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وقتی از امید سخن به میان می آوریم، گستره ای وسیع را 
فرا روی خود گشوده ایم که  در آن طراوت بارانی نگاه به 
آینده، ســپهری بهاری را برای ما رقم می زند. این مفهوم 
همانی اســت که حکمای ما در مواجهه با میزان االعمال، 
آنرا پیش قراول تغزل و مناجات خود در ساحت حضرت 
رب می دانســتند و حتی باالتر  از آن، گاهی بسان سعدی، امید را تنها بضاعت 

بشری  در بارگاه ربوبی به حساب می آوردند:
بضاعتنيــاوردماالاميــدخدایازعفــوممكننااميد
در مفاهیم دینی نیزداللت های این موضوع به قدری فراوان است که شاید بتوان 
آنرا از اصلی ترین ارکان اعتقادی انسان های دین مدار به حساب آورد. اینکه در 
دین و به خصوص در نگاه بلند شیعی، مفهوم دعا و مناجات جایگاهی اساسی 
پیدا می کند، خود داللتی غیر قابل انکار بر این باور است که آدمی در هر حالتی 
نباید و نمی تواند مأیوس از رحمت پروردگار باشد و اینکه پر تکرارترین آیات 
قرآن، بیان صفات رحمانیت و رحیمیت خداوند است، ُمبیّن همین موضوع است.
به قرینه همین معناســت که نقطه تمایز میان انسان دین مدار و انسان بی دین را 
می توان امیدواری و نا امیدی دانســت . عالم هنر هم به این دلیل که اساسًا هنر 

منبعث از منظر انسان هاست، از این قاعده نمی تواند مستثنی باشد. 
به عبارت دیگر، هنر دینی یا به تعبیری، هنر انسان دیندار همواره مملو و مشهون 
از امید است و در نقطه مقابل، اثر هنری انســان بریده از خداوند، اثری سرد و 

ناامید کننده است که ره آوردش جز تنهایی و وحشت و حرمان نخواهد بود.
بر همین مبناست که باید انتظار داشت هنر مأیوس کننده در ساحت دین باوری به 
محاق رفته و از  هستی ساقط شده باشد؛ چه اینکه از دیر باز در تمام متون مربوط 
به حوزه زیبایی شناسی، همواره مفاهیم علم الجمال و معرفت الغایه مالزم یکدیگر 
و در کنار هم به کار رفته اند. مقارنه این دو معنای متعالی، فارق از آهنگ خوشی 
که در نگارش به وجود می آورد، نوعی معرفت را با خود به همراه دارد که بدانیم 
هیچ جمالی بدون در نظر داشتن غایت و ابدیت نمی تواند تعبیر و تفسیرشایسته 
ای از زیبایی باشد و یار مطلوب، همانی است که عنصر پایداری را مالزم با جمال 
ظاهری به همراه داشته باشد و گرنه، لیاقت دوستی و دوست داشتن در او نیست.
یارناپایداردوســتمداردوســتیرانشــایداینغدار

در جامعه ای که دعا به عنوان یک رکن اعتقادی  به حســاب آید و دین باوری 
در آن اصل باشــد، هر گز هنری تحت عنوان هنر ناامید و سیاه نما و یا به تعبیر 

فرنگی ها »هنر ابســورد« و هنر نهیلیســتی نمی تواند موضوعیت و یا حتی 
موجودیت پیدا کند؛ چرا که اگر هنرمند خود را منبعث و متصف به رکن دینداری 
جامعه خود بداند، همیشه بر این باور است که اگر تمام درها هم بر روی او بسته 
شود و تمام جهات فرا رویش را دیوارها احاطه کرده باشند، باز بزرگترین روزنه 
امید، یعنی روزنه دعا به رویش باز است و باز خالق او  از راهی که او نمی دانسته 

و به آن آگاهی نداشته، برایش مفّری ایجاد خواهد کرد.
»و من یتق الَلّ یجعل له مخرجًا و یرزقه من حیث ال یحتسب و من یتوّکل علی 

الَلّ فهو حسبه«
در چنین سپهری  اســت که هنرمند دینمدار نه استجابت دعا بلکه خود وجود 
دعا را رسیدن به مقصد و مقصود می داند و آنرا مغتنم می شمارد به قول مولوی :
ایننيازوسوزوعشقتپيکماست خودهميناهللتولبيکماست

اما حال روز انسان در روزگار وانفسای ما، وضع رقت انگیزی است که در اثر 
غلبه شیطان بر او عارض شده! به وجود آمدن مکاتب و انگاره هایی نظیر نهیلیسم 

و ابسوردیسم  دلیلی ندارد جز همان سرسپردگی انسان ها در برابر شیطان.
وقتی سخن از ســینمای اجتماعی به میان می آید، بسیار سخت است که تصور 
کنیم تمام اجتماع ما همان زوایای تاریک و مهمل و درمانده ای است که سینمای 
امروزمان حکایتگر آن است؛ این درست نظیر کتمان روز است در حرم تابش تیر.

سینماگر ما بر این ادعاست که او رصدگر جامعه است و درد را می بیند و آیینگی 
می کند و به ما می گوید تا درمان کنیم؛ 

اما نمی دانم چرا او فقط دردهایی را می بیند که اواًل، جزو مشــترکات جوامع 
مختلف اســت و ثانیًا، همه می توانند آنها را ببینند و ثالثًا، مربوط به قشر بسیار 
اندکی از جامعه است و به هیچ وجه قابل تسّری  به کل جامعه نمی باشد. زندگی 
منحط و درمانده انسانهای میانه بالتکلیف بیگانه با خود که هیچ هویتی ندارند 
و جامع االضدادند! و مگر می شود جز مطلوب خود چیز دیگری دید!؟ و مگر 
سینماگر، جز مطلوب خود چیز دیگری می بیند؟! این آیینگی که او مدعی آنست، 
یک دروغ بزرگ است؛ او همانی را می بیند که می خواهد ببیند و اینکه او فقط 
عیب می بیند، مربوط به نفس خود اوست، نه جامعه!  در طبیعت هم گل وجود 
دارد هم گند و مرداب؛ زنبور بر گل می نشیند و محصولش شفاست؛ حال آنکه، 

مگس بر دیگری و محصولش بیماری و رنج! 
طبیعت جامعه هم درست همین گونه اســت؛  بدین قرار سینما و سینماگر باید 
تکلیفش را روشن کند؛ یا شفا بیافریند، یا همچنان به زایش بیماری ادامه دهد!   

سینمای اجتماعی

سیدمحمد حسینی



سینمای ایران

داستانی از جنس واقعیت  
آسیب شنایی سینمای معیار
تکراری به توان بی نهایت
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کارگردان: نرگس آبیار
تهيه کننده: ابوذر پورمحمدی و محمدحسین قاسمی

بازيگران: مریال زارعي، مهران احمدي، گالره عباسي، 
جواد عّزتي، حسام بیگدلو و یدالل شادماني 

خالصه داستان: »اُلفت« چشم انتظار فرزند است که خبر 
خوبی از راه می رسد. اما امتحان بزرگ در راه است... . 

»شیار ١٤٣ « دومین اثر سینمایي بلند نرگس آبیار است. 
فیلم اول او که بیشتر به تله فیلمي زنانه و خانوادگي شبیه 
بود موفقیت چنداني نداشت؛ آبیار که در کارنامه کاري 
خود چندین فیلم کوتاه و مستند دارد و البته داستانهایي 

شیار 143 خانوم آرایش غلیظ

کارگردان: حمید نعمت اله
 نويسنده: هادي مقدم دوست 

تهيه کننده: سعید سعدی و سعید ملکان
بازيگران: حامد بهداد، طناز طباطبایی، حبیب رضایی، 

هومن برق نورد، علی عمرانی و جمال اجاللی
خالصه داستان: گروه پنج نفره ای می خواهند محموله ای 
شامل ترقه، فشفشه و اســباب آتش-بازی را که متعلق 
به آن ها نیســت، بفروشــند. هیچ کدام از آن ها کامروا 
نمی شــوند، مگر پنجمین نفر که به تردید همیشگی اش 

میان خیر و شّر غلبه می کند.

زوج نعمت الل و مقدم دوســت، بعد از ســاخت سریال 
»وضعیت ســفید« ثابت کردند دغدغه هاي اجتماعي 
ایران معاصر از اولویت هاي سینمایي آنان است. بحران 
جامعه اي که خود را به فضاي مجازي فروخته، ابزاري 
مي خواهد از جنس »ســر به ُمهر« و »آرایش غلیظ«. 
مقدم دوست سیاهي ها و زشــتي هاي جامعه  کنوني و 
مناسبات استحاله یافته ي مردمان را زیر بََزِك توی ذوق 
زننده ي سینما، آن چنان تشریح میکند که بوي عفونت 
آن همان قدر مي آزارد که بابا برقــي! جهان فیلم مملو 
از زشتي هاي رفتاري عمیقي اســت که به بطن روابط 
اجتماعي و فرهنگ شفاهي مردم تجاوز کرده و فیلمساز 
به مدد عناصري از ســینما که خوب مي شناسد، آن ها 
را عریان کرده وبر پرده ي اکران، سنگسار مي کند. فیلم 
اتفاقًا با بهره مندي از َکست شبه ستاره اي، خود با اقبال 
مخاطب عام مواجه مي شود؛ اما ذهني عمیق و فکور و 

پرسش گر را مطالبه مي کند.  

کارگردان: تینا پاکروان
تهيه کننده: تینا پاکروان

بازيگــران: امین حیایی، شــقایق فراهانی، ســیامک 
انصاری، اشــکان خطیبی، اندیشــه فوالدوند، پانته آ 
پناهی ها، نقی ســیف جمالی، حمیرا اعظمی، ســوگل 
خالقی، مجتبی طهماســبی؛ بازیگران خردسال: کیمیا 

حسینی
خالصه داستان: »خانوم« روایت سه زن، سه نقطه تهران، 

از شمال تا جنوب است.

تینا پاکروان که سابقه ي دو دهه کار در سینماي حرفه اي 
ایران را دارد، با تجربیات خوبي که در دستیاري بزرگان 
سینما و تلویزیون ایران به دست آورده، اثر آبرومندي را 
ساخته است. فیلم با ســاختاري اپیزودیک، سه بُرش از 
زندگي ســه زن را در طبقات مختلف اجتماعي نمایش 
مي دهد. داستان ها عمیق نیســتند و پرداخت چنداني 
ندارند، اما براي اپیزودهاي فیلمي که رویکرد گیشه دارد، 
خوب اســت. کاراکترها نیز میان عمق و سطح در رفت 
و برگشــت هاي مفهومي و بازي دیالوگ ها دست و پا 
مي زنند. ساختار سینمایي اثر، نمره قابل قبولي مي گیرد 
و کانسپت به پاي همسر نشستن نیز جاي تحسین دارد. 
آنچه موجب دریغ اســت، ناهمخوانــي جنس زن ها با 
عموم زن هاي جامعه است. کاش زن هاي فیلم مشکالت 
طبقه متوسط را داشتند؛ مخصوصًا در اپیزود اول و دوم. 
نمیتوان به نویســنده و کارگردان خرده گرفت و آنان را 
مجبور کرد، اما داعیه ي ضد فمنیستي و زنانه ساختن و 
زنانه اندیشیدن که بسیار هم ستوده است، یک جهان بیني 
بومي تر و دیني تر مي طلبــد که امیدواریم در فیلم هاي 

بعدي پاکروان شاهد آن باشیم.  
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را هم نوشته و چاپ کرده اســت، ساحت قصه گویي و 
داســتان را مي شناسد. »شــیار ١٤٣« با رویکردي به 
همین قصه گویي و روایت اســت که جلــو مي رود و 
داســتان زندگي »الفت« زني از جنس روستا و صبر و 
مادرانگي را در بســتري از دفاع مقــدس بیان مي کند. 
»شیار ١٤٣« بیشتر از آنکه داستان جنگ باشد، داستان 
عواقب جنگ است؛ داستان آسیب هاي آن و ستم هایي 
که بر بازماندگان جنگ رفته اســت. فیلم مملو از شعار 
است؛ زیرا شعار آیتم حیاتي زندگي »الفت« است؛ اگر 
شعار نبود »الفت« هم دوام نمي یافت. فیلم با نگاه زنانه، 
مادرانگي »الفت« را در خانه اي که هم مرد است و هم 
زن، هم دختر است و هم مادر به تصویر مي کشد. »الفِت« 
شیار ١٤٣، ستون خانه اي است که  در وخــــیم ترین 
طوفان هاي زندگي و چند دهــه ي اخیر تاب آورده و 

اسطوره شده است.  

کارگردان: شهرام مکری
تهيه کننده: سپهر سیفی

بازيگران: بابک کریمی، ســعید ابراهیمــی فر، محمد 
برهمنی، ســیاوش چراغی پور، فرامرز مدیری، عبدآ 
بست، آینازآذرهوش، پریناز طیب، پدرام شریفی، اَرنواز 
صفری، ندا جبرائیلی، میالد رحیمی، علیرضا عیسی پور، 
ســمانه وفایی، محمدرضا مالکی، مونا احمدی، نازنین 
بابایی، پویا شهرابی، نیما شهرابی، خسرو شهراز، شادی 

کرم رودی و با حضور گروه موسیقی پالت.
خالصه داســتان: ماجرای گروهی از دانشــجویان و 
جوانان را تعریف می کند که در جریان ســفر به شمال 
کشــور و حضور در یک اردو درگیر اتفاقات عجیبی 

می شوند... .

دومین فیلم بلند مکري در خارج از مرزها با اســتقبال 
خوبي روبرو شد؛ گرچه از جشــنواره فجر جا ماند، اما 
در گروه »هنر تجربه« اکران موفقي داشته است. داستان 
دایره وار و در هم تنیــده ي بي قصه و المکان و الزمان 
»ماهي و گربه« که به شــدت وام دار ساختار ریاضیات 
زده ي ذهن مکري اســت، پالن سکانسي است استوار 
بر یک پالت، تنها براي یک بار دیدن و تحســین کردن 
ساختار مغزي فیلم ساز و عوامل فیلم سازي، همین!  

ماهی و گربه ساکن طبقه وسط

کارگردان: شهاب حسینی
تهيه کننده: امیر سمواتی

بازيگران: شهاب حسینی، فرهاد اصالنی، ساره بیات، بابک 
حمیدیان، حسین یاری، طناز طباطبایی، هنگامه قاضیانی، 
حســین محجوب، بهنوش بختیاری، سحر قریشی، بهناز 

جعفری، کامبیز دیرباز، فخرالدین صدیق شریف و...
خالصه داستان: ورود یک نویسنده جوان به یک آپارتمان 

حوادث عجیبی را در پی دارد... .

اولین فیلم سینمایي شهاب حسیني در نقش کارگردان که به 
ثبت رکورد در کتاب گینس هم انجامید، به علت بازیگري 
شهاب حسیني در ٣٨  نقش است که البته به خوبي از پس 
همه آن ها برآمده است. فیلم به رغم عاري بودن از قصه اي 
منسجم و سر راست و استواري بر یک پالت، مخاطب را 
تا پایان نمایش با خود مي کشاند. »ساکن طبقه وسط« نقد 
وضعیت موجود است. وضعیت نویسندگان، سینــــما، 
فیلم نامه نویسان، موزیسین ها، فیلم سازان، تهیه-کنندگان 
و خالصه جماعت روشنفکر که آنچه خود دارند از بیگانه 
تمنا مي کنند. شهاب حسیني در بستر نقدي تلخ با رویکردي 
مدرن به دگرشــیفتگي جامعه ادبي و سینمایي، با ابزاري 
طنـــازانه و با مدد از توانایي شگرف خود در بازیگري 
مي تازد و مخاطب خود را بي واهمــه از انگ اُمل بودن 
نهیب مي زند و شــیرفهم مي کند. کانسپت خوب کریمي، 
اگر با هر کارگردان کاربلد دیگري در هم مي آمیخت، این 
تأثیر گذاري را نمي داشت؛ گویي کلیپ-وارگي و بالهت 
و لکنت فیلم به مدد تماشاگر آمده و این فیلم را به موفقیت 

در اکران رسانده است.  
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کارگردان: محمد مهدی عسگرپور
تهيه کننده: منوچهرمحمدی و محصول ســازمان توسعه 

سینمایی سوره حوزه هنری
بازيگران: پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی، 
سهیالگلستانی، معصومه قاســمی پور، مهدی صادقی و 

محمد صادقی 
خالصه داستان: پدر و مادری که ســه فرزندشان شهید 
شده اند، تصمیم می گیرند تا تنها پســر جانباز خود را از 
آسایشــگاه به خانه منتقل کنند. خبر آمدن یک میهمان 
گرانقــدر، کار های زمین مانــده و دلشــوره پذیرایی، 

دغدغه های پیش روی آن هاست.

محمد مهدي عســگرپور که بعد از هفت سال، فیلمش در 
جدول اکران قرار مي گیرد و فیلم قبلي او هنوز رنگ اکران 

میهمان داریم خواب  زده ها پرویز

کارگردان: فریدون جیرانی
تهيه کننده: رحمان سیفی آزاد

بازيگران: فرهاد اصالنی، ســاره بیات، صابر اَبَر، شقایق 
فراهانی، اکبر عبدی و رؤیا میرعلمی

خالصه داستان: مادر فیروز به خواب همه  دوستان، آشنایان 
و کارمندان او می رود و از همین طریق هشدار می دهد که 
فقط بیست و چهار ساعت بیشتر فرصت ندارد تا رضایت 
نازگل مشرقی- دختر خدمتکارش- را به دست آورد و در 
غیر این صورت، خواهد مرد. فیروز نازگل را پیدا می کند و 

تالش می کند رضایت او را بدست آورد ولی... .

فریدون جیراني که سابقه زیادي در ساخت آثار اجتماعي 
دارد و سینـــما را خوب مي شناســد و اتفاقــًا با هویت 
فیلمنامه نویس وارد ســینما شده است، با ساخت اثر آخر 
خود »خواب-زده ها« ثابت کــرد باید در مقام مجري - 
کارشناس سینما و یا تئوریسین سینما باقي بماند! خالق لفظ 
سینماي بدنه، به هیچ وجه بدنه این سینما، عالیق، ظرایف و 
استانداردهایش را نمي شناسد. جیــــراني با بهره گیري 
از َکست قوي و ستاره هاي محبوب سینماي ایران و عوامل 
درجه یک فیلمسازي با کانسپتي ُمعّوج، غرب زده و کثیف، 
داستاني هجو را به تصویر کشیده که نه تنها دردي از جامعه 
را درمان نمي کند، بلکه هزار درد بر آن مي افزاید. باید گفت 

آقاي فیلمساز هر هدفي وسیله  را توجیه  نمي کند. 
بي حرمتــي و توهین به مقام زن، پاییــن آوردن مقام مرد 
به نرینگي و شهوت پرســتي، لوث کردن مسئله ازدواج و 
دستمالي کردن این مسئله بحراني جامعه ي جوان کنوني، 
از جمله مشکالت محتوایي فیلم است که بازي درخشان 
اصالني، عبدي و فراهاني را تحت پوشش قرار مي دهد و 

فیلم را از چشم مردم مي اندازد.  

کارگردان: مجید برزگر
تهيه کننده: سعید آرمند

بازيگران: لــوان هفتــوان، حمیرا نونهالــی و محمود 
بهروزیان

خالصه داستان: پرویز مردی است پنجاه ساله که همیشه 
با پدرش در شــهرکی آرام زندگی کرده. پدر پرویز که 
تصمیم بــه ازدواج گرفته، از او می خواهد خانه را ترك 
کند. پرویز ناگهان خود را در جــــهانی جدید و بیگانه 
می یابد. او تصمیم می گیرد به پدر و اهالی شهرك نشان 
دهد که نمی توانند به این آســانی او را از زندگی شان 

حذف کنند.

»پرویز« دومین ساخته مجید برزگر است که توانست به 
مدد سینماي »هنر تجربه« رنگ اکران را ببیند . فیلم به 
شدت تحت تأثیر ســینماي »هانکه« است و باوجودي 
که از همه عناصر بومي بهره برده است، دغدغه و مشکل 
عموم جامعه ایراني نیســت. برزگر با رویکردي که در 
سبک فیلمسازي خود به شهر و مؤلفه هاي کالن شهرها 
و شهرســازي مدرن دارد، خود پیشــاپیش به مخاطب 
تیزهوش گرا  مي دهد که فیلم و داستانش مي تواند فارغ 
از زبان فارسي و محل ساختش، متعلق به هر کهن شهر 
ُمستحیل شــده در مدرنیته باشد. فیلم مي تواند تلنگري 
به جامعه شناسان و روانشناســان باشد براي مداقّه در 
روابط دگرگون شده با ظواهر مدرنیته که با پیکر انساني 
زیست بوم ایراني هم خواني ندارد. این فیلم با اقبال در 
جوامع ســینمایي عالقمند سینماي خاص و هنري قرار 

گرفته است .  
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سینمای ســالم چیزی است که همیشــه در هر جامعه ای 
مطلوب جامعه، و مردم آن بوده است. اما از چه رویی وجود 
سینمای سالم در هر مملکتی در اقلیت است و همیشه مورد 
نیاز مردم، سؤالی اســت که برای رسیدن به پاسخ آن، باید 

آسیب شناسی کارشناسانه انجام گیرد. 
 رهبر معظم انقالب، در بیانات خود در طی چند سال اخیر توجهشان را به سینما 
و معیارهای آن نشــان داده اند و مضامینی را در این مــورد مطرح کرده اند که 
نشان از دغدغه ایشان دارد. از جمله مطالبات رهبری در ارتباط با سینما، ایجاد 
شوق، انگیزش، سالمت و امید در جوانان است. اما واقعیت امر این است که این 
ها همان مضامینی هســتند که گویی سال هاست در جریان اصلی سینمای کشور 

کم رنگ شده اند. 

ژانرهای سينما، مغايرتی با سالمت جامعه ندارند!
یکی از اساسی ترین معضالتی که در ســینما گریبان گیر فیلم نامه  نویسان و در 
کل فیلم سازان کشور شده است این است که همه خود را مقید می دانند تا دست 
به عصا در ساختار ژانرهای ســینمایی حرکت کنند؛ امری که به خودی خود بد 
نیست و باعث به وجود آمدن اســتانداردی جهانی در سینما می شود؛ اما لزوم 
رعایت درام، هیچ مغایرتی با مفهوم ســالمت ندارد و این اصلی اســت که چه 
از جانب اساتید دانشگاه و چه فیلم ســازان تجربی کمتر به آن توجه می شود. 
متاسفانه به دلیل این که سینما هنری وارداتی است، ما هنوزنتوانسته ایم اصول و 
قواعد ژانر را از فرهنگ حاکم بر دنیای غرب تمییز دهیم؛ فرهنگی که غالب آن 
بر مبنای حقوقی است که شاید به ظاهر بشری باشد، اما در اصل حقی را در این 
میان ضایع می کند که بیشترین آن حق پروردگار است و وظایفی که بشر نسبت 
به خالق خویش دارد؛ کما این که این مســئله یعنی وجود سینمای سالم، چیزی 
اســت که برای جوامع غرب نیز یک غایت و منزل مقصود به حســاب می آید؛ 
چراکه غرب نیز با افزایش دیوانه کننده فیلــم در هالیوود، دیگر نمی تواند وام 
دار ادبیات نیمه کهن و کالسیک خود باشــد و در حال دست و پنجه نرم کردن 
با جریان ضد ارزشی اســت که از انسان، فرشــته های الهی، پیامبران و حتی 
پروردگار جهانیان را هدف قرار داده است. اما این لزومًا به آن معنی نیست که با 
پیشرفت تکنولوژیک سینما و ابعاد داستان سرایی آن، چارچوب اصول انسانی 
و دینی انسان به چالش کشیده شود. این در حالی اســت که سینمای ما بعد از 
انقالب 57 در روندی رو به رشد توانسته از لحاظ محتوا و فرم، استقاللی نسبی 
پیدا کند و دستاوردهای خوبی را به نمایش بگذارد که در این میان، گاه سینمای 
معیار با آن سنجیده شده است؛ که امید است با نگاه و توجهی ژرف به بیانات و 
مطالبات رهبری از ســینما، به تمامیت استقالل خود در محتوا نیز برسد. ما باید 
به این باور برســیم که الزامًا فرم و تقلید از قواعد و اصول قدیم و جدید غرب، 
نمی تواند به خودی خود به محتوا و مضمون ســینمای ما خدشه ای وارد کند؛ 
چراکه این وظیفه سینماگر اســت که با هنر و مهارت خود مانند یک تکنسین، 
قواعد بازی را از القای مفاهیم فرامتنی در یک ساختار درهم تنیده، تمییز دهد 
و با اضافه کردن چاشنی ذوق، خالقیت و تعهد بتواند از فرم های مدرن سینمایی 
که حتی برای سینمای ضد ارزش هم طراحی شده اند، در جهت امیال روحانی 
و ارزش مدار جامعه ای ســالم حرکت کند. آن وقت است که پژوهشگران سینما 
می توانند در دل همین سینما رشــد کرده و به فیلترهایی سازنده برای سینمای 

ارزشی ما بدل شــوند. این موردی است که احســاس می شود از طرف بعضی 
از زمامداران سینمای ارزشــی نه تنها به ورطه نقد و چالش کشیده شده )البته 
منظور نقد سازنده نیست(، بلکه با رد و تکفیر آن  خواستار به وجود آوردن یک 
نظام مستقل در سینما هستند که چه از لحاظ تکنولوژی و چه از لحاظ فرمی و 
محتوایی مستقل باشد و بتواند به القای بیشــتر و نه الزامًا بهتر مفاهیم ارزشی و 
دینی بپردازد. حال آنکه ما تنها نتوانســته ایم فرهنگ تنیده شده در قالب فرم و 
ســاختار اثر را از فرم و قالب تکنیکی اثر غربی تمییز دهیم. این در حالی است 
که وقتی صحبت از علم به میان می آید، ما مشکلی برای به دست آوردن انواع 
و اقسام غربی آن نداریم و حتی آن را برای پیشرفت خود و جامعه مان، در راه 
اعتالی وطن و استقالل کشور ضروری می دانیم . اما غافلیم که سینما در ابتدای 
پیدایشــش، چیزی به جز یک اختراع علمی نبوده، و این هنرمندان بوده اند که 
در کنار هم زیســتی و تعامل با صنعت گران و تکنسین ها به سینمایی دست پیدا 
کرده اند که اکنون می توان آن را هنر ســینما نامید. در حالــی که هنوز به زعم 
بسیاری از بزرگان سینما و جامعه شناسان و حتی دولت مردان و نخبگان، سینما 
هنوز هم یک صنعت است؛ صنعتی که از هنر، تنها برای القای مقاصد سازندگان 

آن به جوامع کثیر بشر سازماندهی می شود. 

تکيه بر ادبيات غنی، تضمين غنای مفهومی است
از نکات دیگری که بسیار ظریف و زیبا از سوی مقام معظم رهبری به دفعات در 
جمع اهالی سینما بیان شده است، مسئله لزوم قصه پردازی بر مبنای ادبیات است؛ 
ادبیاتی که هم می تواند قدیم باشــد و هم جدید. یکی از خواص ادبیات این است 
که به عنوان هنر مســتقل، عدم ارتباط تنگاتنگش با صنعت و ســرمایه، آن را از 
لزوم به کار بردن امیال سطحی انسان که گاه تا غرایض حیوانی هم نزول می کند، 
مصون می دارد، همچنین ادبیات به خاطر ارتباط ارگانیک با کلمات، درگیر ادب 
و فرهنگ است، چیزی که الزامًا تصویر از آن تبعیت نمی کند و می تواند به سطحی 
پایین تر و صرفًا چشم نواز و بیهوده تقلیل یابد، و یا به ساحت شعار زدگی افتاده و 
نتواند مفهوم مستتر در تصویر یا داستان را به مخاطب القا کند؛ حال آنکه ادبیات 
با تکیه بر توصیف و ایجاز می تواند از هم نشــینی کلمات، استعاره ای را در ذهن 
مخاطب به وجود آورد که نه تنها دور از شــعار زدگی است، بلکه خود ایجازی 
اســت که ورای متن و معنی مســتتر در آن، مخاطب را به مفهوم و درکی در بطن 
کالم می رساند و درذهن مخاطب باعث ایجاد سنتزی می شود که خود یک مفهوم 
مســتقل و در عین حال مرتبط از لحاظ معنایی است. اما این به آن معنا نیست که 
با تکیه و تمرکز به ادبیات، توجه و انگیزه مان را به سینما و مقوله تصویر کم کنیم. 
منظور این است که با تکیه بر ادبیات غنی، خواه کهن و یا معاصر، فیلم نامه  و قصه 
فیلم را بر پایه ای اســتوارتر بنا کنیم. این اتفاق نه تنها باعث نمی شود که سینمای 
ما دچار تکرار شود، بلکه بســتری را به وجود می آورد تا بتوانیم با درك درست 
از اثری ادبی، اثری ســینمایی خلق کنیم که بدیع، خالقانه و در عین حال سالم و 
مملو از غنای فرهنگی باشد. ادبیات مقاومت  و انقالب، از جمله زیر شاخه هایی 
هستند که در ادبیات معاصر، آثار خوب و قابل قبولی در این حوزه کار شده است. 
تعداد آثاری که توسط رهبری برگزیده شده و برای مطالعه وغور در آن سفارش 
شده است، کم نیســتند. ادبیات کهن نیز چه در آثار منثور و چه منظوم آنطور که 
باید توسط سینماگران و یا پژوهشگران ســینمایی مورد بازنگری و مطالعه قرار 
نگرفته اند. مفاهیمی که رهبری در ارتباط با سالمت جامعه به سینماگران اشاره 

آسیب شناسی سینمای معیار 
باتكيهبربياناترهبری

صابراله دادیان
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کرده اند، اگرچه در نگاه 
ول شاید ســینمایی  ا
کم اُفت وخیــز را به 
نظر برســاند، اما این 
بدان دلیل اســت که 
ما تصور درستی از 
مفاهیم استعاره ای 
ارزشــی ماننــد: 
سالمت، امید، صبر 
و غیــره نداریم. 
نگاهی که بزرگان 

ننــد  بیــات ما د ا
حافــظ، موالنــا و 

سعدی به این مضامین 
و موارد مشــابه داشته اند، 

نه تنها غنای داســتانی نهفته 
در این مضامین را بروز می دهد، 

بلکه خبر از پتانسیل باالی 
اقتباس داســتانی دارد که 

در این مفاهیم به ظاهر 
کم اُفــت وخیز نهفته 
اســت؛ و ما با صرف 

نگاه سطحی به جامعه 
روز، و با تصور به نگاهی 

رئالیستی به سینمای اجتماعی 
از آن ها غافل شده ایم؛ نگاهی که تبعات 
آن القای مفاهیمــی مغایر با ارزش های 
سینمای معیار و سالم است. نمونه هایی 
مانند دروغ، ناامیدی، انزوا، خستگی و 
یأس تنها مواردی اندك است که برخی 
ســینماگران با تصور به نگاه رئالیستی 
به بطن جامعــه آن ها را بــه مخاطبان 
کثیر و بی دفاع خــود القا کرده اند، با این 
باور که مفاهیمی همچون صبر و امید و 
ارزش های برابر تنها در ادبیات به صورت 
استعاره ای قابل بیان است و در سینما به 
خاطر لزوم رعایت اصــل درام، باید از 
موضعی عکس آن وارد شد. در صورتی 
که مفاهیمی که ســعدی به زیبایی در 
گلستان و بوستان آن ها را با هنر درهم 
آمیخته، اول از همه مخاطب را درگیر 
داستان خود می کند و سپس مفهوم 
خود را به گونه ای استعاره ای و غیر 
شفاف در دل مخاطب می کارد. پس 

لزوم توجه ســینماگران به ادبیات و 
استفاده درست از آن، چه در ساحت فرم و 

چه محتوا، راهکاری است که به خوبی از سوی 
مقام معظم رهبری بر آن تأکید شده است.

