارت هرمی اشاره کرد
که در این پیشنویس تأکید شده است که در نشریات
و رسانههای جمعی ،فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی
تبلیغ نشــود .در بحــث پایگاههای اطالعرســانی
وبســایتهای خبری هم در قانون قبلی بهصورت
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 روزنامهها
صحبت شده اســت که در این بخش گفتهشده 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 آگهیها مطــرح کرده که در آن
به مواردی چون پایگاههای تبلیغاتی و پاســداری از
زبان فارسی ،ارزشهای ملی و مذهبی در آگهیهای
تبلیغاتی اشارهشده است.
در کل ،باید یکچشــم انداز و افــق مطلوب را برای
رســانههای جمعی در نظر گرفته و سعی کنیم به آن
برســیم .در حال حاضر ،در بســیاری از کشورهای
دنیا قانون رســانههای جمعی داریــم ،یعنی عالوه

بر پایگاههــای اینترنتــی و رســانههای مکتوب،
رادیوتلویزیــون هــم موردتوجه قرارگرفته اســت.
درحالیکه در کشــور ما در بحث رســانههای جمعی،
رادیو و تلویزیون حلقهای گمشــده اســت .بهتر بود
رادیو و تلویزیون هم بهعنوان رسانههای جمعی در این
پیشنویس دیده میشد و آن را مستثنا نمیکردند.

* چه حمایتهایی باید در این قوانین گنجانده
شــود که ازنظر حرفهای افراد فعال در رسانهها
خیالشان راحت باشد؟
درزیان رستمی :یکی از این حمایتها که در بیشتر

مواقع کســی به آن توجه نمیکند ،در مورد تعطیلی
رســانهها و بیکار شــدن کارکنان آن است .چنانچه
رسانهای بر اساس قوانین تعطیل شد ،باید سازوکاری
وجود داشته باشد که افراد شــاغل در آنها بهحق 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 آییننامههای وزارت ارشــاد و فرهنگ
اســامی آمده که کارکنان رسانه ،تابع قوانین وزارت
کار هســتند و بیمه بیکاری دریافــت میکنند ،ولی
نیامده دقیق تشــریح کند اگر این افــراد در زمان
توقیف روزنامهای از کار بیکار شدند ،چه سرنوشتی
برای آنها اتفاق میافتد و چه کســی خسارتهای
واردشده را جبران میکند.

* آقای دکتر! در مورد تغییرات هیئت نظارت و
منصفه توضیح دهید؟
درزیان رستمی :هیئــت نظارت که ازجمله وظایف

آن نظارت بر رســانهها ،دادن مجوز به نشریات و...
است که هر چه قویتر باشــد ،میتواند تأثیرگذاری
بیشتری هم داشته باشــد .در بحث هیئت نظارت
قبلتر هفــت نفر در آن حضور داشــتند که در این
قانون جدیــد ،آن را به ده نفر افزایــش دادهاند .در
مورد هیئتمنصفــه هم همان افرادی کــه بودند را
آمده بهصورت تجمیع شــده به آنها اشــارهکرده،
بهعنوانمثال گفته از صنف هنرمندان ،آموزگاران و...
که تغییر خاصی در آن دیده نمیشود.

* در کل آیــا موافق این هســتید که دولت،
مجلس و نهادهــای برآمده از آنهــا اقدام به
تدوین طرح و لوایح در این زمینه کنند یا گمان
میکنید این کار باید بر عهده تشکلهای صنفی
گذاشــته ،آنها طرح را بنویســند و سپس از
مجاری قانونی تصویب کنند؟
درزیان رستمی :من نظر شــخصیام را دراینباره
میگویم 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 .بهعنوانمثــال ،زمانی که
فردی وســیلهای الکترونیک خریداری کرده و از آن
ناراضی اســت ،میتواند 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 تصویبشده ،مسائل را برطرف کند.
به نظرم باید مثل خیلی از کشورها نظیر آلمان و مصر،
بیاییم در خود انجمن صنفی رســانهها هیئتمنصفه
تشکیل دهیم که خود این افراد به کارشان رسیدگی
کنند .این امر دو مزیّت دارد :یک اینکه دیگرکســی
از واژههایی چون جالد مطبوعات و ...استفاده نکرده
و حکومت را محکومبه ســختگیری درباره رسانهها
نمیکنــد ،چراکه خود فعاالن این حوزه به کارشــان
رسیدگی میکنند و از طرفی دیگر ،کسانی که در این
هیئتمنصفهها هستند ،اشــراف بهتری نسبت به
موضوع دارند .یک قانون خوب میتواند توســط خود
انجمنهای صنفی ساری و جاری شود که تاکنون جای
این بحث در کشورمان خالی بوده است.

* به نظر شــما مهمترین اولویتهای حقوقی و
صنفی رسانهای 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 ناکارآمدیها را برطرف و ســایر موارد را
روزآمد کنیم .باید به نحوی هم حقــوق افراد فعال
در رســانهها و هم حقوق کســانی که مورد خطاب
رسانههای جمعی هستند ،رعایت و تأمین شود.

تلویزیون
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بررسی شبکه« امام حسین»

علیهالسالم

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»

تلویزیون

در ایــن مقاله به این نکته می پردازیم که شــبکهای
تلویزیونــی که به صــورت ماهوارهای و بــا نام «امام
حســین» پخش می شــود چگونه باید باشــد و آیا
توانســته قدر و منزلت این نام پرمصما را حفظ کند
يا خير؟
در آغاز ســخن برای تبیین موضوع باید به این نکته
پرداخت که کارکرد امامــت به عنوان اصولی از اصول
دین به طور عام چیســت و به طور خاص ،در مقابل
بشریت امام حسین چه نقشی دارد و بشریت در قبال
ایشان چه وظایفی دارد؟ شاید زیباترین تعبیر در اين
موضوع ،تعبیر بســیار زیبا و گرانقدر رسول اهلل (ص)
است که فرمودند:
ان الحســین مصباح الهدی و ســفینه النجاه :همانا
حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است.
حال اساســی ترین ســوال این اســت کــه در یک
رسانه،امام حسین علیه السالم را چگونه باید معرفی
نمود که کشتی نجات برای عموم بشریت باشد؟
شبکه امام حســین (ع) یکی از باسابقه ترین و شاید
به جرأت بتوان گفت قدیمیترین شــبکه تلویزیونی
مربوط به خاندان شــیرازیها اســت کــه اخیرا ً به
زبانهای عربی و انگلیسی و با نامهای «امام حسین»2
و «امام حسین  »3مشغول به پخش برنامه میباشد و
برنامه های آنها از طريق ماهوارههای هاتبرد،نایلست
و بدر قابل دریافت است.
از زبان یکی از مدیران این شبکه چنين نقل شده که
علت تاسیس این شبکه در سال  1429هجری قمری
این بوده کــه به دفتر آیه اهلل صادق شــیرازی اطالع
داده می شــود که یکی از متمولیــن کویتی با هدف
تخریب مقام امام حســین(ع) قصد دارد شبکه ای با
این نام ثبت کرده و راه اندازی کند؛ ایشــان بالفاصله
به گروهی دســتور راه اندازی این شبکه را می دهد
تا نام امام حســین علیه السالم توســط افراد مغرض
مصادره نگردد .مشی فکری گروه مدیریت کننده این
شبکه نیز مانند دیگر شبکه های تحت مدیریت آیت
اهلل صادق شــیرازی بر تکفیر غیر شیعیان می باشد؛
به طوری که بارها و بارها در مــکان های مختلف به
سب و لعن صحابه رسول خدا پرداخته است ،هر چند
شيوه عملکرد آن کمی بهتر از دیگر شبکه های مشابه
خود است ،یعنی کمتر به سب و لعن علنی می پردازد،
نکته بارز آنها در این موضوع نام گذاری هفته «برائت»
از  9تــا  15ربیع االول تقریباً مقــارن با هفته ای که
بنیانگذار کبیر انقالب -حضرت امام خمینی(ره) -نام

هفته وحدت ( 13تا  17ربیع االول )بر آن نهادند می
باشد که این موضوع باعث واکنش های فراوان گردید
و عم ً
ال جبهه فکری این گروه رســانه ای را مشخص
نمود.
این نکته که غیر شیعیان را می توان تکفیر نمود یا نه
خود موضوع مفصلی اســت که بحث در جواز یا عدم
جواز آن یک موضوع فقهی اســت ،با عنايت به کالم
مقام معظم رهبــری می توان به نهایــت مقصود آن
واصل شد؛ ایشــان در تبیین ماهیت این تفکر یعنی
تکفیر غیر شــیعیان که در منش این شبکه به وضوح
قابل مشاهده است ،این گونه فرمودند که« :شما اگر
بخواهید آن کســی را که موافق مذهب شما نیست و
عقیدهی حق شما را قبول ندارد ،هدایت کنید،چه کار
میکنید؟ اول شروع میکنید به مقدسات او بدگویی
کردن و دشــنامدادن؟ اینکه به کلی او را از شما دور
خواهدکرد و امید هدایت او را به صفر خواهد رساند.
راه این کار این نیســت .امروز شــما میبیند،دنیای
تشــیع مورد مهاجمه است؛کســانی که اسم شیعه و
ســ ّنی به گوششــان نخورده بود ـ ایادی استکبار ـ
حاال در تبلیغات رســمی شان مدام تکیه میکنندکه
بله،ایران شیعه،گروه شــیعه در عراق،گروه شیعه در
فالن کشور!مدام روی مســئلهی شیعه و سنی تکیه
میکنند؛چرا؟چون این را وسیلهی خوبی پیداکردهاند
برای اینجا نقاربین مســلمانان» (در دیدار جمعی از
مداحان با ایشان)
الزم بــه توضيح اســت در پاســخ اســتفتاء علمای
عربستان ،هرگونه توهین به مظاهر اهل تسنن و لعن
و سب آن ها به خصوص ســب و لعن عائشه را حرام
دانستند.
حال در مقابل این سخنان به سخنرانی آیت اهلل سید
صادق شیرازی توجه کنید:
«اتحاد اسالمی که می گن کو،یه گام پیش رفته این
اتحاد؟ نه ،چرا ،این ده ســال رو حســاب کنید وضع
مســلمین از ده ســال قبل بدتره،نه اینکه جلو نرفته
عقب رفته!»...
و در جای دیگر با نام گذاری نهم ربیع االول به غدیر
ثانی و بیــان این نکته که این روز روز تبری اســت و
تبری نیز به اظهار اســت ،عمال مجــوز وهن صحابی
رسول اهلل و زنان ایشان را که برای اهل تسنن مقدس
هســتند ،فراهم می کننــد و بــدون در نظر گرفتن
ظرفیت زمانی و مکانی کالم ،اجازه سب به مقدسات
دیگر مذاهب را صادر می کنند و بر این اســاس است
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که بسیاری از کارشناسان این شبکه به سب صحابی
رســول اهلل می پردازنــد و عم ً
ال غیر شــیعیان را از
انسانیت به دور می دانند.
نکته بارز دیگر که در این شــبکه قابل مشاهده است،
ســعی آن دراهانت به مراجع بــه خصوص حضرت
امام(ره) و مقام معظم رهبری اســت و این چیزی جز
حمله به حصین وحصار شیعه نیست که از ذکر مجدد
این توهین ها به دلیل وقاحت آنها معذوریم؛ هر چند
که آنها در این توهین ها هدفی جز به انحصار کشیدن
شیعه در خود و مرجعيت خود ندارند و سعی بلیغ در
این نکته که خود ویترین شیعه هستند ،الزمه حفظ
حیات شان است تا بعد ها هر نوع عمل خود را عمل
شیعه به جهانیان نشان دهند!
نکته قابل ذکر دیگــر تبلیغات رســمی جهت واریز
سهم امام از خمس برای تاســیس ساختمان اداری
و استودیو شبکه به حساب شبکه آن هم ساختمانی
مشــرف به حرم که عمــ ً
ا نوعی انحصار رســانه ای
و اشــرافیت ســاختمانی دیگــر بر حرم مقــدس ابا
عبداهلل(ع) دارد که قطعاً مجوز شرعی این اقدام محل
بحث فراوان است وبر این اساس است که مجری این
شبکه اینکه ما مشــرف برحرم خواهیم شد را افتخار
دانسته و بر تیز هوشی خود و اعوان وانصار ايشان در
انتخاب این مکان می بالد!
موضوع قابل بحــث دیگر اخبار پخش شــده از این
شبکه است که اخیرا ً عالوه بر اخبار فارسی در شبکه
امام حسین  ،1شاهد پخش اخبار عربی از شبکه امام
حسین  2نیز هستیم؛ اخبار این شبکهها تحت عنوان
«امواج شــیعه» ( )Shia wavesکه یک خبرگزاری
نیز با همین نام متعلق به این گروه رســانه ای از آن
پشتیبانی می کند ،پخش می گردد به نظر می رسد
در این شبکه حتی یک کارشــناس حرفه ای رسانه
موجود نباشد ،زیرا در اصول رســانه ،اولین و بديهی
ترين اصل در حــوزه اخبار ،رعایــت اصل بی طرفی
اســت؛ ولذا و انحصار پخش خبر شیعیان ،آن هم در
یک جامعه چند مذهبی و با محتوایی هدف دار ،عم ً
ال
چیزی جز یک حماقت رسانه ای نیست؛ چرا که حتی
مخاطب شــیعه هم ،فکر قضاوت را در هنگام پخش
اخبار یک نوع توهین به شــعور خود تلقی می کند؛
هر چند بزرگترین مشکل بخش اخبار این خبرگزاری،
نه نام آن و نه پخش اخبار شیعیان ،بلکه اخبار تقابلی
اهل تسنن و شیعه است که حاصلی جز تنفر و ایجاد
انزجار ندارد.