در مقاله بعدی  بــا کنکاش در بیانــات رهبری، 
به بررســی موانعی می پردازیم، که ســینماگر را 

ناخواسته برای القای جذاب و اصولی سینمای 
سالم در برابر جامعه اش قرار می دهد.  
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* اجازه بدهيد بحث را از اينجا شــروع کنيم؛ بفرماييد 
ايــن فيلــم چطوری شــکل گرفــت و چطور شــد که 
تصميم گرفتيد از عالم مســتند فاصلــه بگيريد و بياييد 
حرف هايتان را در قالب مديــوم متفاوتی بزنيد؟ هرچند 
در »شيار 143« هنوز فرمت مستند را می توان احساس 

کرد و يک گروه در حال روايت قصه هستند.
نرگس آبيار: من از ابتدا قصدم این بود که اگر وارد ســینما بشوم، با فیلم داستانی 
شروع کنم، چون بنده در عالم نویســندگی ، کار داستانی نیز انجام می دادم و البته، 
کتاب های من نیز برای بزرگ ســاالن، نوجوانان و کودکان اغلب در قالب ُرمان و 
داستان ارائه شــده اند. اما احساسم این بود که برای آبدیده شدن در این زمینه، باید 
کار مستند را دنبال کنم؛ و البته کشف شهود در مستند برایم خیلی جذاب بود و باعث 
می شد تا هم سرعت عملم خوب بشود و هم در مدت زمان کمی که سر صحنه بودم، 
به اثر نکاتی را اضافه کنم. اآلن هم احساس می کنم که این مستندسازی به ساخت 
فیلم داستانی خیلی کمک می کند. فیلم »شیار ١٤٣« با نگاهی به یکی از رمآن های 
بنده به نام »چشم ســوم« دارد؛ من از این کار برای »شیار ١٤٣« وام گرفتم و البته 
همین طور از وقایع و خاطرات دیگری از زنان پشت صحنه جنگ؛ همه این ها با هم 

ترکیب شد و از ذهن من عبور کرد و بسترساز خلق اثری شد به نام »شیار ١٤٣«.
* جناب آقای قاســمی! اگر يک وقت در موقعيتی قرار بگيريد که بين مستند و 

داستانی يکی را انتخاب کنيد، کدام را انتخاب می کنيد؟
محمد حسين قاسمی: ببینید، بنده به این شکل مرزبندی مّد نظر بین مستند و داستانی 
قائل نیستم. در این راستا، تعاریف مختلفی وجود دارد. برخی همه فیلم های مستند 
را داستانی می دانند و تمام فیلم های داستانی را مستند! لذا، می توان گفت که مرزبندی 
دقیقی بین این دو هیچ گاه وجود نداشته است. سینمای مستند یعنی شناخت، یعنی 
نگاه به جزئیات و به عبارتی بیان واقعیت. یک حقیقت را پیگیری می کنید و آن را 
به صورت درام گونه و قصه گونه و البته به صــورت جذاب برای مخاطب روایت 
می کنید. از همین وجه است که بنده سینمای مستند را خیلی دوست دارم. تحقیقی 
که در سینمای مستند انجام می شود، باعث می شود تا جهان بینی شما به عنوان یک 
مستندساز تغییر کند، بعضًا باعث می شود تا جامعه شناسی شما متفاوت تر بشود؛ به 
تعبیری باعث می شود تا دقیق تر نگاه کنید؛ بهتر نگاه کنید و بهتر ببینید، چون الزمه 
ساخت یک مستنِد خوب، تحقیقاتش است که به ما شناخت می دهد تا وجوه مختلف 
یک ماجرا یا یک واقعه را بشناسیم و البته، این قدرت باالیي به ما می دهد. به همین 
دلیل، من سینمای مستند را خیلی دوست دارم و بدان عالقمندم؛ البته نه اینکه سینمای 
داستانی را دوست نداشته باشم؛ بلکه، اصلی ترین عالقه من به سینمای مستند است.
* نظر به فرمايشات جنابعالی، اين ســؤال به ذهنم خطور می کند جوآن هايي که 
می خواهند وارد عرصه ســينماي مستند بشــوند، به خاطر اقبالی که به سينمای 
داستانی هست، بسياری از ايشــان وسط راه می برند و به سمِت سينمای داستانی 
گرايش پيدا می کنند؛ از طرفی ديگر، فضای اغوا کننده سينمای داستانی به خاطر 
مؤلفه هايي نظير شــهرت و الخ، آيا باعث نمی شود کار مستند را رها کنند؟ خيلی 

از ايشان ممکن است بگويند خب، ما اين سال ها اين همه کار مستند ساختيم، ولی 
برای تأمين اعتبار و نهايتًا پخش آثارمان به مشکل برخورديم! اين مسئله را شما 

چطور توجيه می کنيد؟
محمد حسين قاسمی: بله، هما  ن طور است که شما می فرمایید؛ ولی سینمای مستند، 
یک سینمایي است که بنیآن ها را می سازد و البته، به نظر من مهجور واقع شده و این 
دالیل مختلفی دارد. خیلی وقت ها مستندساز به خاطر همین مشکالت خسته می شود 
و احساس می کند که دیده نمی شود؛ آثارش دیده نمی شود؛ حرفش شنیده نمی شود. 
اما عرض بنده این است که با تولید مستند، شما به یک کشف شهودی از پیرامون خود 
می رسید که در نوع خودش بســیار لذت بخش است. سینمای مستند، یک مزیتش 
شناخت از آدم است؛ این شناخت، مقدمه ســاز تغییر زاویه نگاه شماست نسبت به 
ماجرا. لذا، اگر نگاه درستی به سینمای مستند صورت گیرد، آنگاه چنین بحث هایي 
می تواند باعث ایجاد انگیزه بیشتری در جمع مستندسازان بشود. بخشی از این مهم به 
مدیریت فرهنگی کشورمان برمی گردد. البته، معمواًل در اکثر دنیا به همین شکل است؛ 
ولی درصدش در ایران بیشتر است. مخاطب سینمای مستند، بستری که از آن طریق 
بتواند این فیلم ها را ببیند، هنوز پیدا نکرده و تلویزیون نیز بهای درخوری بدان نداده 
است. مخاطب چطور باید این مستندها را ببیند؟ آیا برای این مسئله فکری شده؟ یک 
نوع بخش بندی هم بین مستند تلویزیونی و مستند سینمایي به وجود آمده، به خاطر 
اینکه برخی معتقدند یکسری مسائل خاص را باید در تلویزیون به آن ها پرداخت، 
و برخی دیگر را به سینمای مستند واگذار کرد! مستندی که به مسائلی می پردازد که 
امکان پخش تلویزیونی آن وجود نــدارد، کجا باید مخاطبش را پیدا کند؟! فقط در 
فستیوال ها! خب، مگر فستیوال های ما چقدر مخاطب دارند و چند نفر می توانند فیلم 
مِن مستندســاز را ببینند؟ نهایتًا اگر در تمام جشنواره های ایران هم شرکت کنید، با 
شرط اینکه فیلم تان به نمایش دربیاید، شاید تعداد مخاطبان شما به ١000 نفر هم 
نرسد! و بنده عرضم این است که شما جشنواره های داخل ایران را سیر کنید، و حتی 
من فراتر می روم، جشنواره هایی که در دنیا هست را در نظر بگیرید! تعداد مخاطبان 

یک مستندساز نهایتًا چند نفر خواهد بود؟
* پس اين نمی تواند خيلی اصالت داشته باشد؟

محمد حسين قاسمی: نه، جشنواره اصاًل نمی تواند مخاطب بیاورد. فیلم در جشنواره 
برای یک قشر متخصص در این زمینه می تواند نمایش داده شود. باید کاری کرد تا 

مستندساز احساس کند می تواند حرفش را بزند و دیده شود.
* خانم آبيار! بنده در نشريه ای به نقل از شما مطلبی خواندم که فرموده بوديد در 
حين نوشتن و يا ويراستاری، به نکاتی برخورد کرديد که باعث شده تا ريتم نوشتار 
شما تا حدی تغيير کند و آرام آرام بر بال کلمات سوار شويد، دايره ی واژگانتان 
بيشــتر بشــود و بتوانيد روان تر حرف بزنيد. امروزه مشــکل اکثر نويسندگان 
مطبوعات کشور، فقر واژه است؛ آن ها کلمات اندکی در قبضه اختيار خود دارند و 

به همين خاطر، کمتر می توانند به بيان معانی مد نظرشان نائل آيند. شما فرموديد 
اين مسئله را در عالم فيلم سازی هم تجربه کرده ايد 

و با رفتن به ســاحت مستند، به 

داستانی از جنس واقعیت
گفتگوباکارگردانوتهيهکننده»شيار143«

راه يافتن هنرمندان جوان مستندساز به عالم سينمای داستانی حکايت خاص خودش را دارد. قالبًا افرادی که از مستندسازی وارد عرصه فيلم سازی می شوند، 
به نوعی روايت درست دست می يابند. بزرگی می فرمود »بهترين تراز فيلم مستند، فيلمی است که برای مخاطبش قصه بگويد و البته، آن فيلمی فيلِم داستانی 
خوب به حساب می آيد که به نظر مستند برســد.« فيلم سينمايي »شيار 143« ماجرای مادری است که 15 سال در انتظار رجعت فرزند و در آغوش گرفتنش 
است. ســرکار خانم »نرگس آبيار«، نويسنده و کارگردان اين فيلم که ساخت چندين مســتن موفق را در کارنامه ی خود داشت، با ساخت اولين فيلم داستانی 
بلند خود به نام »اشــياء از آنچه می بينيد به شما نزديکترند« از سال 1390 پا به عرصه حرفه ای فيلم سازی داســتانی گذاشت و با فاصله نزديک به دو سال، 
دست به ساخت شاهکاری ســينمايي به نام »شــيار 143« زد. تهيه کننده اين فيلم نيز، آقای محمدحسين قاسمی با ســابقه کارگردانی چندين اثر مستند، در 
کســوت تهيه کنندگی اين فيلم حاضر شد. آنچه در ادامه خواهد آمد، برگزيده ای از مصاحبه اين دو هنرمند جوان با برنامه راديويي »نمای روشن« می باشد.

سیدمحمد
حسینی
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شــکلی مينياتوری تر به عالم داستان و قصه گويي 
در سينمای داستانی نزديک شده ايد. اين تجربه را 

کمی بيشتر باز کنيد!
نرگس آبيار: بله، ببینید! همی  ن طور که گفتم، معمواًل 
مســتندهایي که ما کار می کردیم، سعی می کردیم از 
گروه اندکی استفاده کنیم، مثاًل من بودم و فیلم بردار؛ و 
البته کار صدا را خود فیلم بردار به طور هم زمان انجام 
می داد. خالصه اینکه، خیلی جمع و جور می رفتیم، 
چون فیلم مستند به آن معنا بودجه ای ندارد؛ مجبوریم 
در مدت زمان کم و به اصطالح به صورت پارتیزانی 

فیلم را جمــع کنیم. بعد هم در 
یک فرصت کــم باید 

سرعت عمل داشته 
باشی و وجوه 

دراماتیــک 
ا  فیلــم ر

کشــف 
کنی و 

ر  د

حین تدوین و یا هنگام فیلم برداری آن ها را برجسته 
کنی. ببینید! همین ها آدم را آبدیده می کند؛ یعنی همین 
می شود که مِن نوعی اقدام به ساخت »شیار ١٤٣« 
می کنم. مسئله ای که حین ساخت فیلم پیش آمد این 
بود که خیلی ها به من گفتند شما نصف فیلم تان داخل 
بازار تهران می گذرد، شــما می خواهید چکار کنید؟ 
داخل بازار تهران، راه رفتن معمولی ســخت است، 
چه برســدبه این که بخواهید فیلم برداری هم بکنید! 
آن ها فکر می کردند که از پــِس این مهم برنمی آییم؛ 
لذا به مــن می گفتند بیایید یــک روز تعطیل، بازار 
تجریش را خلوت کنیم و آنجا کار را انجام بدهید! من 
می دانستم که خیلی تصنعی خواهد شد؛ لذا اصرار 
کردم به کاری که خودم می خواستم بکنم! 
چون یک مستندســاز یاد می گیره از 
پتانسیل فضا استفاده کند؛ از طراحی 
صحنه ای که خدایي به وجود آمده 
استفاده بکند؛ از کاراکترهایي که 
خدایي گریم شــده اند استفاده 
بکند و نیز از وســایل صحنه 
و میزانســن هایي که وجود 
دارد. این باعث می شود تا 
شــما موقع فیلم سازی هم 
در عالم داستان همین کار 
را بکنی! در »شیار ١٤٣« 

شخصیت هایي در آن روستا بودند که خیلی خوب و 
البته خاص بودند. پیرزنی بود که دائم نوحه می خواند؛ 
تا دوربین را می دید شروع می کرد به خواندن مصیبت 
حضرت علی اکبر)ع(، حضرت زینب)س( و ... . من 
از این نکته در داخل کار اســتفاده کردم. خود بازار 
برای من فوق العــاده بود؛ چرا مــن باید بروم یک 
بازار مصنوعی پیدا کنم و هنرور آنجا بریزم و همگی 
مصنوعی بازی کنند و آخرش هم آنچه من می خواهم 
درنیاید. خود مردم، خود بازار و لوکیشن ها همه عالی 
بودند. من از همه آن ها استفاده کردم. همه بازی ها در 
فیلم خیلی طبیعی و روان از آب درآمد. مطمئن هستم 
بزرگترین طراح صحنه ولباس هم نمی توانستند چنین 
لوکیشنی را برای من کار کنند. این ویژگي کسی است 
که سابقًا مستندسازی کرده است. خیلی مواقع ممکن 
است فضا و لوکیشن چیزی به شما بدهد که خیلی بهتر 
از آن چیزی است که شـــما نوشته اید؛ اینجا نمی 
گوییم که فیلم نامه وحی ُمنزل است و طی کار ممکن 

است عوض شود. 
* يعنی شما معتقديد بچه هايي که مستند سازند و 
می توانند با پديده های فراروی خودشان مؤثرتر 
مواجه شوند و در پرداخت داســتان، بهره بهتری 

ببرند و تغييرات جديدتری داشته باشند؟
نرگس آبيار: بله، همین طور است. من در حین کار 
یاد گرفته ام که خیلی لوکیشــن باز نباید باشم؛ لذا 
لوکیشن ها همه در خدمت کارهســتند و به اندازه 
از آن ها استفاده کرده ام؛ من هرعنصری که حواس 
مخاطب را از شــخصیت اصلی داستان - »اُلفت« 
- پرت می کرد، کم رنگش کــرده ام؛ اعم از عنصر 
صدا، گریم، فیلم برداری و حتی بازی ها. به عنوان 
مثال، به من گفته می شــد چرا شخصیت »یونس« 
را بیشــتر پرداخت نکرده ای؟ من جواب دادم فیلِم 
من فیلم »یونس« نیست، فیلِم »اُلفت« است، و هر 
چیزی که این شخصیت را کم رنگ می کرد، حذف 

یا کم رنگش کردم. 
* در بخش پايانی ايــن گفتگو، يک خاطره ای از 
اين مکاشــفه يا کشف شــهودی که پيش گرفتيد 
برای ما بيان کنيد، از اين منظر که اگر خانم نرگس 
آبيار فردا روزی با يک مادر شهيد خيلی ويژه ای 
برخورد بکند، ترجيح می دهد داســتان او را تحت 
قالب يک رمان، يا يک فيلم مســتند يا يک کار 
داســتانی بگويد ويا اينکه به موقعيتی که در آن 

قرار گرفته، فکر می کند؟
نرگس آبيار: من فکر می کنم به موقعیتی که در آن 
قرار گرفته ام را در نظر بگیرم. یک وقت ممکن است 
وجوه داستانی یک موضوع خیلی غلبه داشته باشد 
و در شرایطی هم ممکن است بهتر باشد سوژه را در 
قالب فیلم مستند ارائه کرد و به نوعی، ویژگی های 
مســتندگونه آن خیلی بارزتر از آن باشد که تبدیل 
شــود به یک داســتان. معمواًل در ساخت فیلم 
مستند، شما باید در لحظه کشــف کنید که چه 

چیزی اآلن به دردتان می خورد. 
* خيلی متشکرم از اين که وقتتان را در 

اختيار بنده قرار داديد.  
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فيلم »شيار 143«، برداشــتی آزاد از رمان های »اختر و 
روزهای تلواسه« و »چشم سوم« نوشته ی نرگس آبيار 
بوده که با محوريت زنی به نــــــام »اُلفت« قالب بندی 
می گردد. کاراکتری که وجــودی از آن در عالم واقع به 
نام اختر نيازپور نفس می کشد و از اين رو، فيلمساز سعی 
در نقاشی چهره ای مستندگونه از سال های سپری شده ی انتظار و نقش نمايی 

دردی مادرانه است که به بافت عشقی از فرج، پيوند می خورد. 
در پيمايش صبر و سلوِک »اُلفت« از رنج به گنِج زايش، استـفاده به جا و مناسب 
از نمادهايی همچون فرش گره شده با چشِم انتظار، کارکردی معناگـرا به متن 
می بخشد و اين طراحی در خلق روايتی باورپذير چنان رقم می خورد تا تارهای 
به کار رفته مبدل به انسجامی هدفمند در رسيدن به سکانس هنرمندانه پايانی 

گردد.
دومين فيلم نرگس آبيار برمبناي نگاه ساده مادر به مقوله تاريِک جنگ شـکل 
می گيرد و بر اساس تعريف فوق، فيلمساز زاويه ی دوربين خود را از خاکريز 
جبهه به دل بي قرار مادر مي کشــاند و از اين منظر، احساسي رقيق بر وجود 
مخاطب غالب مي گردد. در واقع، فيلم بيشتر از آن که تداعي گر يونس شهيد 
باشد، دربرگيرنده قهرمان زني است که در مرز ميان حس ناب مادرانه و سپردن 
فرزند به ميعادگاه رفتن به ســر مي برد، اما فيلم به سرعت از اين دايره خارج 
گرديده و به مفهوم انتظار عاشــقانه ی مادر براي بازگشت يونِس زندگي اش 
مي رسد. اگرچه »شيار 143« توانسته تا حد زيادی ارائه گر غمگساری اين 

قهرمان زن باشد؛ اما در مواردی، تصاويری بي ربط و سکانس هايي خارج از 
قاب موضوعي فيلم به چشم مي خورد که از جمله می توان به مصاحبه با سربازی 

رسيد که به خنثي سازی مين مي پردازد.
فيلم »شــيار 143« با جمع آوری صحنه هايي آرشيوی و رنگ فيلتر انتخابی 
در ارائه تصاوير، حالتي مستندگونه يافته و به کارگيری دوربين روی دست به 
حس برقراری ارتباط مخاطب با بی قراری مادر دامن مي زند. اما در اين ميان، 
مصاحبه با بستگان شهيد، تصاويری بيرون از کليت ساختار فيلم يافته و حسی 

دوگانه در اجرای کارگرداني مي دهد.
يکی از مؤلفه های ارزنده در اين اثر، صحنه پردازی داستاِن در حال روايت 
می باشد و اين طراحی فکر شــده، هم در بافت محيطی فيلم و هم در شاکله  
ســير تکاملی شــخصيت، پژواکی عارفانه می يابد؛ بدين نحو که الفت در 
ميانــه ی کوره های مانــده در کارخانه ی تحول از ماده ای احساســی به 
روحی هويت مند رســيده و به انگاره ی تبديل مس به طال دامن می زند و 
در اين پيمايش حزين يافته از پهنای ســير به صيرورتی دلنشين می رسد و 
اين چنين اســت که عصاره ی انتظار »اُلفت« در پايان، به ظرف غايتی از 

ايثار متصل می گردد.
فيلم سعی نموده با تمرکز در جزئيات کالمی و محور دانستن قصه ای باورپذير 
از بازخوانی روايت، ذهن عالقمند مخاطب را تصاحب کند و دستيابی به همذات 
پنداری بيننده با توجه به فضای روايت پردازی و گويشــی منسجم و گريم و 
لباسی متناسب حاصل می گردد تا در سايه ی خلق فضايی بصری و حس برآمده 

کیمیای صبر
نقدفيلم»شيار143«

مرتضی 
اسماعیل دوست
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از رئاليستی جغرافيايی، بتوان هرچه نزديک تر 
به اتمسفر رويداد رسيد و همپای قهرمان، چشم 

انتظار يونس گرديد.
البته در اين ميان، فيلمساز چنان در متن محوری 
شخصيِت»اُلفت« گرفتار شــده که از پرداخت 

هويتی شــخصيتهای ديگر فيلم رها می گردد 
و بر اين مبنا، بــا کاراکترهايی کاماًل خنثی 
همچون »يونس« مواجه می گرديم که نقشی 
بی زاويه از حضور دارنــد. از طرفی نبود 
خرده پيرنگ هايی موازی با پيکره ی اصلی 
داستان، در دقايقی فيلم را به ورطه بازنمايی 

حوادث و تکرار روايت گسيل می سازد.
اما يکی از ارجاعــات ارزش مدارانه در فيلم 

»شيار 143«، سکانس پايانی است که محصول 
نهايی تفکر معنايی اثر با ارائه فرم ظريفی است 
که با زبانی تصويری و انتخاب زاويه ای هدفمند 
به ثمر می نشيند؛ نمـايی النگ شات از باال در 
ترسيم ديدار مادری مانده از قاب انتظار با يونس 
وصاِل رهبانيــت، چنان روح مدارانه ترســـيم 
می شود که معـجزه ی  عـــشقی مادرانه را به 
الاليی احساس مـــخاطب می کشاند. خلوتی 
رؤيايــی از نهانی ترين نقطه  آغوش شــهامت 
با واقعيت، جايی کــه »اُلفت« در کنار »يونِس« 
شهيد به پيرايش معنايی از حقيقت انتظار می رسد. 

نمايی پرداخت شده از ســالها  بی قراری 
که به قــراری معرفتی از عالم باال 

مماس می گــردد؛ جايي که 

غمگســارترين آغوش مادر به اســتخوان هاي 
مقدس فرزند پيوند مي خورد و کفن سپيد شهيد، 

با نماي معصوميت کودک هم قرينه مي گردد. 
بُرش خوردن فرش بافته شده در نمای پايانی، به ثمر 
نشستن سال ها مقاومت را در قابی مملو از حس 
انتظار شکل می دهد و در واقع، به بازتاِب دميدن 
اُميد در تابناکی روحی جاودانه در سرای باقی 
منتهی می گردد و اين »اُلفت« است که از 
پس سالها پيـــمودن عشق به امتـحانی 

فاتحانه پيوند  می يابد.
 و چه خوش گفــت راوی ترين صحنه 

پرداز جهان هستی که:

»َأَحِســَب النَّاُس َأْن ُيْتَرُکوا َأْن 
َيُقولُوا آَمنَّا َو ُهْم ال ُيْفَتُنوَن«؛ 
آيا مردم گمان کرده اند که 
ترک شده اند و زمانی 
که گفتنــد ايمان 
آورديم امتحان 

نمی شوند؟ 
)سوره عنکبوت- آيه 2(
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فیلم »ساکن طبقه ی وسط«  براساس ایده ی ارزشمندی 
ساخته شده اســت؛ طرحی از نویسنده ای که در بن بست 
دســتیابی به نخ کاراکترهای فیلم نوشــته اش، به تسبیح 
ذات گوهرمند آدمی می رسد و در برزخ چرایی زیستن، 
گردشی مدور از پیدایی نطفه ی آفرینش می نماید. اگرچه 
تکرارهایی بســیار از این داســتان گوهرمند در آثاری مختلف و با زاویه ی 
نگاهی متمایز از فیلمسازان به ثبت رسیده است، اما طرح موضوع سرگشتگی 
انســان، چنان پیچیده بوده که باز هم می تواند به مانند پرسش بی زوال آدمی 
جاری گردد که به دنبال رسیدن به بهشتی برین، »ز کجا آمده ام  آمدنم بهر چه 

بود« را به گهواره ی نگاهش می رساند. 
در این مسیر، »ســاکن طبقه ی وسط« در ترســیم انگاره ی ذهنی مشّوش از 
غایتی نامتناهی، حتی به اولین نقطه از نقطه های بی شمار این سؤال فلسفی هم 
نزدیک نمی شود؛ چرا که نماهایی از هم گسیخته و بی هدف در غیاب وحدتی 

ساختاری، همچون اداهای روشنفکرانه تعبیر می شود.
آن چه در حصول به هدفی منسجم در پیچشی همذات پندارانه با مخاطب مؤثر 
است، وجود فیلمنامه ای جزئی نگر در ثبت موضوعی جهانشمول است؛ آثاری 
پدیدار شناسانه که به دنبال طرح پرسش از باب آفرینش هستند، برای دستیابی 
به موفقیت در کلیت تصویر، نیاز به کسب اطالعاتی گسترده در خصوص فلسفه 

ادبی و ازلی پیدایی جهان طبیعی و احواالت مابعدالطبیعه در فراسوی گستره ی 
جهان هایی موازی از حیات دارند و امر کائنات، بحثی دم دســتی نیست که با 
نماهایی عشوه گرانه با گریم های راجر واترز و کویین و نیوتن تا شیخ صنعان و 
سهروردی و مسیح مصلوب در جلوی دوربین به سرعتی آنی ظاهر شده و غیب 
گردد و روح پُرفراز آدمی را نمی توان در صحنه ی تماشاگرپســند ُمدلینگ! به 
نمایش گــذارد. این قافیه ها نیاز به نظامی اساســی همچون دایره ای مدون از 
هستی دارد که اثر خنثی در این پیمایش نامتناهی، بتواند تصویری سرگردان را 
به رخ کشاند و بیننده را به تردیدی دوباره از فلسفه ی حیاتش تا حدی منعطف 
کند، اما کارگردان به جای ارائه این بی هویتی کاراکتر اصلی، ســاختار فیلم را 
به چندپارگی کشانده اســت و به جای ثبت عالمتی سؤال از تفکر، به تمسخر 

مشاهیر تاریخی دست زده است. 
شهاب حسینی، بدون در نظر داشتن اصل وحدت در عین کثرت، تنها با توسل 
جســتن از تک نماهای شــخصیتهای تاریخی، موفق به ثبت بیشترین تعداد از 
نقش آفرینی می گردد که اگر این افتخاری اســت، می توان باز تعداد بیشتری 
از آن هــا را ردیف نمود و با روحی برهنه از معرفــت و تنها با بََزك نمودن در 
جلوی دوربین به این رویه ی باطل ادامه داد! اما وقتی بحث از عرفان شــرقی 
و مدد گرفتن از توحید انســانی مطرح می گردد، نمی توان به راحتی تصاویری 
مضحکانه را به چشم بیننده گسیل داشت و اگر بدون مطالعه و فهم عوالم وجود 

نماهایی بسیار از هـیـــــچ
نقدفيلم»ساکنطبقهیوسط«

قاسم اکبری
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به دنبال ترســیم  نگاهی چنین فراگستر باشیم، 
نتیجه ی سماعی عارفانه به ســایه ای از رقص 
پشت پنجره می رسد و حتمًا تماشاگر می بایست 
شیفته از آن گردد که افسون گر پشت پنجره چه 
کسی است؟ و فیلمساز در انتهای فیلم، رازی مهم 
از داستان را بگشاید و اصاًل هم مهم نباشد که این 
همسایه ی  رقاِص شخصیت اصلی، چه ارتباطی 

با طرح موضوعی هستی شناسانه در فیلم دارد؟
در »ساکن طبقه ی وسط«، به هم ریختگی کامل 
در فرم و معنا به شدت قابل احساس است و عقیم 
ماندگی رخ داده، نه در شخصیت اصلی فیلم، بلکه 
در روایت گسسته ی فیلمساز هویدا است. در این 
فیلم، کوالژی بی قاعده از عدم چینش صحیح در 

سیر فیلمنامه، به از هم پاشیدگی رنگ شخصیت 
ها مبدل شده اســت. از طرفی، تلفیق معناگرایی 
شــرقی با مدرنیته غربــی، به بیــان دیالوگهای 
پرطمطــراق و تصنعی ختم گردیده و توســل به 
اخــالق گرایی جای خــود را به شــعار زدگی 
مفرط در قالب نمایش انواع ســتاره های سینما 
کشانده است. حتی تمسخر جهانی فانی با نمایش 
ســکانس هایی چندپاره که گویی هر نما، سازی 
جداگانه می زند، نه تداعی کننده ســینمای پست 
مدرن است و نه فریادرس انسانی در جستجوی 
کاوش زیســت و تنها اداهایی است تهی از منطق 
روایت و بی نگاه در فرم کــه تصویری بازنما از 

وصال به جهان متافیزیک نخواهد بود.

فیلمنامه ی ســیدهادی کریمی، بــا نگاهی کاماًل 
سطحی از توّرق آثار فلسفه ی وجود، به منحنی 
بی قاعده ای درآمده که حتی بر مبنای جذابیت اثر 
هم به قهقرا می رود. شاید اگر کارگردان در اولین 
ساخته ی خود به سراغ موضوعی ساده از روایتی 
امروزی تر می رفت، می توانست در به سرانجام 

رساندن اثر خود موفق تر عمل کند. 
انتخــاب این ایــده، اگرچه بســیار قابل توجه 
و قابل تحســین اســت، اما پیمایش این اثر به 
انباشتی از آموزه های فلســفی و دینی در باب 
پدیده های طبیعی و عوالم مابعدالطبیعه نیاز دارد 
و دســتیابی به تابلوی مانــای آفرینش، نیاز به 

نقاشی خالقانه دارد.  
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برخی اوقات اتفــاق هایی در زندگــی رخ می دهد که 
تصور بر آن می رود کــه قبــاًل آن را در خوابی هذیان 
گوی، خیالی خام و یا ایــده ای دور از خاطر گذرانده ایم 
و هنگامــی این تکرارهای تسلســل وار در بازه ای دور 
و دراز به دایره ای بســته برمی خورد و دوباره بازتابی به 
قرنطینه می یابد، همه چیــز طعم بی هوای خفگی خواهد داد و این نمایش تلخ 
برای ناظری بیرونــی، غیر قابل تحمل خواهد بود. حکایــت فیلم های تهمینه 
میالنی برای تماشاگری سینمایی به معنای مطلق آن، همان بیننده ی غمُگساری 
است که هر چه می بیند، نگره ای بازیافت شــده از همان تصاویر برجامانده 
از قبل است و داســتانی دنباله دار که نه بر دومین شماره از یک آتش بس که 
بر تعداد بسیاری از ســاخته های فیلمساز، چون نواری تکرار شونده در حال 
شنیدن اســت و همچون دینگ دینگ گفتن شــخصیت ترانه در فیلم، سوهاِن 

روح مخاطب می گردد. 
فیلم »آتش بس2« آخرین رونمایی از نگاه فمینیســتی کارگردانی است که به 
تکراری20ساله از سطرهایی رســـیده که پایان ندارد. دایره ای بسته از عقده 
هایی نهان که بر لباس چهره هایی مشــهور پوشانده می شــود و باز حدیثی 
اســت از مردانی دیوصفت و هرزه پیشــه و زنانی که در زنــدان خانه ی این 
غول های مذکر، عمری به ســر می برند و البته این بانوان ستم دیده از اقشار 

زخــم روشــنفکرنمای طیف مدرن بوده که در  برابــر 
مردانی زاییده ی ســنت، در حال 

قدرت  از  پایگاهــی  گشــایش 
هســتند. این جــدال ناپایان از 
شــخصیتهای مــرد و زِن آثار 
میالنی در قالــب های مختلف 

گاه  و  گردد  می  تولید  باز 
ه  نگــر

ای سیاســی چون »نیمه پنهان« را در بر دارد و در چند نوبت اخیر به فضایی 
تام و جری وار از بازی های دو ستاره ی بازیگری رسیده است؛ آثاری که در 
پوشش ظاهری ســینمایی اخالق گرا به پند و اندرز درمی آیند و به واسطه ی 
داستانی تصنعی در بســتر روانکاوی، به نمایش و بسط نگاهی تجمل گرا در 

بافت نگره ی مخاطب ختم می گردند.
فیلم بر پایه ی جدل های زن و شــوهری با نام های »خسرو« و »ترانه« بوده 
که این بار، فرزندی دلبنــد نیز به آنها اضافه گردیده اســت و در این میان، 
واســطی روانشــناس قرار گرفته که گویی نقش آفرین عقاید فیلمساز است 
تا با بیاناتی تربیتی و به روشــی رو در رو، سعی در حل اختالفات این زوج 

نماید!
»آتش بس2« از داخل انتظاری برای پرواز ســفری به آنســو آغاز و پایان 
می یابد. ســفر در معنای فیلمســاز، تنها به خارج از کشور تعریف می گردد و 
زن دغدغه ی آن را دارد که این پرواز خوشبختی! انجام پذیرد. »آتش بس2« 
در ارائه ی زیستنی ُمدرن، پیشــنهاداتی این چنینی ارائه می نماید و شخصیتها 
همچون خواندن کتاب های یک بار مصرِف چگونه خوشبخت شویم! دیالوگ 
ها را با شــکلی اغراق آمیز اَدا مــی کنند. از طرفی، فضای شــکل گرفته از 
بیان کمدی در این فیلم، بــه ارائه ی دیالوگ هایی بی ربــط از کاراکترها و 

شوخی هایی جلف و سرد خالصه می شود.
»آتش بس2«، پوششــی آموزش مدارانه برای فیلم می ســازد، اما مشخص 
نیســت که این روانکاوی مصلحانه از چه رو فقط معطوف به مردان می شود؟! 
و چرا این زنان هســتند که همیشــه در 
بزنگاه های زمانی، سر سالمت به 
سر دارند و  در برابر  تمامیت 
خواهی مردان،  ُمـــشتی 
گره شده از  پیـــروزی 
نشــان مــی دهنــد؟ 

تکراری به توان بی نهایت!
نقدفيلم»آتشبس2«

مرتضی 
اسماعیل دوست
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روانــکاو نیز در این آتش بس های طی شــده، 
هم چون منادی حق و ســخنراِن بر منبر، در حال 

ارشاِد مردان هوسران! است.
کارگــردان در تمام دقایــق، اقدام بــه برپایی 
شعارهایی می کند که به طور مستقیم و رو در رو 
به دیده ی مخاطب می رســد؛ نوعی بیان اغراق 
آمیز که پایــه ای موثر در ســینمای دنیا ندارد 
و جالــب این که پیام دهی فــوق با صراحت از 
جانب فیلمســازی ارائه می گردد که همیشه در 
طیِف مخالفت با فیلم های شعارگو به سرمی برد. 

مســلمًا دوربینی که به دنبال واکاوی مشکالت 
زناشــویی اســت، می بایســت به هر دو چهره 
جنســیتی پرتو افشــانی کنــد و البتــه، دالیل 
زوجین  رفتــاری  تضادهای  بــرای  محکمتری 
طراحی کند که این امر مســتلزم داشتن مطالعه و 
ذهنی خالقانه است؛ وگرنه به محکمه بردن یک 
طرف قضیه، چه چیزی جز عقده گشــایی های 
تاریخی می تواند باشــد؟!  ســینما جایی برای 
بیان فتواگویی های شــخصی نبوده و این تصویر 
و صداســت که به مضمونی وارســته، شخصیت 
می بخشــد. کارکرد روانکاوی دو ساعته از چند 
سال زندگی نامســاعد زوجین، همچون تجویز 
پزشــکانی نســخه پیچ در چند دقیقــه خواهد 
بود و امروزه نیازها و کنــش مندی های روابط 
زناشویی متمایز از آن چیزی است که در »آتش 

بس« و ساخته هایی این چنینی ارائه می گردد.