جای سوال است که این نوع ترویج نام امام حسین(ع)
آیا کمکی به رشد انسانیت در وجود انسانها می کند
یا خیر و جالب اين که وقتی از آیت اهلل ســید صادق
شــیرازی در رابطه با مجاز بودن این نوع سبک های
عزاداری سوال می شود ،در قبال آن فتوا بر استحباب
هر شکل از عزاداری برای اباعبداهلل(ع) اعالم می کنند!
و این موضوع در ســایت ایشــان قابل مشاهده است.
بالشک ،چون خود را از قافله عقالی تشیع می دانند!
پس نمی توان گفت که موضوع وهن به تشــیع را در
دنیای رسانه ای امروز نشنیده و از آن مطلع نیستند؛
بلکه تنها احتمال منطقی و معقول ،عمد این جماعت
در وهن تشیع در غالب تالش برای نشر تشیع صفوی
اســت که در حقیقت چیزی جز نفرت از تشــیع را
گسترش نمی دهند.
واهلل المستعان

تلویزیون

شعار این شــبکه «حســینه ای فراتر از کهکشان»
اســت؛ با کمی تامل در این شــعار به راحتی زوایای
فکری گردانندگان آن قابل دريافت اســت؛ شــايد
ذکر تفاوت های یک حسینه و یک شبکه تلویزیونی
ماهواره ای که به ســه زبان عربی ،انگلیسی و فارسی
در حال پخش است و آن هم تقریباً در حوزه پوششی
آمریکا،اروپا ،قســمتی از آفریقا و آسیا قرار دارد ،این
نکته را کمی روشــن تر کند که جنس مخاطبان ما
در یک حسینیه عم ً
ال شیعیان دلسوخته ای هستند
که برای عزای ســید وساالر شــهیدان یا دیگر ائمه
اطهار و یا در عزای پیامبر گرد هــم آمده اند و همه
بر یک مذهب اند؛ اما در یک شبکه تلویزیونی با این
گسترگی پوشش به طور قطع ،هر نوع مخاطب با هر
نوع دین و مذهب و هر نوع ملیت می توان یافت .پس
در قدم اول ،با انتخاب این شــعا،ر ما ظرف مکانی و
جنس مخاطب خود را مشخص کرده ایم؛ در نتیجه
اگر ندای ما هدایت بشریت است عم ً
ال هر آنکه شیعه
نیســت را از خود محروم کرده ایم؛ چون همان گونه
که ذکر شد ،حســینه مختص پیروان مذهب شیعه
است.
در شــکل معرفی امام حســین علیه السالم توسط
این شــبکه که نــام آن را به یدک می کشــد نکته
حایز اهمیت ،عدم تمرکز بر سیره امام علیه السالم
به عنوان مشــعل فروزان جهت هدایت بشــریت و
پرداختن صرف به عزای حســینی اســت (که البته
خود اجری بســیار گرانبها دارد)؛ و لذا شايد بتوان
ادعا کرد کــه به تعبيــر مرحوم شــریعتی ،عمده
تالششان و سبکشــان متمرکز بر ارائه قرائت تشیع
صفوی است.
شرح دعای «صنمی قریش» در  30جلسه یکی دیگر
از کارهای بود که توســط این شــبکه انجام شد؛ این
دعا که به شــرح دعای بت های قریش می پردازد ،به
ادعای بسياری از منابع و به نقل از راویان آن ،مصداق
عينی بت ها را دو خلیفه اول اهل تســنن دانســته و
در متن دعا ،چندین بار به دختــران این دو خلیفه،
دوســت داران آن ها وپیروانشــان لعنت می فرستد.
فارغ از صحت و ســقم مطالب مذکور ،نکته قابل ذکر
اين که مطرح کردن این دعا به همراه شرح آن و لعن
علنی دختران این خلفا به عنوان همســران رســول
اهلل،دوست داران آنها وپیروانشان در این دعا،آن هم در
یک تریبون تلویزیونی که به صورت ماهواره ای پخش
می شود و البته در پهنه وسیعی از کره خاکی قابلیت
دریافت دارد و به طور قطع مخاطبین بســیاری از هر
نوع ســلک و مذهب دارد و حاصل آن می تواندنفرت
پراکنی باشد و معلوم نیست این حضرات با چه نیتی
جز تخریب وجهه تشــیع اقدام بــه چنین کاری می
کنند!
ارائه سبک های خاص عزاداری در این شبکه از دیگر
شاهکارهای این مجموعه رسانه ای است؛ شاخص آن
قمه زنی و اصرار بر انجام آن با تکیه بر موضوع مجعول
ســر شکســتن حضرت زینب(س) به وســیله چوبه
محمل و اصرار بــر رد فتاوای قریب به اکثریت علما و
مراجع مبنی بر تحریم آن و پخش کلیپ های متعدد
در تایید این امر وجالب تــر اينکه ،معرفی حکومت

ایران به عنوان ســتیزه گرترین حکومت نســبت به
عزاداران حسینی است که با شليک مستقیم ،عزادارن
را هدف قرار می دهد تا بتواند با قمه زنی مقابله کند!
عزای خار ،عزای تشت،سینه خیز،عزای زنجیر،عزای
کفن،عزای مجمر واخیرا ً نیز عزای ثم که شــاهکاری
شگفت انگیز از این شــبکه است و مجری شبکه آرزو
می کند تا در کربال به زودی شاهد آن باشند که نوعی
از عزاداری عزاداران ،زیر ثم اســبان صورت می گيرد!
جای تعجب نخواهد بود که از ســالهای بعد به عنوان
تمثل به حضرت عباس علیه السالم تبلیغ قطع کردن
دســت ها در روز عاشورا از این شــبکه پخش شود!
مرحوم شریعتی چه رسا در لزوم شناخت و عزاداری
کردن گفت ...« :در حالي كه علييي كه نميشناسيم،
با رستمي كه نميشناســيم ،تنها اختالفشان 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
گفتهام ،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  / ۳۵آثار
گوناگون  /ص )۲۱۹
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داستان بهمثابه جنس سينما
درآمدي بر سينماي اشراقي
(بخش دوم)

اشاره
با قدري تأمل پيرامون انديشه سيد شهيد مرتضی آويني
درمييابيم كه آن فرزانــه ،با بهرهگيري از نگاه حكمي،
سعي در تحليل مقوالت و پديدههای دنياي مدرن داشته
و در ايــن تالش بيش از آنكه دغدغــه بهکارگیری اين
مقوالت و اســتفاده از این ابزار در جهت اهداف خود را
دنبال كند ،از ماهيت این پديدهها سؤال نموده و سودای
پيبردن به حقيقت و ذات آنها را در ســر میپرورانده
اســت .از همین روســت که وی معتقد بود كه تنها با
نگاه حكمي و از منظر هستيشناسي عرفاني است كه
ميتوان اين مقوالت و پديدهها را بهدرســتی شناخت،
تسخیر نمود و در راستای مقاصد متعالي خود به خدمت
گرفت:
بشــر امروز ،جز معــدودي از متفكــران ـآنهم
متفكراني كه با تفكر عرفان نظري ميانديشــند
ـقرنهاســت كه از اين نحوهي تفكر دورافتادهاند
و دربارهي اشــياء فقط به كاربرد و كارآيي آنها
ميانديشــند ،حالآنکه تفكر ديني اص ً
ال انســان
را بهسوی پرسش از ذات اشــياء و ماهيت آنها
1
ميراند.
تفاوت رمان با ساير هنرها

مقابل وفادار ماندن به واقعيت و با معنايي متضاد
بــا آن بهکاربردهایم ،بدين ســبب اســت كه در
رماننويسي ،فرماليســم صورتي كام ً
ال متمايز از
ساير هنرها مييابد.
 ...رماننويس ناچار اســت از آنكه باالخره به يك
داستان معين وفادار باشــد و فرماليسم در اينجا
نميتوانــد آنهمه ســيطره پيدا كنــد كه خود
محتواي خويش شود.
 ...در رماننويســي ،اگرچه ممكن است محتوا به
تبعيت از جهت تاريخي خاصي كه هنر ميپيمايد
متوجه اقليم شيطاني نفي حكمت و معنا و اخالق
بشــود ،اما هرگز فرم نميتواند جانشــين محتوا
2
شود.
تفاوت ديگر رمان با ســاير هنرها  -بهغیراز شــعر -در
اين اســت كه رمان از كالم و الفاظ بهره برده و كلمات
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بهتنهایی جنبه فرمي و صوري نداشــته و بيشــتر در
خدمت ظهور معنا و مفهوم درميآيند .البته سبکهای
ادبي و شيوههاي روايت داستان داراي فرم و قالب خاصي
هســتند كه خود در جهتدهي به محتواي داستان و
رمان مؤثر ميباشند و در جاي خود قابلبحث و بررسي
است.
علت آنكه در رماننويســي فرم نميتواند يكسره
جانشين محتوا شــود اين است كه از یکسو رمان
و قصه بهواســطهی الفاظ خلق ميشوند و «الفاظ
موضوع ل َ ِه روح معاني هســتند» .اما اینیک سبب
نميتواند كافي باشــد ،چنانکه شــعر نيز اگرچه
مخلوق بهواسطهی الفاظ اســت ،اما راهي پيموده
كه به «شعر ســپيد» منتهي گشته است .از سوي
ديگر ،رماننويس بهناچار بايد به يك «طرح منسجم
3
داستاني» وادار باشد.
حادي باشــد كه بهتبع غربزدگي اشــاعه دارد،
تعلل و فلســفهبافي ميشــمارند ـ اما در هنگام
استفاده از اين رسانهها ـ و ساير ابزار تكنولوژيك ـ
باز هم خواهناخواه با اين حقيقت روبهرو ميشويم
كه اگر يــك معرفت عميق حكيمانه نســبت به
ماهيت اين ابزار ،چراغ راه كاربرد آنها نباشــد،
بالترديد از عهدهي اســتخدام اين وســايل براي
صورتها و معاني و پيامهاي منشأ گرفته از تفكر
4
مستقل خويش برنخواهيم آمد.
نسبت رمان با واقعيت

گفته شد كه رمان اگرچه بازتاب نوع نگاه نويسنده به
عالم است ولي بهناچار پايبند به بيان واقعيتي خارجي
است كه آن را از گرايش به فرماليسم محض بازميدارد.
حال سؤال این است كه اين واقعيت چيست؟
منظور ما از واقعيت آن چيزي اســت كه در نســبت
ادراكي ميان نويســنده و واقعيت بيروني رخ ميدهد
مدركات نويسنده بر واقع،
كه به فرض تطابق و صدق َ
رمان تنها همان دریافتهایی است كه از زاويه و افق
ديد ظاهري مؤلف نسبت به عالم خارج حاصلشده و
در صورت تكاملي خود با دقت حسي و عقلي دقیقتر
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 درك نسبتاً صحيحي از واقعيت
خارج دســتیافته كه با بهرهگيــري از قوه خيال آن
را در اثــرش انعكاس ميدهد و اســباب تفكر و تذكر
حقيقي مخاطب را فراهم مينمايد.
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همانگونه 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 داستاننويسي و رمان دانستيم.
ولي اين ويژگــي از جهتي ديگر ،موجب تمايز رمان از
ديگر هنرهاي جديد ميشــود .رمان در حديث نفس
مؤلف از جهان پيرامون ،ناگزير است كه به مرتبهاي ولو
نازل از واقعيت بيروني پايبند بماند و همين پایبندی،
رمان را از روی آوردن به فرماليسم محض و فرمگرايي
بازمــیدارد و موجب ميگردد كه محتــواي رمان در
شكلگيري فرم و قالب آن مؤثر باشد.
صادقانه بايــد اذعان كنيم كه رماننويســي به
داليل بســيار نميتواند آنســان كه در شــعر و
نقاشــي و مجسمهســازي اتفاق افتــاد ،روي به
«تخيــل آزاد» بيــاورد و از «مــردم» ـكه روي
خطابش با آنهاستـ غفلت كند.
رماننويسي 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
پرداختهانــد .اگــر در اينجا «فرماليســم» را در

بشــر امروز ،جــز معــدودي از متفكران
ـآ نهم متفكراني كه بــا تفكر عرفان نظري
ميانديشندـ قر نهاســت كه از اين نحو هي
تفكر دورافتاد هاند و دربار هي اشــياء فقط به
كاربرد و کارایی آ نها ميانديشند ،حا لآنکه
تفكر ديني اص ً
ال انسان را بهسوی پرسش از
ذات اشياء و ماهيت آ نها ميراند.

سيد مصطفي رضايي
کارشناس ارشد فلسفه و عرفان
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داستان ،هم میتواند اســباب غفلت باشد و هم
اسباب تذکر .اسباب غفلت ،از آن وجه که مخاطب
خود را در ســير آرماني وقايع و شــخصيتهايي
رؤيايي ،به گمگشــتگي بکشاند و اسباب تذکر ،از
آن وجه که مخاطب ،نسبت به مبدأ و معاد تذکر
پيدا کند و جايگاه خــود را در صيرورت تاريخي
جهان بــاز يابد .البته ميان واقعيت ســينمايي و
واقعيت تاريخــي ماهیتاً تبايــن و تفاوتي عظيم
وجود دارد که اگر مورد غفلت واقع شود حقيقت
4
سينما پوشيده خواهد ماند.
ميتوان گفت كه اين راهكار تا حدودي ما را به گونه
رمان مطلوب نزديك مينمايد ولي اين تمام مســئله
نيســت و به نظر ميرســد كه اگر فقط پايبندي به
واقعيت خارجي مدنظر باشــد ،فقط نوعي داســتان
مستند گونه شكل ميگيرد كه مؤلف نهایتاً از تركيب
اين واقعیتها به يك طرح داستاني ميرسد.
ولي آيا اين نهايت كار است؟ آيا در اين صورت ميتوان
جوهر رمان را شناخت و بر تســخير آن تفوق يافت؟
آيا رمان مطلوب فقط تركيبي از واقعيات خارجي بايد
باشد و نميتوان رمان و داســتاني نگاشت كه زاييده
انديشه و خيال نويســنده باشد؟ آيا مؤلف اثر ميتواند
با تکیهبر خيال و فكر و شــهود خويش دست به خلق
داستان زند؟ آيا واقعيت فقط همان است كه به چشم
ظاهر ميآيد 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 پرسشها همان روزني است كه ما
را براي نفوذ به جوهر رمان ياري رسانده و عطف نظر
در آن منجر به تسخير رمان و درنهایت تسخير يكي از
ذاتيات سينما ميگردد.
پس در اينجا بايد در معناي حقيقت و نســبت آن با
واقعيت بيروني عالم تأمل نمود .سؤال اصلي در اينجا
ِ
حقيقت عالم هستي چيست؟
آن است كه
حقيقت عالم
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در نظرگاه حكمي و با دیده اهل معرفت تمامي عوالم
وجود و اشياء هستي ،جلوه ظهور مشيت و اراده الهي
است كه در قالب تعينات و مظاهر خلقي تجلییافته
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
5
به نحوي نشانه و جلوهاي از ذات مقدس حق هستند.
6
«خلق َّ
الل المشية بنفسها ثم خلق األشياء بالمشية».
مراد از «مش ّيت» مش ّيت فعل ّيه است كه عبارت از
«فيض منبسط» اســت .و مراد از «اشياء» مراتب
وجود است كه تع ّينات و تن ّزالت اين لطيفه است.
پس ،معنى حديث چنين شــود كه خداى تعالى
مش ّيت فعل ّيه را ،كه ّ
ظل مش ّيت ذات ّيه قديمه است،
بنفسها و بىواسطه خلق فرموده؛ و ديگر موجودات
7
عالم غيب و شهادت را بهتبع آن خلق فرموده.
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 ميخورد .و قواعد و قوانين طبيعت

و نظام خلقت و روابط و قوانين حاكم بر انســانها و
جوامع و تمدنها و  ...همگي بر طبق سنتهای الهي
رقم خورده كه داراي حقيقت نفساالمري ثابتي بوده
كه ظل مشــيت ذاتي الهي ،ساري و جاري در تمامي
موجودات عالم هستي است.
َ
ْ
لين؟
و
ون إِالَّ ُس َّن َت ال َّ َ
« َ ...ف َه ْل يَ ْن ُظ ُر َ
ً 8
َّ
َّ
َ
ً
ِ
ِ
ِ
َفلَ ْن تَجِ َد ل ُِس َّن ِ
ت الل ت َْبديال َو ل ْن تَجِ َد ل ُِس َّنت الل ت َْحويال»
واقعيت خارج «آیینه مشــيت خدا» است و اگر
هنرمند اهل حق باشد ،ميتواند «حقيقت» را در
آن ميان بازيابد و «واقعيت» را براي رســيدن به
9
حقيقت بشكافد.