مشکالت ساختاری فیلم در نوع بیان و چینش 
رخدادهای نامرتبط با هسته ی اصلی اختالفات 
زوجین چنان گســترده اســت که کمتر فرصتی 
برای ابراز وجود مــواردی تخصصی در حیطه 
فیلمســازی باقی خواهد ماند تا به نوع انتخاب 
قاب ها و نمای معرف خــرده بگیریم و به بازی 
کاماًل افسارگســیخته ی بازیگــران بپردازیم و 
حتی متعجب گردیــم از تصویربــردار خالقی 
همچون محمــود کالری که در ایــن پروژه ی 
وانفســا هدر می رود. همانا، حس بصری و فرم 
روایی، ابزاری برای بیانی ارزشمند بوده که البته 
به تصویر  از ساختارشناســی  پنهان  در الیه ای 

درخواهد آمد.
فیلم »آتــش بــس2«، فیلمی اســت مملو از 
مغلطه گویی های عشــوه گرانه و لوکیشن هایی 
فخرفروشــانه که بر طراحی زیســتنی مدرن بنا 
گردیــده و چنان بی پــروا از روابط نســنجیده  
انسانی سخن می گوید که گاهی، شرم از نوشتن 
است. در برابر مشــکالت اقتصادی عمده اقشار 
جامعه که بیشــترین عامل جدایی زوجین است، 
فیلم بــه تبلیِغ نگاهی اشــراف گرا بــه زندگی 
می پردازد؛ بســتری از رابطه مندی که از زبان 
»ترانه« در فیلــم، کم ترین عطــر کائنات اش، 

دویست هزارتومان است! 
بدنه ی  در  ناســالم  انعــکاس روابطی  همچنین 
نگاهــی به ظاهــر روانکاوانــه از زوجین، چه 

جایگاهی خواهد داشــت؟ وجود نقره شیرازی 
در میان بحثهای ترانه و خســرو و نمایشــگاه 
زنانی جهت استخدام پرســتار برای بچه ی دو 
اســمه ی فیلم، چه توجیهی می یابد؟ همچنین 
پرتاب شدن داستان به مســیری در رختخواب 
در راستای چه نگاهی اســت؟! اگر در »آتش 
بس١«، عصاره ی اختالف به دو پاره ســازی 
تخت می انجامید، در »آتش بس2« با درجه ای 
تخفیف، به انتقال خواب در اتاق نشــیمن تغییر 
یافته اســت! مهم هم نیســت که یوسف و سایه 
در »آتش بس١« و خســرو و ترانه در »آتش 
ارائه می نمایند،  متفــاوت  بازیگرانی  را  بس2« 
چرا کــه اصــواًل این نقش هــا دنبالــه ای از 
ســیمای »یکی از ما دو نفــر« و »زن زیادی« 
و فرشــــــته های »دو زن«، »واکنش پنجم« 
و »نیمه پنهان« می باشــد.همچنین، بُن مایه ی 
بیانیه های سیاســی فیلم هــای ماقبل از »آتش 
بس«، دیگر به بهانه کتاب شــفای کودِك درون 
از جناب »لوچیا کاباکیونه« به سمت بازی هایی 

بچگانه از همسران رسیده است.  
عجیب نیســت که حتــی با نادیــدِن فیلم های 
آینده ی خانم کارگردان، بتوان نقد آثار دیگری 
را مکتوب کرد، چرا که فیلمهای ســاخته شده، 
دنباله هایی اســت با اســم هایی گمراه کننده 
از نگاهــی حک شــده که کارگــردان به زبان 

کاراکترها تزریق می نماید.  
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فیلم »میهمان داریم« داســتانی است از زندگی سخت حاج 
ابراهیم بینا به همراه همسر ســالخورده اش که در خانه ای 
کلنگی و نمایی غریبانه از ســوی فیلمساز به تصویر در می 
آید. حاج ابراهیِم فیلم که با نقش آفرینی »پرویز پرستویی« 
همراه است، دو پسر و یک دختر خود را به نام های عباس 
و حســین و زینب در جنگ از دست داده اســت و آخرین فرزندش، رضا نیز در 

آسایشگاه روانی جانبازان بستری است.
نقطه عطف فیلم، زمانی است که خبری ارزنده از دیدار مقامی ارجمند در روزهای 
نزدیک به خانه شــان دریافت می گردد و این اتفاق خوشــایند، با شرم الیه های 
تاریکی از کمبودهای زندگی تــوأم می گردد و دردی افســون زده به تار و پود 
رخسار ســاکنین خانه می افتد. در ادامه، با ورود رضا به خانه و فریادهای ِشکوه 
آمیزی که با مبنایی نامشــخص اجرا می شود، فیلم به ورطه ی دیگری از حکایت 

ابتدایی گسیل می گردد.
رضا با هنرمندی »بهروز شعیبی« که از خمپاره های ترکش جنگ به دردی تلخ از 
امروز بی هویت مندی رسیده اســت، انتقامی از مسئولین آسایشگاه تا پدر و مادر 
پیرش را در پیش می گیرد. رفتاری بدون اسکلتی ساختارمند که اشاراتی گذرا از 
دوست شهیدش، کمالی و نادیده گرفتن جامعه از مردانی ایثارگر، به صورتی گنگ 
در فیلم اَدا می گردد و ضـــــجه های رضا نه تنها به همذات پنداری مؤمـنانه ای 
نزد مخاطب  نمی رســد، بلکه کارکردی معکوس از باور پذیری عیان می نماید. 
شــعارهایی بدون پرداخِت پیش زمینه در روایت که تنها برای همراهی دلسوزانه 
از سوی مخاطب صادر می گردد و بازتابی از بیرون به درون رخدادهای فیلمنامه 

نمی یابد.
همچنین، وجــود نمادگرایی در بطن نمایشــی تصنعی، خــارج از قاعده ی قاب 
فیلم قرار می گیرد. به عنــوان نمونه، تخریب بنای مجــاوِر خانه ی حاج ابراهیم، 
جهت ایجاد ســاختمانی مدرن، به تعبیری از سرکوبی امیال مقدس دیروز در امواج 

پُرهیاهوی امروز قلمداد می گردد و صدای ضربه های فروپاشی 
بنای ســنتی با تصاویری از خاطرات دیروز رزمندگان در 

جبهه مونتاژ می گــردد. همچنین، اســتفاده از تاریک و 
روشنای برق و قلب ســوخته از رنج، رجوعی حسرت 

آلود به دنیای آرمانی شخصیت ها را بروز می دهد.
فیلم »میهمان داریم« با ارائه پاساژهایی گسسته از 
چفت و بست های منطقی به ورطه ای از بی تفاوتی 
نــزد مخاطب رســیده و در ادامه با از دســت رفتن 
ریتم فیلم، به آرزویی چون اتمام یافتن ســریع دقایق 

می غلتد؛ چرا که امیال رها شده در سینه ی رضا به 
پرداختی ساختارمند در فیلمنامه مبدل 

نمی شود و به نوعی لجبازی 

کودکانه ای را در فضایی کابوس زده جلوه گر می سازد.
در ادامه ی قصه ی غبار آلود خانواده، گشایشی از بابت سفری ماورایی به دنیایی 
آن سوی خیاِل زیستن رخ  می دهد و با نشــِت گاز اتاق، خانواده به دنیایی دیگر 
از آرزوها ســــوق می یابد. ســـفری سورئال که با هم آغوشی فرزندان شهید و 
در دامانی از تالشی مهــــرورزانه برای تبدیل فضـای گمگشته ی امروز به عالم 
درخـــشان گذشته روی می دهد. تحقق یافتن رویایی باطل که از نگاه کارگردان، 
تنها از طریق مرگی عاشــقانه به وقوع می پیوندد. در این پیمایش آنی و مسافرت 
رجعت بخش، آن چه مورد غفلت قرار می گیرد، عدم طراحی مناسب در چرخش 
فضای رئال به دنیای ســورئال اســت که به دوگانگی محسوسی در تصویرسازی 
ذهنی بیننده می انجامد. در واقع، ملزوماتی از سینمای سورئال که باید به مقدمه ای 

در فرم و روایت وصل گردد، در »میهمان داریم« به کلی غایب می باشد. 
فیلِم عسگرپور در ادامه به نماهایی تکراری از عالقه های دیرین خانواده می رسد 
و این نتیجه ای اســت کاماًل مشــخص در نزد بیننده که بدون حسی تعلیق وار از 
رسیدن میهمان ارائه می گردد. نوع روایت قطره ای در فیلم به مؤلفه های داستانی 
مینی مال نزدیک شده و برداشت بسیاری از خاســتگاه های معرفتی اثر در قالب 

نماهایی تصنعی، به زیر خاِك ارتباط می رسد.
فیلم »میهمان داریم« که در ابتدا با نوید رسیدِن میهمانی عزیز، چراغی روشن را در 
شمعدانی توجه مخاطب رســانده بود، در ادامه با افتادن در چنگ مغالطه ای سهل 
و ممتنع از نمادگرایی به ورطه ی ســقوطی حزن آلود می رسد و فیلمساز، فضایی 
دیگر از گره گشایی را در نیمه دوم فیلم در دســت می گیرد تا زنجیره های پیوند 

آغازین، با اثری به هم ریخته در روایت منقطع گردد.   

تار و پودی گسسته
نقدفيلم»ميهمانداریم«
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کارگردان:  و  نويسنده 
محمدمهدی عسگرپور  
پرویــز  بازيگــران: 
آهــو  پرســتویی، 
خردمند، بهروز شعیبی، 
سهیال گلستانی، معصومه قاسمی پور، مهدی 

صادقی، محمد صادقی
خالصه فيلم: پدر و مادری که سه فرزندشان 
شهید شــده اند، تصمیم می گیرند تا تنها پسر 
جانباز خود را از آسایشــگاه به خانه منتقل 
کنند. خبر آمدن یک میهمان گرانقدر، کار های 
زمین مانده و دلشــوره پذیرایی، دغدغه های 

پیش روی آنهاست ... .

فیلم »میهمان داریم« به لحــاظ نگاه و نوع 
پرداخِت مینی مال، به فیلم »امروز« نزدیک 
می شود و این تشابه ساختاری و زمانی، جدا 
از نگره انتقادی که به اوضاع اکنون رزمندگان 
دیروز دارد، به لحاظ ارائه در جزئیات بسیار 
متفاوت است. در »میهمان داریِم« عسگرپور 
با پاســاژهایی بی ارتباط با شاکله اساسی و 
بدون چفت وبست های سینمایی طرفیم که 
این نقص، پیگیری دیــدگان را به ورطه ی    
بی تفاوتــی و حتی تحمل همــراه با عذاب 

تماشای آن می نماید.
حاج ابراهیــم بینا و همسرســالخورده اش 
در خانه ای ُکلنگــی و در حال ویرانی، خبر 
شــنیدن مالقات مقامی ارزنده از کشور را به 
خانه شان در روزهای آتی دریافت می کنند 
و این خبر شعف انگیز با شرم دیوارهای در 
حال فروپاشـی خانه شان  هـمراه شده و آنها 
را به تکاپوی دوبـــاره ای از دیروز جوانی 
ایشــان می رســاند. پدر و مادر، تنها فرزند 
یادگارشــان، رضا را از آسایشگاه جانبازان 
به خانه می آورنــد و در ادامه رؤیای خوابی 
شیرین با نَشت گاز خانه هم قرین می گردد 
و همه را به دنیایی از رویاهای دیروِز با هم 
بودن می کشاند، جایی که »حسین و عباس 
و زینب«، دیگر فرزندان شهیدشان را دوباره 
در آغوش عشق می یابند و این سفر سورئال 
از نیمه فیلم، فضایی کابــوس وار را به دیده 

مخاطب می رساند.
جدا از پرداخت های مجزا در سیطره سینمای 
رئال و تخیلی که هریک به موازات هم باید 
ارائه گــردد، نحوه این چرخــش فضایی و 
طراحی رسیدن به آن می تواند در اینجا مورد 

تردید قرار گیرد تا با نماهایی بدون شاکله ای 
هماهنگ با کلیت اثر و گنگ در بیان داستانی 

یکپارچه مواجه گردیم.
نقــش آفرینــی هــا خصوصــًا توســط 
»بهروزشعیبی« در نقش »رضا توانا« به اندازه 
بوده و گریم پرداخت شده هم به یاری نقش 
آمده اســت. فیلم، همچنین با مدد گرفتن از 
نمادها و نشانه های تصویری و حتی صوتی 
به تعابیری در جهت امیال ســرکوب شــده 
مبارزین جان برکف دیروز در هیایوی امواج 
امروز می پردازد که رضــا به عنوان نماینده 
این نســل با فریادها و نگاه و بیان خود به 

اعتراضهایی در این جهت می پردازد.
ضربه های عصبی رضا با ویلچر به اطراف با 
ضربه های ساخت بنایی جدید در ساختمان 
مجاور مماس می گردد و ســاخت خانه ای 
امروزی همچون تخریب داشته های ارزنده 
دیروزی تعبیر می شــود، آنجا که نزد رضا 
ضربه های چکش ساختماِن درحال ساخت، 
تداعی گِر صــدای ترکــش خاکریِز جنگ      

می گردد.
در »میهمان داریم« با پاساژهایی بی ارتباط 
با شاکله اساســی و بدون چفت وبست های 
سینمایی طرفیم که این نقص، پیگیری دیدگان 

را به ورطه بی تفاوتی می کشاند. 
اما این برداشت ها به دلیل عدم مین گذاری 
درست و به موقع سینمایی، نه تنها انفجاری 
در باور مخاطب نمــی آفریند، بلکه همچون 
لجبازی هایی کودکانه تشــبیه شده و حتی 
کارکردی معکوس در نزد تماشاگر می یابد. 
دیالوگهایی که گاهًا رنگ شــعار می گیرد، 
همچون »با کمال ها چــه کردند؟« و دنیایی 
که روی رضا ســنگینی می کند، به هیچ وجه 
در دل اثر به زبان سینما اَدا نمی شود و دالیل 
منطقی از گفته های رضــا و لجبازی اش با 
»مختاری آسایشــگاه« و خانواده اش بیان 
نمی گردد.همچنین، ریتــم فیلم به تدریج از 
دست فیلمساز در رفته و زمان به کندی پیش 
رفته و ماجرا بی رغبت نزد تماشاگر به پیش 

می رود.
به نظر می رســد که  این فیلم چنان به تعابیر 
و نشانه های هدف گذارش مبنی بر نمایش 
کاستی ها و دردهای این قشر معطوف شده 
که از ساخت فضایی سینمایی و پرداختهای 
شــخصیت هایی باورپذیر و دراماتیزه کردن 

روایت غافل مانده است.

رویای خواب شیرین
نقدفيلم»ميهمانداریم«

بهبهانهیحضوردرجشنوارهیسينمایمقاومت

در »میهمان داریم« با پاساژهایی بی ارتباط با شاکله ی اساسی و بدون چفت وبست های سینمایی طرفیم که این نقص، پیگیری دیدگان 
را به ورطه  ی  بی تفاوتی می کشاند. 

مرتضی 
اسماعیل دوست
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توضیح و تعریف از سینمایی که هنوز نتوانسته جایگاه 
خــود را به عنوان یک ژانر مســتقل مطــرح کند، کار 
دشواری اســت؛ اما با توجه به ساخت تعدادی فیلم در 
این  زمینه و با توجه به اکــران فیلم »عصر روز دهم«، 
شــاید نگاهی دوباره به این  گونه فیلم ها در بررســی 
دوباره و موشــکافانه، چه در بستر موضوع و چه در ســاخت، نکات قابل 

توجهی را ارزیابی کند.
سه ده ه از سینمای پس  از انقالب اسالمی می گذرد و علی رغم ثبت فیلم هایی 
در راستای سینمای عاشورا، آیا هنوز سینماگران ایرانی توانسته اند به لحاظ 

محتوایی، کمی و کیفی از این  حماسه بزرگ آثار قابل تأملی پدید آورند؟ 
در زمینه سینمای عاشورایی، تا امروز فیلم های متفاوت و گوناگونی ساخته 
شده است. نگاه فیلم ســازان و به خصوص نویسندگان این  فیلم ها از دغدغۀ 
نگاه آنان به موضوع خبــر می دهد. اما چه اتفاقی برای این گونه از ســینما 
می افتد که هنوز نتوانســته جایگاه ویژه ای برای خود در ســینما پیدا کند و 

سبک خود را به ثبت برساند؟
در این جا، الزم است به ذکر فیلم هایی بپردازیم که تا کنون در سینمای ایران 
و اساسًا در مدیوم تصور ساخته شده اند، بپردازیم تا هم نگاهی دوباره به این  

فیلم ها و هم به جایگاه این  نوع از سینما داشته باشیم. 

»سفير«،  ساخته: فريبرز صالح 
»سفیر« در نخستین ســال های پیروزی انقالب به کارگردانی »فریبرز صالح« 
و با بازی »فرامرز قریبیان«، »عزت الل مقبلی« و... ساخته شد و تا مدت ها به 

عنوان یکی از فیلم های مناسبتی در سینماها و تلویزیون به نمایش درمی امد. 
خالصه داستان: قیس ابن ُمسّهر، نماینده امام، با نامه ای برای سلیمان خزاعی 
به طرف کوفه می رود. در راه به دســت راهداران ابن زیــاد- والی کوفه- 
دستگیر و به زندان افکنده می شــود. قیس، پیش از دستگیری نامه را از بین 
می برد و در زندان زندانیان را بر ضد زندانبآن ها می شوراند. حصین ابن 
نَُمیــر- فرمانده راهداران- قیــس را به زندان 
منتقل می کند.  ابن زیاد در کوفــه 
ابــن زیاد به پیشــنهاد 
مشاورش- 

خالد- از قیس می خواهد که در مســجد ســخنرانی کند و به دروغ به مردم 
بگوید که امام قصد بیعت با یزید را دارد. قیس می پذیرد، اما در روز موعود، 
علیه یزید سخنرانی می کند. ابن زیاد، که به خشم آمده، او را از فراِز اَرگ به 

زیر می اندازد. 

»روز واقعه«،  شهرام اسدی 
»روز واقعه« مشــهورترین فیلمی است درباره قیام عاشــورا که مستقیمًا به 
روز عاشــورا می پردازد. این  فیلم را »شهرام اسدی« بر اساس نوشته »بهرام 
بیضایی« در ســال ١٣7٣ با بازی »علیرضا شجاع نوری«، »الدن مستوفی« 
و... ســاخت. فیلمی که سال هاســت به عنوان یک فیلم تأثیرگذار در ایام 

محرم، روانه آنتن می شود. 
خالصه داســتان: »عبدالل« جواني نصراني که تازه اســالم آورده است، در 
جریان عروســي خود با »راحله« دختر »زید« ندائي می شــنود که او را به 
یاري فرا می خوانــد. »عبدالل« به دنبال این ندا، بیابــان به بیابان و واحه به 
واحه تا کربال مي تازد و ســرانجام به کربال می رســد که عصر روز عاشورا 
است؛ زماني که »حقیقت« را در زنجیر....پاره پاره بر خاك... »حقیقت« را 

بر سر نیزه مي بیند.

»روز رستاخيز«، ساخته: احمدرضا درويش 
پروژه عظیمی به کارگردانی و نویسندگی »احمدرضا درویش« که در سی و 
دومین دوره جشنواره فیلم فجر در ١١ بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین 
گشت و در نهایت در هشت بخش، از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی 
برنده سیمرغ بلورین گشــت. این  پروژه، پیرامون واقعه عاشورا و قیام امام 
حسین)ع( است و از مرگ معاویه تا قیام امام حسین )ع( را روایت می کند. 

»بازرس ويژه«، ساخته: منصور تهرانی 
این  فیلم را »منصور تهرانی« در ســال ١٣60 با بازی فرامرز قریبیان، داوود 

رشیدی و... کارگردانی کرد. 
خالصه داستان: کارگران یک معدن ذغال سنگ در زیر فشار زورگوئی های 
کارفرما و مباشر معدن جان به لب شــده اند. اینک از میان کارگران شخصی 
برای مبارزه با زورگوئی ها قد افراشــته اســت. او به مناســبت فرا رسیدن 

سینمای عاشورا
بررسیاجمالیآثارسينماییوتلویزیونیباموضوععاشورا

بنیامین اثباتی
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عاشــورا، دیگر معدنچیــان را دور خود جمع 
کرده و آن ها را ترغیب به مبــارزه می کند. او 
تصور می کند اگر کارفرما و مباشــر نباشــند، 
اثری از ظلم نیز نخواهــد بود؛ به همین جهت، 
امید خود را به بازرس ویژه ای بســته است که 
از سوی سازمان بازرسی شاهنشاهی به منطقه 
اعزام خواهد شــد. بعد از آمدن بازرس، او به 
واقعیات پی می برد و راه جدیدی از مبارزه را 

برمی گزیند.

»شب دهم«،  ساخته: جمال شورجه 
او این  فیلم را در سال ١٣6٨ با بازی جهانبخش 

سلطانی، ولی ا... شیراندامی و ... ساخت. 
خالصه داســتان: عزیز سحرخیز، در شب دهم 
ماه محرم پس از درگیــری خیابانی عزاداران 
با مأمــوران ارتش که بــرای حمایت از چند 
آمریکایی مســت به خیابان آمده اند، از مهلکه 
می گریزد و همسرش را تنها رها می کند. او تا 
ســال ها بعد از حرکت خود احساس پشیمانی 
و حقارت می کند و موفق نمی شــود فرزندش 
را که شــانزده ساله شــده، از زیر تأثیر برادر 
همســرش- نایب- که عزاداران شب دهم ماه 
محرم را رهبری می کرده، خارج کند. پســر او 
به جبهه جنگ می رود و عزیز به دنبال پســر 
روانه ی  جبهه جنگ می شــود، اما در راه بر اثر 
موج انفجار دچار فراموشی می شود و پس از 

بهبودی خود را در موقعیت متفاوتی می بیند.

»بــه  خاطر هانيه«، ســاخته: کيومرث 
پوراحمد 

این محصول از جمله فیلم هــای تأثیرگذاری 
است که توسط »کیومرث پوراحمد« و در سال 

١٣7٣ ساخته شد. 
خالصه داســتان: ناخدا علو بــا چهارده مرد 
دیگر براي صید بــه دریا می روند، ولي همه به 
جز ناخدا، صید دریا می شــوند و مردم ناخدا 
را ُمســبّب مرگ عزیزانشــان می دانند و به او 
و خانــواده اش حمله می کننــد و در این بین، 
دختر خردســال ناخدا هانیه فلج می شــود،؛ 
ناخدا و خانواده اش تنــگک را ترك می کنند 

و به بوشــهر می روند. ناخدا علو نذر کرده که 
شــب دهم محرم تا صبح دمام بزنــد تا هانیه 
شــفا یابد، اما مرگ امانــش نمي دهد. پس از 
ناخدا، پســر او تصمیم می گیرد تا نذر پدر را 
ادامه دهد تا شــفاي خواهر را بگیرد، اما براي 
دمام زدن مشــکل پیدا می کند. او در ماه محرم 
مأمور مي شود به تنگک برود و گهواره مراسم 
محرم را به بوشــهر بیاورد. اما در تنگک خبر 
آمدن ناخدا علو به همه می رســد و این بچه ها 
براي انتقام دست به کار می شوند و »بشیرو« را 
آزار مي دهند اما او با شهامت بسیار گهواره را 
به مقصد می رســاند. او که به فکر دمام زدن تا 
صبح است، اتفاقي در انبار زائر خذر که وسائل 
محــرم در آنجا نگهــداري می شــود، زنداني 
می شــود و از این طریق، موفق می شود که به 
دمام دست یابد و تا صبحدم دمام بزند و بدین 

ترتیب، نذرش را ادا می کند.

»بال  هــای ســپيد«، ســاخته: مهدی 
هاشمی، ناصر هاشمی 

در سال ١٣77 مهدی هاشمی و ناصر هاشمی 
در اولین ســاخته خود به ســراغ فیلمی برای 
نوجوانــان با مضمونی عاشــورایی رفتند و به 

موفقیت نسبی دست یافتند. 
خالصه داســتان: تعدادي از دانشجویان رشته 
بازیگري به دیدن یکي از استادان رشته تعزیه 
خواني می روند. اســتاد در این دیدار ماجراي 
نوجواني به نام »مراد« را براي دانشجویان این 
طور نقل می کند که مراد نوجواني بوده که بسیار 
به رشته شــبیه خواني در مراسم عزاداري امام 
حسین)ع( عالقه داشــته و همیشه آرزو داشته 
که در این مراســم در نقش حضرت قاسم)ع( 
ظاهر شود. سرانجام، موقعیتي بوجود می آید تا 
مراد بتواند ایفاي نقش کند. او براي این  که بهتر 
بتواند نقش خود را بازي کند، تصمیم می گیرد 
که خود را در شــرایط یاران امام حسین )ع( 
در روز عاشــورا قرار دهد. براي همین، چند 
روزي را با تشــنگي تمرین می کند تا باالخره 

یک روز در حال تمرین 
بیهوش  نقش خود 

می شود. نقل اســتاد که به اینجا می رسد، همه 
تأثیر می گیرند و شناخت  دانشــجویان تحت 

بهتري از نمایش شبیه خواني پیدا می کنند.

»راه طی شده« ساخته: عباس رافعی 
عبــاس رافعی در ســال ١٣٨٤ فیلم »راه طی 
شــده« را با رویکردی داستانی نسبت به تعزیه 

ساخت.
خالصه داســتان: یک گروه فرانسوی به منظور 
انتخاب نمایش تعزیه برای جشنواره »اوینیون« 
و ساخت فیلم مستندی از مراحل آماده سازی و 
اجرای تعزیه به ایران می ایند. حضور این  گروه، 
موجب بروز ماجراهایی میان شبیه پوشــان و 
شبیه گردانان تعزیه می شود، به گونه ای که تعزیه 

را تا مرز تعطیلی پیش می برد. 

»معصوميت از دســت رفته«،  ساخته: 
داود ميرباقری

داود میرباقری در »معصومیت از دســت رفته« 
توانســت مفاهیــم و مضامین معنــوی که در 
فرهنگ شــیعه و قیام عاشــورا وجود دارد را 
در دل داستانی جذاب مطرح کند. تِم عاشقانه 
داستان به جذابیت مجموعه کمک کرده است. 

»روزهــای اعتراض«،  ســاخته: 
حسين سهيلی زاده 

»روزهــای اعتراض«، ســاخته حســین 
ســهیلی زاده، دیگر مجموعه ای اســت که 
رخدادهای تاریخ معاصــر را به ماجرای 
عاشــورا پیوند می زند. در واقــع، در این  
مجموعه کوشیده شده مقاومت مردمی در 
برابر رژیم پهلوی در ســال های دور در 
تداوم مســیر نهضت عاشــورا به تصویر 
کشــیده شــود. به همین خاطر است که 

ماجراهای سریال در ایام محرم 
می گذرد.
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درباره فيلم »عصر روز دهم«
عصر روز دهم  )١٣٨٨ /ایران(

کارگردان: مجتبی راعی
تهیه کننــده: منوچهر محمدی- بنیاد ســینمایی 

فارابی
فیلم نامه نویس: مجتبی راعی

بازیگران: هانیه توســلی، احمــد مهرانفر، صغرا 
عبیســی، ســلیمه رنگــزن، حســین کهریزی، 

محمدرضا عقدایی
مدت: ١0٨ دقیقه

صدابردار: مهران ملکوتی
صداگذار: امیرحسین قاسمی

طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری
چهره پرداز: مهری شیرازی

جلوه های ویژه میدانی: جواد شریفی
جلوه های ویژه رایآن های : بهنام خاکسار

فیلم بردار: شاپور پورامین
تدوین گر: حسن حسندوست
موسیقی: محمدرضا علیقلی

مدیر تولید: )بخش عراق(: پیمان جعفری )بخش 
ایران(: جواد قلی زاده

خالصه داســتان: دکتر مریم شــیرازی پس از 
ســقوط صدام راهی عراق می شود تا بلکه از 

سرنوشت خواهر گمشده اش مطلع شود.
عشــق به حســین)ع( برای هر ایرانی نهادینه 
شــده اســت و توضیح راجع به این  موضوع 
بی فایده اســت. عکســی از حرمین دو شهید، 

مــا را از خود بی-خود می کند؛ چه برســد به 
این کــه بخواهی فیلمی بســازی که 90 درصد 
آن در عراق و بخش قابــل توجهی از آن در 
حرمین اســت. پس این گونه احساس می شود 
هر کســی به جای راعی بود، این  احســاس 
را به مخاطبــش منتقل می کرد. امــا آیا زاویه 
نگاه راعــی به موضوعــی که مــا را به آنجا 
می کشــد درســت از آب در آمده یا نه، بماند 
برای تماشــاگر فیلم. احساســی که شیعیان به 
حســین )ع( دارند، نگاه دقیق و درست را در 
تحلیل این  فیلم از آنــان می گیرد و آنان را با 
صحنه های احساســی فیلم بیشتر درگیر می کند 

تا با موضع آن.
داســتان فیلم با توجــه به نــگاه خاصی که 
راعی به آن داشــته)جدایی( تداعی خود واقعۀ 
کربال را در الیه ای دیگر به ما نشــان می دهد. 
احساس می شود که داســتان فیلم، داستان همۀ 

ماست؛ داستان جدایی ما از حسین)ع(.
 بازی ها خــوب از آب درآمــده و راعی در 
پردازش شــخصیت بــا توجه به تعــدد آن ها 
خــوب توانســته در ارائه فرمی درســت از 
شــخصیت ها کار کند و تماشاگر را در ارتباط 
با آن هــا قرار بدهــد. اســتفاده از بخش های 
کار هوشمندانۀ  فیلم،  برای  نیمه مستند  و  مستند 

راعی است.
نگاهی که راعی به مسائل عراق دارد )حضور 
آمریکایی ها، عدم اســتقالل و...(، به هیچ وجه 

یک نگاه سیاســی نیست، بلکه نگاهی است که 
در عراق جریــان دارد و راعــی تنها دوربین 
خود را به روی آن ها برده اســت. سکانســی 
که مربوط به لوله های نفت اســت، به شــدت 
تکان دهنده اســت و ناتوانی مردم را در رابطه 
با چیزی که دارند به خوبی به تصویر می کشد.

نمی تــوان از ســختی کار حرفــی نــزد؛ در 
گفتگویــی که با منوچهــر محمدی)تهیه کننده( 
شــده، او به خوبــی این  مشــکالت را بازگو 
می کند )گرفتن ویزا برای گروه، مسائل مربوط 
به اســکان، ایجــاد امنیــت و...( هزینۀ یک 
میلیارد و دویســت میلیونی فیلم، نشان از تمام 
مشــکالت و موانعی دارد که برای ساخت این  

فیلم وجود داشته است.
اما با توجه به این  هزینــه و فروش کنونی آن 
در بهترین فصل اکــران، نکتــه ای را به میان 
می کشــد و آن شــاید در تعاریفی است که در 
ابتدای بحث داشــتیم؛ عدم رابطــه مخاطب با 
فیلمی در  این که چــرا  فیلم های عاشــورایی! 
نمی فروشد،  با کربال ساخته می شــود و  رابطه 
دلیلش را باید در همان نگاهی جســتجو کرد 

که در اوائل مطلب آوردیم.
به هرحال، جای تقدیر بــرای مجتبی راعی و 
گروهش می ماند که در این  شرایط بِد سینمای 
ایران به ســمت ســوژه ای می روند که امکان 

بازگشت سرمایه برای آن کم رنگ است.   
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چند سالی است که سیر تشــکیل جشنواره های فیلم کوتاه 
در کشور شــیب صعودی گرفته اســت و به نظر می رسد 
اگر با همین میــزان تورم در حوزه جشــنواره های فیلم 
پیش برویم، در افق ســال ١٤0٤، به ازای هر سازمان و 
وزارتخانه دولتی، یک جشنواره فیلم کوتاه یا بلند خواهیم 
داشــت! از این عبارت طنازانه که بگذریم، در میان انبوه جشنواره های بزرگ 
و کوچک فیلم کوتاهی که هرســاله با مصرف میلیاردها ریال در کشور برگزار 
می شود، یک جشــنواره بیش از بقیه توجه عالقه مندان را به خود جلب می کند 
و به نوعی می توان آن را معتبرترین جشــنواره فیلم کوتاه در کشــور دانست؛ 
»جشنواره فیلم کوتاه تهران« که هرساله به همت انجمن سینمای جوانان ایران 

برگزار می شود.
امسال نیز این جشــنواره در روزهای پایانی مهرماه برگزار گردید و با استقبال 

بسیار خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد، به طوری که تقریبًا تمام سانس ها با 
حداکثر ظرفیت، سالن ها به نمایش فیلم پرداختند. مدیریت خوب، اجرای منظم 
برنامه ها در کنار اعتبار ســی ساله جشــنواره و نام های شناخته شده ای که در 
هیات داوران و دیگر بخش های آن وجود دارند را می توان از دالیل اصلی این 
استقبال دانست. اما از همه ی آنها مهم تر، حضور خود فیلم سازان فیلم کوتاه، به 
عنوان مخاطبان اصلی است که تنور جشنواره را بیش از هر عامل دیگری گرم 
می کند. در واقع، جشــنواره فیلم کوتاه تهران را می توان با جشنواره فیلم فجر 
مقایسه نمود و آن را ویترینی از تولیدات حوزه فیلم کوتاه داستانی و تجربی در 

یک سال گذشته در نظر گرفت. 
البته باید این جمله را کمی اصالح کنیم. جشــنواره فیلم کوتاه تهران را می توان 
ویترینی از تولیدات انجمن ســینمای جوانان ایران در نظر گرفت! هر چند این 
جمله را با کراهت می گوییم؛ اما واقعیت جشنواره در این سال ها آن را به اثبات 

ما تنها زنگ ها را به صدا در می آوریم
»یادداشتیکوتاهبرجشنوارهیفيلمکوتاه«

 اکنون پس از گذشت سه دهه از برگزاری این جشنواره، حداقل انتظار جامعه ی هنری کشور، دیدن تمام افق فیلم کوتاه کشور در آن 
است.

قاسم اکبری
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می رساند و این شاید تنها نقطه ضعف جشنواره ای 
است که عنوان بین المللی را به همراه خود دارد. 
اکنون پس از گذشت ســه دهه از برگزاری این 
جشــنواره، حداقل انتظار جامعه ی هنری کشور، 
دیدن تمام افق فیلم کوتاه کشــور در آن اســت. 
شــاید این انتظار کمی دور از دســترس به نظر 
برســد، اما یقینًا ناممکن نخواهد بــود.  به نظر 

می رسد در بازه ای کمتر از پنج سال و با بازنگری 
کامل در اهداف و رویکردها بتوان به جشنواره ای 
دســت یافت که اغلب طیف هــا و دیدگاه های 
فعال در این حوزه خــود را در آن ببینند و بتوان 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران را بــه معنای واقعی 
کلمه، ویترین تمام ســینمای کوتاه یک ســاله 
کشور دانســت.  البته این گفته بدین معنا نیست 
که جشــنواره نباید جهت گیری خاصی داشــته 
باشد. بدیهی اســت یکی از اهداف برگزاری هر 

جشنواره ای تشویق و تقویت فیلم سازان برای 
تولیــد در زمینه اهداف 

مورد نظر برگزار کنندگان آن جشــنواره است. به 
طورحتم، جشنواره ای که متعلق به یک وزارتخانه 
اســت و بودجه اش نیز از دولت تامین می شود، 
خواه ناخواه می بایســت هدف گذاری و رویکرد 
مشخصی در راستای اهداف دولت و نظام داشته 
باشد. بنابراین، می توان آثار به نمایش درآمده و 
برگزیده جشــنواره فیلم کوتاه تهران را نیز از این 

منظر مورد بررسی قرار داد.
حال با فرض اول که جشــنواره فیلم کوتاه تهران 
را محل اصلی نمایش فیلــم های تولیدی انجمن 
ســینمای جوانان ایران بدانیم، پرداختن به سیر 
مضمون غالب در این تولیــدات می تواند راه را 
برای بررســی عملکرد یک ســاله انجمن فراهم 
آورد. آنچه که نگارنده در سی و یکمین جشنواره 
مشاهده کرد را می توان در یک جمله خالصه کرد: 
»مضمون غالب فیلم های این جشــنواره، نمایش 
حرمان عمیق انســان قرن بیست و یکم است که 
در ناکجاآباد محل زندگیش در انتظار یک پایان 
خوش است؛ پایانی که برای اغلب شخصیت های 

این فیلم ها هیچ گاه فرا نمی رسد!«
این جمله را مبنای ارزش گذاریی جشــنواره قرار 
ندهید. ایــن جمع بندی ما از جشــنواره به معنای 
نبود فیلم های امیدبخش و سرشار از روح زندگی 
نیســت. فیلم هایی چون »مردی به نام سیمین« و 
»خان آخر« از جمله فیلم هایی بودند که کاماًل در 

تضاد با جمله باال قرار داشتند. اما نکته جالب 
اینجاست که هر دوی این مثال ها 

فیلم مســتند بودند! انگار 
سینمای داستانی گوی سبقت 

را در نشــان دادن 
عمیق  یــأس 
پوچــی  و 

زندگی انسان قرن بیست و یکم از سینمای مستند 
ربوده است! انگار دنیای درونی هنرمندان، بسیار 
تیره تر از ســیاهی  دنیای بیرونشــان شده است. 
حتی در فیلمی چون »تمام چیزهایی که جایشان 
خالی اســت« که درباره ارتباط یک دختر شهید 
با پدرش اســت، این ناامیدی و سرگشتگی خود 
را نشان می دهد. حتی تالش فیلم ساز در نزدیک 
کردن ظاهر و رفتار شهید به جوان های امروزی نیز 
نتوانسته سایه سرد ناامیدی را از سر شخصیت های 

فیلم کوتاه کند.
این که نگاه اغلب فیلم سازان جوان انجمن سینمای 
جوانان ایران که بزرگ ترین و گسترده ترین مدرسه 
آموزش فیلم سازی در کشور اســت، تا این حد 
ناامیدانه اســت، جای بسی تأمل دارد. شاید حتی 
باید کمی نگران شد؛ نگرانی از آینده ای نه چندان 
دور که این فیلم ســازان جوان وارد سینمای بدنه 
خواهند شد و به نمایش دغدغه های خود خواهند 
پرداخت؛ دغدغه هایی که بر خالف جریان سینمای 
امید کــه دولت تدبیر و امید به دنبال آن اســت و 
جامعه نیز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد. 
اینکه چرا نگاه غالب هنرمندان جوان یک سرزمین 
تا این حــد رو به ناامیدی مــی رود، جای بحث 
بسیار دارد. شاید چند جلد کتاب و ده ها همایش 
پرهزینه همچون همایش های بی فایده سازمان های 
دولتی! هر چه باشد به یقین در این مقال نمی گنجد. 
ما تنها زنگ ها را به صدا 
در می آوریم... 
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در سال های اخیر، بنا به تحوالت سیاسی رخ داده و بر اساس 
شــرایط گذار در کشــورمان، فیلم هایی با هویت های پنهان 
و از نظرگاه هایی لرزان، قد برافراشــته تا َسری میان سرهای 
توّهم زای ســردمدار در عرصه رسانه درآورند؛ غافل از آن که 
این جریان نه تیشه بر ماهیت استوار مردمان ایران زمین، بلکه 

ریشه در روان مشوش غربیانی کینه توز دارد!
مسیری سنگالخ از عبور تصویرهایی انباشته شده با باروت دروغ و قصه هایی بی باور 
نزد اندیشه هایی غربال یافته در مجرای حقیقت. به راستی، تا کجا این داستان پریوشانه از 
رخدادهای سیاسی و اجتماعی در ایران به حرکت درخواهد آمد؟ و تا کدامین ساعت از 

روزگار، این همه سرمایه درپای سازندگانی بی مایه ریخته خواهد شد؟
حدیث هفتاد منی از توطئه ی گرداندگان رقصی چنیــن بی موزون در صفحه هایی از 
سال های گذشته به ترسیم درآمده و حال جشنواره ای دیگر خواهد رسید و باز همان 
ســاخته هایی که نه تنها دل در گروی عدالت رخدادها نداده اند، بلکه از حیث بار فنی 

تصویر و صدا نیز، توشه ای در کوله ی دیده ی مخاطب نمی نهند.
پروپاگاندای مسمومی در جهت دستیابی به ریشه های عمیِق فرهنگ اسالمی- ایرانی 
و به دنباله ی نبردی از دیروز جنگ و این بار با ســالح رســانه های غوغازده که پرده 
دری های وقیحانه از روابط اخالقی هم بخشــی انکارناپذیر برای جلوه سازی تصاویر 

جعلی شان است. از جشنواره ی پیر »مونترال« در قلب آمریکای شمالی تا جشنواره ی 
نوظهور »ابوظبی« در دو قدمی خلیج همیشــه پارس مان، این نخ های به هم پیوســته 
از تســخیر دیده ی جهانیان ادامه دارد و در این میان، می ماند تعهد وظایف آنان که در 
آینه ی نقش و نگارین همین دیار به سر می برند و از جایگاه تاریخی خود در ساخت 

و حمایت از آثار ارزنده در راستای سینمای اعتقادی و بومی این سرزمین غافل اند.
چند روزی از گشــایش پرده ی دیگری از این نمایش های تحریف شــده در بیروت 
می گذرد و باز هم آثاری به نمایش درآمده که در پوسته ی ظاهرنمای مستند سازی و 
چنگ یابی به قصه هایی درام، سر از افسانه های موهومی درآورده اند. فیلِم »زمستان 
آخر«، به نگاهی گسســته در کردســتان دامن می زند. »رقص بیابان« به چرخشی 
بی معرکه با هوای انتخابات می پردازد و باز هم با محسن همیشه حاضِر »مخملباف« 
در جشنواره هایی چنین شعارزده می رســیم که با فیلم »رئیس جمهور« دنباله ای بر 
تریبون های بی بنیــه اش می نهد و البته، فیلم »بابا فیلم دارد« ســایه ای کوتاه از توّهِم 

دیدگاه فیلم ساز در زندگی شخصی اش را به نمایش درمی آورد.
نگاه بی جان تصاویر در قاب هایی شکســته از روح زندگی تداوم می یابد و درنمی یابد که 
سپری عظیم از ایمان حقیقت، نزد باورهای عاشق ایرانی خواهد ماند و دسیسه هایی در ظرف 
»گالب«هایی تقلبی نیز توان رسانیدن به مشام عمیق حقیقت را نداشته و جشنواره هایی 

رنگارنگ از ونیز تا تورنتو نیز یارای چنگ سپردن به جان اعتقاد را نخواهندیافت.  

جشنواره های ضد ایرانی، 
سنگالخی در گذرگاه تشویش

مرتضی 
اسماعیل دوست
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حقیقــت، واژه ای غریب در 
عالم نادیده های هستی است 
و انکار، ُشربی است شیرین نما 
بر آالم ُمسطرنشیناِن بی باور! 
در صحــرای رنجور حقیقت، 
دفاع مقدس، ناب ترین واقعه در بی تاب ترین زمانه ای 
است که هرکس به فراخور رجعت به دلدادگی اش، 
چشــمی از آن گریزان و روحی بدان آویزان دارد و 
عشق، مرز میان رد شدن و حاشا نمودن و یا ماندن و 
بر سر عقیده ی خدایی فریاد زدن خواهد بود؛ فریادی 
که رنج را به پرواِز آســمان می رساند و قرار مدارا هم 
بر آن سکه ای نتواند زد. نشــان ُمهر بر قامت دفاعی 
مقدس، نه در هشت سال طی شده از مصافی نابرابر، 
بلکه تا همیشه ی  تاریخ بر سرزمین مانای پارس حک 
گردیده و هیچ چرخی از نامعادالت روزگاِر رنجور نیز 
نمی تواند بر سنگ فرش نشســته در زمیِن یادواره، 

گذری نابود شونده نماید. 
»طعــم گیالس« ها در طی زمانی نــه چندان دور و 
دراز، گندیــده می گردد و »رنگ زیتــون« تنها در 
فصلی از سال به ســبزی می زند، اما دفاع از ناموس 
و کیاِن یک ســرزمین، تا همیشگی زمین و زمان به 
خّرمی یادها می ماند و تقدس اش را بر باِم باوِر مردماِن 
آزاده اش استوار می دارد؛ چرا که تقدِس پیشانی بند 
را از آسمان، به واژه اهلل و به مدد اکبر بودِن شهادت به 
هدیه گرفته است. نشاِن پابرجای »خانه ی دوست« 
نه کاخ رســوا زده ای از توّهم، بلکه ســنگری است 

بی ریاتر از گلدان های شمعدانی »خانه ی پدری«.
این جا صحبت صبحی خجسته از کسب جشنواره های 
رنگارنگ جهانی نیست و بحث سینمایی به اصطالح 
روشنفکر زده نمی باشــد، بلکه مطلوب، قلب هایی 
است که دل در عالم عقیده ای برآمده از آفتاب فردا 
داشــتند و جان در کف ایثار جوانی نهادند تا شاید 
روشن گر احوال مردانی بی رمق از باور باشند که تنها 
زرق وبرق امروز را از عینک تنگ و تاریک شان رصد 
می کنند و دل در گروی کف زدن های عده ای شیفته 
جان دارند و نمی دانند که جوانان دیروز، جان شــان 
را در کف ماندگاری همین مردان به ودیعه نهاده اند. 
آن از خودگذشتگان، برادران خط شکن از محاسبات 
دنیوی بودند که آرزوهای درازشان را در سپیده ای 
بیدار به خاک ســپردند و خوشــا به حالشــان که 
افسوسی به لب ندارند و آه دردمندی از به جاماندگان 

همراه شان نیست.
بحث انکارسازی دفاعی چنین مقدس، نه تنها امروز 
که از آن سوی دانشگاهی در »سیراکیوِز« نیویورک 
به گوش رســیده، بلکــه در نهان بســیاری در این 
سال های گذر شده و در آینده ای گذارنده به پا بوده و 
این واژه های پیچیده در رنج نامه ای چنین جان نهاد، 
برای همه ی کسانی است که به هرطریق ممکن در 
کالم و آثارشان از حقیقت رخدادی چنین تابنده، قد 

خمیده اند و به نحوی از انحاء، سعی در بستن پنجره 
زیبای رشــادت دارند و نمی دانند که زاللی نشسته 
در جان مومناِن تا همیشــه باقی، یادگاری اســت 
بی ســایه و بی روزن از رخدادهای زمانه و شــهدی 
است که شــیرینی اش در کندوی عسل های بی قرار 

خواهد ماند.
در ایــن روزهای طی شــده از صحبت هــای آقای 
فیلم ساز در خصوص دفاع مقدس و سینمای برآمده 
از آن، مواضعی مختلف صادر گردید و هریک با کالم 
و یا ســکوت و برخی با همراهی، ســازی بر صحنه 
رسانه ها زدند. برخی نیز به ظاهر هنرمندی بودند که 
جهت هم نوایی با ارکستر هم رنگی! و برخالف کارکرد 
چندساله شــان در حوزه دفاع مقدس، اعتراض نامه 
ارسال داشتند و البته آن ِخرد پایدار به خوبی از نیت 
هرچه باشد، آگاه است. هم آنان که آماده وزیدن باد 
به هرسویی هســتند و روزگاری برای کسب مجوز 
موســیقی، ردای موال بر حنجره می نهادند و زمانی 
برای رســیدن به قاب خوشــبختی در ســینما، به 
دنبال ساخت تصویرهایی برای دفاع مقدس شدند. 

جریانی ناکوک با ســاعت دیروز عاشقی 
که گیشه ی انتخاب شان به چرایی 

سیمای مقاومت نبوده است، هم 
آنــان که برخــالف رزمندگانی 
بودند که روح شان را به آسمان 
وصل نمودنــد و به دور از آن که 
بخواهند، اســطوره ی همیشگی 

روان هایی الهی شدند.
در این آشــفته بازار رنگ ها، آن 

چه به تاریخ نقش خواهد بســت، 
نحوه عملکرد مدیران و سردمداران 

سینمایی است، تا عیان گردد راهشان؛ 
آن گاه کــه تنها به اظهارنظری از ســررفع 

مسئولیت دلخوش سازند و یا مرز اعتقادی خود 
را به روشــن ترین احوال عیان دارند؛ مسئوالنی 
که صندلی نشــینی امروزشــان، به جای مانده 
از رشــادت های همان عزیزان بــه خون خفته 
می باشد و می بایست نه تنها کرسی دار مدیریت 
بر رسانه های گران قدر در وزارت خانه و سازمان 
باشــند، بلکه داعیــه دار هدایــت جریان هایی 
هم نوا با غربت دلســوختگان دیــاِر رزمندگی و 
خانواده های غریِب عرصه شــهادت نیز خوانده 
شــوند. بذر نشســته در آثار و حمایت نشسته بر 
رخسار سازندگانی که به دور از باوری ریشه دوانده 
در تقدیس شهادت عمل می نمایند، برداشتی هرز 
شده در فردای ساخته هایی بی دغدغه خواهد بود؛ 
و از این رو، می بایست زمام امور و دروازه تصویر به 
روی آنانی گشــوده گردد که رمز خاکریزهای طی 

شده در دیروز را فهمیده اند. 
این قلم به پهنای عمیقی از خاکی مقدس و ســمی 

روان یافته در خون انکار از رشــادت، در نظر داشت 
واژه هایی دیگر از زخم احســاس را به قلمدان توجه 
کشاند، اما حال به همین نوشته ی طی شده کفایت 
نموده و رجعتی بر قاب تابنده آســمانی می نهد که 

فرمود: »ِمْن َشرِّ الَْوْسواِس الَْخنَّاس«.   

قلِب حقیقت در جان زمانه، زنده خواهد ماند!
نوشتهایدرخصوصگفتگویآقای»عباسکيارستمی«

مرتضی 
اسماعیل دوست
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سلطه چشم سفیِد شیطان در سینمای ایران
قسمتدوم-بررسیاجمالیمؤلفههایدینگریزانهودینستيزانهسينمایروشنفكریدرایران

اشاره:
درشمارهگذشتهبهتعریفسينمایروشنفكریومختصاتومؤلفههایاصلیآنپرداختيم.سينمایی
کهسرابیازسينمایغربگراومسحورمدرنيتهواومانيسماست.درسلسلهمقاالتارائهشده،قصد
داریمتامهمترینمؤلفههایسينمایروشــنفكریراارائهدهيم.البتهاینموضوعنيازمندتحقيقو
بررسیتفصيلیبيشتریاست.بههرحالاینشــماره،بهاولينمؤلفه،یعنیدینگریزیودینستيزی

درسينمایروشــنكریاختصاصدارد.درواقعسينمایشبهروشنفكریدرایرانرسالتخویشرا
درتقابلباآموزههایدینتلقیکردهوخودرامروجدینستيزیمیداند.از
ابزارهاوعواملگوناگونیبهرهمیبردتاتأثيردینرامعكوسجلوهدادهو
نقشفردیواجتماعیآنرانفیکند.باتشكيکوتحریفآموزههایدین،
بانشاندادننفاقوتزویردرشخصيتهایمذهبی،باتحقيروتمسخر
احكاموجلوههایدینیهمچوننمازوحجابسعیداردتصویریخنثیو

بیروحیامتضادبرایمخاطببسازد.باهمبرخیازاینروشهایدینستيزانهرابررسیمیکنيم.



31

سالبیستویکم| شماره456| آبانوآذر1393

برداشت يک
بر  اصــواًل  روشــنفکری 
بنیاد ِخــَرد جزءنگر و عقل 
دنیــوی  مصلحت اندیــش 
شــکل می گیــرد و بر این 
اساس دین و آموزه های وحیانی برای آن اصالت 
و حقیقت ندارد و اگر تعــارض و تضادی با آن 
نداشته باشــد، حداقل دین را به عنوان سوژه ای 
تاریخی و متعلق بــه دوره ای از دوران بشــر، 
یعنی دوره خرافه گرایی و اســطوره پرســتی او 
تلقی می کند.١ بنابرایــن ضرورت توجه و التفات 
انســان معاصر به دین، از بین رفتــه و تنها در 
برخی موارد به عنوان شــهودی شخصی و فردی 
یا ابزاری که کارکــردی اجتماعی برای تجمع و 
انســجام جوامع دارد، قابل مطالعه است. از منظر 
روشــنفکری، عناصری هم چون اصالت انسان 
و اصالت جســم، اصالت زندگی مادی، اصالت 
طبیعت به معنــای التذاذ مــادی، اصالت روش 
تجربی، عرفی شدن، یا به عبارتی سکوالریسم، 
سودانگاری، پلورالیسم و تکثرگرایی، علم گرایی، 
نوگرایی و ترقی طلبی و اصالت تکنیک؛ در یک 
آمیزه ای نامتوازن و غیرهمگن، جهت ساز هستند 
و همین نگرش در تطور فیلم های روشــنفکرانه 
بروز و ظهــور می یابد؛ به طوری که در جای جای 
این تفکر، نمادهای مذهبی و دین داری طردشده 
یا به شــکلی منفی با آن برخورد می شود تا در 
حلقه هنر مدرن، هیچ نشــانه ای از تبلیغ دین و 
دین داری وجود نداشــته باشــد. به عبارت دیگر 
نوعی تقابــل و دوگانگی میان روشــنفکری و 
دین برداشت می گردد که ناشــی از روح منقطع 
روشــنفکران از دیانــت و روحانیت اســت که 
به تدریج »افسرده« و »پژمرده« شده2و نمی تواند 
مظهر آفرینش و تجلی انوار رحمانیه و اشــراق 
حقایق ربانی باشــد. درنتیجه این خودپرستی و 
انقطاع از منشأ آسمانی و پرســتش نفس اماره 
از ارکان ضروری روشــنفکری می شــود. البته 
باید دانســت که هنر مدرن همواره خود را ورای 
تعلقات این چنینی دانســته و بــا تجلیات دینی 
مبارزه ای پنهــان و چندالیه صــورت می دهد. 
درواقع ســینمای روشــنفکری از تعهدپذیری و 
التزام بــه ارزش های بنیادین دینــی به طور عام 
و اصول و قواعد اســالمی به طور خاص سرباز 
می زند و این یکی از نشانه های تسخیرشدگی هنر 
مدرن به وسیله شیطان است که البته مایه مباهات 

هنرمندان روشنفکر نیز می باشد:
»شــخصًا به ســینمای متعهد و اصواًل هر نوع 
تعهدی در هنر اعتقاد ندارم. اینکه ســینما صرفًا 
ابزار اســت، وسیله اســت و باید از آن به عنوان 
ابزاری برای انجام یــک وظیفه یا تعهد اجتماعی 
، سیاسی ، اخالقی و... اســتفاده کرد؛ به نظر من 
تقلیل شــأن و مرتبه ســینما و محدود ساختن 

ارزش های هنری و زیبایی شناختی آن است.«٣
این نگاه نوعی تقدیس ســینما به عنوان هدف و 

آرمان فیلم ســاز برای بیان هر عقیده ای است و 
جایگزیــن آرمان هــای الهی و ادیان آســمانی 
می گردد و این ورطه ای اســت که مدرنیته در آن 
افتاده است که امروز در قالب هنر، علم، معرفت 
چنین تفکر کفرآمیزی تبلیــغ می کند. در حقیقت 
این نگــرش، مقابله بــا همان وظیفه ای اســت 
که اســالم از هنر می خواهــد. چنان که حضرت 
امام)ره( بــرای هنر نقش تربیتــی و هدایتگری 
قائل هستند و می فرمایند: »هنر عبارت است از 

دمیدن روح تعهد در انسان ها«. 
به هرحــال بایــد دانســت کــه دین گریزی و 
دین ستیزی در ســینمای شبه روشــنفکری، به 
روش های گوناگونی تزریــق می گردد. البته این 

گریز تنها با پرهیز از حضــور در یک امام زاده ، 
پخش صدای اذان و قرآن یا َعَلم و کتیبه یا تمثال 
دســت بریده حضرت عباس )ع( نیســت. تجلی 
دین گریزی را به اشکال پیچیده تری در این سینما 
می توان جســتجو کرد. این دین ستیزی گاهی با 
تعلیق قرار دادن موضوعات دینی اســت، گاهی 
با تحریف و تأویل اندیشه های وحیانی به دست 
می آید و گاهی با تمســخر و دستاویز قرار دادن 
آموزه های دینی یا جلوه های فردی و اجتماعی 
آن، هــم چون معرفــی چهره های باســمه ای و 
غیرواقعی از شــخصیت های مؤمنانه، محیط های 
مذهبی، ارزش هــا و اعتقادات دینی، شــعائر و 
عبادت هــای مذهبی، تقابل ســنت های دینی و 

اندیشه های غربی، برجسته سازی سطحی و غیر 
اصیل از باورهای مردمی، به عنوان اندیشــه های 
صحیح و سره دینی، یا تشکیک و شبهه در اصول 
و مبانی یا عقاید دینی؛ در آثار هنری به دســت 
می آید. به عنوان نمونه برخــی از این جلوه های 

دین گریزانه را بررسی می کنیم:

تشکيک در آموزه ها و اعتقادات دينی
یافتن زوایایی در دین کــه از پیچیدگی و ابهام 
برخوردار است و برای تشــریح آن، کرسی های 
علمی الزم است، به عنوان ســوژه های دم دستی 
و طرح ســؤال یا اشــکال به آن، از رایج ترین 
فعالیت های این سینماگران است. این موضوعات 
در یک جریانی هدفمند به ســطح عمومی انتقال 
می یابد و موردگفتگو، تشــکیک، تعلیق و انکار 
قرار می گیرد. فهرســت زیادی از فیلم های شبه 
روشنفکری وجود دارد که در آن مسئله هایی هم 
چون عدالت، شــّر و بی نظمی، مرگ، سرنوشت 
و .... موردشــک و تردید واقع شــده و به عنوان 
معمایی الینحل ذهن مخاطــب را در تنگنا قرار 

می دهد.
در فیلــم »پابرهنه در بهشــت«٤ کــه رد پای 
فیلم هایی مانند هامون نیز در آن دیده می شــود، 
یحیی روحانی جوانی اســت که به بیمارســتان 
معنوی  دغدغه هــای  او  می شــود.  وارد  روانی 
غیرمتعارفی دارد و حتی از اندیشه های بیماران، 
به آرامش و معنویت می رســد و البته به مسئله 
عدل و شــر طعنه می زند. به این دیالوِگ شاهو 
ندیمی کــه به یحیی با لحنــی کودکانه می گوید، 

توجه کنید:
»خدایا! به بندگانت بفرما تازگی ها چه دسته گلی 
به آب دادی تابنده های خدا بدونن چه خاکی به 

سرشون بریزن!«

شــخصيت پردازی منفی از دين داران و 
روحانيت

تمسخر نشــانه های دین با بهره گیری طنزآلود از 
شخصیت های مذهبی و دین داران یا به کارگیری 
عناصر منفی در قالب فــردی روحانی یا مذهبی 
یکی از روش های ســینمای روشنفکری است. 
در این گونــه فیلم هــا یا چنین شــخصیت هایی 
دگم و بســته هســتند، یا دچــار انحراف های 
گوناگون اجتماعی و اقتصــادی به ویژه انحراف 
جنسی و اخالقی می شــوند و یا تقدس مآبی را 
با تأکید بر مســتحبات به عنوان جایگزینی برای 
واجبات و حضور اجتماعی بروز می دهند. موج 
ساختارشــکنانه این نگاه با فیلــم »مارمولک« 
اتفاق افتاد. در این فیلم از دین داران و روحانیت، 
چهــره ای کاریکاتوری به نمایش گذاشته شــده 
اســت و متکی بر کاراکتر اســت تا داســتان و 
تماشاچی فقط این دوگانگی شخصیت دزد را در 
لباس روحانی دنبال می کند. چنین برداشت هایی 
در دیگر فیلم های آنان نیز تکرار شــده اســت. 

یوسف سیف زاد
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حتی بهره گیری از چهره های طنز مشــهور برای شــخصیت های روحانی فیلم 
نیز با چنین نگاهی صورت گرفته است تا با تداعی خاطره لمپن و کمدی آنان، 

تأثیر معنوی شخصیت جدید را تحت الشعاع قرار دهد. 
در برخی فیلم ها نیز شخصیت مذهبی با دورویی و ظاهرفریبی برخورد کرده و 
غیرت یا تعصب مذهبی اش به سخره گرفته شده است. »فرزاد مؤتمن« در فیلم 
»پوپک و مش ماشاالل« به چنین تِمی پرداخته است. ماشاالل که در طول فیلم 
در مورد ارتباط با نامحرم بسیار حســاس و متعصب است، خودش پنهاني به 
دیدن زهره مي رود و غیرت گرایی او تنها پوششی ظاهری است. این در حالی 
است که شخصیت زن هیچ عکس العملی نسبت به حساسیت های مذهبی ندارد.

القــای هم زيســتی و تکثرگرايی دينی و حــذف مطلق گرايی و 
حق گرايی

ســینمای غرب، جز در مــوارد محدود و معدود، به شــدت به مســیحیت و 
نشانه های آن، مانند کلیسا، صلیب، شمایل مسیح و... پایبندی نشان می دهد و 
با تولید بیش از 600 فیلم در موضوع مســیحیت، به آن ادای دین کرده است. 
حتی با تفســیر خودش  از پیامبران دیگری هم چون موســی)ع( و نوح)ع( 
سخن می گوید. گرچه اغلب این فیلم ها نگاهی جعلی و تحریف آمیز به ادیان 
الهی و پیامبران اولی العزم دارند5، اما مهم پرداختن به چنین سوژه هایی است. 
اما آنچه مسلم است این است که اسالم در برابر ادیان دیگر، دین حق و جامعی 
است و به دلیل تحوالت تاریخی و اجتماعی که این شریعت در بشریت ایجاد 
کرده است، می تواند ایده بسیاری از ســوژه های هنری و موضوعات سینمایی 
باشد. ولی جای تأمل و تأســف است که ما در جهان اســالم، تنها یک فیلم 
از حضرت رســول گرامی اســالم)ص( داریم. برخالف این رسالت و تکلیف، 
تعمدی وجود دارد که در ایران سینمای روشنفکری درصدد تقابل با دین داری 

و اسالم است. 
سینمای روشــنفکری درصدد اســت که اواًل مطلق گرایی را به انحاء گوناگون 
حذف کند و ثانیًا به شــکل موازی ادیان دیگر را هم در این حق شریک بداند 
و ثالثًا زیســت مســالمت آمیزی از طیف های متضاد از ادیان ابراهیمی و غیر 
آن ارائه دهــد که همه آن ها توانایــی وصول به رســتگاری را دارند. مازیار 
میری در فیلــم » کتاب قانون«گرچه به نقد دورویــی و التزام عملی به احکام 
اســالمی می پردازد، اما به صورت تلویحی کثرت گرایی دینی را ترویج می کند. 
به عنوان مثال در بخش پایانــی فیلم، زمانی که رحمان بــرای پیدا کردن آمنه 
به جنــوب لبنان می رود، راننده تاکســی به او می گوید: »من ســال ها در این 
کشــور بوده ام و با اقوام گوناگون مسلمانان، اعم از شــیعه و سنی، مسیحی، 
دروزی و غیره مراوده داشته ام و به اینجا رسیده ام که فرقی بین ادیان و مذاهب 
نیست، همه یک پیام دارند و آن اخالق اســت!«. البته در این فیلم آشتی سنت 
و مدرنیسم را هم می توان مشــاهده کرد. درصحنه ای که در لبنان گرفته شده و 

حزب الل در میان نمادهای دنیای مدرن احاطه شده است.

تحقير حجاب و ترويج عريانی فکری و جسمی
درحالی که جامعــه ایرانی برای حیــا و حجاب، به عنوان یکــی از نمادهای 
زنان پاك دامن ایرانی احترام قائل هســتند، اما در ســینمای روشــنفکرانه، با 
آن مقابله می شــود. البته این مسئله نقطه اشتراك ســینمای تجاری نیز هست. 
در هردو طیف از سینمای ایران، پوشــش و حجاب هنرپیشه های زن، مانعی 
برای اندیشه های ســودجویانه آنان اســت و با ترفندهایی این اصل اسالمی 
را به حاشــیه برده اند. ورود آرایش های غلیظ در چهره هنرپیشــه ها، طراحی 
لباس های نامتعارف برای آنان، بهره گیری از فیلم برداری کلوزآپ از جلوه های 
شهوانی و اندام زنان، به شدت رواج پیداکرده است. اما در نگارش فیلم نامه نیز 
به شکل های مختلف حجاب تضعیف می شود. به طوری که معمواًل زنان فقیر یا 
طبقات پایین فرهنگی- اجتماعی باحجاب و چادری هستند وزنان ثروتمند یا 
بافرهنگ وضع ظاهری متفاوتی دارند. به طوری که چادر نشــانه فقر و نداری، 
یا عقب ماندگی فرهنگی محسوب می شود. گاهی نیز زنان چادری و باحجاب 
به عنوان زنانی ژولیده و مسن معرفی شــده اند که تنها پای سجاده می نشینند و 
چون زیبایی ظاهری و باطنی ندارند، هرگز الگویــی برای دختران نمی توانند 
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باشــند. در فیلم » جدایــی نادر از ســیمین« 
شــخصیت چادری خدمتگزار خانه سیمین است 
و در حالت اضطرار به ســر می برد. اما سیمین، 
شخصیتی اســت آینده نگر که برای زندگی بهتر 
فرزندش تــالش می کند! البته چهــره و انتخاب 
شــخصیت نیز بسیار مؤثر اســت. پس انتخاب 

بازیگر نیز در این فیلم هم قابل تأمل است.
ولی آنچه مهم است، این است که فیلم سازان در 
یک جریانــی قرارگرفته اند که از اصل حجاب و 
پوشــش زنان فاصله گرفته اند و به دلیل گیشه، 
یا جذب مخاطبان بیشتر به فیزیک و چهره زنان 
توجه نشان می دهند. سینمای روشنفکری گرچه 
مدعی است که از این عناصر فیلم فارسی فاصله 
دارد، اما در حقیقت با یک عریانی فکری عمیق 
در آن روبرو هســتیم. به طوری که شخصیت های 
زن اغلب دغدغه و دل بســتگی به پوشــش و 
حجــاب ندارند و ولنــگاری ذهنــی، فکری و 
الابالی گری جســمی آنان را احاطه کرده است. 
لحن ها، ژســت ها و دیالوگ هایی که کاراکترها 
دارند، چنین فضایی را ترسیم می کند. فیلم »یکی 
از ما دو نفر« تهمینه میالنی را به یاد بیاورید که 
ســارا خودش با صدمه دیدن و تجربه کردن، به 
دنبال راهی است که هیچ نشــانی از دین در آن 
نیست و این خاصیت کلی فیلم های روشنفکری 
به ویژه در فیلم ســازان زن اســت که فمینیســم 
افراطی را تحت هر شــرایطی به تماشاچی نشان 

دهند. 
در فیلم » طبقه حساس« نیز شوخی های جنسی 
به صراحت خطوط قرمز را در هم می شــکند و 
غیرت دینی با ســوژه ای سطحی به سخره گرفته 
می شود و القاگر این است که زن در خانواده های 
ســنتی که پایبندی های مذهبی هــم دارند، در 

حاشیه قرارگرفته است.

عرفان گرايی فردی و جادويی
در فیلم های شبه روشــنفکری با جستجوگری و 
عرفان گرایی مواجه می شــویم که شخصیت در 
تضادهای فردی یا اجتماعی به صورت شــخصی 
به آن دست یافته است و شهودش جایگزین همه 
تجربیات دینی یا الهی اســت. »هامون« یکی از 
است.  ایرانی  روشنفکران  فیلم های  محبوب ترین 
در این فیلم با روشــنفکری روبه رو هســتیم که 
مظهر آشفتگی و بی بندوباری و گم گشتگی است. 
او ذهنی آکنده از برداشت های فلسفی دارد، ولی 
بااین همه هیچ از مسائل هستی سر درنمی آورد، 
اّمــا مهندس عابدینــی که تولیدکننده اســت با 
شهودش، زندگی را بهتر از او درك می کند.  این 

گرایش در فیلم های دیگر مهرجویی هم هست. 
در فیلم »یک تکه نان« نیز عارف کســی اســت 
که کاری بــه هیچ کس ندارد و خــودش را در 
یک انزوای اســرارآمیز که برگرفته از رئالیســم 
جادویی اســت، قرار داده اســت. یا در فیلم » 
مادر«، مادر کســی است که نقش یک موعظه گر 

دینی را ایفا کرده و موجب اتحاد و تعلق معنوی 
فرزندان می شــود. در فیلم »طعم گیالس«  نیز 
با روشــنفکری روبرو هستیم که قصد کرده است 
خود را بکشد. او ظاهراً دنبال آدمی می گردد که 
بعد از خودکشی خاکش کند. مرد هرچند دالیل 
محکمی برای خــود دارد، اّما باألخره ســخن 
یک مرد ســاده را می پذیرد و دوباره به زندگی 
بازمی گردد. در فیلم »ده« یک فاحشــه و یک 
پیرزن معتقد به معجزه امامــزاده، این نقش را به 
عهده می گیرند و قهرمان روشنفکر درمانده فیلم 

را راهنمایی می کنند.