خيال عالم اطالق اســت و محدودیتهای عالم ماده و
ملك را ندارد برخالف جهان ماده كه عالم تقييد است و
تمامي آنچه در عالم خيال تصور گشته نميتواند در عالم
ماده بهطور كامل ظهور يابد.
ولي مؤلف داستان با خلق داستان در عالم خيال و تعين
بخشيدن بهصورت مثالي آن در عالم خارج و در قالب
كلمات ميتواند بر محدوديت عالم ماده فائق آيد .ولي
بايد قواعد تكويني عالم ماده را در نظر داشته و داستان
را بر طبق آنهــا ايجاد نمايد كــه در غير این صورت

حقيقت رمان
با رجعت بصري بر ماهيت داســتان و رمان و نظري
ژرف در تحليــل آن ميتوان گفت كــه رمان نيز در
حقيقت داراي مشيت و اراده فعالي است كه وقايع و
حوادث داستان را بهصورت علي و معلولي و با ترتيب
و ترتب و توالي خاصي در كنار هم قرار داده و مخاطب
را به نتيجه و نتايجي ميرساند.
مؤلف در حقيقت يك عالم و نظام جديد را با اجزائش
ميآفريند .او در اين حال مظهر اسم خالق و صانع الهي
گشته و دست به خلقتي جديد در عالم مثال و خيال
خويش ميزند كه ابتدا در صور مثالي ذهن و خيالش
ظهور يافته و پس از نگارش نيــز در كالبد كلمات بر
صفحات كاغذ ظهــور مييابد .آنچــه در اين خلقت
مهم اســت مشــيت و اراده خالق اثر در خلق صور و
شخصیتها و چينش وقايع و حوادث و ترتيب و ترتب
و توالي آنهاست .پس ميتوان اذعان نمود كه مشيت
و اراده نويسنده ،جوهره خلق داستان و رمان است.
طريقت تسخير
حال كه به شناخت جوهر رمان پي برديم سؤال این است
كه كيفيت و نحوه تسخير جوهر و ذات آن كدام است؟
در پاسخ بدين ســؤال بايد گفت كه س ِّر آن دریافتن
نســبت مشــيت مؤلف با مشــيت الهي از یکسو 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 ميگردد و او مشيتش همافق
با مشيت الهي اســت .ازآنجاکه خليفه الهي در مسير
سلوك خود ،از ظلمات عالم به مقام قرب حق رسيده،
پس ارادهاش در اراده حضرت حق فاني گشته و آنگاه
مجالي ظهور اراده و مشــيت الهي ميگردد و شمس
حقيقت از افق وجودي او طلوع نموده و تمامي عوالم
وجود را اشــراق مينمايد .او در اين حال به مرتبهاي
ميرسد كه وجود و خلقت تمامي موجودات عالم  -به
10
اذن الهي  -بهواسطه وجود او صورت ميپذيرد.
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 بازميگردد.
وضع هر انساني نسبت به عالم خيال خود نيز همينگونه
است و عالم خيال هر كس نيز عرصهای است كه قابليت
آن را دارد كه شخص هرلحظه اراده كند ميتواند صورتي
مثالي در ذهن خود خلق نمايد .البته بايد گفت كه عالم
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داستانش تخيلي و فانتزي بوده و زاييده توهم و خيال
متصل اوســت كه اين نگاه از داســتان به سبك رئال
فاصله گرفته و به سورئالیسم  11گرايش خواهد يافت.
بر اين اساس اگر مؤلف داستان و رمان نيز در سلوك
خود با عمل به شــريعت در مســير طريقــت به قله
حقيقت دستیافت و توانست دست از اراده و تمنيات
و توهمات شخصي و نفساني خود شسته و ارادهاش را
در اراده و مشــيت حق فاني نموده و يا به آن نزديك

نمايد ،آنگاه ميتواند چون خليف ه الهي در عالم وجود،
او نيــز در عالم خيال خويش مبعوث گشــته و چون
خليفهاي دست به خلق صور و وقايعي بديعزند .البته
شهود مشيت حق و معرفت بر آن توسط شناخت وقايع
بيروني عالم كه جلوهگاه ظهور مشيت الهي هستند و
پي بردن به باطن و تأويل آنها نيز در تكوين شخصيت
و انديشه مؤلف اثر نقش بسزايي دارد.
اين نكته ،حقیقی است كه شــهيد آويني در بحث از
سينماي مستند بدان اشاره مينمايد:
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همه آنچه كه در عالم تحقق مييابد ،به مشــيت
مطلقه خداوند بازمیگــردد  -بالذات يا بالعرض؛
زيباييها بالذات و زشتيها بالعرض  -و لكن فعل
هنري از آنجا كه به وســاطت «صفت خالقيت
روح خدايي انســان» انجام ميگيرد ،عين حسن
و بهاء حضرت حق است و بر اين اساس ،ميتواند
در نظام احسن عالم «جذب» شــود و بالذات به
خالقيت خدايي منتســب گردد .روشن است كه

اين مطلب تحقق نمييابد مگر با فناي هنرمند در
خدا .هنرمند بايد «آيينگي» بداند  ...كه آيينه از
خود هيچ ندارد و هرچه هست ،آن وجود حقيقي
12
است كه خود را در آيينه مينگرد.
در اين حال شــايد بتوان گفت همانگونه كه شاعر با
نوعي اشــراق و الهام مفاهيم عاليه را در قالب كلمات
و لغات و با نظم شعري بيان مينمايد ،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 درصورتیکه مشــيت و اراده نويسنده در داستان
مطابق مشيت الهي بوده و ســنتهای الهي جاري در
عالم هســتي را نقض ننمايد؛ داســتان و رماني ديني
پديد آمده است و در غير این صورت داستان غیردینی
و نفســاني خواهد بود هرچند درباره دين و عبادات و
اعتقادات ديني باشد .مالك تشخيص و صحت آنهم
مطابقت و تناظر وقايع و حوادث داســتان و نسبت و
ترتيب و توالي علي معلولي ميان آنها با سنتهای الهي
جاري در عالم وجود و وقايع بيروني عالم كه فعل الهي
است میباشد .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 ميگردد .بر اين اساس
قصص قرآن نيز خود حكايتي است از فعل الهي كه در
عالم وجود تحققیافته و توسط خالق اثر بيان ميشود.
اگر تاريخ را خالف رســم معمول ،سير از مبدأ تا
معاد و مبتني بر مشيت مطلقه حضرت حق معنا
کنيم ،قصص قرآن نيز چون به سنن و ادوار تاريخ
و مبدأ و معاد عالم اشــاره دارند ،داراي واقعيتي
13
تاريخي خواهند بود.
البته بايد متذكر شــد كه توقع آنكــه از حاصل اين
فرآيند لزومــاً و بهطور مســتقيم داســتان و رماني
خلق گردد ،توقع خامي اســت بلكه بايد گفت كه از
حاصل اين اشراق ميتوان ايده و خط كلي داستان و
ساختار اصلي روايي آن را خلق كرد كه بهعنوان ماده
و پيرنگ داستان ميباشــد .ساختار درواقع چون نخ
تســبيحي اجزاء داســتان را در خط سيري مشخص
كنار هم قرار داده و مخاطــب را همراه خود ميكند
و تا ساختار شــكل نگيرد ،داستان و بهتبع آن رمان و
فیلمنامه انسجام صحيحي نخواهد يافت.
ســاختار مهمترین عنصر فیلمنامه است .نيرويي
است كه همهچیز را كنار هم نگه ميدارد .اسكلت،
ستون فقرات و شالوده است .بدون ساختار ،داستان
نداريد و بدون داستان فیلمنامهای نخواهيد داشت.
 ...فیلمنامــه بــدون ســاختار ،فاقد خط ســير
داستاني است ،گيج و گول دور خود ميچرخد و
خستهكننده مينمايد ،كار نميكند ،جهت ندارد
14
و رو به تكامل نميرود.
ولي بايد براي تبديل ساختار اصلي به يك داستان و
رمان كامل ،بر قواعد و تكنيك و فرم داستاننويسي و
رمان نگاری كه بهمنزله صورت آن است تسلط يافت.
قابليت قابل كه  -مؤلف اثر ميباشــد  -در خلق صور

داستان و تبديل ايده آن به قصه و رمان هیچگاه نبايد
مورد غفلت واقع گردد و شخص بدون تسلط بر فرم و
قالب و تكنيك الزم براي نگارش داستان و رمان هرگز
نميتواند به اين مهم دست يابد.
اين نكته را شهيد آويني در باب شعر تذكر داده است
كه قابلتعمیم به ديگر هنرها ازجمله رمان و داستان
نيز ميباشد:
اين آيينگی و قابليت ،شرط الزم است ،اما شرط
كافی ،مهارت شاعر اســت و استاديش در كالم و
بيان .شــعر «روحی» دارد كه در «جسم كالم»
تمثل میيابد و «بيان» ميشــود و اما هنر شاعر،
يكی در آن اســت كه روحش در مقام و مرتبهای
باشــد كه بتواند «مظهريت روحالقدس» را قبول
كند و ديگر آنكه سخن را بشناسد .سخنشناسی
شــرط كافي اســت و سخنناشــناس هرچند
اندرونش انباني باشد از معناي شعر ،اما ازآنجاکه
تكلم به زبان شــعر نميداند ،حكايت او ،حكايت
15
همان گنگ خوابديده است.
ولي همانطور كه قب ً
ال ذكر شــد اين ماده و ساختار
كلي اثر اســت كه بايد به فرم و قالــب و تكنيك آن
َ
مســيطر فرم باشد و بايد
شــكل بدهد و محتوا نبايد
نقشي فعال در تكوين و تع ُّين فرم داشته باشد .و شايد
دور از انتظار نباشد كه روزي بتوان از ماده و محتواي
اين دريافت اشــراقي بهصورت و قالب و فر م جديدي
در نگارش داستان و رمان دست يافت چراکه ساختار
و پيرنگ ،نقشي اساسي در تكوين و خلق داستان و
رمان به عهده دارد.
ايــن نکتــهای اســت كــه ارســطو نيــز در كتاب
«بوطيقا»16ي خود بدان اشاره دارد:
درواقع توانايي طراحي صحيــح پيرنگ يا خلق
ساختار داستاني قوي ،استعداد كمي نيست ،و به
نظر ارسطو نتيجه كمال و پختگي نويسنده است:
 ...تازهكاران در مورد گفتار و شخصیتها زودتر به
موفقيت ميرسند تا در مورد ساختمان داستان.
ازنظر ارسطو مهمترین جنبه نويسندگي ،طراحي
17
پيرنگ يا خلق يك ساختار محكم است.
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 .نكتهاي كه غالباً مغفول
واقعشده و معموالً در نقد فيلم از منظر دين ،به نگاه
حداقلي فقهي بسنده گشــته و رعايت يا عدم رعايت
ظواهر شــرع در فيلم مالك نقد ديني قرار ميگيرد.
ولي بر اين مبنا ممكن است فيلمي تمامي ظواهر شرع
را رعايت نمايد ولي چون وقايع آن خالف سنتهای
الهــي و قوانين حقيقي عالم اســت فيلمي غیردینی
بهحساب آيد و برعكس.
البتــه واژه «برعكــس» در عبــارت فــوق نبايد با
سادهانديشي مورد سوءاســتفاده قرارگرفته و موجب
افراطوتفریط در اين مسئله گردد .بلكه بايد با تبيين
دقيق نسبت و رابطه نگاه حِ كمي و نگاه فقهي  -كه در
اينجا منظور فقه به معناي مصطلح امروزي است كه
به آن «فقه اصغر» اطــاق ميگردد  -به يك تحليل
جامع در اين زمينه دستیافت.
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رمان و ظهور انقالب اسالمي
همانگونه كه ذكر شد شكلگيري شخصيت فكري و
مشيت مؤلف رمان نسبت مهمي با وقايع بيروني عالم
دارد كه جلوهگاه ظهور مشــيت الهي است .يكي از اين
وقايع ،ظهور پديدهاي به نام انقالب اســامي است كه
جلوه ظهور مشيت حق توسط مردي است كه در سلوك
خود توانســت افق ارادهاش را تابع اراده الهي نموده و از
اين رهگذر دست به تحولي شگرف در نظام عالم وجود
زده و دوران جديدي را پیشروی چشم بشريت بگشايد.
اکنون در سراســر جهــان ،همــه ارواح منتظر
دريافتهاند که عصر تازهاي آغازشــده است .با اين
عصر تازه انســان تازهاي متولد خواهد شــد -که
شــده اســت -و او روايت تازهاي از چگونه بودن
خويش بازخواهد گفت .اگر قرار باشــد که رمان
تحول يابد -و چارهاي هم جز اين نيست -تنها از
اين طريق است ،از طريق تحول «من».
 ...انسان با تحولي که بهتبع انقالب معنوي اسالم
در جهان ایجادشده اســت وضع تازهای در برابر
هســتي خواهد يافت« .من» ،يعنــي « کيفيت
حضور انسان در عالم وجود» است که ديگرگون
خواهد شــد و اگر ايــن ديگرگونــي در ادبيات
بازگويي شود ،بايد منتظر بود که ادبيات داستاني
18
تسليم تحولي عظيم حتي در ُفرم و قالب بشود.
اين واقعه بالشك در تحول و تعالي انسانهایی كه در
مسير تكاملي آن قرار گيرند تأثيري مستقيم داشته
و بر انديشه و خيال و مشيتشــان سايه ميگستراند.
مؤلفان داســتان و رمــان نيز از اين قاعده مســتثنا
نبوده و اگر با بروز اين تحول ،اراده و مشيتشــان در
خلق داســتان تعالییافته و بر فرم و تكنيك آن نيز
غلبــه يابند ،اميد اســت كه بتوان با تســخير جوهر
رمان ،شــاهد رويش جوانههاي رمان ديني و انقالبي
بهعنوان يكي از ذاتيات ســينما -بود و شايد بتوانگفت در صورت حــدوث اين پديده يــك گام بلند
در جهت نزديك شــدن بــه خلق ســينماي ديني
برداشتهشده است ...
بايد از ميان انسانهایی که تحول معنوي انقالب
اسالمي را به جان آزمودهاند و جوهر رمان را نيز
شناختهاند کســاني مبعوث شوند که اين وظيفه
را بر عهده گيرند و نبايد انتظار داشــت که نتايج
ِ
ممارست بسيار
مطلوب بهآســانی و بیزحمت و
فرا چنگ آيد .رســوالن انقالب بايد به « جوهر »
رمان دســت پيدا کنند نه « فرم و قالب » آن؛ و
البته ازآنجاکه اين روزگار ،روزگار اصالت روشها
و ابزار است ،بدون ترديد تا جوهر رمان مسخّ ر ما
نشود ُفرم و قالب آن نيز به چنگ ما نخواهد آمد.
و اين سخن در باب ديگر هنرها نيز صادق
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است.