معناگرايی منقطع از وحی
ســینمای معناگــرا از شــاخصه های ویــژه ای 
برخوردار اســت کــه لزومًا در تالقــی با دین 
قرار نمی گیرد و حتــی برای آن احتــرام قائل 
است. ســینمای معناگرا در جهان به دنبال یافتن 
حقیقت است. »استفن سایمون«، یکی از منتقدان 
سینمایی می نویســد:  » تمام این فیلم ها در چه 
زمینه ای نقطه اشــتراك دارند؟ آن ها به مهم ترین 
و تنها پرسش و مفاهیم راه گشای آن می پردازند 
، پرسشــی که ما از درون خودمان می پرســیم : 
چرا ما اینجاییم ؟«6 فیلم 200١ : یک اودیســه 
فضایی کوبریک در این چارچوب قرار می گیرد. 
این سینما دین داری و دفاع از شریعت مسیحیت 
را در دســتور کار خود دارد: »درواقع سینمای 
معناگرا یا معنویت در فیلم هــا به دنبال کمک به 
مســیحیان برای برقراری ارتباط بهتر با هالیوود 
است. یعنی کمک به مســیحیان برای ازسرگیری 
دوباره گفتگو دربــاره چیزی که بیش از هر چیز 

مسئله ماست.مسئله زندگی.«7 
اما عناصر ســینمای هنــری یا معناگــرا برای 
سینماگران روشــنفکر، به طورکلی متفاوت است. 
آرمان سینمای روشــنفکری در معنویت گرایی، 
سرگئی  ازو،  یاســاجیرو  تارکوفسکی،  سینمای 
پاراجانوف و روبر برســون است. دستاوردهای 
این معناگرایــی، یک حالت تعلیق و شــناوری 
در عالمی خنثی و ذهنی اســت، نه جاذبه ای که 
حقیقت در فطرت و نهاد انســان ایجاد می کند. 
در ایــن فیلم ها زمــان انتزاعی اســت و مکان 
و زمــان و تعین نداریم. مثاًل در فیلم » ســاعت 
25«  و» پابرهنه در بهشت« هویت سازی جعلی 
صورت می گیرد و به تقلید از فیلم هایی هم چون 
»ماتریکس« هیچ نشــانه ای از مــکان و زمان 
معین نداریم. در این گونــه فیلم ها نوعی تداخل 
و بی نظمی برای دســتیابی به یک معنای ذهنی 
شــکل می گیرد. در فیلم »آفتاب بر همه یکسان 
می تابد« که فیلمی جاده ای است، گریز از قانون 
برای یافتن معجزه، از نوع عوامانه اش هستیم. در 
این فیلم ها با منجی های موهومی روبرو هســتیم 
یا الهامات و عناصــری »کوئیلویی« که موجب 
معنویت گرایی می شــود. شــمایلی را می بینند، 
شــمعی را روشــن می کنند و تزکیه می شــوند. 
شــاید هم یک رؤیای توهمی، دل بســتگی به 
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یک آیین خرافی، یک جمله از یک نویســنده یا متفکر غیرمذهبی، یک شیء 
خاطره انگیز، یک نقاشــی یا... اســت که موجب معجزه یا تحولی در قهرمان 
داستان می شــود و صدالبته نه یک آیه قرآن یا شــخصیتی روحانی و وابسته 
به پیکره دین که راه رســتگاری را پیموده است! مثاًل در فیلم »کنعان«، مینا با 
یک تکه از مانتوی لباســش که به درختی گره می زند، متحول می شود. در این 
فیلم ها آداب و مناســک و شــعائر دینی حضور ندارد و شخصیت ها با احکام 
شریعت سروکار ندارند و معنویتشــان نوعی صوفی گری و حس قلبی صرف 

است. 

ايجاد تنفر از آموزه ها و احکام دينی
در فیلم های روشنفکری هرگونه نشانه ای از آموزه های دینی به شکلی مطرح 
می شــود که در دیگران ایجاد انزجار و تنفر نماید. در فیلم » من مادر هستم« 
با پارادوکس های شرعی روبرو می شــویم و  زنا و معاشرت در میان آشفتگی 
داستان، عادی می شود. اما موضوع اصلی قصاص است. ما به عنوان تماشاچی 
قصاص آوا را نمی پذیریم و با او همدردی می کنیم. گرچه فیلم از منظر حقوقی 

اشکاالت زیادی دارد و قصاص او شرعی نیز نیست.
این فیلم را با یک فیلم آمریکایي به نام » به درون ورطه«٨ مقایســه کنید که 
قصاص را عامل حیات معرفي مي کند. داســتان فیلم اشاره مي کند که یک نفر 
در ایالت تگزاس در سن ١5 ســالگي مرتکب قتل مي شود و او را تا سن بلوغ 
فکري نگه مي دارند تا اعدام کنند. در این فیلم زیبایی قصاص به وضوح نشان 

داده شده است.

در خاتمه تذکر این نکته الزم اســت که برای دین ســتیزی و دین گریزی در 
سینمای شــبه روشــنفکری ایران می توان روش ها و عناصر دیگری یافت که 
مصادیق آن، به نحو تفکر برانگیزی در حال تکثیر و تکرار اســت تا در ذهن 
مخاطب نفوذ و رســوخ یابد. البته مجال طرح تفصیلی این زوایا در این مقاله 

کوتاه نیست و محققان باید بررسی کنند.  

....................................................................................................................................................

١. سید مرتضی آوینی: »روشــنفکری ، مالزم با این یقین است که حیات بشر به سه 
دوره تقسیم می شود: اسطوره ، دین و علم و ما اکنون در دوران علم به سر می بریم و 

دین جز خرافه ای بیش نیست!«
2. دکتر رضا داوری اردکانی داوری بارها گفته اســت که »روشــنفکری« و 

»دین« جمع شدنی نیســتند. او کتابی با نام »سیری در تاریخ روشنفکری 
در جهان و ایران« منتشــر کرده و در بخشــی از آن، روشنفکری را 

»پژمرده« و »افسرده« خوانده است.
٣. مقاله پرویز جاهد، با عنوان »فیلم خون بازی و نگاه تقلیل گرا 

به سینما«  در ویژه نامه جشنواره در تاریخ ١١/١9/٨5 
٤. ساخته بهرام توکلی که در جشنواره 25 جایزه هم گرفته است.

5. امپراتوری رسانه ای غرب در طول حیات خود همواره درصدد ترسیم 
چهره ای متمایز از این پیامبر عظیم الشــان الهی به بشر بوده که در این میان 
 Darren( به کارگردانی دارن اس. آرونوفسکی )Noah( فیلم ســینمایی نوح

Aronofsky( را می تــوان به عنــوان آخرین تصویر مخــدوش و کاماًل جعلی 

دانست.
 ،»Mystical Movie Message that inspire our lives« 6. کتاب

ص١٨
7. جانستن ،ص2

٨. ساخته ورنر هرتسوك
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الرنس قرن بیست و یکم
تهاجم هالیوودی
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افسانه ها، اســاطیر، قهرمانان ملی و بومی و داستان های 
فولکلور به شــیوه های مختلفی در فیلم های ســینمایی 
بازنمــود می یابند؛ از پرداخت مســتقیم بــه قصه ها و 
شخصیت ها گرفته تا ارجاعات زیرمتنی به شکل استعاری 
یا حتی صرفًا در حد تداعی معانی. در این میان، شــاید 
هنرمندانه ترین شیوه ی ارجاع بر اســاس قاعده ی »Allusion« یا »تلمیح« 
پی گرفته باشد. این قاعده که برای چندین قرن در ادبیات و سایر شاخه های 
هنری در چهارگوشــه ی جهان مورد استفاده قرار می گرفته، بیش از صدسال 
است که به سینما نیز راه یافته و در بسیاری آثار، نمود پیدا کرده است. مثال های 
بسیاری را از قاعده ی ارجاع به شیوه ی »اَلوسیون« در سینما می توان برشمرد 
که محل مرجع در کهن الگو ها، اســاطیر، قهرمانان، شــخصیت های تاریخی، 
رمان ها، نویسندگان، نقاشان، سایر فیلم های شاخص تاریخ سینما و بسیاری 
مسائل دیگر ریشه گرفته است و در واقع، هیچ محدوده ای نیست که در سینما 

نتوان بدان تلمیح داشت.
اما شــرح این مقدمه ی کوتاه که خود می تواند موضوع مقاالت و کتاب های 

بسیاری قرار گیرد، مدخلی اســت برای ورود به جهان پُر از اشاره ای که 
فیلم »طالی سیاه« ژان-ژاك آنو به مدد »قرآن کریم«، »تاریخ 

تشیع« و »حماسه ی عاشــورا« خلق کرده است. جهانی که 
نه قصه ، نه شــخصیت ها و نه حتــی مضمون و موضوع 

اصلی آن ارتباط مســتقیمی با این مسائل نمی یابد، 
اما به ســادگی می توان دانســت که فراتر از 

اثرپذیری از این فرهنگ، مؤلف به شیوه ی 
تلمیحی، حتی قصد ارجاع به برخی 

»روضه-نمــا١« های 

عاشورایی را داشته است.
فیلم »طالی ســیاه«، اقتباسی ســینمایی از 
رمان »عطش شدید« - با دو نام دیگر »مرد عرب« و 
»جنوب قلب: داستان عربستان مدرن« نیز شناخته می شود- 
نوشته ی »هانس رویش« اســت که به تقابل دو نگرش متحجرانه و 

مدرن به استخراج و فروش نفت برای پیشــرفت تکنولوژیک در دهه ی ٣0 
عربستان می پردازد. ارجاعات از شــخصیت »عوده« با بازی »طاهر رحیم« 
آغاز می شود؛ آن جا که پدرش »عمار«- مارك استرانگ- در پاسخ اعراض 
وی از فرماندهی برای عبور دادن ســپاه از منطقه ی »خانه ی خدا« می گوید: 

»این در خون توست. تو زاده شده ای تا فرمانروایی کنی. تو سلطان بعدی 
قلعه ی سلماه هستی. دوازدهمین نفر خاندان!«

دومین اشــاره، ارتباط مســتقیم تری می یابد آن گاه که عمار، 

دستار سبزش را از سر باز کرده و آن را به سر »عوده« پیچیده و تاکید می کند 
که »این دستار از زمان پیامبر بر سر خاندان ما قرار داشته است. نگهدار خوبی 

برایش باش!«
اما ماجرای »عطش و آب« از شورش بخشــی از سپاهیان عوده که درواقع، 

الرنس قرن بیست و یکم
نقدیبرفيلم»طالیسياه«،ساخته:ژانژاکآنو

فاطمه ترکاشوند
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زندانیان عمار بوده اند، آغاز می شود. این گروه 
برای تمایز از سایر سپاه، دستار قرمز به سر دارند، 
اما به زودی متوجه می شویم که بسیاری از آنان 
از جمله سردسته شان به عوده می پیوندند و یاران 
باوفای او می شوند. در ادامه، وقتی ارتش مسلح 
»سلطان نسیب« با تانک به ســپاه عوده حمله 
می کند، در میانه ی کات های تند و اکشن فیلم، در 
نمایی آهسته، َمشکی را بر جهاز شتری می بینیم 
که براثر برخورد گلوله سوراخ و خالی می گردد.

داســتان جلو می رود تا به یکی از شاخص ترین 
کنش هایی برســیم کــه داللت آن به ســادگی 
جرقه ای، از حافظه به ذهن منتقل می گردد. عوده، 
سربازان اجباری یا همان زندانیان 
پدرش را جمــع می کند؛ بر 
الشــه ی تانکی می ایستد 
و فریــاد می زند: »پدرم 
می گفــت شــما مردان 
خطرناکی هســتید؛ و 
او درست می گفت. 
شــما واقعًا مردان 
خطرناکی هستید. اما 
این جنگ شما نیست. 
شــما آزادید که بروید!« 
اما سردســته ی آنان قدم 
پیش می گــذارد و اعالم 
می کند که به دنبال عوده 
خواهد رفت و به تقلید از 
وی، هیاهوی حمایت و 
پیروی از سایر افراد بلند 

می گردد.
سپاه در صحرایی که جز 
شن و ماسه در آن 
چیزی نیست، 
بــا حداقــل 
ذخیــره ی آب 
بــه راه می افتد تا 
به کناره ی دریایی 
برسد که پیش تر بلدراِه 
کاروان، در لحظه ی مرگ 
گفته بود کــه آب را در آن 
خواهند یافت. عطش شدیدی بر 
سپاه عارض شده و در راه از انسان و حیوان 
قربانی می گیرد. پس از طی مسیر طوالنی، کاروان 
به دریا می رسد. همه به سرعت به سمت آب هجوم 
می برند تا از آن بنوشند، اما مشکل آن جاست که 
آب دریا شور است. »علی«، برادر کوچکتر عوده از 
مادری دیگر که پزشک است، با فریاد از کاروانیان 
می خواهد که از آب دریا ننوشــند، چراکه آنان را 
خواهد کشت. تراژدی از همین جا آغاز می شود؛ 
سپاه در کنار آب است و از شدت عطش در حال 

تلف شدن! »کنار دریا از تشنگی مردن« نکته ای 
اســت که بر زبان طناز شخصیت عجیب و غریب 
علی هم جاری می گردد. اما کمی بعدتر، با کشف 
چشمه های جوشان آب شیرین در دریای شورآب، 

سپاه سیراب می گردد.
سپس فیلم به نقطه ای می رسد که عوده با سران 
قبیله ی »بنی ســیری« وارد گفت وگو می شود 
و بزرگ ایشــان، پس از گپی کوتــاه، صریح و 
خائنانه اعالم می دارد کــه »ما خواهیم جنگید؛ 
آن هم با همدیگر تا اولین نفری باشــیم که سر 
تو را می بُریم...«. این ماجرا نیز با هوشــمندی 
عوده به پایان می رســد. اما او که پسر »زمیرا« 
دختر سلســله ی مهمی از قبیله ی »بنی زمیری« 
است، به زودی توســط یکی از آنان به اشتباه از 
ناحیه ی ســر، مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. 
در حالــی که همه فکر می کننــد او مرده پس از 
چند ســاعت در میان تعجب و شادی اطرافیان 
از بســتر مرگ برمی خیزد. علی متوجه می شود 
که گلوله فقط به جمجمــه اصابت و از آن عبور 
کرده اســت و عوده در واقع، دچار یک ترومای 
موقت شده است، نه مرگ قطعی؛ ولی این واقعه 
از سوی عوام، معجزه تلقی می گردد و کاروانیان 
با شــعار »عوده ی ما، مهدی است« او را روی 
دست می برند؛ گرچه خودش مدام تاکید می کند 
که من مهدی موعود نیستم. لحظاتی نمی گذرد که 
هواپیماهای »سلطان نسیب« به سپاه عوده حمله 
می کنند و علی در حالی که سعی می کند از برادر 
بزرگ ترش- عوده- حفاظت کند، هدف گلوله 
قرار می گیرد. عوده می نشــیند و سر علی را در 
آغوش می گیرد و با او نجوا می کند و درحالی که 
کلمه »برادرم« را تکرار می کند، چشم از جهان 

فرو می بندد.
شاید »آنو« بسیاری از این تلمیحات را مرهون 
رمان »رویش« باشــد، چرا که خود اذعان دارد 
که پس از خواندن رمان، عاشــق آن شده است 
و حتی می توان چنین تصور کرد که یک اقتباس 
وفادارانه، ناخودآگاه تصاویرش را به فیلم تحمیل 
کرده باشــد. به جرئت می توان گفت که »طالی 
سیاه« حتی فاصله ی مشــهود خود از روایات 
هالیوودی درباره ی دنیای عرب و اســالم را نیز 
مدیون رمان »عطش شدید« است؛ چرا که وقتی 
تهیه کننده ی تونسی فیلم، طارق بن عمار، کتاب 
را به »آنو« هدیه می دهد به او می گوید که »اگر 
می خواهی فرهنگ ما را درســت بفهمی و فیلم 

خوبی بسازی، باید این کتاب را بخوانی«.
با این حال، نگارنده قصد ندارد که به واســطه ی 
این چند ارجاع، فیلــم را تنزیه نموده و آن را در 
رویکرد فعلی اش نسبت به جهان اسالم و عرب 
بســتاید و یا کارگردان را در پرداخت صادقانه 
این تلمیحات، مبرا از هر گونه شــائبه ای بداند، 

اما آن چه ما را برآن می دارد که »طالی سیاه« را 
به عنوان اثری شــاخص در نگاه غرب به دنیای 
اسالم مورد بررســی قرار دهیم، اواًل حضور و 
پرداخت جدی به مســئله ی تشیّع در آن و ثانیًا، 

شکل این حضور به شیوه ی تلمیحی است.
اشاره به خاندان پیامبر و دستار سبزی که به ارث 
می رســد، در کنار منطق شخصیت پردازی عمار 
که به دنبال راهی برای استفاده از دستاوردهای 
تکنولوژی بــدون خودباختگی و فروش ثروت 
ملی به بیگانه اســت، به محور مهمی اشاره دارد 
که پس از سال ها نادیده گرفته شدن یا پرداخت 
روایت های یک سویه از سوی سینمای هالیوود، 
نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. اصالت 
یافتن قصه ی عطــش و آب در پیرنگ اصلی و 
اشاراتی به ماجرای مشک سوراخ و تسلیم شدن 
و وفــاداری به جبهه ی حق و برداشــتن عهد از 
ســپاهیان و زاری بر پیکر برادری که به آغوش 
کشیده شــده، با همه ی خطاهای مشهود موجود 

در فیلم، بازهم قابل اغماض نیست.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١. روضه -نمــا واژه ی جعلی نویســنده ی این مقاله اســت 
برای انتقال مفهوم آن دســت تصاویری که ســال ها به مدد 
مقتل خوانی ها و مداحی ها و مجالس روضه ی حســینی در 
ذهن شیعیان و علی الخصوص شیعیان ایرانی، قاب گرفته شده 
و اگر آن ها را »کهن الگوهای بشری« ندانیم، دست کم به طور 
قطع »موتیف های زنده ی قومی-مذهبی شیعیان« خواهند بود.
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پرونده: تالکین )1(

تالکین خالق سرزمین میانه  
تحقق دنیای تالکین

هابیت؛ کودکانه ای برای ورود به جهان حماسی بزرگ ساالن
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طرفداران پر و پا قرص ســه گانه سینمایی »ارباب حلقه ها« 
که حال، بی صبرانه منتظر اکران آخرین قســمت از سه گانه 
»هابیت« هستند و لحظه به لحظه کوچکترین اخبار را درباره 
این فیلم ها دنبال می کنند، شاید تصور کنند که بعد از دیدن چند 
ده باره فیلم ها و از بَر شدن تک تک دیالوگ های آن، دنیای 
تالکین را می شناسند. شــاید این طرفداران قدم های رو به جلوی بیشتری برداشته 
باشند و کتاب های »ارباب حلقه ها« و »هابیت« را نیز خوانده باشند. اما این دسته 
از طرفداران هم، حتی با وجود مطالعه ده ها باره این کتاب ها، نمی توانند ادعا کنند 

که دنیای تالکین را کاماًل می شناسند.
جهان فانتزی که تالکین خلق کرد، با تمام جزئیات و داســتان ها و حوادثش، بسیار 
بزرگ تر از سه گانه »ارباب حلقه ها« یا کتاب تک جلدی »هابیت« است. حاال سؤال 
این است. اگر هابیت و سه گانه عظیم ارباب حلقه ها در بر گیرنده کل جهان داستانی 
تالکین نیست، پس چه چیزی بازگو کننده کل دنیای خلق شده به-دست وی است؟ 
جواب: یک کتاب دیگر از اوست؛ کتابی با نام بسیار عجیب و مشکل »سیلماریلیون«. 
سیلماریلیون، عصاره و کلیت جهان خلق شده توسط تالکین است. از ابتدای خلقت 
به دست خدای یگانه جهان وی، تا انتهای دوران سوم و پایان نبرد حلقه؛ هزاران سال 
تاریخ پر جزئیات موجودات افســانه ای و خدایان اساطیری؛ شرح برآمدن و سقوط 
قلمروهای پادشاهی، نبردها و پیروزی و شکست و نابودی سرزمین ها و تغییرات جهان.

در ابتدای »سیلماریلیون«، تالکین این گونه می آغازد:
»آنک ارو، آن یکتا که در »آردا« او را »ایلوواتار« می نامند؛ و او نخست »آینور« 
را آفرید، قدسیان را که ثمره اندیشه اش بودند، و با او بودند پیش از آن که چیزهای 
دیگر به وجود آیند.« آردا، همان جهان تالکین است که سرزمین میانه، محل وقوع 
بسیاری از حوادث عظیم، مانند نبرد حلقه و داستان هابیت در آن واقع شده است. 

اما از نژاد »آینور« چهارده ایزد خلق شدند که »واالر« نام داشتند؛ هفت ایزد مذکر 

و هفت ایزد مونث. در مقابل، ایزد دیگری از آینور خلق شده با قدرتی بسیار؛ نامش 
»ملکور« بود که در ادامه سرنوشت دیگری یافت. »... اما همچنان که این نغمه ادامه 
یافت، ملکور بر آن شد که پنداره های خود را که با نغمه ایلوواتار هماهنگ نبود، با 
آهنگ درآمیزد، زیرا می خواست قدرت و شکوه بخشی را که به او واگذاشته بودند، 
بیفزاید. به ملکور در میان آینور عظیم ترین هبه های قدرت و دانش ارزانی گشــته 
بود، و او سهمی از هبه های دیگر برادرانش داشت. ... باری آتش را نیافت، زیرا آتش 
با ایلوواتار است. اما به سبب تنهایی، اندك اندك اندیشه های خویش را برخالف 
اندیشه های برادرانش در سر پروراند.« کم کم حسادت نسبت به آفریده های سایر 
ایزدان، بغض و کینه را در دل او پروراند و ماالمال کرد و در نهایت، ملکور به تاریکی 
گرایید و اولین ارباب تاریکی و اهریمن »آردا« گردید. اما هم چنان که واالر سرگرم 
آفرینش زیبایی ها در آردا بودند، ملکور نیز در کار تخریب و به تباهی کشاندن همه 
چیز بود و این آغاز کشاکش های عظیم نیروهای خیر و شر در جهان تالکین است.

اما هنوز موجودات دیگری بودند که باید پا به عرصه این جهان می گذاشتند؛ فرزندان 
ایلوواتار. ابتدا »الف ها« بودند که در شرق سرزمین میانه از خواب برخاستند و چشم 
بر جهان گشودند؛ نخست زادگان و تنها موجوداتی از فرزندان ایلوواتار که مانند او 

و ایزدان واالر، جاودانند و نامیرا.
سپس »دورف ها« آمدند؛ موجوداتی ســخت کوش و قوی، با قامتی کوتاه، ولی با 
مهارتی تحسین برانگیز در ساخت ابزارهای مختلف، کار با فلزات و کندوکاو در دل 

زمین برای یافتن فلزات و جواهرات.
و در انتها، آدمیانند که پا بر جهان گذاشــتند؛ موجوداتی فانی که در نهایت و در پایان 
دوران سوم آردا در انتهای پیروزمندانه نبرد حلقه، فرمانروای سرزمین میانه می شوند و 
در دوران چهارم، آنانند که بر سرزمین میانه حکم می رانند؛ سرزمینی که اکثر »الف«ها 
آن را به سمت سرزمین قدسی در غرب ترك گفته اند. نژاد جادوگران نیز همراه آنان، 
سرزمین میانه را ترك گفته اند. اژدهایان مرده اند و خالصه امر این که عنصر جادو و 

تالکین؛ خالق سرزمین میانه
سهگانه»اربابحلقهها«ودنبالهیآن،ســهگانه»هابيت«کهدرحالحاضرچندماهيبهاکرانقسمتسومآنمانده،جزوفيلمهايپرطرفداروالبتهپر

فروشسينمايدنياهستند.
جلوههايویژهخيرهکننده،صحنههايعظيمنبردموجوداتافسانهايچونغولهاوجادوگرانواژدهایان،شخصيتهايمتعددوالبتهداستانزیبا،روان

وجذابآنهاازعواملمحبوبيتاینفيلمهانزددوستدارانسينمادرسراسرجهاناست.
دروهلهاول،سينمادوستانحرفهايتر،درپشتاینعظمتوزیبایي،کارگردانایندومجموعهرابهعنوانخالقآنميشناسند.»پيترجكسون«نيوزیلندي

کهحاالتبدیلبهچهرهايمشهوروپراعتباردرسينمايدنياشده!
امادرپِساینجهانعظيممملّوازتخيلوخالقيت،فرددیگرایستاده؛مرديانگليسي،استادزبانشناسيدانشگاهآکسفورد،یکنویسندهکهعمرخود
راصرفآفرینشاینجهانفانتزيکردهاســت؛»جي.آر.آرتالكين«یابهتراستبگویيم:»جانرونالدروئلتالكين«؛خالقاصلياینجهانافسانهايکه

»اربابحلقهها«و»هابيت«جزءکوچكيازآناست.

حامد تقی زاده
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نیروهای خارق العاده و فرا انسانی در آن بسیار ضعیف 
شده است. 

اما در این ســه دوران که نزدیک بــه هفت هزار و 
پانصد سال طول می کشد، حوادث بسیاری به وقوع 
می پیوندد. دوران اول، دوران نبردهای نیروهای خیر 
با پلیدی ملکور است. در طی شش نبرد و پیروزی 
و شکست ها، باالخره در جنگ ششم به نام »جنگ 
خشم«، واالر به جنگ ملکور می آیند و در طی نبرد 
ســهمگینی که در می گیرد، ملکور شکست خورده 
و تا پایان جهان در بند می شــود. از شدت ضربات 

سهمگین این نبرد، قسمتی از سرزمین میانه 
نابود شــده و به درون دریا فرو 

مــی رود. در اینجا، دوران 
اول آردا به پایان می رسد 
و بســیاری از الف ها به 
ســرزمین قدسی در نزد 

واالر برمی گردند. 
در دوران دوم، ایــزدان 
بــه آن گــروه از آدمیان 
که جانــب خیر را در نبرد 
با ملکور گرفتــه بودند، 

ســرزمینی اعطــا کردند؛ 
جزیره ای برآمــده در دریا، 

مابین ســرزمین قدسی در غرب و 
سرزمین میانه در شرق. با خرد و حکمتی 

که ایزدان به این دســته از آدمیان آموختند و عمر 
چند صد ساله شان، تمدنی پیشرفته و شکوفا بنیان 
نهاده شد. این جزیره »نومه نور« نام داشت. مردمان 
این سرزمین، دریانوردان قابلی بودند. آنان در طی 
سال ها به سرزمین میانه لشکر کشیده و متصرفاتی 
در آن بنیان نهادند. در طی این لشکرکشــی ها به 
»سائورون« برخوردند. یکی از دستیاران ملکور 
که خود از نژاد مایا بود و این نــژاد بعد از ایزدان، 
قوی ترین نژادهاست. اما مردمان نومه نور توانستند 
در جنگ بــر او فائق آیند و او را شکســت دهند. 
سالیان سال شکوفایی و پیشرفت و قدرت نظامی 
برتر، مردمان نومه نور و پادشاهانش را مغرور کرد 
و آنان سرانجام بر خدایان شوریدند و گرفتار خشم 
آنان شدند. این خشم در نهایت جزیره نومه نور- 

این قلمروه قدرتمند و پرشکوه - را به درون دریا 
فرو برد و تنها عده معدودی از مومنان به خدایان، 
نجات یافته و بادبان کشــیده، به ســرزمین میانه 
رفتند و در آن جا قلمرو پادشاهی جدیدی را بنیاد 
گذاشتند. این داستان، بسیار شبیه داستان آتالنتیس 
و غرق شدن آن در دریاست. در پایان دوران دوم 
اتحاد »الف«ها و انسان ها با لشکری عظیم به جنگ 
سائورون می روند که دوباره برخاسته و پلیدی و 
تاریکی را گسترش داده. در این نبرد است که پس 

از کشته شدن پادشــاه آدمیان، پسرش با شمشیر 
شکسته پدر، انگشت ســائورون را می بُرد و حلقه 
یگانه قدرت را به دســت مــی آورد. در اینجا و با 
شکست ســائورون، دوران دوم جهان تالکین نیز 

به پایان می رسد.
اما آخرین دوران یا دوران سوم، زمانه زوال قدرت 
پادشاهی آدمیان است و سرزمین میانه دوباره محل 
تجمع و گســترش موجودات پلیــد می گردد. در 
دهه های پایانی این دوران، داستان هابیت و ارباب 
حلقه ها اتفاق می افتد و بــا پایان نبرد حلقه، دوران 

سوم جهان تالکین نیز پایان می یابد.
»سیلماریلیون« شرح کامل جهان تالکین است و 
برای فهم کامل جهان پیچیده و گســترده تخیالت 

وی، باید مورد مطالعه قــرار بگیرد. به نحوی، این 
اثر زیرســاخت تمام دیگر داســتان های تالکین 
است. اگر در »ارباب حلقه ها« به حوادث تاریخی 
اشاره می شود، یا شرحی از یک نبرد تاریخی بیان 
می گردد، یا حتی ترانه ای در باب عشقی جاودانه 
خوانده می شــود، تمام این مــوارد را می توان در 
»ســیلماریلیون« با تفضیل پیدانمود. در واقع، به 
این صورت می تــوان گفت که ســیلماریلیون به 
عنوان پس زمینه و پشــتوانه ســایر داستان های 

تالکین است.
در زمان حیات تالکین، تنها دو اثر از وی 
به چاپ رسید؛ یکی »هابیت« 
و دیگری سه گانه »ارباب 
حلقه ها«. سایر آثار 
وی به همت پسرش 
»کریستوفر تالکین« 
و بــا جمــع آوری و 
ویــــراســــــت 
دست نوشــته های بر 
جای مانــده از او به 
صــورت کتاب چاپ 
شد. به عنوان مثال، کتاب 
»سیلماریلیون« دوازده سال 
پس از مرگ وی و در سال ١9٨5 

برای اولین بار به چاپ رسید. 
»ارو« یا »ایلوواتــار«، خدای یگانه جهان تالکین 
که »آردا« را با تمام موجودات و سرزمین هایش، از 
ابتدا آفرید، در واقع، خوِد تالکین است؛ مردی که از 
اولین دهه قرن بیستم شروع به نوشتن داستان های 
خلقت جهان کرد و حتی از خالل قتل گاه های جنگ 
اول جهانی و در ســنگرهای کوچک و دل گیر در 
زیر سایه مرگ و نیســتی و از دست دادن دو تن از 
بهترین دوستانش، دست از یادداشت تخیالتش در 
دفترچه کوچکش برنداشت و تا پایان عمر در حال 
تکمیل آن بود. هرچند در انتها، خود وی نتوانست 
شاهد عرضه آن به طرفداران و خونندگان آثارش 
باشد. اما در نهایت، حاصل آن یادداشت ها پس از 
مرگش راهنمایی شد برای شناخت کامل جهانی که 

او آفرید.  
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دنیایی که تالکین آفرید آن قدر وسیع، پر قدرت و جذاب بود 
که وسوسه بسیاری را برای اقتباس از آن در سایر قالب ها 
برانگیخت. حوزه هنر های نمایشی، بارزترین مورد آن است 

و در این بین سینما به این امر از همه مشتاق تر. 
در ابتدای کار، مشکالتی بر ســر راه این اشتیاق وجود 
داشت. عظمت کار و نیاز به جلوه های ویژه بسیار و هزینه سنگین تولید، مانع 
مهمی در این راه بود. در کنار این مســائل، نوع نگاه بــه گونه فانتزی به مثابه 
ادبیات کودك و داستانی برای کودکان باعث شد اولین اقتباس ها از آثار تالکین 
بصورت انیمیشن باشد. تا این که باالخره و در ســال های پایانی قرن بیستم، 
آرزوی طرفداران »ارباب حلقه ها« و دنیای تالکین به حقیقت پیوست و پروسه 
ساخت اقتباس سینمایی از این سه گانه آغاز شد. اما اقتباس های رسمی از متن 

کتاب های تالکین تنها اقتباس سینمایی از کارهای او نیست.
دو فیلم دیگر از دنیــای تالکین وجود دارد که هر دو محصول ســال 2009 
 born of hope: The Ring of( »اســت. یکی »تولد امید: حلقه باراهیر
Barahir( و دیگری »شکار گالوم« ) )The Hunt for Gollum که هر دو 
بر اساس داستان های فرعی دنیای تالکین ساخته شده است. اما نکته جالب، 
نحوه ساخت این دو فیلم است. این فیلم ها نه در جریان اصلی سینمای جهان 
که توسط طرفداران کارهای تالکین و با هزینه شخصی تولید شده و به صورت 
رایگان در دسترس عموم قرار گرفته و هیچ هدف تجاری از ساخت آن ها مدنظر 
نبوده است. هرچند که هر دو فیلم با بودجه بسیار کم و چند هزار دالری ساخته 

شده اند، در هرحال و در نوع خود بسیار جالب توجه است. 
مورد دیگری که شاید بسیار جالب تر به نظر برسد، یک کتاب است: »اطلس 
سرزمین میانه«؛ کتابی که توســط یک جغرافی دان و شاگردانش و براساس 
توصیفات تالکین از سرزمین میانه در آثارش نوشته شده و یا بهتر است بگوییم 
که ترسیم شده است. اگر شما از خواندن کتاب های تالکین در مورد مکان های 
حوادث و رویداد ها و اسامی بسیار آن ها گیج شده اید، این کتاب بهترین راهنما 
برای شماست. تمام نقشه های جغرافیایی جهان تالکین با جزئیات بسیار در این 
اطلس وجود دارد. حتی حوادث و جنگ های روی داده برای خود نقشه های 
جدا گانه ای دارند. این خود نشانی از تأثیر عمیق جریانی است که تالکین آغاز 

کرده و طرفداران پرشمارش آن را ادامه می دهند.
در مورد بازی های رایانه ای که از روی فیلم ها ســاخته شــده هم که نیاز به 
یادآوری نیست؛ چرا که این به یک ســنت معمول تبدیل شده و در مورد آثار 
پرفروش همیشه رعایت می شود. اما تعداد بازی ها و ژانرهای مختلف آن ها در 

این مورد هم جالب توجه و کم نظیر است.
در نهایت، آثار تالکین هم که کاالیی فرهنگی است، با مدیریت صحیح در جهان 
غرب و برنامه ریزی دقیق در باب اقتصاد فرهنگ، سوای تأثیر عمیق فرهنگی 
خود در سراسر جهان، به کاالیی بسیار سودآور و پول ساز تبدیل شد که هنوز 

در هر دو جبهه فرهنگ و اقتصاد در حال پیشروی به جلوست.
هر چند که تالکین در فقر و بیچارگی نمرد و به شیوه معمول و آبرومندی زندگی 
کرد، اما مطمئنًا اگر امروز و پس از این اقتباس های موفق از آثارش زنده بود، 

تبدیل به یکی از ثروتمندترین نویسندگان تاریخ می شد.  

تحـقق 
دنیای تالکین

سیدمحمد
حسینی
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در وهله اول آثار تالکین پر 
است از اســطوره و افسانه. 
از یک طــرف، نگاهی دارد 
بــه داســتان های پریــان 
)Fairy Tales( اروپایــی 

اسطوره های شمالی )North و از طــرف دیگر، 
mythology( کــه نقش پر رنگــی در کارهای 
تالکین دارند. البته، اگر بخواهیم در اسطوره شناسی 
دنیای تالکین دقیق تر شویم، بی شک تأثیرات بسیار 
دیگری را نیز می توانیم بیابیم که تالکین از اسطوره ها 
و افسانه های سایر ملل گرفته است. کافی است فقط 
گشــت و گذاری در صفحات وب داشــته باشیم و 
عباراتی چون »ارباب حلقه ها و اسطوره شناسی« را 
جستجو کنید تا به انبوهی از داده ها شامل مقاالتی در 
مورد ارتباط داستان های تالکین با اسطوره های ملل 
مختلف و مرجع اســامی و موجودات جادویی آثار 
وی و نشانه شناسی آثارش با دانش اسطوره شناسی 
دسترســی بیابید. حتی مواردی می توان یافت که به 
بررسی و مقایسه عناصر و نشانه هایی از آثار وی با 

اسطوره های ایرانی اشاره کرده است. 
در سوی دیگر، ما نشانه های مسیحی را در آثار وی 
می بینیم. تالکین یک کاتولیک معتقد بود و این به دلیل 
بزرگ شدن وی تحت نظر یک کشیش کاتولیک بود 
که بعد از فوت پدر و مــادر وی در کودکی به همراه 

خاله اش سرپرستی او را برعهده گرفتند.
عنوان سومین کتاب از سه گانه ارباب حلقه ها می تواند 
مورد مناسبی برای تایید این مسئله باشد. در وهله اول، 
در سوی خیر ماجرا منجی وجود دارد، وارث حقیقی 
پادشاهی آدمیان که باید تاج و تخت باستانی پدران 
خود را باز پس گیرد و شکوه قلمرو از دست رفته را 
دوباره به آن بازگرداند و همه کم و بیش منتظر این شاه 
هستند؛ شاه آدمیان، مانند مسیح که در کتاب مقدس 
از او با عنوان شاه اســرائیل )یهود( نام برده می شود. 
در جایی دیگر، در همین کتاب از قول گندالف گفته 
می شود که دستاِن شاه، دســتان شفا بخش است و 

شفابخشی یکی از ویژگی های مسیح)ع( است. 
در سوی دیگر میدان و در جبهه شّر، ما با سائورون 
و نیروهایــش مواجهیم. تجلی ســائورون در فیلم 
به صورت تک چشم ســرخ بزرگی بر بلندای برج 
مرکز فرماندهیش در موردور اســت. تک چشمی 
که همیشه در جســتجوی گمشده ای، تمام سرزمین 
میانه را می کاود. او نگران به دنبال حلقه یگانه است 
که تمام قدرتش درون آن است. قوی ترین سالح که 
نگران است مبادا به دست دشمنانش بیفتد و آنان حلقه 
قدرت را بر علیه خود او به کار گیرند. در کتاب تالکین، 

بارها با لفظ چشم از سائورون یاد می کند. این که چشم 
بزرگ، چشم آتشین، همیشه مراقب است و به دنبال 
حلقه در جستجو؛ یا در جایی که گندالف به خیانت 
سارومان و سپس شکستش اشاره می کند و می گوید 
که چشم بزرگ خشمگین خواهد شد. چشم سائورون 
دّجال وار به دنبال ســلطه بر جهان است و نظاره گر 
گردآوری نیروهای پلیدش تا این که زمانش فرا رسد 
و او اولین ضربه را وارد کند؛ ضربه ای خرد کننده، تا 
حریف در همان ابتدا زمین گیر شود. اما در نهایت و در 
پایان کار، زمانی که حلقه یگانه نابود می شود، ما شاهد 

نابودی چشم و سقوط برج بلندش هستیم. 
به صــورت خالصه در آثــار تالکین بــه ویژه در 
شــاخص ترینش، ارباب حلقه ها ما بــا همان کهن 
الگوی داستان های اســطوره ای- افسانه ای روبرو 
هستیم؛ نبرد خیر و شر، پاکی و پلیدی و روشنایی و 

تاریکی و نبرد اهورا و اهریمن.
گونه فانتزی در ادبیات داســتانی و در سینما بسیار 
پرطرفدار اســت؛ به خصوص بعــد از موجی که با 
انتشار سری کتاب های »هری پاتر« آغاز شد. شاید 
دلیل این امر به ویژه در ســینما، برجستگی عنصر 
خیال پردازی در این گونه ادبی اســت. همان گونه 
که افسانه ها نیز شــنیدنی اند و اسطوره های ملل نیز 
طرفداران بسیار دارند. هرچند گاهی این اسطوره ها 
و داستان های فرا بشری از خدایان و ایزدان و الهه گان 
و افعال و اعمالشان چندان اخالقی و انسانی به نظر 
نمی رسد؛ هرچند غرق شدن در این رؤیا پردازی ها 
در حد افراط، ممکن است انسان را از موقعیت خود 

در جهان واقع غافل کند.
ادبیات داســتانی مــدرن در غــرب نمونه های 
بســیاری در گونه فانتزی دارد که آثار تالکین از 
شاخص ترین های آن است. اما در داخل و ادبیات 
فارسی، با وجود پشــتوانه های بسیار قوی چون 
»شاهنامه« فردوسی و افسانه های قدیمی متعدد، 
متأسفانه گونه فانتزی بســیار نحیف و الغر است 
و به طبع آن، ســینمای ما نیز از این امتیاز بی بهره. 
شاید هنوز ما بر همان تصور قدیمی باقی مانده ایم 
که این نوع داســتان ها چیزی فراتــر از قصه های 
کودکانه ای نیســت که مادر بزرگ ها قبل از خواب 
برای نوه هایشان تعریف می کنند! و حتی در همین 
زمینــه یعنی ادبیات کودك و ســینمای کودك نیز 
رؤیاها و فانتزی هایمان بســیار پیش و پا افتاده و 
ضعیف اســت و چندان خبری از دیوها و پریان، 
گنج های افســانه ای و جادوگران و اسطوره های 
کهن نیســت و یا اگر هســت پرداختی به غایت 

کم رمق دارد.  

اسطوره، افسانه و 
نشانه های مسیحی
بازخوانیکهنالگویداستانهایافسانهای

سیدمحمد
حسینی
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پس از مرگ »تالکین« در ســال ١97٣ یادداشت ها 
و دست نوشــته های بســیاری از وی درباره دنیای 
فانتزی اش برجای ماند. کریستوفر تالکین، فرزندش 
شــروع به جمع آوری و تدوین آن ها کرد و در نهایت 
از این یادداشت ها، »ســیلماریلیون« متولد شد. اما 

دست نوشته-های تالکین در باب جهان داستانی اش با باز حجم عظیمی از 
جزئیات و تفصیالت بسیار بر جای مانده بود. در واقع، سیلماریلیون از میان 
کامل ترین اسناد به جای مانده از تالکین تدوین شد؛ اما سایر اسناد به جای 
مانده شامل تصورات اولیه او از »آردا«، شعرها و سروده های ناتمام، نقشه ها 
و داستان ها باقی ماند که کریستوفر آن ها را در قالب دوازده جلد و با عنوان 

تاریخ سرزمین میانه منتشر کرد.
البته در این یادداشت ها داســتان هایی وجود دارد که اجل به تالکین مهلت 
نداد تا تکمیل شان کند. این داستان ها نیز پس از مرگش در کتابی با عنوان 

»داستان های ناتمام« چاپ شد. 
جالب این که کثرت این آثــار به جا مانده از تالکین به 
حدی است که در سال 2007 به همت پسرش، آخرین 

کتاب او که داستان کاملی است از دوران اول جهان وی، 
برای اولین بار چاپ شد و مورد اســتقبال قرار گرفت؛ تراژدی 

اندوهباری به نام فرزنداِن »هورین«.
نکته بسیار مهم درباره تالکین به تحصیالت آکادمیک و کرسی استادی او 
برمی گردد. وی که استاد زبان شناسی بود، عالقه بسیاری به ابداع و اختراع 
زبان های نو داشــت و در این راه چندین زبان هم خلق کرده بود که دارای 
الفبای کامل بوده و می شد با آن ها تکلم نمود. اصاًل در روایتی گفته می شود 
که تالکین، سرزمین میانه را خلق کرد تا جایی باشد که در آن موجوداتی به 

زبان های ابداعی او تکلم کنند.
یکی دیگر از دالیل این ساخت عظیم اسطوره ای- افسانه ای توسط تالکین، 
عدم وجود اسطوره درخوِر انگلیسی زبانی بود و این خالء، تالکین را رنج 
می داد. پس کوشید تا جای خالی آن را با خالقیت خود در آفرینش افسانه ها 

و اسطوره ها پر کند و حاصل کارش او را به آرزوی خود رساند. 
تالکین خود برای توصیف این مجموعه عظیم از افســانه ها و اسطوره های 

 »Legendarium« ساخته ذهن خالقش از اصطالح رشته افسانه ها
استفاده می کند که به ســری کتاب های او با موضوع افسانه هایش در باب 

»آردا« و سرزمین میانه اشاره دارد.
بحث دیگر عالقه سینما به آثار وی بود. اقتباس از این آثار می توانست گزینه 
مناسبی برای ساخت فیلم باشد. اما در زمان حیات وی تنها یک انیمیشن 
کوتاه از »هابیت« در ســال ١966  ساخته شد. در ١977، چهار سال پس 
از مرگ وی، یک انیمیشن بلند با اقتباس از این کتاب ساخته شد. یک سال 
بعد انیمیشنی دیگر بر مبنای »ارباب حلقه ها« ساخته شد. دو سال بعد در 
سال ١9٨0 انیمیشنی با نام بازگشت پادشاه و با اقتباس از ارباب حلقه ها به 
نمایش در آمد. اما سرانجام،  این »پیتر جکسون« بود که توانست با کمک 
گرفتن از فناوری ها و بودجه باال و عالقه بسیاری که به آثار تالکین داشت، 
در دهه اول و سپس دوم قرن 2١ به ترتیب »ارباب حلقه ها« و »هابیت« را 

به فیلم هایی تحسین برانگیز و موفق بدل کند.  

»روزي روزگاري، یک هابیت در ســوراخي توي زمین 
زندگي مي کرد.« این جمله که یک روز بر روي ورقه سفید 
پاسخ نامه امتحاني که »تالکین« در حال تصحیح اش بود 
نقش بست، سرآغازي شد بر داستاني که »تالکین« آن را 

براي کودکانش تعریف مي کرد.
در سال ١9٣6 ، نسخه تایپ شده اي از آن به دست یک انتشاراتي رسید و آن ها 
از »تالکین« خواستند تا آن را چاپ کند. بدین گونه، »هابیت« در سال ١9٣7 
به عنوان اولین اثر وي چاپ شد تا اولین توصیفي باشد از جهان »تالکین« که 
خوانندگاني بجز فرزندان و دوســتان نزدیکش آن را مي خوانند. این جمالت 
مدخلی بود براي ورود طرفداران بیشــمار وي بــه دنیایي که او در حال خلق 
کردنش بود؛ دنیاي عظیمي از اســطوره و افسانه و فانتزي که وي تمام عمرش 
را صرف آفرینش و گســترش آن کرد. خوانندگان کنجکاو هم چون شخصیت 
»آلیس لوئیس کارول« که خرگوش سفید را در سوراخش دنبال کرد و از مجراي 
آن وارد سرزمین عجایب شد، هابیِت کوچک داستان تالکین را دنبال کردند و 

وارد سرزمین میانه شدند. 
»هابیت« در واقع داستان کودکان بود و براي گروه سني پنج تا نه سال مناسب 
تشخیص داده شده بود. کتاب، داراي لحني شوخ و شنگ و شاد و سرخوش 
اســت و در آن خبري از لحن حماسي و محکم و بعضًا تلخ »ارباب 

حلقه ها« نیست.
داستاني از گنجینه فراموش شده »دورف«ها که سال ها 
پیش توســط »اســماگ، اژدهایي خبیث«  به 
قیمت ویراني قلمرو پادشــاهي  دورف ها   
تصاحب شده. تختي که خالي مانده 
و حــاال وارث آن به همراه 
دوازده دورف دیگــر 

»گندالِف« جادوگر به در بــا راهنمایي 
نــه »بیلبوي  هابیت« آمده اند تا به کمک او خا

بگیرند.گنجینه خود را پس 
»هابیت« اســت؛ موجودي که در واقع قهرمان داســتان، یک 

بود. وي در شــرح »هابیت هــا« در ادامه اختراع خــوِد »تالکین« 
داستانش چنین مي نویسد:

هســتند )یا بودند(، تقریبًا نصف قد ما، »هابیت ها مــردم کوچکي 
ریشــو! هابیت هــا ریــش ندارند. و کوچک تــر از دورف هاي 

و جادویــي در آن ها کم اســت، یا خصیصه-هــای خارق العاده 
چون پاهایشــان به طــور طبیعي نیســت، ... کفش پــا نمي کنند، 

موهاي انبوه و گــرم و قهوه اي کف چرم مانندي دارد و روي آن 
موهاي سرشان است ...«رنگــي مي رویَد که خیلي شــبیه 

»دورف«. »تالکین« با توجه مورد بعدي، موجودي اســت به نام 
ملــل دارد، در این جا از به دانشي که در شناخت اسطوره هاي 

دورف هــا موجوداتي اسطوره هاي شمال اروپا وام گرفته است. 
ُمنتها تنومند و قوي بنیه هســتند مثل هابیت ها؛ کوتاه تر از انسان، 

»هابیت« . . .   یادداشت های بسیار

حامد تقی زاده
حامد صدرایی
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و با ریشي بلند. توانایي این موجودات در ساخت 
ابزار مختلف فلزي و جواهرات اســت و در این 
کار بسیار ماهرند و البته براي یافتن فلزات به کار 
َکندوکاو در دل زمیــن و معدن کاري عالقمندند. 
به عنوان مثــال، و البته بر طبق اســطوره هاي 
اســکاندیناویایي، چکــش جادویــي »تور«، 
قدرتمندترین خداي جهان اسطوره هاي شمال، 

کاِر دسِت دورف ها است.
البته ما از قبل با دورف ها آشنایي داریم. با انیمیشن 
معــروف والت دیزني، »ســفیدبرفي« و »هفت 
 )Snow white and seven dwarfs( »کوتوله
که واژه کوتوله، ترجمه فارسي »دورف« است؛ 
هفت دورف یا کوتوله اي که »سفیدبرفي« را در 
کلبه شان پناه مي دهند، همه به جز کوچکترینشان، 
ریش بلند سفیدي دارند و شغل شان معدن کاري 

است. 
موجود دیگري که در »هابیِت« تالکین به آن بر 
مي خوریم و بعدها در »اربــاب حلقه ها« نقش 
پررنگ تري دارد، »اِلف« است؛ کاراکتر دیگري 
که تالکین آن را از اسطوره هاي شمال اروپا وام 

گرفته است.
»اِلف « در فرهنگ عامه ژرمن ها، ابتدا به هرگونه 
روح اطالق مي شد، و بعدها به معني خاص تر، به 
عنوان موجود کوچکي معمواًل به شــکل انسان 

گرفته شد. 
و البته قطب اصلي شّر ماجرا، »اسماِگ اژدها«، از 
شرق دور تا اروپا، یکي از معروف ترین موجودات 
افسانه اي است. مشــترك در میان داستان هاي 
افســانه اي تمام ملل که معمواًل در قطب شــّر 
ماجراســت؛ چه آن جا کــه در رمان هاي قرون 
وسطایي اروپا، شوالیه ها به جنگ اژدها مي رفتند 

و چه رستِم شاهنامه که یکي از مراحل هفت 
خوانش نبرد با اژدهاست.

البته عناصر منفــي دیگري مانند 
بلیــن« و  اُرك«، »گا «

»ترول«هاي 
لجثــه  عظیم ا

نیز در ِســَمت شّر 
داســتان وجود دارند که 

تالکین، آن ها را هم  از افسانه ها 
و اسطوره هاي اروپایي وام 

گرفته و با تغییراتي در متن 

داستان هایش به کار برده است.
»هابیت« را مي توان مقدمه اي بر »ارباب حلقه ها« 
دانست؛ چه از لحاظ زماني که حوادث آن شصت 
سال پیش از حوادث ارباب حلقه ها اتفاق مي افتد؛ 
و چه از این نظر که حلقه یگانــه براي اولین بار 
در این داســتان معرفي مي گردد. در واقع، حلقه 
ساده اي که »بیل« بود، در زیر کوه هاي مه آلود و 
آبگیر کوچک درون نقب هاي گابلیني و در حین 
مسابقه طرح معما با »گالوم« مي یابد و به او قدرت 
غیب شدن مي دهد، همان حلقه یگانه قدرتي است 
که در ســه گانه »ارباب حلقه ها«، ســائورون- 
ارباب تاریکي- به دنبال آن است و یاران حلقه، 

به همراه »فرودو« سعي بر نابودي اش دارند. 
»هابیت« با ســایر داســتان هاي جهان تالکین 

متفاوت است، زیرا که برخالف آن ها کتابي 
است که براي کودکان نوشته شده؛ ولي 

در نهایت و بــراي فهم کامل جهان 
تالکین، باید خوانده شود.  

کودکانه اي براي ورود به 
جهان حماسي بزرگ ساالن 
حامد تقی زاده
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در ســال های اخیر یک موضوع ثابت در میان متفکرین و منتقدین سینما به عنوان 
گفتمان جاری، همواره محل بحث و تنازع نظری بوده؛ این که گروهی از منتقدین 
سینما بر این باورند که ســینما، فارق از محتوا و انگاره های مورد اشاره اش، یک 
قالب فرمال داشته و  به کمک همین فرم است که می تواند بر مخاطبش چیره شود؛ 
به همین دلیل، در این مدیم هنــری نباید قراعت فرامتنی کــرد و مدام با نگاهی 

موشکافانه به دنبال تاویل محتوایی آثار بود.
در مقابل، متفکرین دیگری بر این باورند که وجه ارزنده سینما که آن را در موقعیتی 
ممتاز نسبت به باقی مدیم های هنری قرار می دهد همان وجه رسانه ای آن است از 
این رو، در سینما بیش تر باید ناظر به فهوا و فلسفه موضوعات مطرح در آن سخن 

گفت و از گرفتار شدن در چنبره تکنیک پرهیز نمود.
فارغ از اینکه حق با کدام دســته از متفکرین جامعه ما باشد، می توان رد پای هر 
دو نوع اعتقاد را در تحلیل آثار ســینمایی غرب پیدا کــرد. در حالی که جراید و 
مطبوعات غربي بیشتر ناظر به نقد فرمال رفتار می کنند و منتقدین تیپیکال حاضر 
در مطبوعات، نقدهایی برمبنای قواعد فرم گرایانه و موشکافانه در حوزه تکینیک 
می نگارند؛ شخصیت های متفکر دانشــگاهی و عمدتًا فالسفه نامدار و مدرسین 
دانشگاه های غربی، سینما را به عنوان محملی برای بیان دگرگونه فلسفه تلقی کرده 
و در تحلیل آثار سینمایی به وجه محتوایی و فلسفی آثار مهم سینمایی توجه ویژه 
می نمایند . مقاله پیش رو، شاید یک نمونه از هزاران نمونه محصول نگاه فیلسوفانه 

به ساحت سینما باشد.

تالکین و فلسفه    ؛ ذهنی از چرخ و فلز
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در دوران آغازین قرون وسطی، 
مــردم تمایلی به ســوزاندن 
جنگل هــا یــا تغییر مســیر 
رودخانه ها نداشتند. آن ها باور 
داشتند همه چیز آفریده خداوند 
است و بنابراین، نباید تغییر داده 
شود. باور اینکه انسان می تواند آفریده های خدا را بهبود 
دهد، کفرآمیز تلقی می شــد و هیچ گناهی باالتر از کفر 
نبود؛ بنابراین، نه کانالی ســاخته می شد و نه باتالقی 

خشکانده می شد!
اما عقاید تغییر می کند و با رشــد علم، موقعیت بشــر 
در جهان هستی دگرگون می شود. دانشمندان به ارائه 
تعابیری جدید از متون مقــدس روی آوردند و علنًا 
اظهار داشــتند که این وظیفه انسان اســت که از تمام 
توانایی هایش برای باال بردن اســتاندارد زندگی بهره 

بگیرد.
مهم ترین روش انجام آن کار خود دانش بود. از همان 
دوران های ابتدایی بشــر، صنعتگران توانســته بودند 
ابزارآالتی ابداع کنند که آن ها را قادر می ســاخت تا 
از چوب و سنگ وســایلی از ظروف آشپزخانه گرفته 
تا سالح را بســازند. همانطور که دانِش ما از راه ها و 
روش های این جهان گســترش می یافــت و دقیق تر 
می شد، فناوری از خاکستر صنعتگری قدیمی برخاست. 

ذره بین ها و لنزهایی ابداع شــدند که ستارگان را به ما 
نزدیک می کردند؛ وســایل اندازه گیری زمان اختراع 
شدند و توپ هایی که می توانســتند دیوارها را با یک 

انفجار ویران کنند.
فناوری دانش بنیان، تبدیل به مهم ترین اسلحه بشر در 
تقابل با طبیعت و محدودیت های خویش شــد. با این 
فناوری جدید، آیینی جدید ظهور کرد: »مکتب انسان«. 
با آغاز قــرن هفدهم و به ویژه قرن هجدهم، اندیشــه 
اروپای غربی تحت سیطره این ایده قرار گرفت که بشر 
با توجه به توانایی های منحصر به فرد منطقی اش، نه تنها 
می تواند طبیعت را کنترل کند، بلکه می تواند آن را ُمسّخر 
خود گردانده و حتی آن را ارتقا دهد. )اندیشه ای که در 

آغاز یک تابو تلقی می شد.(
عصر روشــنگری در انگلســتان و به  تبع آن فرانسه، 
فیلســوفانی مطرح، لیبرالیزم )ایده حقوق شهروندی، 
آزادی و برابری برای همه شــهروندان، دموکراســی( 
و انقالبــی عظیم در دانش و فنــاوری و اختراعات به 

ارمغان آورد.
عصر روشــنگری موجب به بار نشستن انقالب های 
صنعتی شد که نتیجه آن باال رفتن استاندارد زندگی و در 
عین حال بروز مشکالتی چون آلودگی، سرمایه داری 

ظالمانه و فقر گسترده بود.
بر طبق نظریات هورخمایر١  و آدورنو2 ، دو فیلسوف 
قرن بیستم که آنچه »شکست مدرنیته« خوانده می شود 
را مورد مطالعه قرار داده اند، این همان جایی اســت که 

راه را غلط رفته ایم.
انقالب صنعتی، هیچ گاه متوقف نشده است. از نیمه دوم 
قرن هجدهم تاکنون ما شــاهد اختراع، پشت اختراع 
بوده ایم؛ از اولین موتور بخار روی ماشــین نساجی 

صنعتی و کوره های صنعتی تا بمب اتم و کامپیوتر.
تکنولوژی، قطــاری بدون ترمز اســت؛ وقتی که به 
راه افتاد، دیگر نمی توانید از آن پیاده شــوید و دیگر 
نمی توانید آن را متوقف کنیــد؛ مگر آن که به دیواری 
سخت برخورد کند. دنیای غرب، فوق العاده ثروتمند 
ولی بی اندازه آلوده و از لحاظ جمعیتی متراکم شــده 
است. یک سرمایه داری ظالمانه )که برپایه شکاف میان 
نیم کره ثروتمند شمالی- غربی و کشورهای به شدت 
فقیر جهان سوم بنا شده است.( و آلودگی، بزرگ ترین 
خطراتی هستند که بشریت و در کنار آن کل سیاره ما 

تاکنون با آن مواجه شده اند.
هورخمایر و آدورنو ادعا می کننــد مدرنیته غولی را 
خلق کرده که اربابش را به بردگی گرفته است. حقیقت 
این است که آیا ما می توانیم دنیایی بدون تلویزیون، در 
بازُکن های الکتریکی، ِسُشوار، تولید انبوه غذا و لباس و 
یا حمل و نقل عمومی را تصور کنیم؟ همگی ما با مردم 
فقیر آفریقا ابراز هــم دردی می کنیم؛ ولی آیا حاضریم 
برای موزها و قهوه ای که مصرف می کنیم، دو برابر پول 
پرداخت کنیم تا آن ها قیمتی منصفانه برای اجناسشان 
دریافت کننــد؟ و قطعًا همه ما نگران محیط زیســت 
هستیم، ولی همچنان کوه هایی از زباله تولید می کنیم، 
کاغذها را مچاله می کنیم و دور می اندازیم و بیش از حد 

الکتریسیته مصرف می کنیم.
چگونه به اینجا رســیده ایم؟ هورخمایــر  و آدورنو 
می گویند: ما کاماًل وابسته به تکنولوژی شده ایم. البته، 
تکنولوژی مخلوق خود ماست و از توانایی تفکر منطقی 
و دانش ما سرچشمه می گیرد؛ ولی این بدان معنا نیست 

که ما می توانیم لزومًا آن را کنترل کنیم.
ما توانستیم قدرتمندترین منبع انرژی را در قالب انرژی 

شكستمدرنيته:
چگونهقدرت،مارابهبردگی

میگيرد؟

مترجم:

حامد نقی زاده
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هسته ای ایجاد کنیم، اما پس ماندهای این فرآیند از بین رفتنی نیست؛ همان طور که تمام 
تکنولوژی ها و وابستگی های ما به آن ها.

»با پوزخند گفت: سفيد! اين فقط شروع کار است. پارچه سفيد را می شود رنگ کرد. 
روی صفحه سفيد می توان نوشت و نور سفيد را می توان شکست. من گفتم: کسی که 

چيزی را می شکند تا بفهمد که آن چيست، عقل را کنار گذاشته است.«
جی.آر.آر تالکین، ارباب حلقه ها، کتاب دوم، شورای الروند

این نقل قول که »گندالف« به عنوان بخشی از مشاجره اش با »سارومان« تعریف می کند، 
کلید فهم بهتر از دیدگاه تالکین نسبت به دانش و تعقل را به دست می دهد.

استاد به این موضوع در پاسخ کوتاهی که به یک فرد دانشگاهی که از او برای یک پروژه 
درباره آثارش کمک خواســته بود، اشاره می کند٣  که نشــان دهنده بیزاری او از نوعی 
تحلیل متن است که آن را تکه تکه می کند، به جای آن که به عنوان یک کل به آن نگاه کند.

در البه الی صفحات سه گانه، چهار گونه دانش توصیف شده است. اولین و بدیهی ترین 
آن ها، آن چیزی است که می توان آن را احساس عادی نامید. بهترین مثال از شخصیتی که 
این گونه دانش را به منصه ظهور می گذارد، »سموایز گمجی« است. درواقع، همین درك 
زمینی و معمولی او از خوب و بد و نصیحتی که پدرش به او کرده است، حامل حلقه را قادر 

می سازد تا مأموریتش را به انجام برساند.
تالکین از این گونه دانش برای توصیف جامعه »هابیت«ها بهره می گیرد و در کتاب پنجم، 
برای اتصال آن به گونه دیگری از دانش استفاده می کند؛ فرهنگ عامه. )زمانی که آراگورن٤ 

پرستار شفاخانه را برای گوش نکردن به داستان »ایورت«5  سرزنش می کند.(
در خالل این ارتباط، می توانیم ردپای نظریه ارسطو6  را شناسایی کنیم: هنگامی که یک 
فیلســوف می خواهد چیزی را ادراك کند )به عنوان مثال عدالت(، باید ابتدا به آنچه که 
درك مشترك درباره آن می گوید، گوش فرا دهد؛ زیرا حقایقی بنیادین در آنچه که میان 

مردم عادی از پدر به پسر منتقل می شود، وجود دارد.
فرهنگ عامه را می توان به عنوان مجموعه ای از دانش فرهنگی، تاریخی و زبان شناسی 
که یک فرد می تواند جمع آوری کند تعریف کرد. یک مثال از شخصیت هایی که با این گونه 
از دانش عجین هستند، »راداگاســت قهوه ای«7  است. به نظر می رسد او در پایین ترین 
مرتبه سلسله مراتب »ایستاری«٨  قرار دارد و تنها چیزی که تالکین درباره او می گوید این 
است که او می توانسته با پرندگان و جانوران سخن بگوید؛ با این توصیف که این توانایی 

اکتسابی بوده است و نه ذاتی.
اما »چوب ریش« 9 نیز مثال دیگری از شخصیت های محدود به فرهنگ عامه است. به 
نظر می رسد که ذهن او انباشته از شعرها و ترانه ها و اندکی اطالعات تاریخی است. این 
همان چیزی است که یک عالم تجربی آن را »مبنای محکمی از حقایق« می نامد. قبل از 
آن گه بتوانید تحقیقاتتان را شروع کنید، ابتدا می بایست دانسته هایتان را مرتب کنید. این از 
بنیان های فلسفه ارسطوست که برای تکمیل اطالعات زیست شناسانه اش به شدت متکی 
به تحقیقات بود. )او تمام حیواناتی که در جزایر یونان زندگی می کردند، فهرست کرد و 

آن ها را طبقه بندی نمود و خصوصیات حیاتی شان را شرح داد.(
در قدم بعدی به مرحله حساس عقالنیت می رســیم. در اینجا می توانیم »گندالف 

خاکستری«  ١0 را به عنوان مثال در نظر بگیریم. تالکین غالبًا او را با واژه »عاقل« 
توصیف می کند. او نیز از ادراك حســی استفاده می کند )به خاطر بیاورید 

که او چگونه در »موریا« ١١  افراد گروه را در یک راه ســه شاخه با بو 
کردن هوا هدایت کرد.( و بســیار به فرهنگ عامه متکی 

اســت. تالکین از گندالف به عنوان 

ابزار داستان گویی بهره می برد و اطالعات پیش زمینه ای مورد نیاز خواننده را از طریق 
مکالمات او با سایر شخصیت ها به دست می دهد.

عقالنیت، توانایی ارزیابی نقادانه، مرتب کردن، مربوط کردن و استفاده از اطالعات است. 
عقالنیت بسیار به فرهنگ عامه متکی است، اما یک قدم از آن جلوتر است. این که بدانیم 
حلقه یگانه چیست یا چگونه شخصی می تواند آن را برای نابود کردن ببرد، یک چیز است؛ 
ولی اینکه به واقع یک حامل حلقه را انتخاب کنیم )اعتماد گندالف به فرودو که موجب 
تحرك داستان شد(، یا گروهی از همراهان را دور هم جمع کنیم )کاری که الروند پس از 

شورا کرد(، امری به کلی متفاوت است.
عقالنیت یک گونه دانش ترکیبی است؛ ترکیبی بدان معنا که شما باید قطعات کوچکی از 
اطالعات را کنار هم بگذارید تا اندیشه ای بزرگ تر را بیافرینید. زمانی که آراگورن، زخم 
عمیق »فارامیر« را درمان کرد، این کار را با کنار هم قرار دادن تکه هایي از فرهنگ عامه 
که در پِس ذهن خود داشت انجام داد. )»نََفس سیاه«١2  چیست؟ »آتالس«١٣  چیست؟ 

دستان پادشاه، دستان شفا بخش است.( 
در مقابل منطق ترکیبی، تفکر تجزیه ای قرار دارد؛ و اینچنین وارد حیطه علم می شویم. علم 
از هر دو نوع تفکر استفاده می کند؛ اما تفکر تجزیه ای، خصیصه بارز این گونه دانش است. 
ُعلما اوقات بسیاری را صرف تجزیه یک کل به اجزاء آن می کنند تا کارکرد آن را دریابند. 

برای مثال، آناتومی را در نظر بگیرید. برای این که بدانیم بدن انسان چگونه کار می کند، 
باید بدانیم از چه اجزایی تشکیل شده است. برای اینکه بدانیم هر جزء چگونه 

کار می کند، باید ساختار آن را بشناسیم؛ و در نهایت، مهم ترین موضوعات 
زیست شناسی و پزشکی، ســلول ها و ژن ها هستند. شخصیتی که با 

صفِت علم توصیف می شود، »ســارومان سفید«١٤  است. بسیار 
شــایان توجه است که اگر چه ســارومان به عنوان سردسته 

ایستاری معرفی می شــود؛ اما به هیچ وجه عاقل ترین در 
میان آنان نیســت. زمانی که گندالِف سفید جایگزین 

او می شــود، این طور به نظر می رســد که او تمام 
قدرت هایش را از دست داده است. در بخش 

بعدی، به سیر ظهور و سقوط سارومان و 
آنچه که تالکین احتمااًل می خواسته 

در خالل این ماجــرا بیان کند، 
می پردازیم.

سهگونهدانش:سلسلهمراتبوارونهجادوگران
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»او مشغول توطئه ای اســت تا به يک قدرت بدل 
شود. او به ُرستنی ها فقط تا آنجا اهميت می دهد که در 

خدمت او باشند. او ذهنی از چرخ و فلز دارد.«
»چوب ریش«١6 ؛ جی . آر. آر تالکین، ارباب حلقه ها، 
کتاب سوم، فصل پنجم

یکی از مواردی که بیشــترین نمــود را در ارتباط با 
سارومان دارد، فناوری اوست. در جای جای کتاب، ما 
مثال هایی از آن را می بینیم. »اوروك های«١7 ، مهندسی 
ژنتیک، و بمــب به کار رفته در نبــرد »هلمزدیپ«١٨  

بارزترین مثال های آن هستند؛ اما با خواندن توصیف 
»آیزنــگارد« پس از ســیل، ما تصویر روشــنی از 
ماشین آالتی که سارومان در دخمه هایش پنهان کرده 

بود، درمی یابیم.
همانطور که قباًل توضیح دادیم، فناوری نتیجه مستقیم 
دانش است؛ به محض آنکه بفهمیم یک چیز چطور کار 
می کند، به حسِب عادت، سعی می کنیم آن را کنترل کنیم، 
بهبود دهیم یا حتــی از آن تقلید کنیم. می توانیم به آب 
بندها )کنترل رودخانه(، ماشین های الی روبی )بهبود 
رودخانه با عمیق کردن آن و افزایش قابلیت کشتیرانی( 

و کانال ها )تقلید از رود خانه( فکر کنیم.
پیشــرفت های تکنولوژیکی که سارومان به آن دست 
یافته بود، همگی در خدمت جنگ افزار بودند. او راهی 
برای مقاوم ســازی »اورك های« در برابر نور آفتاب 
یافته بود؛ همچنین کارگاه های سالح ســازی در زیر 
آیزنگارد ایجاد کرده بود و از بــاروت برای تخریب 

استفاده می کرد.
با توجه به هــدف نهایی اش که پیــروزی در نبرد 
سرنوشت ساز بود، سارومان تمام منابعی که داشت را 
به ابزار تبدیل می کرد. درختانی که در گذشته به عنوان 
هیزم به کار می رفتند، حاال بی رحمانه قطع می شدند و 
هیچ دانه جدیدی به جای آن ها کاشته نمی شد. به جای 
اندیشیدن به عواقب بلند مدت کرده هایش، سارومان 
غرق در اشتیاق رسیدن به اهداف کوتاه مدتش شده 
بود. او دیگر برای دانایی ارزشــی قائل نبود، مگر 

آنکه بتواند آن را به ســود خود به کار ببرد. 
چــرا؟ تالکین 

پاسخ دقیقی به این 
سؤال در کتاب نمی دهد. 
در یکــی از نامه هایش 
چنین توضیح می دهد که 
ســارومان برای تحمیل 
اراده اش به دیگران، برای 
دســت یافتن به اهداف 
خوبش بی صبری می کرد 
و در نهایت می خواست از او 

پیروی کنند. )نامه شماره ١٨١(
»ایستاری« به سرزمین میانه فرستاده شدند تا دشمنان 
سائورون را در نبردشان یاری دهند. اگر از دید آن ها 
به قضیه نگاه کنیم، محل اشــکال راحت تر مشخص 
می شود. ما اصواًل دوست نداریم کسی به ما بگوید که 
در اشتباه هستیم و سارومان، احتمااًل از اینکه کسی از 

حرف او تبعیت نمی کرد، دلزده شده بود.
او از دانایی اش برای ترغیب مردم به پیروی از خود 
اســتفاده کرد. با مطالعه فصل »صدای سارومان« از 
کتاب سوم، به درك درستی از این که چگونه سارومان 
توانست عده زیادی را برای مدتی طوالنی فریب دهد 
و تنها تعداد اندکی توانایی مقاومت در برابر صدای او 

را داشتند، دست می یابیم.
تالکین در نامه هایش این فرض اشتباه را که صدای 

خيانت»آیزنگارد«15،
نمادگراییونقد
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سارومان دارای قدرت هیپنوتیزم است، اصالح می کند. سارومان قدرت مباحثه باالیی 
داشت و در بحث بســیار متقاعد کننده بود و می توانســت توانایی تفکر منطقی را در 

شنوندگانش با تسلطی که بر فن خطابه داشت، مختل کند. )نامه شماره 2١0(
او همزمان شروع به ســاخت ابزاری کرد که وی را قادر می ساخت کسانی را که مایل 
نبودند از او تبعیت کنند، کنترل کند. دانش او تبدیل به فناوری شد، حتی تا به آن حد که 

علم، تابع ابزار و وسایلی شد که او می ساخت.
ســارومان از اشــتیاق به انجام کار نیک به ورطه پلیدی افتاد؛ اما ابزاری که ساخت 

وسیله ای شد که سقوط او را رقم زد.
همانطور که »هورخمایر« و »آدورنو« اشاره کردند، مدرنیته قطاری است که نمی توان از 
آن پیاده شد. تالکین نیز به ما نشان می دهد سارومان بدون ماشین آالت و »اوروك های« 
قدرتی ندارد. منابعی که او از آن بهره برداری می کرد، درختان و شــبانان آن ها علیه او 

شوریدند و ماشین آالت و امپراطوری کوچک او را نابود ساختند.
بدون ســالح و بدون نقاب، قدرت حقیقی سارومان آشکار شد؛ روشن شد که تصویر 
افســانه ای از جادوگر دانا و قدرتمند، کاماًل مبتنی بر خطابه های متقاعد کننده، سوء 

استفاده از موقعیت و وابستگی شدید به فناوری بوده است.