 . 1آويني ،ســيد مرتضي ،آينه جادو ،جلد اول (مقاالت سينمايي)،

 : Surrealism . 11نهضتی هنری در قرن بيســتم كه میكوشد

نشر واحه ،چاپ دوم :تابستان 1390ه.ش ،ص 118

آنچه را كه در ضمير ناخودآگاه آدمی اســت با استفاده از اشكال و

 . 2همان ،صص  130و 131

تصاوير خيالی و وهمی ،نيز با قرار دادن اشيای غيرعادی و ناهمگون

 . 3همان ،صص  131و 132

در كنار يكديگر به تصوير كشد.

 . 4همان ،ص 213

. 12آويني،سيدمرتضي،آينهجادو،جلداول(مقاالتسينمايي)،ص218

 . 5إن سلســلة الوجود من عوالــم الغيب و الشــهود من تعينات

 . 13همان ،ص 214

المشيئة و مظاهرها؛ و نسبتها الى جميعها نسبة واحدة ،و ان كانت

 . 14فيلد ،ســيد ،راهنماي فیلمنامهنویسی ،ترجمه :عباس اكبري،

نسبة المتعينات اليها مختلفة .و هي أولى الصوادر على طريقة العرفاء

تهران :انتشــارات نيلوفر ،چاپ چهارم :تابستان 1386ه.ش ،صص

الشامخين ،رضوان َّ
الل عليهم؛ و ســائر المراتب موجودة بتوسطها؛

الل ،عليه السالم ،قال« :خلق َّ
كما في رواية الكافي عن ابي عبد َّ
الل

 17و 18
 . 15آويني ،سيد مرتضي ،فردايي ديگر(مجموعه مقاالت) ،تهران:

المشيئة بنفسها ثم خلق األشياء بالمشيئة».

انتشارات برگ ،چاپ دوم1376 :ه.ش ،ص 144

بل التدقيق في مضمــون الرواية و التحقيق عند اصحاب الســر و

" . 16بوطيقا" عنوان رســالهاي از ارســطو درباره شعر است كه از

الحقيقة و ارباب الســلوك و الطريقة [هو] ان ال موجود في المراتب

جهتي مهمترین ميراث فلسفی ادبی يونان و اولين کار بازمانده در

الخلقية إال المشــيئة المطلقة اإلِلهية .و هي الموجــودة بالذات و

حوزه نظريه دراماتيک و اولين رساله فلســفی موجود با تمرکز بر

المجردة عن كل التعينات و التعلقات؛ و لهــا الوحدة الحقة الظلّية

نظريه ادبی است.

ُّ
ظل الوحدة الحقّة الحقيقية( .ر.ك :خميني ،روح اهلل ،شــرح دعاء

 . 17تييرنو ،مايكل ،بوطيقاي ارسطو براي فیلمنامهنویسان ،ترجمه:

السحر ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشــر آثار امام خميني(س) ،چاپ

محمد گذرآبادي ،تهران :نشر ساقي ،چاپ اول1389 :ه.ش ،ص 7

اول1374 :ه.ش ،ص )98

 . 18آويني ،سيد مرتضي ،رستاخيز جان ،صص  15و  17و 18

« . 6خداوند مشــيت را به خودى خودش آفريد ،سپس اشياء را به

 . 19همان ،ص 18

وسيله مشيت آفريد( ».ر.ك :اصول كافى ،ج  ،1ص  ،110حديث 4؛
توحيد صدوق ،ص  ،147حديث )19
 . 7خميني ،روح اهلل ،آداب الصالة (آداب نماز) ،مؤسســه تنظيم و
نشر آثار امام خمينى (س) ،چاپ ا ّول :بهار  ،1370ص 241

 . 8فاطر43/

. 9آويني،سيدمرتضي،آينهجادو،جلداول(مقاالتسينمايي)،ص218

 ... . 10و بالمشــيئة ظهر الوجود ،و هي اســم َّ
الل االعظم؛ كما قال
محيي الديــن" :ظهر الوجود ببســم َّ
الل الرحمــن الرحيم" و هي
الحبل المتين بين سماء اإلِلهية و األراضي الخلقية ،و العروة الوثقى
المتدلية من سماء الواحدية .و المتحقق بمقامها و الذي أُفقه أُفقها،

هو السبب المتصل بين السماء و االرض الذي به فتح َّ
الل و به يختم،

الل عليهما ،و خليفة َّ
و هو الحقيقة المحمدية و العلوية ،صلوات َّ
الل
على اعيان المهيــات ،و مقام الوالية المطلقة و االضافة االشــراقية
التي بها شــروق االراضي المظلمة ،و الفيــض المقدس الذي به
االفاضة على المستعدات الغاســقة ،و ماء الحياة الساريَ « :و
ــي» (ر.ك :خميني ،روح اهلل،
َج َعلْنَا مِن الما ِء ُك َّل شَ ــ 
ي ٍء َح ّ

شــرح دعاء السحر ،تهران :مؤسســه تنظيم و نشر
آثار امام خميني(س) ،چــاپ اول1374 :ه.ش،
ص  100؛ همچنيــن بــراي اطالع بيشــتر:
ر.ك :خمينــي ،روح اهلل ،مصبــاح الهداية إلى
الخالفة و الوالية ،با مقدمه :ســيد جالل الدين
آشتياني ،تهران :مؤسســه تنظيم و نشر
آثار امام خميني(س) ،چاپ ششم:
1386ه.ش)
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گفتاری از «دکتر مجید شاهحسینی»

یونان زدایی از هنر دینی
ریشهیابی انحرافاتی که هنر و ادبیات فارســی را کام ً
ال نامحسوس و پنهان ،وارد فرآیند سکوالرســازی میکنند ،میتواند در اصالح هرچه
سریعتر آموزش و تولید آثار در این حوزه راهگشــا باشد ،چه اینکه در شــرایط کنونی ،حتی هنرمندان انقالبی نیز بهطور ناخودآگاه وارد
این فرآیند شده و از تأثیرات آن غافلاند.

همایش «حکمت هنــر انقالب» ،در روزهای
دوم و ســوم اردیبهشــتماه  ،93به همت
کارگروه فرهنگ و تمدن موسسه اشراق ،در
سالن سوره حوزه هنری برگزار شد .در روز
اول این همایش« ،دکتر مجید شاهحسینی»
به ایراد سخنرانی در باب «یونانیمآبی از هنر
دینی» پرداختند که متن اين سخنرانی ،در
ذيل آمده است:
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 ...عنوان بحث هســت «ضرورت یونانزدایی از
هنر دینی» و دلیل انتخاب این موضوع این است
که در ترم جاری به دلیل اینکه موفق نشــدیم
بنا به معذورات زمانی و پیشنیازهای آموزشــی
و ضــرورت طرح مســائل جدیــد و همهی این
دالیل که مکتبشناســی را بهعنوان یک مبحث
اســتراتژیک در این ترم خدمت دوســتان ارائه
کنیم و جای خالی آن را در کالسهای مشترکی
که بین پایههای مختلف هنرجویان حوزه ،کام ً
ال
حس میکنیم ،بنده ضرورت دانستم که با منظر
همایــش حاضر و نیــاز موجود کــه داریم ،یک
جمعبندی ســریع و فشرده از مقایسهی
هنر یونانی بــا هنر دینــی و مبنا،
اصول و غایات این دو را در این
جلسه خدمتتان تقدیم کنم
با ذکر مصادیقی و معرفی
کتابــی کــه درواقــع،
مجموعاً بشــود بخشی
از آنچــه ایــن تــرم،
موفق به عرضهی آن
نشدیم و اگر عزیزانی
هــم هســتند کــه
بهصــورت آزاد در این
جلسه تشــریف آوردند
و از اســاتیدی کــه قرار
نیست حاال این مباحث را
نه از باب مســتمع و هنرجو،
بلکــه از منظر اســتاد بررســی
بفرمایند ،تــاش کردم کــه منابع

بحث را هم تقدیــم حضور کنم تا اگــر مایل به
مطالعه و تحقیق بیشــتری بودند ،این منابع در
اختیارشان باشد.
کتابی که در این جلســه به آن اشــاره دارم و به
همراه آوردم ،کتاب خیلی در دسترســی نیست؛
یک نوبت ظاهــرا ً ترجمه و چاپشــده ،بعد هم
دیگر بنا به دالیلی کــه در ادامه متوجه خواهید
شد ،چاپنشده اســت .خیلی هم قابل توصیه به
افراد غیرمحقق کــه دغدغه تحقیــق عمیق در
مباحث حکمی دینــی ندارند ،نیســت و اصوالً
مبانی هنر ،اســطوره و دیــن را بهصورت عمیق
واکاوی نمیکنند .ولی در جمع فضال میشــود
از این کتــاب ،نام بــرد و اینکه چــرا بهعنوان
کتاب محوری این جلســه معرفی میشــود ،از
باب عبرتهایی اســت کــه میتــوان گرفت و
شاید ســتون فقرات بحث ما این بار معطوف به
این کتاب باشــد .اگر خاطر شــریفتان باشد ،در
همایش دیگری کــه موضــوع آن «هنر دینی»
بــود و جلســهی پیشخدمت دوســتان بودیم،
کتاب «سیوشــش وضعیت نمایشــی» ،نوشته
«ژرژ پولتیرا» موردبررســی قرار داده بودیم که
مربوط به آن جلســه بود و این کتاب «شاخهی
زرین پژوهشــی در جادو و دین» اســت ،تألیف
آقای «جیمز جورج فریزر» ،نویســنده و محقق
انگلیســی که ایــن مبانی که در جلســه مطرح
میکنم ،خیلیهایش در ایــن کتاب ،قابل یافتن
است و این کتاب اگر معرفی میشود ،نه به دلیل
تأیید محتوای آن بلکه به دلیل این اســت که در
نیمی از بحــث ما که معطوف به ریشهشناســی
هنر یونانیاســت ،این کتاب میتواند کمک کند
و بیافزایید بــر این منابع کمکــی دیگری را که
نام میبرم« :ایلیاد و اودیسه» هر دو از «هومر»،
 .......و کتاب «زوایای تاریــک حکمت» و نهایتاً
کتاب «سیوشــش وضعیت نمایشی» که به آن
اشاره شــد .اینها منابعی اســت که ما در بحث
شناســی هنــر یونان از آن
یونانشناســی و تبار
ِ
نام میبریم؛ در نــگاه هنر دینی هــم طبعاً نیاز

بــه منابعی داریم ،قرآن کریم ســیرهی اهلبیت
و روایات آن بزرگــواران و کتاب بزرگان دین در
این ساحت و ســخنان آنها ،فرمایشات حضرت
امام(ره) ،منشور شریف هنرمندان ،در سال هزار
و سیصد و شــصتوهفت ،که غایات هنر دینی و
هنر انقالب اســامی را بیان میفرمایند و کتاب
شــریف و پرقیمت «دغدغههــای فرهنگی مقام
معظم رهبری» و کتاب عالمهی بزرگوار ،آیتاهلل
جوادی آملــی در مبادی هنر دینــی در زمرهی
متون دیگری است که در تبارشناسی هنر دینی
بهعنــوان منبع بحث در آغــاز خدمتتان معرفی
میکنم؛ و اما اصل بحث.
چرا بایــد از ضرورت یونان زدایــی از هنر امروز
ســخن گفت؟ شــاید به این دلیل که یونان در
فضــای دانشــکدههای هنری مــا آنهمه مهم،
محتــرم و بگذارید بگویم مقدس شــده که نیاز
داریم از تابوشــکنی یونان شــروع کنیم .امروز،
هر دانشــجوی رشــتهی هنر در هر جــای دنیا
که مبانی حکمی فلســفی هنر را میکاود ،نقش
یونان را بسیار برجســته میبینند و سؤال اصلی
این است که مگر یونان کجاســت و مگر مبانی
حکمت و هنــر یونانی که بنیان هنر امروز جهان
غرب قرارگرفته و به تقلید از همهی رشــتههای
وارداتی و تقلیدی به همین صورت هم به کشور
ما واردشــده و طبعاً در دانشکدههای هنر ما این
مبانی تدریس میشــود .امروز بسیاری از گلهها
که مــا از ســینما ،تلويزیون و هنرهــای دیگر
داریم ،درواقع گلههایی است که از یونان و هنر
یونانی داریم و هیچوقت فرصت نشده تا در یک
بحث مقایســهای و عمیق دالیل این شکایت و
ناخرســندی را به شیوهی مبســوط ابراز کنیم.
حقیقت این اســت که امروز در کشور ما ،بیشتر
یونان را بهواســطهی فلســفهی آن میشناسند
و گاهی میســتایند و همینطور بهواســطهی
مفاهیم اولیهی هنر ،شــامل درام ،پیکرتراشی،
تئاتر ،موســیقی و نقاشــی را معطوف به یونان
میدانند و ازاینجهت ،یونان در دانشــکدههای
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ما بســیار برجســته و مهم شده اســت .در بابِ
سیوشش وضعیت نمایشــی معروف برگرفته از
متون یونانــی پیشازاین صحبــت رفت و قصد
تکــرار آن را در ایــن همایش نــدارم .همهی
اینهــا را وقتــی در کنــار هــم میگذاریم ،به
یک مجموعــهی کلی میرســیم کــه درواقع،
مجموعهای اســت از باورها ،اصــول ،هنجارها و
مبانی ارزشــی هنر یونانی که تا امروز در ساحت
هنر جهان فرمانروایی کرده و ســهم سایر اقوام
که آنها هم قاعدتاً اصــول دراماتولوژی خود را
داشــتهاند و مبانی هنر متعلق به خود را ،سهم
آنها در این عرصه بســیار ناچیز است .حقیقت
این اســت که بعد از وقوع انقالب اسالمی ایران،
ما با هنر هم رفتاری مشابه رشتههای تخصصی
و ســاینتیفیک داشــتهایم و مبانــی و متونــی
که عمدتاً تصمیم گرفته شــد کــه حتی بعد از
انقالب اســامی در دانشــگاههای مــا تدریس
بشــود ،عمدتاً همان متون غربی بــود و بهتبع
آن ،ما زیباشناســی و تعاریف یونانی را بیآنکه
حتی اندکــی تأملکنیم ،در ســاحت هنر خود
پذیرفتیم.
در این بحث مقایســهای ،سعی خواهم کرد که
اشــارهکنم چگونه این ســهم پیشازاین توسط
افرادی که لزوماً همفکر ما نیســتند ،در ساحت

ادبیات هنر و میراث مشترک اسطورهی جهانی
بررسیشــده بود .حتی ما به تجربهی آنها هم
توجــه نکردیم و نتیجه همان وضعی اســت که
امروزه در آن به سر میبریم .نمیخواهم بگویم
آنچه امروز در آن به سر میبریم ،نقطهی صفر
اســت ،یا آنچنان تاریک اســت که میتوان از
آن گالیه کــرد .اما بهوضوح میتــوان دید که
انقالب اســامی ایران به میزان سیوپنج سال
عمری که پشــت ســر گذاشــته ،میراث هنر
دینی به ســاحت دنیا عرضه نکرده و من تصور
میکنــم یکی از دالیــل عقبماندگــی در این
زمینه هنــر ،هژمونی هنر یونانی اســت که در
بــاب آن مطالعهی دقیق نداریــم ،آن را بدون
هیچ بحث و چالشــی پذیرفتیم و بعد ،از کندی
حرکت قطار هنــر انقالب اســامی گلهمندیم
و دلیــل را نمیخواهیم بدانیــم .به کتاب آقای
«جورجفریــزر» بازمیگردم؛ کســی که خیلی
از دوســتان او را بهواســطهی کارهای علمی و
پژوهشــی میشناســند .او نام کتاب خود را از
یــک گیاه ســلطنتی که در گلخانــهی ملکهی
وقت انگلســتان ویکتوریا ،به این نــام خوانده
میشــده ،شــاخهی زریــن گذاشــته و ظاهرا ً
روابــط خیلــی نزدیکی هم بــا ملکه داشــته
و مــورد تفقّد او بــوده و لقب «سِ ــر» ،از ملکه
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دریافت کرده و در رزومــهی او میخوانیم که
درواقع ،متولد هزار و هشــتصد و پنجاهوچهار
در گالسکوی انگلیس هســت و متوفی به سال
هزار و نهصد و چهلویــک و درواقع ،عمر خود
را بر ســر مطالعات تطبیقی در ریشهشناسی و
تبارشناســی ادیان و اساطیر سپری کرده و بعد
آمده در مجموعــهای ســیزدهجلدی و مفصل
این نتیجهی مطالعــات تطبیقی خود را عرضه
داشته است.
نام این مجموعه کام ً
ال گویاســت و بهنوعی به ما
میگوید که او سعی داشــته چه چیزی را اثبات
کند« .شــاخهای زریــن ،پژوهشــی در جادو و
دین» ،چرا حتی جــادو را مقدم بر دین نامبرده،
این ســؤال اصلی اســت که قاعدتاً کسانی باید
پاسخ این ســؤال را دریابند که امکان مطالعهی
هر ســیزده جلد کتاب را داشته باشــند .امروز
تا آنجــا که من اطــاع دارم ،این ســیزده جلد
در دســترس نیســت ،یا الاقل در دسترس همه
نیســت؛ و آن چیزی کــه از آن کتــاب موجود
است ،همین تکجلدی اســت که در زمان خود
او آمدند و بهعنوان مانیفســت معرفتشناســی
آن دوره ،با نظــارت خود او از آن ســیزده جلد
خالصــه کردند که شــد ُمجلّ ِد موجــود .در آن
کتاب که اجــازه میخواهم فقط فهرســت آن و
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میشــود و باور دینی ما هم همین است .با این
رویکرد ،معلوم است که در مقایسهی میان متون
اســطورهای و متون مقدس با تعریــف عهدین،
اشتراکات فراوانی پیدا خواهد شد.
در ســفر طوالنی از جادو به اساطیر و از اساطیر
به کتب مقــدس موردقبول ادیــان دیگر ،طبعاً
آقای فریزر مسئله را در حالت خاص طرح کرده
و طبعاً به نتیجهی مطلوب خود رســیده اســت.
وقتیکه آب زالل نیســت و گلآلود است ،سفر
از خــاک تــا گِل و از گِل تا آب گلآلود ،ســفر
معقولی است؛ یعنی اشتراکاتی که همهی اینها
که خاک حلشده در آب است را شما میتوانید
پیدا بکنیــد .اما ،چــرا آب زالل در بررســی او
نیســت و از محققی مثل او که به همهی منابع
مطالعاتــی کتابخانهی ســلطنتی انگلســتان
دسترسی داشته ،بعید بوده که ضرورت این معنا
را درنیابد.
پس ،او مســئله را در حالت خــاص حل کرده و
عجیبتر از آن مقدمهای اســت کــه بر ترجمه
فارســی اين کتاب نوشتهشــده؛ فقط بخشی از
آن را میخوانم« :شــاخهی زرین ،یک پژوهش
فرهنگــی تطبیقی وســیع در حوزهی اســطوره
و دین اســت ،مؤلــف آن جیمز جویــس فریزر،
اگرچــه معتقد و وابســته به ارزشهای ســنتی
جامعــه بریتانیاســت و تحصیــات و تعلیمات
عمیق کالسیک دارد ،آنجا که خودسرانه دین را
چون پدیدهای فرهنگی (خیلی واژهها را درواقع
مترجم با دقت انتخاب کــرده که هم حرفش را
بزند و هم مجوز پخــش را در آن دورهی خاص
و آن ســال خاص بگیرد) و نــه در متن الهیات
بررســی میکند ُمدرنیست اســت؛ انتشار کتاب
او تح ّولــی در جامعــهی مطلقبینانهی جامعهی
ویکتوریایی انگلستان که شرح آن را در مقدمهی
ویراســتار کتاب خواهید خواند بــا آنکه ارزش
نهایی ســهم وی در عرصهی مردمشناسی را هر
نسلی از ما برآورد خواهند کرد ،تأثیر تحقیقاتش
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بخشی از مقدمهاش را تقدیم کنم ،کام ً
ال متوجه
میشــوید که آقای فریزر اصرار داشته بگوید که
هم بشــری خود از آغاز رازی را
بشر بر مبنای َو ِ
در عالم فرض کــرده و جهل خــود را از مبانی
شــکلگیری علم و جهان ســاینتیفیک به علم
ماورا نســبت داده و در این نسبت به عالم ماورا،
باورمنــد مفهومی به نام جادو شــده و بر مبنای
منطق ضمیر ناخودآگاه مشــترک جمعی ،دست
به خلقت اساطیر مشترک بانامهای متفاوت زده
و فرآیند سفر از جادو به اســطوره ،نهایتاً منزلی
به نام دین بــوده و درواقع ،چیزی نیســت جز
همان باور قرین جهل بشر که از جادو برخاسته،
در اســطوره تکاملیافته و نهایتاً ،در غالب دین
ممصل شده؛ یعنی کام ً
ال تقدس زدایی از مفهوم
ّ
دین! البته مصادیقی هم کــه آورده ،خیلی زیاد
اســت که در آن متن نخســتین در سیزده جلد
کتاب قطــور گــردآورده بوده و در مقایســهای
تطبیقی از جادو خرافات و بعد مفاهیم اساطیری
مشترک بین اقوام کهباز صد قبر مفاهیم یونانی
به باورهای عهدیــن ،عهد عتیــق و عهد جدید
رســیده و گفته که خب ،پس شباهتهای میان
اینها آنهمه هست که ما اینها را یک مسیر یا
تداوم یک مسیر بدانیم.
زمان طرح ایــن تئوری کی بوده؟ درســت در
غره
وقتیکه انســان مغرور پایان قــرن نوزدهمّ ،
به علم حصولی و جهانبینی ،دعوی خدایی ســر
داده بوده و برخی از فالســفهی قرن نوزدهمی،
درواقع مرگ خدا را رســماً اعالم کــرده بودند
و اینکه دانش بشــر و بلوغ فکــری او به حدی
رســیده که نیازی به مفهومی به نام خدا نیست؛
عالم ،دیگر دلیلی ندارد که مقدس باشــد ،عالم
مال انســان جاهل بود .انســان وقتیکه
مقدسِ ،
عاقل شــد ،چه نیازی دارد که عالم را رمزآلود و
رازآلود ببیند؟! تقدس مفهومی اســت که انسان
جاهل به آن متمسک و متوسل میشود ،پس در
دورهای که فالســفهی جدید ،علما و دانشمندان
روز درواقــع از عالم راز زدایــی و الجرم تقدس
زدایی کردهاند و نیازی به دین نیست ،این کتاب
در آن دوره ،بهعنوان مانیفســت ایــن افراد قرار
گرفت .قول مشــهوری اســت که میگوید برای
هنرمندان همــان اهمیتی را داشــت که کتاب
«ســیر تطور انواع» داروین برای دانشمندان آن
دوره داشته است .همانطور که داروین آمده بود
و بهنوعی از ماجرای خلقــت تقدس زدایی کرده
بود و به خیال خود ،اینطور فهمیده بود و اعالم
کرده بود که بشــر نمیتواند مخلوق خدا باشد ،و
درواقع ،بشــر از آغاز آفریدهشــده باشد و با نگاه
ترانسفورمیســت که او در عالم باب کرد ،انسان
را تداوم حیوانی نظیر میمون یا شامپانزه دانست
و او هم تداوم موجودات ماقبل خود بود و ســیر
این خلقت مــدام کاملکننده را تــا جلبکهای
کف اقیانوسهای اولیه بــه عقب برده بود و بعدا ً
معلوم شــد که این نظر ،متعلق بــه خو ِد داروین