درون مایه حقیقی آثــار تالکین، بارزترین نمودش را در نقــش حلقه یگانه می یابد. 
»سائورون«١9  آن را با استفاده از قدرت و دانشش ساخت تا بر سایر حلقه ها و استفاده 
کنندگان از آن ها تسلط یابد. به عبارتی دیگر، همانند سارومان، او از فناوری برای تثبیت 
سلطنتش استفاده کرد. علی رغم این که ســارومان به شدت وابسته به فناوری بود اما 
هیچ گاه کاماًل در آن غرق نشد. در مقابل، اما سائورون بخش عمده ای از قدرتش، نیروی 
حیاتی اش را به حلقه وابسته کرده بود که باعث می شد چنانچه حلقه به دست کسی که 

می خواست و می توانست آن را نابود کند بیفتد، کاماًل آسیب پذیر باشد.
در هیچ یک از آثار ادبیات داستانی نمی توانیم تصویرسازی بهتری از تئوری »آدورنو« 
و »هورخمایر« در مورد مدرنیته را بیابیم. انسان مدرن تنها وابستگی شدید به ابزار و 
وسایل و آسایشش نیست، بلکه آن ها جزئی از وجودش شده اند. اگر الکتریسیته قطع 

شود، زندگی برای ما متوقف می شود.
عمومًا حلقه یگانه به عنوان نماد قدرت دیده می شــود. تالکین، خود چنین توضیح 
می دهد که حلقه های قدرت اهدافی دوگانه داشــتند: توقف فرسودگی و حفظ آنچه 
که برای صاحب حلقه خوب و زیبا به نظر می آید؛ و افزایش توانایی و ظرفیت های 
صاحب آن. روندی که معمواًل به کینه وزی و بدخواهی منجر می شــود. )نامه شماره 

)١٣١
اهداف دانــش مدرن نیز در آغاز همین ها بود. فناوری از یک ســو برای حفظ جهان 
همان گونه که هست )بهشتی برای انســان، این مفهوم غلطی بود که در دوره رنسانس 
شکل گرفت(، یا حداقل تأثیرگذاری بر آن، به طوری که طبیعت دیگر اهمیت پیشینش 
را نداشته باشد؛ و از ســویی دیگر، افزایش توانایی های انسان. )ما اکنون چیزهایی را 
می بینیم که با چشمان غیرمسلح نمی توانستیم بینیم، می توانیم با آن سوی جهان ارتباط 

برقرار کنیم و حتی می توانیم پرواز کنیم.(
فیلســوفانی چون نیچه20 ، فوکالت2١  و دریدا22  در مورد پیوند پیچیده دانش و قدرت 
صحبت کرده اند. »علم قدرت اســت« جمله رایجی است، اما تعداد کمی معنای آن را 
کاماًل درك می کنند. به نظر نگارنده، تالکین با روشی غیر فیلسوفانه به این درك نائل 

آمده است.
نخســت آن که دانش، ما را قادر می ســازد جهان را بفهمیم؛ پدیده ها را نام گذاری و 
طبقه بندی کنیم؛ بفهمیم چه چیز نرمال و چه چیز انحراف اســت و بتوانیم برای نرمال 
بودن، شاخص تعیین کنیم. کسانی که می دانند شرایط چگونه باید باشد، معمواًل مورد 
تبعیت دیگران قرار می گیرند، حتی اگر در اشــتباه باشند. معلم ها مثال ساده ای از این 

موضوع هستند.
دانش، زمانی که به اشتراك گذاشته نشــود، قدرتمندتر و خطرناك تر نیز خواهد شد. 
دروغگویی، آلت دست قرار دادن دیگران، فریبکاری و خیانت همه از نتایج سوء استفاده 
از دانش هستند. سارومان در شورای سفید، همه را با این دروغ که حلقه در رودخانه 
آندوین است، فریب داد تا بتواند برای خود برتری ای را بدست آورد و بتواند از آن در 

یافتن حلقه استفاده کند.
در نهایت، قدرتمندترین شکل دانش، فناوری است؛ کسانی که آن را در اختیار دارند، در 
برابر دیگران قدرتی گسترده خواهند داشت. مادری که به پسرش می گوید در صورتی 

که اتاقش را تمیز نکند، نمی تواند از کامپیوتر استفاده کند، در واقع از تسلطش بر فناوری 
برای تحت تأثیر قرار دادن پسرش اســتفاده می کند. شاید این کار کاماًل معصومانه به 
نظر برسد، اما همین انگیزه را در تملک سالح های کشتار جمعی و آن چه که کمک های 

توسعه ای خوانده می شود، می بینیم.
وابستگی سائورون به حلقه، همان چیزی است که او را به نابودی می کشاند؛ و بر اساس 
تئوری آدورنو و هورخمایر، همین امر ما را نیز ناتوان خواهد کرد. وســایلی که برای 
سلطنت کردن ساخته شدند، اکنون بر ما سلطنت می کنند و هیچ راهی برای پیاده شدن 

از قطار نیست.
تصویری که پیتر جکســون2٣  در اقتباسش از بازگشــت پادشاه از چشم سائورون 
بر فراز »باراد- دور«2٤  که در وحشــتی کور به اطراف نگاه می کند، اما نمی تواند از 
سقوطش بگریزد؛ اســتعاره ای عالی از جهان مدرن امروزی ماست. مگر آنکه اراده 
داشته باشیم و بتوانیم در برابر وسوسه تسلط بر طبیعت و سایر انسان ها مقاومت کنیم 
و حلقه یگانه فناوری را نابود ســازیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، شــاید این دنیا از 
خوابی عمیق و باســتانی برخیزد و با نیرویی که حقیقتًا فراتر از توانایی های ماست، 

در برابر ما قیام کند.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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٣. نامه شماره ٣٤6
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یه بار یه نفر بهم گفت: »اگه یه مدت بی حرکت تو جنگل 
وایسی، نشــونه هایی از یه جنگ پنهان می بینی که بین 
نیروهای »حیات« و »تباهــی« درجریانه و بقاء خود 
جنگل به نتیجه ی این جنگ بســتگی داره، و آدم خوبا 
برای پیروزی به کمک همه نیاز دارن. اگه باور نداری، با 

دقت نگاه کن ... اگه ندیدی، با دقت تر نگاه کن.«
از زاویه دید یک پژوهشگر به نام »پروفســور بومبا« و از دریچه ی لنز تلسکوپ 
او، تعقیب سه کالغ بزرگ و گریز یک مرغ مگس خوار دنبال می شود؛ مرغ مگس 
خوار سقوط می کند و پژوهشگر، رّد او را می گیرد تا از میان چمن ها او را پیدا کند. 
با حیرت تمام مشاهده می کند که در پشت پرنده، زین بسته شده و به دهانش افسار 
طالیی رنگی آویخته شده! به قول گفتار ابتدای فیلم، او از ماجرای پنهانی که همواره 
در جنگل در حال رخ دادن است، ســر درمی آورد و به دنبال فهم حقیقِت اتفاقات 
درون جنگل، به دنبال نشانه ها حرکت می کند. دنبال کردن نشانه ها ما را به یاد آیات 
می اندازد. بیننده انسانی را می بیند  که به دنبال آیات و نشانه ها، دست به تحقیق برده 
و در حالی که همه فکر می کنند او اشتباه می کند و کوتوله ها در جنگل وجود ندارند، 

پیگیری های اوست که پرده از حقیقت برمی دارد. 
با این شروع، مخاطب خیلی زود وارد دنیای سازنده می شود، دنیایی که قرار است 

از پشت شیشه ی عینک و تلسکوپ یا ذره بین یک پژوهشگر روایت شود و جنگل، 
نماد عینی آن دنیا و اتفاقات درون آن استعاره ای از اتفاقات دنیای پیرامون مخاطب 
می شود. این شروع، خبر از آن دارد که انیمیشن»epic: حماسه« از منظر سرگرمی 
با مخاطب خویش سخن نمی گوید؛ بلکه از ابتدا، دست او را گرفته و به دنیایی غریبه 
می برد و از او می خواهد مانند یک پژوهشــگر که نقص علم دارد، برای آگاهی از 
دانشی که ندارد، لباس اکتشاف به تن کرده و با هرپدیده ای از منظر کشف برخورد 
کند. این نگاه باعث می شــود که مخاطب هر پیامی را با گارد باز و به دور از شک، 

قبول کند چرا که در جایگاه اکتشاف قرار گرفته است.
دختر جوانی به نام »مری کاترین« که دوســت دارد »ام کی« صدایش 
کنند، پس از سال ها و در پی فوت مادرش به سراغ پدر خود )پژوهشگر 

اول فیلم( می رود.
»این که خونه نیســت!!  یه خرابه ی موریانه خورده است !!.... مگه نه؟!« راننده ی 
تاکســی در اولین مواجهه با محل زندگی پدِر »ام کی« این جمله را می گوید. این 
توصیف او دقیق اســت و این خانه، عالوه بر قدمت زیــادش ویژگی های عجیب 

دیگری نیز دارد.
فراموش نکنیم که این انیمیشــن، محصول مشترك آمریکا و ایرلند است. داستان 
هم از مشرق زمین نیامده است. هیچ اِلِمانی هم در فیلم نیست که مختصات دقیقی 

دقیق تر نگاه کن!
نقدیبرانيميشن»epic«؛محصول2013ميالدی

در کنار انبوهی از نماد های ماسونی در این انیمیشن، دو نماد به وضوح پرده از حقیقت نیت سازندگان برمی دارد: »درخت دانش« یا همان درخت زندگی، پای ثابت 
فیلم های آخر الزّمانی بعد از 2000 میالدی، اصلی ترین اعتقاد کاباال و منشا ء حیات. درخت زندگی، نام همان درختی است که در داستان معروف حضرت آدم و حوّا، 

میوه ی درختش باعث نزول انسان به کره ی خاکی شد. 

امیرحسین
رحیمیان
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انیمیشن »لگو« )سازه ها( انیمیشنی بسیار جذاب و موفق 
از کار درآمده و اکران بسیار خوبی را هم پشت سر گذاشته 
است. »لگو« بی شک جزو بهترین های سال های اخیر است 
و می توان جایگاه آن را به اندازۀ انیمیشن های موفقی مانند 
»راتاتویی: موش سرآشپز« و »وال ای« دانست؛ اتفاقی که 
این روزها برای کمتر انیمیشنی رخ می دهد! در این نقد سعی کرده ایم از دیدگاهی 
متفاوت به این انیمیشن نگاه کنیم؛ تفاوتی که مسیر و جایگاه »لگو« را از دیگر 

ساخته های شرکت های بزرگ فیلم سازی جدا ساخته است.

خالصه داستان:
»اَمت« یک لگوی کارگر ساختمانی است که مانند خیلی های دیگر هر روز طبق 
مقررات و دستورات خاصی زندگی خود را پیش می برد؛ بهای زیادی برای قهوه 
می پردازد و با خواندن ترانه ای محبوب به سر کار می رود و در آن جا با شوخی و 
خنده روز کاری خوبی را رقم می زند؛ اما ناگهان با پیدا کردن یک قطعه ی متفاوت، 
تمام ابعاد وجودی او و زندگی اش متحول می شود! او طبق پیشگویی های جادوگر 
باستانی، به فرد استثنایی بدل می شود که به گونه ای رهبر تمام سازنده هاست و قرار 
است تا دنیا را از دست حملۀ خبیث ترین لگو، یعنی رئیس جمهوِر تجارت نجات 
دهد؛ درحالی که واقعیت نزد »اَمت« چیز دیگری است و او می داند که یک لگوی 

معمولی با توانایی های عادی یک لگو ساختمانی بیشتر نیست!

لگو استثنايی بر قاعده حاکم
سال هاست که انیمیشن های زیادی توسط شرکت های بزرگ فیلم سازی برمبنای 
چند اصل تولید می شوند که در واقع، جزو الینفک آن ها و البته نیمۀ پنهان آن ها 
نیز محسوب می شوند. اصل تهاجم فرهنگی که در واقع از جانب آن ها صادرات 
فرهنگ و دســتاوردهای روز غرب است، مبنای سیاسی و فرهنگی و همچنین 
عقیدتی جهان به خصوص جهان سوم را نشانه می رود و دومین اصل تسخیر اذهان 
عمومی کودکان دنیا برای آماده ســازی القای تفکرات غربی از جمله یهودیت، 
فرهنگ ماسونی و ترویج بی دینی و بیش از همه صهیونیستی است که هر یک بسته 
به استراتژی روز دنیا و سیاست فکری شرکت تولید کننده و مدیرانش متفاوت و 
در الویت های مختلف قرار می گیرند. این سیاست که یادگاری از انیمیشن های 
کالسیک »دیزنی« و استراتژیستی بزرگ به نام »والتر الیاس دیزنی« یهودی است، 
با رشد روز به روز هالیوود و سیاست آمریکایی در تفکر رسانه ای غرب به سیاست 
و عملکردی عمومی برای تمام شرکت های بزرگ فیلم سازی هالیوود بدل گشته 
است. از »پیکسار« که عضوی جدا شده، اما همچنان وابسته به »دیزنی« است 
گرفته، تا »دریم ورکز« که نظام یهودی افکاری مردانی همچون »اسپیلبرگ« آن 
را ســازماندهی می کند تا »وارنر بروز« و ... . اما با اکران »لگو« توسط شرکت 
»برادران وارنر«، شــاهد روندی غیرمعمول بر پرده سینماهای جهان بودیم که 
پیش تر از این در قاعدۀ مرسوم چنین شرکت های بزرگی بعید می نمود. »لگو« هر 
چند توسط شرکت »برادران وارنر« که بیشتر مدیران آن یهودی هستند تولید شده، 
اما در الیه های زیر متنی خود و در شمای کلی و حسی اثر، داللتی بر افکار دینی 

و خلقت گرایانه دارد که سال های سال است نظام حاکم هالیوود آن را برنمی تابد و 
گاه گاه با تولید آثار به ظاهر دینی مانند )نوح( آن را به ُسخره می گیرد. 

سازه ها، ساحتی فلسفی و دينی دارند
»لگو« در اســتدالل نظام حاکم بر دنیای لگوها، تعمداً یا بی-غرض، تفکری 
فلسفی و برگرفته از وحدانیت خردگرایانی همچون دکارت و اسپینوزا دارد که 
خالف جهت فکری هالیوود است. هرچند در نقدهای جهانی، هیچ اشاره ای به 
آن نشده و بیشتر آن را از جهت سیاســی و انتقادی بر نظام خودکامه )توتالیتر( 
بررسی کرده اند. اما چیزی که قابل بررسی و محسوس است این است که موضوع 
وحدانیت و وجود یک عقل کل و ارادۀ مطلق بر پشت صحنۀ نظام آفرینش در 
این اثر، فوق العاده ملموس و مشــهود اســت؛ کلیتی که درست عکس جریان 

داروینیستی هالیوود و خصوصًا انیمیشن های آمریکایی است.

ستايش خالق و مخلوق
در ابتدای پردۀ دوم فیلم نامه، جایی »اَمت« که به همراه »ویچروویوس« جادوگر 
و »ویالدستایل« به درون مغز او می روند تا ویچروویوس پیشینۀ تاریخی قطعه 
متفاوت را برای او توضیح دهد و از رســالت عظیم سازنده ارشد برای او بگوید؛ 
اَمت در یک آن به گونه ای شهودی و عارفانه تجسمی از خالق که با استعاره از آن 
با نام )فرد باالیی( نامیده می شود را تجربه می کند؛ تجربه ای که حتی ویچروویوس 
که در حقیقت پیر طریقتی برای امت و دیگر سازنده هاست نیز در آن در می ماند و 
می گوید: تنها سازنده هایی بسیار بزرگ با سال ها ریاضت و با خالی کردن ذهن 
و آرام ساختن جان و روح خود می توانند تجسمی از خالق را مشاهده کنند! این 
همان طی طریقی است که در عرفان شرقی، صدها و بلکه هزاران سال است که 
غایت عارفانه ما به شمار می-رود؛ تجسمی شهودی از خالق در ساحت عقل و 
عشق. اما ارجاعات »لگو« به عرفان شرقی و رابطۀ خالق و مخلوق به همین جا 
ختم نمی شود و عمده نتیجه گیری خود را در فصل پایان بندی اثر و در سکانس های 
پایانی آن می توان مشاهده کرد؛ جایی که »لگو« از ساحت دنیای محسوس خود 

بیرون می زند و به گونه ای با سقوط از بلندترین 
برج عالم ناســوتی، ره به عالم باالتر 

»لگو«؛ 
عارفانه ای در ستایش خالق و مخلوق

»LEGO«نقدیبرانيميشن

احمد عزیزی
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می برد؛ جایی که خالق لگوها در دنیایی متفاوت و 
بی اندازه بزرگ در حال نظاره بر لگوهاست؛ جایی 
که همواره خالق آن ها بر دنیای لگوها، جبری مطلق 
دارد و در عین حال »اَمت« از خود اختیاری دارد که 
می تواند نظر خالق را به خود جلب کند؛ اختیاری که 
همانند اختیار او در دنیای پیشینش معنی نمی دهد 
و قواعدش به کلی متفاوت است و این، همان جبر 
و اختیار اســپینوزا و دیگر خردگرایان وحدانیت 
گراست که سال هاست در هالیوود بر آن تاخته اند. 
اَمت که در آن موقعیت به معمولی بودن خود واقف 
اســت و می داند هیچ تفاوتی با دیگران ندارد، با 
تکیه بر ایمانش و ایثاری که بــرای نجات مردم 
جهان از خود نشان می دهد، اگر چه از برج  رییس 
جمهور تجارت سقوط می کند، اما با دیدن خالق به 
چشم سر و چشم درون، به ایمانی شهودی دست 
می یابد که باعث رجعت او به دنیای لگوها می شود؛ 

رجعتی این بار در غایت یک نجات دهنده و 
یک فرستاده ازسوی فرد باالیی)خالق(. 

او می تواند دنیای لگوها را با رسالت 
خویش که بیدار کردن روح ایمان 

در ابنای بشر است، نجات دهد و 
هرکس را بدل به یک سازنده 

و نجات دهنده کند.

ايمان، قطعه متفاوت
و اما قطعۀ متفاوت؛ این قطعه که چیزی 
شــبیه به آجر اســت و در نهایت هم 
مشخص نمی شــود که از کجا آمده و 
پیش گو چگونــه آن را راه نجات دنیا 
دانسته است، چیزی عادی است که نه 
ظاهری پیچیده دارد و نه تا پایان فیلم 
کاربردی خاص و یا عجیب پیدا می کند 
و تنها در سطح کاربردی اش، مانند آجر از 
آن استفاده می شود. اما این قطعه متفاوت 
چیست که پیدا کنندۀ آن فردی استثنایی 
و کامل به شــمار می رود؟ فردی که با 
پیدا کــردن آن و دارا بودنش، بدل به با 
استعدادترین سازنده می شود، باید چه 

خصوصیات درونی و چه توانایی هایی داشته باشد؟ 
قطعه متفاوت در اصل، همان ایمانی است که اَمت در 
انتهای فیلم و با اعتراف ویچروویوس آن را در خود 
پیدا می کند. قطعه متفاوت در اصل، قطعه گمشده ای 
در وجود همۀ آدم هاست که باید آن را در ژرفای 

اعتقادات خود با رهایی از دام روزمرگی و 
زرق و برق سطحی دنیا بیابند تا همانند 

ســکانس پایان بندی فیلم، همه 
تبدیل به فرد اســتثنایی و 

کامل شــوند. قطعه 
متفاوت آنقدرها 

هم کــه به 

نظر می آید، متفاوت نیســت. تنها باید 
خود را باور داشت و آن قطعه را در وجود 

خود کشف کرد.  
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در دنیای انیمیشن، به دلیل حاکم بودن عنصر 
ایجــاز و تخیــل، نمی توان توقع داشــت که 
فیلم سازان بســته به واقعیت های موجود فکر 
کرده و داستان سرایی کنند. اما با کمی کنکاش 
می توان به ســیری صعودی در انیمیشن های 
غربی رســید که در آن ها، حضور هیوالهای 
آبی رنگ، نشــانی از افکار شیطانی فراماسونرها دارد؛ 
چراکه جّن آبی به عنوان هفتمین راز از فرامین شیطانی 
فراماسون ها، عنصری است که به اعتقاد آن ها باید 
در افکار عموم جهان نقش ببندد؛ البته به صورت 
القایی نرم و ظریف، تا جــن به عنوان یکی از 
بهترین دوست های بشر معرفی گردد؛ دوستانی 
قابل اطمینان از جنس آتش. برهمین اساس، به 
هیوالهای آبی رنگ کارتون هــای غربی نگاهی 
داشته ایم  تا با این استراتژی مخرب ولی جذاب، 

بیشتر آشنا شویم.

اسمورف ها از تولد تا کنون
در سال ١95٨میالدی کاراکترهای بامزه ای توسط یک طراح بلژیکی 
در داستان های کمیک استریپ  خلق شدند که نامشان 
را »اسمورف« گذاشــتند. پس از درگذشت خالق 
این کوتوله ها، پسر او داستانک های مصور آن ها را 
ادامه داد. تا اکنون که با گذشت بیش از نیم قرن ، این 
کوتوله های آبی رنگ به نام »اســمورف «ها در تمام 
جهان شناخته شده اند و خیل عظیمی از کودکان دیروز و امروز )به واسطه ی 
سری سه بُعدی آن ها(جزو طرفداران آن ها هستند و تولیدات مختلفی اعم از 
انیمیشن دو بعدی و ســه بعدی، فیلم سینمایی در دو نسخه که به زودی سری 
سوم آن هم ساخته می شــود، تولید و پخش شده اند. اما حقیقت امر این است 
که از همان ابتدا، استراتژی طراح فراماسون بلژیکی بر این اساس بوده است 
تا قبح زدایی از جن هایی را آغازگر باشــد که هم در فرهنگ یهودی پیشینۀ 
خوبی ندارند و هم در فرهنگ مسیحی اروپایی. شخصیت های »اسمورف« 
که مشــخصًا)به دالیلی که در انجیل و فرهنگ عامیانه غرب از آن یاد شده( 
همان جّن هستند، از اولین شخصیت-های آبی رنگ هالیوود هستند که خود 
آغازگر سیر تولد شخصیت های کارتونی از این دست بوده اند و از این جهت 
مهم و قابل بررسی هستند. »اســمورف «ها به صورت گروهی و در جنگل 
زندگی می کنند )دور از تمدن بشری(. آن ها کوچک اندام اند و مدام در جنب 
وجوش هســتند و همچنین از قدرت خارق العــاده ای بهره مندند که نمایندۀ 
انسان ها)جادوگر( به دنبال آن هاست. اما در این داستان و شخصیت پردازی، 
گروهی که شخصیت های خوب داســتان را تشکیل می دهند، اسمورف های 
کوچک هستند و شخصیت بد داستان که مدام اسمورف ها را در خطر می اندازد 

و آزار می دهد، جادوگری اســت که جزو معدود انسان های داستان به شمار 
 می رود. هدف اصلی در این انیمیشن ُکمیک اســتریپ، نشان دادن چهره ای 
دوست داشــتنی و بامزه از جن ها اســت که بیشــتر از بعضی انسان ها قابل 
اعتماد هســتند. مهم تر آن که کودکان بیش از بقیه امکان تماس و رابطه با این 
موجودات کوچک را دارند. این اولین قدم اســت که غرب، در راه استراتژی 

کارتون سازی برداشته است.

جنی)غول چراغ جادو(
یکی از شخصیت های بسیار محبوب در دنیای انیمیشن های دیزینی، »جنی«- غول 
آبی چراغ جادو- است که گویی تفاوت هایی با ســایر غول های چراغ جادو در 
سینما دارد؛ او نه ترسناك است، نه خطرساز، نه سخت گیر و نه حتی آنقدرها اهل 

جادو!)حداقل آن طور که به نظر می رســد( جنی که نام و جوهره اش وظیفه او 
را به دوش می کشد، در این انیمیشــن موجودی بسیار شاد زی و سرخوش 

اســت، و مهم تر آنکه صادق ترین فردی است که با 
عالءالدین در تعامل 

است و از همین 
رو، نه به عنوان 
یک غول حلقه 

به گــوش، بلکه به 
عنوان یک دوســت 
از نــوع رفاقت های 

آمریکایــی اش، 
حکم یک مشاور 
و استراتژیست 

را برای عالءالدین 
دارد. او نه تنها راه بد را برای احتمال انتخاب 

پیش پای اربابش نمی گذارد، بلکه با بیان صریح 
عواقب آن، دوســت خود را منع کــرده و بهترین 

انتخاب ها را در سبد او قرار می دهد. »جنی« 
شخصیتی است که بسیار کمک دهنده و دلسوز 
است و می داند که نباید دست جعفر)جادوگر( 
بیفتــد. او از جعفر گریزان اســت، حال آنکه 
حداقل در منابع اصلی این داســتان، این گونه 
نیست. »جنی« که یک غول همه کاره است، از 

بسیاری جهات با جعفر هم نشین و برابر است. 
پس چرا و چگونه از دست او فراری است؟ این 
همان استراتژی و فلسفه ای است که سازندگان و 

اندیشمندان اندیشه هالیوودی به دنبال آن هستند، 
بازهم یک قبح زدایی از صورت و ســیرت جن، و 

این بار در ساحت نام ، اندیشــه و رفتار خودش. در 

آسیب شناسی
نگاهیبهحضورهيوالهایآبیدرانيميشنهایغربی»قسمتاول«

صابر اله دادیان
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دنیای واقعی و بسیار بی رحم عالءالدین، هیچ کس 
بیش تر از »جنی« به فکر عالءالدین نیست و او را 
به سمت نیک نامی و حتی عشقش به پرنسس سوق 
نمی دهد. »جنی« یک دوست تراز است؛ کسی که 
به شدت قابل اعتماد است و حتی در بدترین حالت  
)گرفتاریش به دست جعفر(،  رفاقت خود را زیر پا 
نمی گذارد. پس چه کسی بهتر از جن برای دوستی 

با آدم ها!!

جيمز ساليوان)هيوالی آبی شرکت هيوالها(
بی شک، »شرکت هیوالها« تا به امروز یکی از 
جذاب ترین و خالقانه ترین تولیدات »پیکسار« 
و در کل دنیای انیمیشن بوده است. این محصول، 
همان اندازه کــه لذت بخش و جذاب اســت، 
همان اندازه نیز هدفمند و با اســتراتژی ساخته 
شده است. نظام ساختاری که در کوچک ترین 

انتخاب ها در فیلم نقش داشته است؛ از یک 
چشم بودن شــریک و دوست شخصیت 
اصلی، که درواقع مغز متفکر ســالیوان 
است، تا خوِد »ســالی« که رنگ بندی 
مشــهود آن به رنــگ آبی شــخصیت 
های زیــادی را در ذهن زنــده می کند. 
»سالی« بهترین اســت؛ بله، بهترین هیوال 
در ترساندن انسان ها، به خصوص بچه ها! 
سالیوان کسی اســت که همیشه رکورددار 

این کار اســت و به قول آقای آب دماغ، امید 
و پشت گرمی »شــرکت هیوالها« و نسل آینده 
است؛ نسلی که باید »ســالی« را به عنوان یک 
شاخص الگوی خود قرار دهد و این حرفی است 
که چندین بار در فیلم تکرار می شود. اما »سالی« 
آنقدرها هم که به نظر می رســد ترسناك نیست، 
یا الاقل وقتی که پای انتخاب در میان باشــد او 
دوســتی، محبت و امنیت را انتخاب می کند. آن 
هم برای چه کسی؟ کسی که به ظاهر در موضع 
دشمن سرسخت اوســت و بیش از هرچیزی، 
اول امنیت خــود او و هم نوعانش را به مخاطره 
می اندازد. »سالی« به دنبال صلح است؛ به دنبال 
دوستی و نشاط. او نمی تواند اصالت خود را که 
یک هیوال اســت تغییر دهد، اما در رفتار خود 
تغییر ایجاد می کند. آن جایی که سالیوان خود را 
در مقابل آینه کردار و اعمالش می بیند، شرمگین 
می شود و احســاس گناه او تا صحنه های تبعید 
و پشیمانی او رهایش نمی کند. سالیوان، بهترین 
دوست برای دختربچه اســت؛ دختربچه ای که 
ترسش از آن مارمولک نشان می دهد او ترس را 
به عنوان یک غریضه در وجود خود دارد. اما چه 
چیزی است که در این بین، تنها موضع دوستی و 

امنیت را در مقابل سالیوان دارد؟ سالیوانی 
که علی رغم بهترین بودن در ترساندن 

و اصل رســالتش، بهترین دوست 

برای او محســوب می شود؛ کســی که بیش از 
پدر و مادر بچه حافظ امنیت اوست. سالیوان 

نیز در ادامــه قبح زدایی از هیوالهای آبی 
و ایجــاد حس دوســتی و قرابت بین 

ابناء بشــر و جن به وجــود آمده 
است. این احســاس و تلقین توسط 

ســازندگان به بهترین شکل خود در 
فیلم درآمــده و باید گفت، ســالیوان 

برای کودکان و حتی بزرگ ساالن به یکی 
از دوست داشتنی ترین شخصیت های 

دوران سینما بدل گشته است.  