هم نیست و به برخی فالســفهی ماقبل سقراط
در یونان بازمیگردد که باز این ریشهی یونانی را
در اینجا مالحظه میکنید.
وقتیکه فرضیــهی داروین ،مثــل یک بمب در
پایان قــرننوزدهم منفجر شــد ،وقتیکه کارل
مارکس ،جهانبینی الحادی و ماتریالیستی خود
را در همان ایام و رســماً نظامــی اجتماعی که
خدا در آن شأنیتی نداشــت و انسانی که در آن
میزیست باوری به خدا نداشــت ،آمد و چنین
دنیای بیخدایــی را در غالب یــک ایدئولوژی
کام ً
ال الحــادی و ماتریالیســتی بیــان کرد .در
همان دوره هم حاال کســی پیداشده که از این
دو گمنامتر و بهمراتب اگــر نگوییم مؤثرتر ،ولی
به همان میــزان از تأثیر در تاریــخ هنر بوده و
با نوشــتن این کتاب کــه درواقع ،مانیفســت
هنرمندان آن عصر بود.
درواقــع ،او حرفی را زد که امروز ،متأســفانه در
ضمیر ناخــودآگاه هنرمندان حتی در کشــور ما
رســوخ کرده و باقیمانده .ســؤال این است که
آیا آقای «جیمز جویس فریزر» ،انســان ُمغرضی
بود؟ آیا در نگاهش و یا در مقایسهاش بیانصافی
کرده؟ آیــا مصادیقی که بررســی کرده و چنین
نتیجهای از آن گرفته و الجــرم به مدلی از هنر
الحادی غیر متعهد و بدون مفهوم قدسی رسیده،
آیا این سیر ،سیر غیرمنصفانهای بوده؟ پاسخ این
است که ما نمیخواهیم با ســوبژکتیویتهای که
نیت آقای فریزر را موردبررســی قــرار میدهد،
وقت حضــار را بگیریم؛ بیاییم بــه آبژکتمان ،به
ابژهی او و کتاب او رجــوع کنیم تا ببینیم به چه
نتیجهای میرسیم.
اگــر او در ســاحت جــادو و اســطوره آنقدر
پژوهشــگرانه برخورد کرده که حتی درحالیکه
ســتون فقرات بحث او یونان باســتان است ،به
ســراغ اســاطیر یونان باســتان رفته ،به سراغ
اساطیر آفریقایی رفته ،به آســیا سرک کشیده،
به اروپا و نقاط دیگر اروپا رفته و سیر و تفحصی
کرده و اســاطیر همــه را موردمطالعه قرار داده،
اگر همین انصاف را دربارهی ادیان الهی و ادیان
ابراهیمی هم به کار میبرد ،میتوانستیم بگوییم
که بررسی او ،بررسی منصفانه بوده است .منطقاً،
باید دین مبین اســام را هم بررسی میکرد که
نکرده و این همانجایی است که میگویم شرط
انصاف رعایت نشده؛ و کیســت که نداند همین
امروز هم که به عهدین یا به کتاب مقدس ،شامل
عهد قدیــم و عهد جدید تــورات و انجیل رجوع
کنیم ،کیست که نداند پُر از مطالب تحریفشده
اســت؟ برخالف نظر دوســتانی که همین امروز
معتقدنــد این کتابهــا تحریفنشــده و دعوی
تدریس آن را دارند ،در فضاهای هنری بهوضوح
میتوان دریافت که این کتابها تحریفشــدهاند
و از مبنای اصلی خود دورافتادهاند .آنچه شــما
در عهدین میبینید ،مفاهیم توحیدی نیســت؛
ردپای بســیار جدی اســاطیر دروغ در آن دیده
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در ادبیــات معاصــر اروپایی بیهیــچ تردیدی
بســیار عظیم اســت ».بعد در تکریم این کتاب،
مترجم میفرماید« :شــاخهی زرین ،دورانساز
اســت که میخواهد تقریباً وجه مشترک همهی
ادیان ابتدایی را باهم و بــا ادیان مدرن را چون
مســیحیت بهصورت مجزا نشان دهد ».به همین
سادگی ،مترجم محترم دســت به تقسیم ادیان
زدند؛ ادیــان کهن ،ادیــان ُمدرن و بعــد اينکه
مســیحیت ،دین مــدرن اســت و وارد یکجور
دینشناسی تطبیقی شدهاند! درواقع ،دارند این
معنا را عرضه میدارند.
ادامهی مقدمــه میگوید« :تز کتاب این اســت
که تمــام ادیــان در اصــل آیینهــای باروری
بودهانــد ،متمرکــز بر گــرد پرســتش و قربانی
کــردن ادواری فرمانروای مقدس» بــه واژگان
توجه کنیــد؛ همهی ادیان در اصــل «آیینهای
بــاروری بودهانــدمتمرکــز بر گرد پرســتش و
قربانی کردن فرمانروای مقدس که تجسد خدای
میرنده و زنده شــونده الوهیت خورشیدی بود و
به وصلتی رمزی با الههی زمیــن تن در میداد
و هنــگام خرمن ،میمرد و بهوقت بهار ،تجســد
دوبــاره مییافت ».حــال چه خواســته بگوید؟
نهایتاً این اســت که یادها و باورهای نخســتین
که بــرای طبیعــت ،توتمهایی قائل بــود و این
توتمها را بعدا ً در غالب بُت تراشــید و پرســتید،
نهایتاً به دین رســید به تعبیر نویسنده که حاال
مترجم هــم دارد ،همان را بیــان میکند و این
ادیان ،ادیان کهن بودند و باز دوران مســیحیت
که میرســید ،درصدد این اســت که اثبات کند
ماجرای مســیح(ع) هــم در تــداوم همین نگاه
جادویی و اســطورهای بود و مقایسهی تطبیقی
او با مفاهیم اســطورهای ماقبل مسیح(ع) ،مورد
تأکید نویسندهی کتاب است که اینجا ،تلویحاً با
جمالتی کام ً
ال مبهم ،مترجم دارد به آنها اشاره
میکند؛ و باز اینطــور میگوید که فریزر مدعی
اســت که این افســانه تقریباً عصــارهی همهی
اساطیر عالم است.
در بخــش ديگری از مقدمه ايــن کتاب ،مترجم
ادعــا میکند« :چــاپ اثــر او از همــاندم که
نخســتین نســخههای آن به فــروش رفت ،در
میــان گســترهی خواننــدگان در آن جامعهی
میراثبرنــده از ارزشهــای ویکتوریایی جنجال
برانگیخت ،که عمدتــاً برانگیخته از نگرش فریزر
به ماجرای مصلوب شــدن عیســی مسیح بود و
جامعــهی آن روزگار ،آن را توهیــن به خداوند
تلقی میکرد و فریزر مجبور شد این فصل را در
ویرایش ســوم کتاب ،به بخش ضمایم آن انتقال
دهد تا محتوای آن را نظری و حدســی بنمایاند
و در ویرایــش تکجلدی آن نیز ،یکســره آن را
حذف کــرد» .یعنی ،خود مؤلــف -آقای فریزر-
جرئت نکــرد بر این باور که مســیح(ع) را تداوم
اسطورهسازیهای ماقبل مســیحیت میدانست
و ایــن دروغ که او نمیتواند پیامبر الهی باشــد،
پافشــاری کند .این را آمد از نسخهی تکجلدی

که اســتخراج کرده بود از کتاب ســیزدهجلدی
خــود حذف کــرد ،و مترجم باافتخــار میگوید
که« :این فصل در ترجمهی حاضر گنجاندهشده
است»! خدا رو شــکر! یعنی اینقدر مملکت ،ما
مملکت بازی بوده که ایشــان مفتخر اســت که
آنچه خود آقای فریزر حذف کرده بوده ،در سال
هزار نهصد و بیســتودو ،ایشــان در این کتاب
آورده اســت! در آنجا متنی از خود کتاب به یاد
میآید« :اگر آزمون حقیقت با نمایش دســتها
یا سرشماری صورت میگیرد ،نظام جادو خیلی
بیش از کلیســای کاتولیک حق دارد به شــعار
مغرورانــهی آنچههمــه ،همیشــه ،در همهجا،
بدان معتقدنــد بهعنوان مدرک موثق و مســلم
صحبت خود متوســل شــود ».ظاهرا ً کلیســای
کاتولیک ،چنین شعاری دارد که انجیل را و باور
مســیحیت را با این معرفی میکند :آنچه همه،
همیشــه و در همهجا بــه آن معتقدند! و از قول
فریــزر ،در مقدمهی کتــاب میگوید که« :جادو
خیلــی بیشتر برحق اســت که ایــن را بگوید،
چون مــن طبق مطالعــات تطبیقی توانســتهام
اثبات کنم که این مســیر از جادو به اســطوره و
از اســطوره به دینبوده است»! ممکن است این
بخش از مقدمه ،دوســتان را خسته کرده باشد،
ولی همــهی راز ماجرا در اینجاســت که چرا در
کشــور ما ریشــههای هنر دینی اینهمه مغفول
مانده اســت؟ چون ما این هنر ترجمهای را وارد
دانشــگاههای خودکردهایم ،ایــن را داریم امروز
تدریــس میکنیم ،اینگونه اســت کــه بیآنکه
بدانیم بنیانهای تدریس هنر ما یونانی اســت و
این باور یونانی را بهعنوان قدر مشترک این باور
الحادی به کار میبریم.
چون سهم بیشــتر از همه متعلق به یونان است
و این یونانزدگی اســت که موجب شده انقالب
اســامی ایران با همهی عظمتهــا و ظرفیتها
و پیشــرفتهایی که داشــته و قاعدتاً در ساحت
فرهنــگ و هنر هم داشــته ،ســرعت کمتری را
در این ســاحت شــاهد باشــد .ما در این عرصه
خیلی بزرگوارانه ،که واژهی درســتتر این است
سادهانگارانه مفاهیم آنها را گرفتیم و در مبانی
تئوریــک تدریــس میکنیم ،بعد ســادهانگارانه
ســؤال میکنیــم چرا وضع ســینمای مــا این
اســت؟ چرا ادبیات ما اینگونه اســت؟ هنرهای
هفتگانهی ما یک ایــرادی دارد ،چرا نمیتوانند
ظرف خوبی برای پیــام دینی باشــند؟ بعد که
ناامید میشویم ،به سراغ علمای فرمالیست هنر
میرویم و آنها پدرانه ما را نصیحت میکنند که
ای فرزندان! مگر شــما نمیدانید که در هنر فرم
همهچیز اســت؟! فرم عین محتواست ،اص ً
ال خو ِد
قرای فرمالیستی
محتواست و با یک ســخنرانی ّ
مــا را میخواهند قانــع بکنند که اصــ ً
ا از این
اسب ،سواری نخواهید .این اســب به هر جا که
بخواهد و ذات آن اقتضــا کند ،میرود .همینکه
شــما مفتخرید به چنین اســبی رهــوار ،زهی
سعادتتان! اینکه بهسوی مقصد دینی و مقصود
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دینی نمیرود ،اص ً
ال توقع بیجایی اســت! شما
چرا از اســب رهوا ِر هنر که همهی زیبایی آن به
همان هنری بودن اســت ،این را میخواهید که
به ســمت مقصدی هم برود که آن مقصد دین
اســت؟! حاال اص ً
ال ،خود این مثال چقدر درست
اســت که «اسب و ســوارکار» و «فرم و محتوا»
و نسبت «دین و هنر» ،اگر به اینجا وارد شویم،
قاعدتاً دین با ذات انسان نسبت بسیار جدیتری
دارد تا بــا مفاهیم عرضی دیگــر؛ ولی در مثال
قبلی میخواهیم بگوییم که دینَ ،ع َرضیســت
که میخواهیم به هنر تحمیل کنیم و نمیشود.
اما عجیب اســت که آقای جــورج فریزر معتقد
اســت که نهخیر! جادو ،ذات هنر است و خیلی
ســاده این را میپذیرد! اما پــای دین با تعریفی
که ما میگوییم وقتیکه میرســد ،میگوید نه!
مگر اینکه دین را تداوم جادو بدانیم و از جنس
آن تداوم! نمیدانم چقدر توانســتم اهمیت این
موضوع را به ذهن دوســتان منتقــل کنم که ما
از همین گام نخســت با تبارشناســی یونانی و
تعریــف یونانی از ســاحت هنر
مشکلداریم .اگر در کشور
ما هستند کسانی که
مدام بر فلســفهی
یونــان میتازند،
علیقدرمراتبهــم -بــر
دالیلی که دارند
و اینجا موضوع
بحث ما نیســت،
مــن میخواهــم
بگویم کــه ایکاش
در مورد فالسفهی ماقبل
ســقراط ،قــدری بیشــتر
میگفتند و همهی فالســفهی
یونانی را از ســقراط به بعد به
ما معرفــی میکردند .فالســفهی
ماقبل ســقراط باورهای عجیبی
ِ
دارند که معموالً در کشــور ما
کمتر معرفیشده ،برای این
معنــا در ســر کالسهای
مکتبشناســی مــا کتاب
«زوایــای تاریک حکمت»
را کــه مبتنــی بــر آراء
«پارامندیــس» هســت،
معرفــی میکنیــم .جالــب
اســت که از «فیثاغــورس»،
فقط یک اصل ریاضی در کشور ما
تدریس شده و باورهای عجیبوغریب
او که مدلــی از نهانروشــی و تلفیقی از
مسائل رازآلود و رمزگونه اســت را در کشور ما
کمتر گفتهاند .حقیقت این اســت که فلسفهی
یونــان ،از جایی بــه عقبتر ،به اســاطیر پیوند
میخورد و اساطیر آنها بهشــدت المپی ،جادو
زده و جنزده هســتند .این را پیشازاین نیز در

عرایضمان تأکید کردهایم.
امــا دین ،کجــای این معادله اســت و انســان
متدیــن کجای ایــن معادله ،بــرای اینکه این
تفاوت ،باز بیشــتر بر ما معلوم بشود ،خدمتتان
عارضم کــه اگر بخواهیــم یک نــگاه اجمالی و
گذرا به ریشــههای هنر یونان و اســاطیر یونانی
بیاندازیم ،قاعدتاًبا ایــن مفاهیم مواجه خواهیم
شد ،در نگاه یونانی هنر محصول الها ِم «آپولون»
اســت« ،آپولون» پســ ِر «زئوس» است .درواقع،
پســر چندمنظوره و چنــدکارهی «زئوس» که
چند مهارت دارد؛ بعضی او را ربالنوع آســمان
میدانند و خدای خورشــید کــه «هلیوس» به
امر او ،هرروز اســبهای خود را که خورشید را
بر ارابهای میکشــد و به میانهی آسمان میبرد؛
بعضــی معتقدند که آپولون ،تیرانداز زبردســتی
اســت و بعضی معتقدند که آپولــون ،مظهر هنر
است و موســیقی را او به «اورفئوس» تعلیم داد
و الهام هنــری از جانب آپولون اســت و برخی
دیگر این را هــم میافزایند که مظهر پیشگویی
و جادوســت و کاهن معبد دِلفــی در یونان که
ُملهــم از جانب آپولون بــود ،از همهی کاهنها،
پیشگوییهای قویتری داشــت و بســیاری از
تراژدیهای یونان ،حــول پیشگوییهای کاهن
معبد دلفی صــورت میپذیرد ،اینکــه مث ً
ال به
«اودیپــوس» میگوید یــا به پــدر اودیپوس...،
میگویند که پسری که تازه از آنها متولدشده،
زمانی پدر را خواهد کشــت و با مــادر ،ازدواج
خواهد کــرد و هرچــه ایــن زوج و فرزند آنها
که بعدا ً از طریق دیگــری «اوراکل» یا پیشگو
(همین پیشگویی را به آنها اعالم کرده) از این
سرنوشــت تیره و تاریک میگریزنــد ،نهایتاً باز
این سرنوشــت محقق میشود و آپولون است که
سرانجام پیروز میشود.

93

اندیشه

این نگاه تقدیری
را شما میبینید که با هنر
یونان گــره میخورد ،چون
مظهر هردو یکی اســت ،هم
تقدیر از جانــب آپولون میآید،
هم هنر ،هم الهــام ،هم قدرت و او
تجلی همهی اینهاست .اینکه میبینیم

هنــر یونان اینقــدر بیرحم اســت ،بیرحم در
تراژدیهای خود ،به این دلیل است .من تعجب
میکنم ،میبینم تراژدی را کســانی در کشــور
ما خیلی قرین تکریم الهــی و مقدس میبینند،
تا جایــی که حتی عظمتــی مثل عاشــورا را با
آن مقایســه میکنند ،که اص ً
ال اينطور نیســت.
دوســتانی که در مکتبشناســی در خدمتشان
بودهایــم ،ایــن مطلــب را در مصادیــق فراوان
دیدهاند که تراژدی ،جدال نافرجام آدمی است با
تقدیر ،هرچه تــاش میکند با تقدیر پیشگویی
شــده از جانب خدایان بیشتر بســتیزد ،بیشتر
به منجالب آن فرومیافتد .ایــن جدال نافرجام
انســان زمینی با تقدیر آسمانی که اجنهی اُلمپ
برای او رقمزدهاند ،تــراژدی را میآفریند ،الجرم
سری در زمین دارد و ســری در آسمان .جنگ
انســان زمینی با آســمان اســت و تا دورهای،
انســان همیشــه در این جنگ بازنده میشود،
تا زمانی که جاودانان یا همــان اجنهی اُلمپ با
انســان وصلت میکننــد و نیمهجاودانان متولد
میشوند (حاال نیمهجاودانان میتوانند این وسط
وســاطت کنند ،گاهی به نفع زمینیها و گاهی
به نفع اُلمپنشــینها دخالت میکنند) .تئاتر در
یونان ریشهای عجیبتر دارد و به «دیونیزوس»
میرســد ،الهه یا درواقع ربالنوع شعر و شراب
و شیدایی و شــهوت .اینهمه شــیندر؟؟؟ کنار
هم جمع شــده تا موجودی را ترسیم کند نیمه
انســان و نیمه جاودان که پدر او «زئوس» است
و ریشــهی درخت تاک را به او نسبت میدهند
و شــراب را او به بشر عرضه داشــته ،باز به باور
اسطورهای یونانیان و مراسم و آیینی که هرسال
در یونان به نام و به یاد او برگزار میشود و مدلی
از کلبی مسلکی و شــهوترانی بشری است ،به
اســم آیین «دیونیــزوس» برگــزار میکنند .و
یاللعجب که ربالنوع تئاتر هم هست!
موســیقی را در یــک روایت به آپولون نســبت
میدهند و روایت دیگر بــه یکی از کیتانیتهای
المپ بــه نــام «منهموزینه» ،مظهــر حافظه یا
ممــوری و دختــران نهگانــهی او «موزها» که
مجموعاً میوزیک یا موســیقی را پدید میآوردند
و آنها هســتند که تحت تعلیم ربالنوع گاوسر
که ن ِی مینوازد ،درواقع موسیقی را به بشر عرضه
داشتهاند.
وقتیکــه بــه هنرهــای موجــود در کتــاب
«بوطیقا» رجــوع میکنیــد ،میبینید که چه
تالشــی کرده تــا این ریشــهی ُدخانــی -این
ریشــهی عجیبوغریب اســطورهای -را تا آنجا
که میتوانســته پاک کند و مدلــی از عقالنیت
يــا درواقــع ،اســتدالل را عــرض بــدارد که
قابلطبقهبندی باشــد ،ولی بازهم ریشــههای
اسطورهای آنقدر هســت که در آن کتاب هم
میتوانید ردپایی از این ریشه ببینید.
از تــراژدی گفتیــم ،پــس کمدی چیســت؟
کمدی هــم طبق همین تعاریــف یونانی ،روابط
مضحــک و زمینی انســان بــیارزش و بهدوراز

سلطهی خدایان قاهر اســت ،که بهدوراز حیات
زمینی خــودبه آن مبتالســت ،دیگر از ارادهی
قاهر خدایان خبری نیســت و انســان در روابط
مضحــک زمینی خــود ،تنها مانــده و اتفاقاً در
این تنهایــی ،خوشبختتــر اســت .جدالی با
آســمان نیست ،کنشــی و واکنشــی با آسمان
ندارد و در روابط زمینی خود ســرگردان است.
در تعریف دیگر به شــعر میرســیم ،شعر را هم
محصــول الهام و القاء آپولــون میدانند به جان
شاعر و سراینده ،همهجا شما یک الهام ماورایی
و الهــام جنی دارید ،انگار هنرمند همیشــه نیاز
به این ارتباط دارد .هدف از این هنر چیســت؟
گاهی اوقات لذت خلســه ،ازخودبیخود شدن،
که در متعالیترین شــکل ،ارســطو سعی کرده
بانــام «کارتارســیس» از آن یاد کنــد ،اما این
تعریف بســیار کمالگرایانه از مفهومی است که
در هنر اســاطیری وجود داشــت ،یعنی اصالت
لذت .کلیدواژههای هنر یونانی چیســت؟ تقدیر
ظالمانهی خدایان ،عصیان مقدس انسان قربانی
برعلیه ایــن تقدیر ،اصالت طغیــان خیانت ،هم
در آسمان و هم در زمین ،شــهوترانی ،هم در
آســمان و هم در زمین .مفهوم روسپی مقدس،
دوشیزهی قربانی ،توتمپرســتی ،طبیعتگرایی،
قتل ،تجاوز ،اصالت لذت ،که پیشازاین گفتیم،
شــکاکیت و نســبیتگرایی ،اضطراب و دلهره،
نژادپرستی هم در آسمان ،هم در زمین.
و این دنیای عجیــب و پر از دلهــره و خالی از
خدا ،ســتون فقرات هنر یونانی اســت که آقای
فریزر در کتاب «شــاخهی زریــن» تالش کرده
در یک مطابقت بســیار ریز ،از جادو تا اسطوره
و از اســطوره تا دین را به همین روال ،ترســیم
و تصویر کنــد .خب ،حاال نگاهی بــه هنر دینی
کنیم؛ بر اساس منابعی که در آغاز بحث در هنر
دینی با تعریفی که ما از دین میشناسیم ،منبع
الهام کجاســت؟ اهمیتهایی کــه در این هنر
است ،کدامها هســتند؟ هنجارها و ناهنجاریها
چیســت و محصول این هنر چیست؟ غایت این
هنر کجاست؟ اینها سؤاالتی است که میبینید
در همهی ایــن مصادیق با هنــر یونانی تفاوت
جــدی وجــود دارد .میخواهم از منبــع الهام
شــروع کنم؛ در هنر یونانی منبــع مطلق ارباب
و ارواح المپ هستند ،قویترین اپولون است در
الهــام و دیگران هم اوراکلهای خــود را دارند؛
منظور و مقصود از اوراکل ،واســطهای بشــری
اســت که قدرت دریافت الهام جاودانان را دارد
و میتوانــد آن را در غالب پیشگویــی یا الهام
هنری بــه دیگران منتقل کند .پــس اینجا ،نیاز
بهواســطه وجود دارد و مردم برای دریافت این
الهام ،ناگزیر از تقدیم قربانی هســتند ،اینگونه
که هر جاودان المپی ،معبدی به اسم خود دارد
و اوراکلهایی که مردم یا هنرمند ،بسته به نیاز
خود و مقصد خود باید بــرای او قربانی کنند تا
بتوانند با آسمان ارتباط بگیرند ،هنری باواسطه
با آســمان در هنر دینی چیســت؟ الهام آسمان
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باجان هنرمند ،بیواســطه اســت و این اهمیت
هنر دینی است .در نگاه هنرمند دینی و متدیّن
او از آسمان باواســطه الهام نمیگیرد ،اگر حتی
واسطهای هست ،از جنس آســمان است ،عین
آسمان اســت ،عین حقیقت است ،حضرت رب
از رگ گردن به او نزدیکتر است .در توصیفات
روایــی داریم کــه هنرمنــد متدیــن و موحد،
هنرمند مسلمان و هنرمند شــیعه ،مستقیماً از
روحالقدس ُملهم است .بســیار بودهاند شاعرانی
که در محضر اهلبیت(ع) اشعاری خواندهاند که
مورد تشویق آن بزرگواران قرارگرفتهاند و با این
جمله ،شعر آنها تأییدشده که« :این شعر از تو
نبود ،روحالقــدس آن را بر زبان تو جاری کرد»،
تفسیر مفهوم روحالقدس در شــأن بنده نیست
و بنده آنقدر مهم نیســتم که بخواهم تفسیری
بکنم؛ به کالم بزرگان که رجــوع میکنیم و به
متون ُمتقن دینــی میبینیم کــه روحالقدس،
تجلی ملکوتی صدیقهی طاهره حضرت فاطمهی
زهرا سالماهلل علیهاســت .همان مفهومی که در
ســورهی مبارکهی قدر از آن یادشده و روح در
آنجا میدانیم که روحاالمین یا جبرئیل نیســت،
روحالقدسی است که بنا به تفسیر ،امر یک سال
عالــم را بر جان ولــی آن عصر اعــام میکند،
برنامهی یک ســال عالــم را پایین مــیآورد و
ابالغ میکند .اهلبیت(ع) از مادر خود دســتور
یکســال عالم را دریافت میکنند .روحالقدس،
مادر آســمان اســت ،عین تقدس اســت ،عین
معنویت اســت ،هنرمند میتوانــد آنقدر پاک
باشــد که از جانب روحالقدس به او الهام بشود،
چه نیاز بهواســطهی انسانی ،چه نیاز به معصیت
قربانــی کردن یک دوشــیزه در معبد فالن جن
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المپی؟ الهام بر جان پــاک هنرمن ِد دینی جاری
میشود.
اینجاست که به برکت هفتهی فاطمی که در آن
به ســر میبریم ،عرض میکنیم که میتوانیم در
مناسبتهایی نظیر این ،ضرورتهای طرح الگوی
هنر فاطمی را بررســی کنیــم .اینیک ضرورت
اســت برای ما ،و تردیدی در آن نیست وقتیکه
هنرمند دینی به تأیید اهلبیت(ع) ،الهام خود را
از مفهوم عرشــی روحالقدس میگیرد ،توسل به
وجود حضرت صدیقهی طاهره(س) معلوم است
که چه برکاتی بــرای هنرمند مســلمان خواهد
داشت .گذشــته از منبع الهام ،اهمیت تزکیه در
حکمت دینی اســت؛ چیزی کــه در هنر یونانی
ما از آن ردپایــی نمیبینیم .هنر یونانی از جنس
تخنه یا تکنیک است؛ در اثر مداومت و ممارست
و تمرین و تــا جایی هم عنایــات اجنهی المپ
حاصل میشــود ،اما هنر دینــی نیازمند تزکیه
است ،ظرف وجود هنرمند باید پاک باشد تا الهام
روحالقدس بر آن جاری بشود ،اینگونه است که
تزکیه برای هنرمند متدین نــه یک تکلف و امر
مستحب ،بلکه یک ضرورت و امری واجب است؛
در هنر دینی محتوا ،اهمیــت فراوان دارد ،آنچه
از آســمان میآید و ُملهم از جانــب روحالقدس
است ،محتوای عرشــی دارد ،از غرایض هنرمند
از مســائل فرشــی ریشــه نگرفته ،هنرمند حق
ندارد مســائل نفس خــود را در غالب هنر دینی
مطرح کند ،پس محتوا در این هنر مهم اســت؛
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از همینجا درمییابیــم که تعهد ،هم در ظاهر و
هم در باطن آنچه غربیهــا با فرم و محتوا از آن
یاد میکنند ،برای هنر دینی یک ضرورت است.
هنر دینی هــم در فــرم ،متعهد اســت هم در
محتوا .مخاطب در هنر دینــی اهمیت احترام و
شأن بســیار باالیی دارد ،مخاطب در هنر یونانی
عمدتاً تحقیر میشود ،عظمت یک اجرای بزرگ
و باشکوه قرار است که مخاطب را در هنر یونانی
تحقیر کند و او در این فرآین ِد تحقیر شدن است
که به «کاتارسیس» میرسد یا شهوات و لذائذی
را در او برانگیزاند ،یا او را از عقل و شعور ،آنقدر
تهی کند که برهنگی و کلبی مسلکی پیشه کند.
روایتهایــی کــه در همین کتاب آقــای فریزر
بهتفصیل بیــان میکند ،نشــان میدهد .در پی
تئاترهای چندروزه و مراسم آیینی «دیومیزوس»
که در یونان اتفاق میافتــاد،مخاطبین چه طور
مجنون میشــدند ،لباس از خود دور میکردند،
به شیوهی دیوانگان رفتار میگردند و این ،غایت
تأثیر آن هنر محســوب میشــد .ایــن مخاطب
در مقابــل ایــن هنر ،چــه حرمتــی دارد؟ چه
حقی دارد؟ در هنر دینــی ،مخاطب حق دارد و
محترم اســت .از همینجا ،نتیجه میگیریم که
در کشــور ما از حقوق مخاطــب ،آثار هنریکم
گفتهایم و مــدام از حقوق هنرمنــد میگوییم،
اما از حقــوق مخاطبین نمیگوییــم ،از حقوق
سینما و از ســینماگران میگوییم ،اما از حقوق
معنوی بینندگان و مخاطبین نمیگوییم .او حق
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هنرمندان میگویند ،لوس نیســت؟ درام کجای
این عالم اســت؟ صرفنظر از مدل ســخیف ،با
طرح این ســؤال ســعی میکنیم پاسخ درستی
بــرای آن پیدا کنیم .خداونــد در این عالم برای
ارادهی انسان هم احترام قائل بوده ،چون خود او
این اراده را به انسان تفویض فرموده؛ برای انسان
امکان رشد و تعالی را بسته به همت خود او قرار
داده .حتی زحمتی لطیف در حد شــیطان که او
رب هیچکاره است ،آزمونی و فرصتی
هم بی ِ
اذن ّ
برای غربالگری ایمان بندگان ،آنهم طبق یک
نظام و الگو است.
در نــگاه دینی و نگاه اســامی ،شــیطان کجا
رقیب خداســت؟ کجا میتواند بــا خدا رقابت
کند؟ همــهی کاری که او میکنــد ،مأذون به
اذن الهی اســت.همهی رسالت او این است که
غربالگر ایمان بندگان باشد؛ همین برای خلق
کافی است؛ چون ارادهی انسانها به یکمیزان
اعمال نمیشــود ،چــون انســان میتواند در
کمینگاههای شــیطان پا سست کند؛ اینجا شما
به تنوع و تکثر میرســید؛ ولی به تنوع و تکثر
ارادهی انســانی ،نــه نظام الهی ،نه شــکاکیت
فلســفی ،نه عالمی کــه پــر از ارادهی اجنه و
شیاطین است .عالم ،یک نظام دارد و طبق این
نظام ،یک آزمون برای بندگان خدا گذاشتهاند
و یــک زحمت تعریفشــده و قابل گــذر او بر
صراط مینشــیند و میخواهد ما از صراط عبور
نکنیم و صــراط الهی طبق روایــات صحیحه و
تفاسیر درســت ،در این زمینه اهلبیت عصمت
و طهارت(ع) ،شــیطان میکوشد ارتباط ما را با
اهلبیت(ع) قطع کنــد .ظریفی میگفت ،برای
شــیطان مهم نیســت که ما او را بپرســتیم و
شیطانپرست شویم ،برای این است که خدا را
نپرستیم و راه پرســتش خدا ،اهلبیت عصمت
و طهارت(ع) اند ،او بر این مسیر مینشیند.
این عالم پر از داســتان توحیدی است؛ نیازی به
داستانهای یونانی نداریم .در قرآن خدا اینهمه
داســتان توحیدی داریم؛ کجا روایتی هست که
برای خدا شــریک و رقیبی تراشیده شده باشد،
ولی در همین کتاب« ،احســنالقصص» داریم؛
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تربیت دارد ،او حق رشــد دارد ،حق تکریم دارد؛
او منزلت انســانی دارد ،او عمر خــود را پای اثر
من گذاشــته ،ننشســته که با چند جلوهی ویژه
و یا چند لطیفهی ســخیف و غرایض انسانی او را
شگفتزده کنم .ننشسته تا من او را نازل کنم ،از
آسمان ارزشهایش به زمین بکشم ،به او بخندم،
مســخرهاش کنم ،در حالــت نیمههیبنوتیزم و
نیمه خلســه ،همهی وجود او را به بازی بگیرم.
مخاطب در هنر دینی حق دارد و محترم اســت؛
ببینیم کــه کاملترین الگوی هنــر دینی ،یعنی
مخاطــب خود چــه احترامی
قرآن کریــم ،به
ِ
میگذارد؟ هم در فرم هم در محتوا ،هم در ایجاز
هم در اخالق؛ هــم در نصیحــت .اینها همهی
حقوقی اســت که مخاطب هنــر دینی هم دارد؛
آیا هنرهای هفتگانــه در نظام دینی ما اینهمه
حقوق برای مخاطب خود قائلاند.
صرفاً در کشور ما ،همین امروز هم فقط از حقوق
هنرمند میگوییم ،کــه البته او هم حقوقی دارد
و بهواســطهی این حقوق ،وظایفی .پس ،در هنر
دینی مخاطــب ،اهمیت فــراوان دارد .ضرورت
هدایت مطرح اســت؛ غایت ایــن هنر لذتنفس
و «کاتارسیس» نیســت ،قصد قربت در این هنر
مهم اســت ،پس نیــت هنرمند دینــی اهمیت
فــراوان دارد؛ نمیتوانیم بگوییــم آقا نیتخوانی
نکنیــد! اتفاقاً در هنــر دینی نیت ،مهم اســت.
هنرمند باید قصد قربت داشــته باشد ،او نباید از
تکبر ،دست به آفرینش
باب خودنمایی تجمل و ّ
هنر زده باشد؛ او باید با رویکرد مصلحانه ،دست
به آفرینش هنر زده باشد؛ او باید به انسان مقابل
خود احترام بگذارد و قصد تحقیر و یا فریب او را
نداشته باشــد .محصول این هنر چیست؟ تربیت
اســت و آنهم تربیــت دینی .تربیــت از آغاز تا
پایان ،همراه هنرمند دینی اســت؛ هنرمند برای
آنکه بتوانــد ُملهم از جانب روحالقدس باشــد،
باید خیال خود را تقویت کنــد ،گام اول ،خیال
تربیتشــده اســت که در کنار جان تزکیهشده،
وجود او را برای دریافت الهامات آســمانی آماده
میکند.
خیال تربیتشــده ،خیال اســت ،خیال وحشی
مصداق اختیال اســت ،همانکه
و تربیتنشــده
ِ
بهتصریح عالمه جوادی آملــی میفرمایند فرق
میان خیال و اختیــال را طبق آیات قرآن کریم،
خیال وحشی ،خیال تربیتنشده ،خیال عصیانگر
خیال ناپاک ،مصداق اختیال اســت؛ پس تربیت
از آغاز ســیر هنر دینی ،همزاد خیــال هنرمند
است و در همهی مراحل الهام و تکمیل مصداقی
هنر دینی حضــور دارد ،در فاز عرضه هم رعایت
میشــود و محصول این هنر هم باز تربیت است
که در جان مخاطب شکل میگیرد.
تا جرئــت نکنیم ایــن مبانــی و اصــول را در
دانشــکدههای هنری خود تدریس کنیم ،نتیجه
همین اســت که هســت ،همچنان که میگویم
ســرعت قطار انقالب از خود انقالب ُکندتر است.
هنــر دینی روبــه آســمان دارد و مخاطب را به

سمت باال و پیشرو حرکت میدهد و هنر یونانی
روبه زمین و گاهی زیر زمین دارد؛ شما را به قعر
مرداب و منجالب میبرد .در هنــر دینی ،نفس
انســان هنرمند برای خود او مهم نیست ،الجرم
ِ
حدیث نفس نیســت؛ هنرمند دینی آینه
هنر او
است ،میکوشــد که تجلی نور حضرت رب را که
عالم از این تجلی پدید آمده به جان مشــتاقان
بتاباند و کیســت که نداند آینــه هرچه صافتر
باشــد و زنگار زدودهتــر ،نور نابتــری خواهد
تاباند و اگر زنگار نفســانیت بر این آینه نشسته
باشد ،نور به شایستگی منتقل نمیشود ،پس به
این تعبیر اســت که میگوییم اصــ ً
ا هنر ،دینی
نمیتواند باشــد .حدیث آینه گی اوست ،حدیث
بیخویشــتنی اوســت ،حدیث تزکیهی اوست،
حدیث پاکی اوست.
نه اینکه میگویند« :تو چه هنرمندی هســتی
که نفســت در هنرت متجلّی نیست؟ تو چه زنی
هســتی؟ تو چه مردی هســتی که غریزهات را
در هنرت نمیبینی؟ خودت باش!» اینهاســت
نصایــح نادرســتی کــه در دانشــگاههای ما به
دانشــجوهای هنــر تعلیم میکننــد .گفتیم که
هنر دینــی ،مبدأ و غایت دارد و اینگونه اســت
که بهدوراز پوچی ،نســبیتگرایی و شــکاکیت
اســت .آنچــه در هنر یونانــی به فراوانــی پیدا
میکنید ،میــان ارباب انواع المــپ ،دائم نزاع و
کشــمکش و خیانت است و بر اســاس یارگیری
آنهــا در انســانهای زمینــی ،زمینیهــا هم
مهرههای شــطرنج خدایاناند ،الجرم هیچ امری
قطعی نیســت و هر امری در آن نســبیت لحاظ
شــده و همهجا شک و شــکاکیت حضور دارد.
حتی «زئــوس» با همــهی زعامتش بــر المپ،
دائرمدار امور عالم نیســت ،چــون ارادهی او بر
ســایر ارباب ارواح و همســرخودش «هرا» دائم
تعریــض میخــورد .آنهایی که سرســپردگان
این ارباب ارواحاند ،حتــی فرزندان نیمهجاودان
آنهــا بــر روی زمین مــدام در این کشــاکش
خدایــان به بــازی گرفته میشــوند .در دنیایی
اینقــدر نامطمئــن ،همانچیزی کــه خداوند
ســبحان در قــرآن میفرماید که اگــر خدایانی
غیر خدا بودند ،در عالم فســاد ایجاد میشد؛ در
عالمی اینچنین فاســد و پر از بتهای متنوع و
متکثّر و سرنوشــتهای نامطمئــن ،چارهای جز
نســبیتگرایی اخالقی و شــکاکیتهای فلسفی
نیســت .شــما نمیتوانید به هیچچیــز مطمئن
باشید ،هیچ ارزش ثابتی وجود ندارد ،اما در هنر
قدســی و هنر دینی در عالمی که هنرمند موحد
اســت ،خدای واحــد ،در عالم خدایــی میکند
و آنچه در عالم اســت ،تجلی ارادهی اوســت و
اهلبیت عصمت و طهارت(ع) ،تداوم اَنوا ِر والیی
هستند که بر جان انسان تابیدهاند؛ فاصلهی بین
آســمان و زمین را این نور پر میکند .حاال ،مگر
شما فســاد در این عالم میبینید؟ مگر نسبیت
و شــکاکیت در این عالــم معنــا دارد؟ عالمی
اینهمه پاک ،زیادی ،بیمسئله ،طبق آنچه خود
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این هم پاســخی به آن ســؤال که در عالمی که
فقط یک اراده اســت و فقط یک نور اســت که
تجلییافتــه ،جای درام کجاســت؟ جای تنوع و
تکثر کجاســت؟ پس ،هنر دینی به همین اعتبار
از شکاکیت نسبیتگرایی بری است .هنر ،انسان
را آرام میکند؛ ســکینهی قلب بــه او میدهد؛
حاصــل آن تومأنینه اســت ،حاصل آن انســان
را آرام میکنــد ،اما هنر یونانی انســان را ناآرام
میکند ،مضطــرب میکند و او را بــه عصیان و
طغیان وامیدارد .طبــق مصادیق فراوانی که در
همین کتاب وجود دارد ،هنر دینی ما را به توکل
و توســل فرامیخواند ،چون فقط یک نردبان در
همهی عالم تعریف شــده و آن نردبان تجلی رب
است .از نردبان نور باید باال رفت.
یک بــازی مارپلــه را در نظر بگیریــد ،که یک
نردبــان طوالنی دارد به نام «صــراط» و هزاران
ماری که ما را به قعــر دوزخ میبرند یا غفلت از
صراط ،تکثری نیست؛ غفلت از این است .در این
مدل ،شــما میبینید که هنر یونانی بر آن غفلت
بناشــده و هزاران هزار مار وجود دارد که اگر به
آن پا بگــذاری ،به قعر فرو مــیروی ،اما صراط،
واحد اســت و از آن میتوان به آســمان رفت و
بسته به ارتقاء در این مســیر ،قصههای رحمانی
متعددی میتوانیم داشته باشیم.
نتیجهگیــری آخــر اینکــه ،در ســپهر هنــر
دینی ،انســان مؤمن و متدین و موحد ،اشــرف
مخلوقــات اســت؛ اما در هنــر یونانــی ،اج ّنه،
اشــرف مخلوقاتاند؛ارباب انواع المپ ،اشــرف
مخلوقاتانــد ،جهانبینــی غیــر رحمانی این
اشــرفیت را بــرای آنهــا تقدیر کرده اســت.
یادمان هست در قرآن کریم که در عالم معرفی
میشود ،شیطان رجیم اســت ،جن نابکاری که
ســالها در اثر عبادت فراوان تا آسمان چهارم
بــاال رفته و بعد جــزء مالئک رخصــت عبادت
یافته .ولــی در آزمون الهی یــک صفت ،یعنی
تکبــر او را میلغزاند و اول نژادپرســت
غرور و ّ
عالم ،اوست .این نژادپرســتی ابرازشدهی اجنه
نسبت به بشر را شــما در هنر یونانی میبینید.
چــرا در تراژدی هرچه میدویــد ،حریف تقدیر
اجنهی المپ نمیشــوید؟ چون کســی که این
نژادپرســتی ســبب هبوط او شــده ،از جانب
او این الهــام آمده؛ پــس در هنــر دینی و در
ســپهر هنر دینی ،انســان موحد متدین ،اشرف
مخلوقات اســت و در هنر یونانی شیطان رجیم
و اجنه اشــرف مخلوقــات معرفی میشــوند و
شــرافت انســان میتواند این باشــد که مورد
تجــاوز و تعــدی این موجــودات قــرار نگیرد
و شــبه انســانهایی یا نیمه انســانها و نیمه
جاودانهایــی مثــل هرکول ،مثل هرســئوس،
مثل تزئــوس و یا ديگر پهلوانــان نیمه جاودان
جن متولد میشوند؛ اشرف
از آمیزش انســان و ّ
مخلوقات بــودن آنجا اینطوری اســت  .امروز
بر پــردهی ســینما ،مصادیق تصویــری همین
پهلوانپنبههای یونانی را میبینید.

بحث دیگری وجود دارد که از منظر دیگر علمای
هنر میکنند و آن مفهوم بُعد یا «دیمانســیون»
در هنر است .اجماالً اینکه ،معتقدند هرچه بُعد
یا دیمانســیون هنر کمتر بشود ،آن هنر نابتر و
خالصتر میشــود ،یا چیزی قریب این مضمون!
اینکه مث ً
ال در ابعاد و دیمانسیونهای محسوس
ً
و فیزیکی مثــا بگوییم طول ،عــرض و ارتفا ِع
زمان را در نظر بگیریم؛ هنری که در همهی این
ابعاد تعریف بشود ،متکاسبتر است ،قدرت مانور
کمتری دارد و آن هنری که دیمانسیون کمتری
دارد ،جوالتــر و پویاتر؛ که حــاال میآیند و از
این منظر هنــر را میبیننــد و اینکه میگویند
دیمانســیون طول،
پیکرتراشــی چون در ســه
ِ
عرض و ارتفاع کام ً
ال متکاسب است و هنر سیالی
نیســت؛ یا به همان میزان از هنر ما دورتر است،
نقاشــی وقتی به همان میزان در دو بُعد تعریف
میشود ،مث ً
ال جوالن بیشتری میتواند بیابد؛ در
یک بُعد که زمان است و یک دیمانسیون دارد و
تعریف میشود ،به مفهوم هارمونی که باز جالب
اســت که همین هارمونی ،تعریــف یونانی دارد
و یکی از ارباب انواع اســت ،نزدیکترمیشود و
شــعر ،دیگر این زمان را هم ندارد و فقط محض
خیال میآید .خب ،شــعر دیگر تقریباًمیشــود
گفت فاقد دیمانســیون اســت و میگویند مث ً
ال
غایت هر هنر این اســت که به سمت شعر میل
کند.
با این تعریف ،ســینما که دیگــر -بندهی خدا-
تکلیفش روشن است؛ آنهم سینمای سهبعدی
امروز که از یکســو وامدار همهی شــش هنر
قبلی اســت و مــدام دارد دیمانســیون اضافه
میکند.
میخواهم بگویم ،شــاید تعریف درســتتر این
باشــد که هرچه از تعلقات زمینــی و زنگارهای
نفســانی پاکتر میشود ،دیمانســیونش کمتر
میشود ،سبکبالتر میشود ،بلند میشود مثل
یک بالن که وقتی اضافاتش را بیرون میریزیم،
وقتی کیســههای خاک را از آن جدا میکنیم،
این بالــن ارتفاع میگیرد و منظر کســی که در
آن بالن قرارگرفته از ارتفــاع باالتری برخوردار
میشــود؛ شــاید دیمانســیون اصلی این است،
نفســانیت خــود آن هنرمند اســت ،هرچه که
این تعلقــات را بیشتر از خــود دور میکند و
هرچه آینهی دل را بیشــتر صاف میکند و جال
میدهد ،انــگار روح او ارتفاع بیشتری میگیرد
و به ســمت باال و جلو حرکــت میکند .به نظر
میرســد آنچه در آغاز بحث ،با عنوان «هنر
فاطمی» از آن یادکردیم ،یکی از شروطش
همین باشد :پاکیزه شــدن ،تهذیب نفس،
توســل و درخواســت تربیت و الهــام صحیح و
آینهی جــان از زنگار زدودن؛ و آنوقت دســت
به آفرینش هنری زدن! اینجاســت که شــما به
یک هنر فاقد تعلق زمینی میرسید و هنر ناب
اینجاست که بروز پیدا میکند.
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