»پایان قسمت اول«
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در تاریخ سینما فیلم های بسیار زیادی هستند که دارای 
مضمون مشترك یا یکسانی می باشند. حتی آثار زیادی را 
می توان یافت که مشترکات داستانی فراوانی با هم دارند. 
اما اینکه دو فیلم با محتوا و ســاختار داستانی یکسان و 
تنها با تمایز عالم داستانی و برخی جزئیات با فاصله دو 
سال تولید شده و هر دو شکســت بخورند، از رویدادهای نسبتًا نادر در سینما 

می باشد.
انیمیشن »افســانه نگهبانان: جغدهای گاهول«   محصول سال 20١0 کمپانی 
برادران وارنر می باشد.  کارگردان این اثر ، »زاك اسنایدر«  بوده که کارگردان 
آثاری چون ٣00 )2006( و مردی از جنس  فوالد  )20١٣( بوده است و نسبت 
به کارگردان انیمیشن بعدی که در در بخش دوم به آن می پردازیم، شناخته شده تر 

و با سابقه بیشتری می باشد.
»افسانه نگهبانان« اقتباسی است از بخش های از مجموعه داستان »نگهبانان 
 ،IMDB گاهول«،  اثر کاترین لسکی  . براساس اطالعات ثبت شده در سایت
هزینه ســاخت این انیمیشــن در حدود ٨0 میلیون دالر بــوده در حالی که 
نتوانسته به فروشــی بیش از 57 میلیون دالر دست یابد؛ فروشی که در نگاه 
اول از چنین کارگردان و کمپانی سابقه داری عجیب به نظر می رسد؛هرچند 
کاربران نیز نمره نســبتًا باالی هفت را به این انیمیشن داده اند. قطعًا امتیازی 
که کاربران این سایت به این فیلم یا ســایر محصوالت می دهند، تنها مالك 

قضاوت نخواهد بود. 
 »افسانه نگهبانان« دارای داستانی ســاده می باشد. در خانواده ای پنج نفره 
از جغدهای تایتو )که گونه ای از جغدهای قوی و درشــت اندام می باشند( 
یکی از دو پســر خانواده به نام »کالد«،  به حقیقت داشتن افسانه نگهبانان 
گاهول که پدرشــان بارها برای آن ها تعریف نموده، اعتقادی ندارد. در نقطه 
مقابل او، سورن به شــدت به افسانه ها عالقه داشــته و آن ها را باور دارد. 
»کالد« به قصد تمســخر و انکار اعتقاد به نگهبان از پدر می پرسد که: »آیا 
تاکنــون یک بار هم یکی از آن هــا را دیده اید؟« پدر با متانت پاســخ او را 
می دهد: »فقط به صرف اینکــه نتونی چیزی رو ببینی، نمی تونی بگی که اون 
واقعیت نداره... این مثل احســاس کردن چیزی با قلبته ... « این اولین تأکید 
فیلم بر لزوم ایمان بر چیزهایی هســت که نجات بخش بوده، اما قابل دیدن 
نیستند. دیالوگی که  مشــابه آن در انیمیشن »خیزش نگهبانان« و بعدها عینًا 
در انیمیشن حماسه  )20١٣ ( تکرار شــد. اختالف دو برادر ادامه می یابد، 
تا اینکه هردو توسط ســربازان منقار آهنی )جغدی که در افسانه ها به عنوان 
فرمانده جغدهای شیطانی و دشمن نگهبانان یاد شده بود( دزدیده می شوند. 
از اینجا، مسیر دو برادر جدا می شود. »کالد« جزئی از سربازان منقار آهنی 
می شود، ولی »ســورن« در مقابل جغدهای شیطانی مقاومت می کند و نهایتًا 
به همراه جغد کوچکی، توسط یکی از سربازان منقار آهنی که قصد انتقام از 
او را دارد، فراری داده می شود. »سورن« در مسیر یافتن نگهبانان، دوستان 

دو انیمیشن، یک فیلم!!
»Legends of Guardians« و »Rise of Guardians«نقدانيميشنهای

محمدعلی صادقی
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جدیدی می یابد و آنان را با خود همراه می کند. 
پس از پرواز مســافت بسیار طوالنی، آن ها در 
دریایی طوفانی گرفتار می شــوند. درست در 
لحظه ای که ســورن از همه چیز جــز نگهبانان 
ناامید اســت و فاصله چندانی با مرگ ندارند، 
نگهبانــان بر آنان ظاهر شــده، آن ها را نجات 
داده و همراه خود به درخت بزرگ محل زندگی 
نگهبانان، یعنی درخت گاهول و پادشــاه آن ها 
می برند. ســورن برای اولین بــار نگهبانانی را 
می بیند که همواره قصه آن ها را می شــنیده و به 
آن ها باور داشته است. به مرور، او و دوستانش 
آموزش می بینند و او با اسطوره رؤیاهایش یعنی 
»الیزکیل« مالقات می کند و به کسوت شاگردی 
او درمی آید. ســورن درمی یابد کــه راز اینکه 
توانســت نگهبانان را پیدا کند، همان باور قلبی 
او به آن ها بوده است. نگهبانان به سمت قلمرو 
منقار آهنی حمله می کننــد، اما در اثر خیانت 
یکی از فرمانده هایشــان در آستانه شکست و 
مرگ قرار می گیرند. سورن با اقدامی قهرمانانه 
باعث نجات نگهبانان می شــود. کالد، با دیدن 
سورن به قصد نابودی به او حمله ور می شود، اما 
در آتش ســقوط می کند. سورن به قصد گرفتن 
انتقــام از منقار آهنی به کمــک الیزکیل که در 
آستانه کشته شدن قرار دارد، می رود و موفق به 

کشتن منقار آهنی می شود.
با کشته شــدن منقار آهنی، نگهبانان پیروز شده، 
ســورن ودوســتانش به عنوان نگهبانان جدید 
انتخاب شده و مانند سایر نگهبانان قسم می خورند 
تا از مظلومان دفاع کرده و جغدهای شیطانی را از 
بین ببرند. در پایان، همگی با خوشی در درخت 

گاهول ادامه حیات می دهند.
»افســانه نگهبانان« نقاط قــوت مختلفی دارد. 
کارگردانی خوب با قاب های زیبا و دلنشــین، 
موسیقی کالسیک و بسیار زیبا که فضایی کاماًل 
اسطوره ای را به این انیمیشن می دهد و در انتقال 
احساس به مخاطب بســیار موفق است، کیفیت 

بسیار باالی تصویر و... .
 اما فیلم نامه آن دارای داســتانی ساده و فاقد 
جذابیت کافی می باشــد. اولین  و شاید آخرین 
سؤالی که فیلم در ذهن مخاطب ایجاد می کند، 
سؤال از وجود یا عدم وجود نگهبانان است که 
در اواسط فیلم پاسخ آن داده می شود و سؤالی 
برای  مخاطب باقی نمی مانــد جز اینکه منتظر 
دیدن نتیجه نبرد نگهبانان و لشــکر منقار آهنی 
باشد؛ نقصی که با وجود ســینمای قصه  گوی 
دیزنی،  بسیار نمایان است. اشکال دیگری که 
به فیلم نامه وارد است روشن نشدن روابط ِعّلی 
و معلولی برای مخاطب می باشــد؛ به ویژه که 
غالب مخاطبان انیمیشــن، کودکان و نوجوانان 

هستند. 
اثر دوم، انیمیشــن »خیزش نگهبانان«  محصول 
ســال 20١2  کمپانی »دریم ورکس«  می باشد. 
این فیلم، بر خالف فیلم قبلی، توسط کارگردانی 
تازه کار و شناخته نشــده ای به نام »پیتر رمزی«  
کارگردانی شده اســت. فیلم نامه این انیمیشن بر 

اساس مجموعه داستانی »نگهبانان دوران 
کودکی«  و فیلم کوتاه »مردی در 

ماه«   اثر ویلیام جویس  
به رشــته تحریر 

در آمده است. این 
انیمیشن با هزینه بسیار 

زیاد ١٤5 میلیون دالری ساخته 
شــده که البته مانند فیلم قبلی، شکســت 

خورده و فروشــی در حدود ١0٤ میلیون دالر 
داشته است که به معنای شکستی به نسبت سنگین 

تر از »افسانه نگهبانان« می باشد. 
»خیزش نگهبانان« دارای داستانی جذاب تر و 
پیچیده تر نسبت به »افسانه نگهبانان« می باشد. 
داســتان از اینجا آغاز می شود که در شبی که به 
وسیله نور ماه بسیار روشن است، جوانی بی جان 
در دل برکه ای یخ زده قــرار دارد. با تابش نور 
ماه بر جوان که همان شخصیت »جک فراست«  

است، یِخ برکه شــکافته و او زنده شده و از آن 
خارج می شــود و در برابر ماه تابان، معلق در 
هوا قرار می گیــرد و از این لحظه، قدرت ایجاد 
یخ و برف  و کنترل بــاد را در اختیار می گیرد. 
با این وجــود، از آنجا که مردم بــه او اعتقاد و 

رند،  باوری ندا
او برای مردم مانند 

َشــبَحی اســت که دیده 
نمی شود. سپس فیلم به حدود 

سیصد سال بعد، یعنی زمان حال 
می آید. خط اصلی داستان با معرفی 

شخصیت بابانوئل آغاز می شود. 
در قصــر بابانوئــل، کره 

فیایی بزرگی  جغرا
قــرار دارد که 
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درآن به ازای هر کودکی که به نگهبانان )بابانوئل، مردشــنی، 
پری دندان و خرگوش عید پاك( ایمــان دارد، یک نقطه نورانی در 

محله زندگی کودك روشن است. اما شرایط تغییر کرده و موجود شروری به 
نام »پیچ«  به نگهبانان حمله می کند. نگهبانان دور هم جمع می شوند تا برای 
مقابله با »پیچ«، چاره اندیشی کنند. در این هنگام، شخصیتی که تمام نگهبانان 
از او قدرت گرفته اند به نام »مرد ماه نشین«  نگهبانان را از خطر »پیچ« آگاه 
کرده و جک فراســت را به عنوان پنجمین نگهبان بر می گزیند. جک، ابتدا از 
پذیرش مسئولیت سرباز می زند، اما در ادامه به انگیزه یافتن دندان و پی بردن 
به خاطرات نهفته در آن از جمله دلیل انتخاب شدنش از جانب مرد ماه نشین، 
با سایر نگهبانان همراه می شــود. »پیچ«، تمام دندان ها را به همراه پری های 
دندان دزدیده و از این رو، مقدمات کاهش اعتقاد بچه ها به پری و ضعیف شدن 
او را فراهم می کند. بعد از ماجراهایی، جک دندان خود را می یابد و در می یابد 
که علت انتخابش، فداکاری او برای نجات خواهر کوچکترش بوده است. جک 
با انگیزه زیاد بازمی گردد، اما دیگر دیر شده و تمام کودکان به جز یک کودك 
آمریکایی به نام »جیمی بنت«، ایمانشــان به نگهبانان را از دست داده و در 
نتیجه، نگهبانان بسیار ضعیف شده و در آستانه شکست کامل هستند. زمانی 
که »جیمی« هم درحال از دست دادن اعتقادش به نگهبانان و خرگوش عید 
پاك می باشد، جک با ایجاد خرگوشی یخی می کوشد تا ایمان جیمی را حفظ 
کند؛ اما جیمی با دیدن ذرات یخ، به یاد جک فراســت می افتد و با دیدن این 
نشــانه به او ایمان می آورد . همین ایمان او سبب می شود تا بتواند جک را که 
قباًل قادر به دیدن او نبود، ببیند . هر دو از این شهود،  بسیار خوشحال شده و با 
هم به کمک سایر نگهبانان می روند. جیمی باعث بازگشت اعتقاد دوستانش 
به نگهبانان و باور پیدا کردن به جک فراست می شود و به دنبال این، نگهبانان 

از قبل هم قوی تر شده و موفق به شکست »پیچ« می شوند.
انیمیشن  »خیزش نگهبانان« به نســبت فیلم قبلی، دارای تعلیق و گره افکنی 
بیشتری می باشد؛ ضمن اینکه فضای داستانی متفاوتی نسبت به افسانه نگهبانان 
دارد. در اینجا قصد ما پرداختن به مســائلی چون، درخت گاهول و نسبت آن 
با درخت زندگی، نماد بودن یا نبودن جغــد، نمادهای موجود در دو فیلم و... 
نیســت، مقصود ما پرداختن به محتوای محرز دو فیلم یعنی دعوت به ایمان به 

غیب می باشد.
در هردو  اثر، شــخصیت نوجوانی وجود دارد که بــه نگهبانانی که تا کنون 
دیده نشــده اند، ایمان دارد. در هر دو اثر نوجوان، موفق به دیدن نگهبانان 
می شــود و صراحتًا بیان شده که ایمانش سبب شــهود می شود. در هر دو 
فیلم نیروی شّری که در گذشــته از نگهبانان شکست خورده، باز گشته تا 
با شکســت نگهبانان، بر دنیا حاکم شــود.  در هر دو اثر، نگهبانان، مسئول 

حفاظت از عالم خود هستند.
شــاید در نگاه اول، به ســبب تأکید هر دو اثر بر وجود موجوداتی که وجود 
دارند، اما دیده نمی شــوند و ضرورت ایمان به آن ها، برداشت های دینی از این 
دو انیمیشــن صورت گیرد. به ویژه در مورد »خیزش نگهبانان« که ایمان را به 
نور تشــبیه نموده، نگهبانان را موجوداتی غیبی معرفی کرده و از شخصیت ها 
و اِلمان های مرتبط با مســیحیت مانند بابانوئل یا عصای جک فراست و نقش 

خداگونه مرد ماه نشین بهره برده است.
باید به دو نکته توجه داشت:

اول: سازنده این دو اثر، هالیوود می باشد که سالیان متمادی با آموزه های حقیقی 
ادیان الهی مبارزه کرده و مروج دیدگاه »هرچه با علم تجربی اثبات نشود، قطعًا 
وجود ندارد« بوده است و جز در اندك موارد معدودی، از سال 2000 به بعد با 

نگاه خاص خود از عالم غیر مادی سخن گفته است.
 دوم: با نگاه دقیق تر می توان به این نتیجه دســت یافت که عالم غیب این دو 
فیلم یا ســایر آثار هالیوود، تفاوت های بنیادینی با تعریف الهی و اســالمی 

آن دارد.
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در مقایسه با خیزش نگهبانان که فضایی التقاطی 
داشته و اثری پست مدرن است که در پایان، رنگ 
ترنس مدرن به خود می گیرد، افسانه نگهبانان را 
می توان اثری کالسیک به شــمار آورد. انتهای 
داستان خیزش نگهبانان به التقاط با عالم نگهبانان 
همراه است اما در افسانه نگهبانان ، از ابتدا بیش 
از یک عالم تعریف نمی شــود و نمی توان سفر 
سورن به درخت گاهول را سفری به عالمی دیگر 

به حساب آورد. 
در هر دو اثر، ایمان به غیب ، به خودی خود کافی 
نبوده و ایمانی مؤثر واقع می شود که عامل ایجاد 
کنش و حرکت باشــد. چه در سورن که موجب 
حرکت او به ســمت نگهبانان و همراهی آنان در 
نبرد خیر و شر می شــود و چه در جیمی بنت که 
همراه با جک فراســت می کوشد ایمان از دست 
رفته دوســتانش را باز یابد و همــراه آن ها  در 
برابر نیروی شر داســتان که همان پیچ باشد قد 

علم می کنند.
باید توجه داشــت که ایمان به غیب، به خودی 
خود امری درست، نجات بخش و هدایتگر نمی 

باشد. بلکه متعلَّق ایمان است که هدایتگر بودن 
یا گمراه کننده بودن آن را مشــخص می کند. در 
این دو اثر نیز متعلَّق ایمان کــه همان نگهبانان 
می باشند ذره ای رنگ و بوی توحیدی نداشته 
و ریشه مشــخص و دقیقی ندارند که خود یکی 
از ضعف های این دو می باشد. مشخص نبودن 
خواســتگاه جغد های گاهول و ماهیت مرد ماه 
نشــین ) که در واقع بدلی از خورشید می باشد( 
باعث مشخص نشدن کیفیت غیب مد نظر دو اثر 
می باشد. در خیزش نگهبانان که در حقیقت ادامه 
و کامل کننده افسانه نگهبانان می باشد ، نگهبانان 
به مانند خدایان یونانی و رومی ، بیشــتر به الهه 
هایی می مانند که هر یک مســئولیتی داشته و 

قدرت هایی را در اختیار دارند.

برای فهم بهتر این دو اثر و غیب مد نظر آنها الزم 
اســت نیم نگاهی به ســایر آثار هالیوود داشته 

باشیم:
 Percy Jackson & The
 Lightning Thief )2010),
 Clash of The Titans
)2010)
 superman
 batman

 apocalypse )2010),
 Thor )2011), Green Lantern

)2011)
 Immortals )2011), Prometheus
)2012), Man of Steel )2013)
 Percy Jackson Sea of Monsters
)2013)

در اغلب این آثار شاهد رویکردی پست مدرن 

و ترنــس مدرن به موضوع کالســیک خدایان 
باستانی هســتیم. شــرح غیب مد نظر این دو 
انیمیشن را باید در آثاری جست که همان محتوا 
را با ظاهری متفاوت هم زمــان، به مخاطبانی 
بزرگ تر ارائه کــرده اند و این دو انیمیشــن ، 
در حقیقــت بیانی کودکانه از ترنس مدرنیســم 

می باشد.
با این دیدگاه اصــرار هالیوود برای ســاخت 
انیمیشن های پرهزینه ای که شکست آنها پیش 
بینی شده است مشخص می گردد. رسالت اصلی 
این آثار، ایجاد زمینه تغییر ذائقه مخاطب می باشد 
تا در مراحل بعدی محتوای مد نظر توسط سایر 

محصوالت، به مخاطب القا گردد. 
آنگونه که از عملکرد و خروجی سینمای هالیوود 
از سال 2000 به بعد و مشخصا از سال 20١0 به 
بعد برمی آید، این ســینما تغییری اساسی را در 
رویکرد های خود داده و قصد دارد مردم جهان را 
که تا یک دهه قبل از باور به هرگونه مسئله غیر 
مادی باز می داشــت ، با غیبی طبق تعریف خود 
آشنا کرده و مخاطبانش را به ایمان به آن دعوت 
نماید. در این راه هم از ساختن آثاری تا این حد 

مشابه هم امتناع نخواهد کرد.  

............................................................

١. Legend of the Guardians: The Owls 
of Ga’Hoole 
2. Zack Snyder
٣.  Man of steel
٤.  Guardians of Ga’Hoole
5.  Kathryn Lasky
6.  Epic
7.  Rise of guardians
٨.  DreamWorks Animation
9.  Peter Ramsey
١0.  Guardians of Childhood
١١.  The Man in the Moon
١2.  William Joyce
١٣.   Jack Frost 

شخصیت افسانه ای و متأخر که از قرن ١9 در ادبیات وارد شد. 
به نوعی الهه سرما، برف و یخ

١٤.  Man in moon
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»ما امروزه بحمدهلل ظرفیت ســاخت فیلم مان باالســت... توصیه ی من فقط موضع دفاعی نیســت؛ اما موضع اثباتی، موضع تهاجمــی و موضع حرکت صحیح باید 
داشته باشیم« 

برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری )مدظله( در دیدار شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 92/9/19



تلویزیون

قاب تلویزیون، پژواک دهنده ی نهضتی جوشان  
تلویزیون صاحب ایدئولوژی

معراجی ها؛ تکیه بر میراث اخراجی ها
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ارائه رویکردی جهان شــمول از موقعیت خطیر رســانه، 
موجب می گردد تا از رویه به ژرفا ســفر کنیم و توجهی 
جدی تر در برخورد با این موضوع به عمل آوریم. ارتباط 
به طورکلی، عبارت است از انتقال اطالعات و عقاید از یک 
نقطه به نقطه ای دیگر، به وسیله و اَشکالی مختلف که امروزه 

در قالب انواع رسانه ها مستطیر می گردد.
اگرچه بخش قابل توجهی از بده بســتان های ارتباطی، پُر کردن خالء انســان 
گم گشته در جهانی تشــنج زا بوده که به ایجاد روحیه ای مطلوب در فراغ از کار 
طاقت فرسا خالصه می شود، لیکن سهم گســترده ای از محدوده ی تشکیالت 

رسانه ای، معطوف به انتقال میراث عظیِم فرهنگ بخشی است.
رسانه ی هر منطقه محور حرکت بخشی فکر و شمایلی از روح خودباوری است که 
در نهایت، انسان پنداره ساز را به مکاشفه می کشاند. در واقع، رسانه های ارتباطی، 

بهانه ای هستند برای شناخت انسان از خود و محیط.
سیمای اسالمِی کشــوری برآمده از انقالبی مردمی که خاستگاهش برقراری 
اخالق در عرصه عمومی و در بافتی شــاکله مند از هویت بخشی نظری است، 
نیاز به برنامه هایی دارد که از سرچشمه ی معنا جاری گردد و به جان های غرق 
در تماشای آسمان، جلوس یابد و چه عظمتی باشکوه تر از واقعه ی عاشورا که 
ارواحی جاودانه در تمنای وصال بودند که در لوکیشن عشق، »سرها بریده دیدند، 

بی جرم و بی جنایت«.
صدا و سیما هرساله با موعدی همیشگی از جاودانگی های یاران حسینی، رخِت 
سیاه به تن کرده و با اعالم برنامه هایی چندگانه از شبکه ها و تحت پوشش ویژه 
برنامه هایی در راستای محرم، به صحنه می آید. اما به واقع، چه میزان از حقیقت 
قیام حسینی، پژواکی بایسته در ســیمای بینندگان می نهد؟ و چه زاویه ای عمق 
یافته از جوشش المتناهی این نهضِت همیشه زنده بر رخسار قاب رسانه ای چنین 

فراگیر می نشیند؟
همانا روح حکومتی که برآمده از باوری عاشورایی است، می بایست در کالبد 
رسانه اش جاری گردد و از این رو، علیرغم اقدامات مناسبی هم که صورت گرفته، 
باز هم نیاز به برنامه های ارزنده تری در جهت  نمایش این عظمت مقتدرانه هست. 
برنامه هایی با گســتره ی نگاهی به تابش نوری از قیامی عاشقانه و گفتگوهایی 

واکاوانه را از گیرنده ی خود تقاضا دارند.
مروری به برنامه های هرســاله ایام محرم، نشانه هایی آشنا از بخش هایی چون 
سریال های دینی، گفتگوهای مذهبی و پخش مراسم و مداحی است؛ برنامه هایی 
که بنا به موضوعیت این ایام مهم از عزاداری ســاالر شهیدان عالم، منطقی و از 
جنبه ی تاثیرگذاری بسیار حائز اهمیت اســت و برداشتی تصویری از حقیقت 
اتفاقاتی است که در هر گوشه از این دیار اسالمی برپاست. اما آن چه مهم است، 
رسیدن به زاویه هایی جدید از نگره ی اخالقی آن امام بزرگوار و اهل بیت و یاران 
جان برکف اش و تفسیر معانی رازهای قیامی چنین ماندگار در بستر تاریخ است. 
همچنین نمایش سریال هایی که در قامت استواری از داستان پردازی به الیه هایی 
عمق یافته از نقطه هایی ممتد از ایثار، جهاد، رشــادت و شهادت بپردازند، حائز 
اهمیت می باشد. بهره مندی از تلفیق تجربیات خبرگانی در عرصه ی دین و رسانه، 
استفاده ی اثرگذاری در ساخت آثاری محتوایی در خصوص رخدادی به شدت 

مانا در ذهن مخاطب خواهد داشت.

به راستی، قیام عاشورا چنان گسترده بوده و از عناصر دراماتیکی در اجرا بهره مند 
است که می توان شاهکارهای عظیمی را با استفاده از امکانات سینمایی بازسازی 
نمود؛ مساله ای که متاسفانه هم در سینمای ملی و هم در شبکه های تلویزیونی، 

استفاده ی وافر و درخوری از آن نگردیده است.
مروری اجمالی به مجموعه های مناسبتی پخش شده، گزینه های اندك شماری از 
ماندگاری آثار را به جا می گذارد که عمده ترین آن ها مربوط به ساخته های »داود 
میرباقری« است که اثری پُر مخاطب چون »مختارنامه« را در کارنامه داشته و 

نیز سریال »معصومیت از دست رفته« را در سال ١٣٨2 به آنتن فرستاده است.
اما از ماندگارترین سریال هایی که در واقع گشایش گر این راه بوده است، »شب 
دهم« کاری ارزنده از »حسن فتحی« می باشد که بر پایه ی قصه ی عاشقانه ای بنا 
گردیده و با نوع پرداختی صحیح به ذائقه ی دریافت مخاطب منتهی شده است. 
این سریال در هم زمانی محرم با نوروز سال ٨0 پخش گردید و از این رو، تلفیقی 

مناسب به شمار می آمد.
کارگردان دیگری که آثار زیادی را در این ایام ســاخته است، »محمد حسین 
لطیفی« بوده که با سریال »سفر سبز« در سال ٨١ آغاز نموده و در ادامه به ساخت 
سریال »وفا« در سال ٨5 رسید؛ ســریال هایی که محرم در آن به گوشه ای پس 
زمینه بدل شده و قصه هایی از افراد، مجموعه را هدایت می کردند. لطیفی همچنین 

سریال مناسبتی »صاحبدالن« را هم در کارنامه دارد.
در سال ٨6 این »ســامان مقدم« بود که با کوچ از ســینما به تلویزیون، سریال 
»پریدخت« را ساخت؛ اثری که با قرینه یابی نگاهی ایثارگرایانه از واقعه عاشورا 

با قیام شهادت طلبانه ی مردم ایران در سال 57 به پخش درآمد.
همچنین در سال ٨٨ ســریال »بانو« به کارگردانی »فرید سجادی حسینی« به 
دیدگان مردم در ایام محرم رســید. این سریال اشــتراکات زیادی در روایت با 

سریال »پریدخت« داشت.
دو کارگردان مطرح سینما در ســال های 90 و 9١ سریال هایی به نویسندگی 
مرحوم محلوجیان داشــته اند. میری »فرات« را کارگردانی کرده و در سال بعد، 
مهدی کرم پور سریال »یه تیکه زمین« را ســاخت. سریال هایی که با دستمایه 
قرار دادن اخالق معنوی در قیام حسینی به بازتابی امروزی از حوادث رسیدند. 
محلوجیان در سال 92 و این بار برای لطیفی، فیلمنامه ای در بستری از نگره ی 

عاشورا نوشت.
و البته سریال های دیگری که همچنان ادامه داشته و خواهد داشت. اما پرسش از 
بابت بافت متشکله از داستان های شکل گرفته در این مجموعه ها می باشد که چه 
نسبتی با یافته های برآمده از قیامی شهادت طلبانه دارد؟ آیا رسیدن به قصه ای 
شناور در سلول های درام که الزمه ی پرداخت فیلم نامه های سینمایی است، تا 

چه حد از ابعاد پیچیده و پُر محتوای عصرحسینی بهره مند است؟ 
ساخت سریال هایی که تنها به گوشه ای کمرنگ از عزاداری بسنده کرده و بر این 
مبنا به عنوانی مناسبتی رسیده است و سریال هایی که خیال، بال هایی نشسته در 
پرواِز تصویر بوده و حقیقت در کناره ای به نظاره نشسته است، توان دستیابی به 

راز خونین صحرای کربال را ندارد.
در ساخت آثار تلویزیونی، استفاده از ظرفیت های عاشورایی در بسط مفاهیم 
الهی و نمایش تطابق نگره های دینی با انقالب های مسلمین در سال های اخیر، 
بازتابی مناسب خواهد داشت. کاشت بذری از اندیشه ی واالی حسینی در خاطر 

قاب تلویزیون؛ 
پژواک دهنده ی نهضتی جوشان

تصویرعاشورادرقابسيما

مرتضی 
اسماعیل دوست
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پذیرای عاشقان تشنه جان، از نگاهی کارشناسانه 
برآمده که ثمره اش بســیار اثرگذارتر از بسیاری 

مجموعه های چند قسمتی است.
رسانه ای همچون تلویزیون با استفاده از ظرفیت 
فراگســتری از جذب مخاطب می تواند به نگاه 
هدفمنــدی از حیث آموزش دهــی در نظریه ی 
اخالق بینجامد. همانا پیمایش فطرتی خدامحور 
به ســوی غایت نشــانه ها، از کانال تلویزیون 
مسیری نزدیک تر خواهد داشت و این، مسئولیت 
خطیرعوامــل درگیر با ســاخت مجموعه های 

مناسبتی را حساس می نماید.
همانا کــه امروزه در عصــر ارتباطات جهانی، 
فرضیه ها بارور شده و بسط عقاید شکل می گیرد 
و با امتداد نگرش، تحرك نظریه ها در چارچوب 

تفکری جهانی، ایجاد می گردد.
 الزم به توضیح است، اگرچه زیرساخت های 
ارتباط که شــامل بخش ســخت افزاری 
است، قابل وارسی اســت، اما رسیدن به 
کمال ارتباطات یعنــی ذهنیاتی که منجر 
به فرهنــگ گــردد، از پیچیدگی هایی 
برخوردار بوده که روند دستیابی به آن 
نظام های مختلفی را شامل می شود، 
چنان که حضور وسایل ارتباطی برای 
جامعه می تواند هم بســان آزادی 
روح باشد و یا اســارت را برای 
پیکر آدمی به دنبال داشته باشد. 
رسالت دســتگاه های ارتباط 
دهنده ی مدرن که اکنون هویتی 
همچون رسانه دارند، شکل 
دهنده ی ظرفیتی از بســتر 
آگاهی است تا در نهایت 
هم صدایی، به سوی الفتی 

همه گیر سوق یابیم. 
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 به راســتی، تلویزیون تــراز جمهوري اســالمي چگونه باید 
باشد؟ این سؤالي است که شاید عمري به درازاي انقالب دارد 
و از ابتداي انقالب نیز بارها و بارها مطرح شــده است و از آن 
نتیجه هاي متفاوتي گرفته شــده و تعاریف مختلفي منتج گشته 
اســت. قدم اول، باید ببینیم درصورت عدم وجود شــیئ، چه 
ثلمه اي به حوزه تأثیرش وارد مي گردد. در رابطه با صدا و سیماي ایران، شاید قضاوت 
کلي، کمي دور از انصاف باشــد، به دلیل این نکته که این سازمان عریض و طویل، هم 
اکنون شامل بیش از ١00 شبکه تلویزیوني و رادیویي است  و بسیاري از این شبکه ها 
مشغول پخش 2٤ ســاعته برنامه هایشان هستند؛ پس قاعدتًا باید در قدم اول، خود را 
محدود به برهه اي زماني یا موضوع خاص از کارکردهاي این قول عظیم رسانه اي نمود 
و در قدم بعد، باید دید که صدا وسیما چگونه باید باشد و اکنون چگونه است؟!  هر چند 

که چینش بعضي از قرینه ها در کنار هم، خود گویاي بســیاري از مسائل خواهد بود؛ 
مسائلي از قبیل اقبال وســیع مردم از شبکه های ماهواره ای، نفوذ سریال هاي ترکیه اي 
وکره اي در بین گروهی از مردم، استقبال از شبکه ویدئویي خانگي و رونق گرفتن دور 
از تصور آن، روی آوردن مردم به شــبکه هاي خبري بیگانه و کسب خبر از شبکه هاي 
اجتماعي و... ؛  هرچند که ما در اینجا قصد سیاه نمایي نداریم، اما نقد منصفانه عملکرد 
وترســیم راه فرارو را وظیفه خود مي دانیم تا کمکي هر چند اندك به رسانه ملي باشد؛ 
البته ده سال دوران تصدی گری ریاست آقای ضرغامی با هجوم همه جانبه نسل دوم 
رسانه های فارســی زبان ماهواره ای از یک سو، و توســعه سرسام آور رسانه های 
دیجیتال نوین و شبکه های مجازی از ســویي دیگر مصادف شد و این مهم به سختی 
های کار رسانه ملی در این ایام افزود؛ هرچند در »ســند افق رسانه« صدا و سیما به 
عنوان تهدیدی برای رســانه ملی، بروز و ظهور رسانه های رقابتی و خروج از فضای 

تلویزیوِن صاحب ایدئولوژي
»بهبهانهانتصابرئيسجدیدسازمانصداوسيمايجمهورياسالميایران؛آقایدکترسرافراز«

حدوداً يک دهه پيش، عزت اهلل ضرغامی با سوابقی چون معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد )در دوران وزارت علی الريجانی و مصطفی ميرسليم( و سپس معاونت صدا 
و سيما در امور استان ها و امور مجلس با حکم مقام معظم رهبری به رياست سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران منصوب شد. هرچند آمار و ارقام و گزارش های 
کّمی عملکرد اين مدير فرهنگی، حاکی از موفقيت نسبی ايشان در سکان داری  اين ســازمان دارد؛ اما در اين مجال بر آنيم تا  نگاه متمرکزی بر تکاليف زمين مانده و نيز 

اولويت های پيش روِی رئيس جديد سازمان صدا و سيما با محوريت فکری رهبری معظم انقالب بيافکنيم.

سیدعلی حسینی
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انحصاری و ورود به فضای رقابتی پیش بینی شده بود؛ 
اما چه بســا کمتر کارشناسی تصور می کرد که فضای 
ُکند اینترنتی، به یکباره و با این سرعت و هم دوش با 
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان به حریفی جدی 

برای رسانه ملی تبدیل شوند. 
در مقام بازخوانی و اولویت بخشــی به چشــم انداز 
ســازمان صدا وســیما، بهترین تعبیر از رسانه ملي و 
تبیین جایــگاه آن را مقام معظــم رهبري)مدظله( به 
کار بردند؛ ایشان در حکم صادره براي آقاي مهندس 
ضرغامي در دور دوم فعالیتشان و نیز در حکم آقاي 
دکتر سرافزار)رئیس فعلی صدا وسیما(، این مجموعه 

را به مثابه دانشــگاه تعریف نمودند؛ اصواًل وقتي  لفظ 
دانشــگاه براي یک نهاد به کار مــي رود، وظیفه آن 
هدایــت، تربیت وآموزش در ســطح مخاطبان خود 
مي باشــد، به طوري که ایشــان در عبارتي دیگر در 
متن حکم آقاي دکتر ســرافزار، وظیفه صدا وسیما را 
»هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه« 
تعریف مي کنند. نکته بارز این تعابیر، نگاه استراتژیک 
معظم له به این سازمان مي باشــد، نگاهي که مبانی و 
اصول کار این رسانه را به روشــني بیان مي کند و از 
ابتالء به آفت روشــنفکرزدگي و بي خاصیتي بر حذر 
مي دارد؛ مسأله اي که متأسفانه در چند سال اخیر به 

شــدت گریبانگیر این سازمان شده است و عماًل هیچ 
نوع عملکرد هدف مندی  در مواجهه و پرهیز از آن دیده 
نمي شود؛ و البته، اگر گاهي فوران هایي از درون این 
سازمان مشاهده مي گردد، به جرئت مي توان گفت که 
بر اساس یک برنامه ریزي قبلي و مدون نبوده، بلکه 
مبتني بر خالقیت تعــدادي از نیروهاي متخصص و 

متعهد موجود در این سازمان است. 
مهمترین نکته در نگاه مدیران ارشــد این سازمان، قطعًا 
باید این باشــد که هرگز از دین دار بودن خود خجالت 
نکشند و مهمتر از آن، از منش دیني در حوزه عملکردي با 
شعارهاي پوچي از قبیل بي طرفي که عمومًا در فضاهایي 
روشنفکر  زده به آن مبتال هستیم،  هیچ گاه دست برندارند.  
این سازمان بعد از رشد سریع خود در چند سال گذشته 
از لحاظ کّمي و به وجود آمدن شبکه هاي بسیار مختلف 
و متنوع وگاهًا موازي از دیدگاه وظیفه تخصصي، اکنون 
احتیاج به حرکتي انقالبي و عملکردي جهادي در حوزه 
کیفیت تولیدات خود دارد؛ تولیداتي که اصواًل با روح و 
نگاه این انقالب سازگاري بیشتري داشته و خالقیت در 
آثار آن مشاهده شود؛ گام نخست در این زمینه به طور قطع 
تبیین یک استراتژي مشخص خواهد بود، استراتژي مبتني 
بر یک ایدئولوژي انقالبي؛ ایدئولوژي که جهت حرکت را 
براي این رسانه مشخص کند و عماًل خوراك مناسبي براي 
مخاطب خود داشته باشد. وقتي نگاه ما به رسانه مانند نگاه 
به دانشگاه شد، اولین ملزوم آن، هدایت سازماندهي شده 
مخاطب بر اساس نگاهي تربیتي است که رسالتي درخور، 
براي خود در قبال مخاطبش مي بیند و بدان پایبند است؛ 
رسالتي که مخاطب را از یک بودن به یک شدن، آن هم 
در یک مسیر متعالي رهنمون مي شود و این ملحم از این 
موضوع است که اصواًل دین خود شریعت است، چراکه 
شریعت به معني راه است و رسالتي که بسیاري از علما 
براي دین تبیین مي کنند، نشان دادن راه و هدایت در مسیر 
رشد است؛ بر این اساس است که رسانه هم راستا با دین و 
به عنوان ابزار آن باید حرکت کند و بر این اساس است که 
مقام معظم رهبري)مدظله( تعبیر دانشگاه را از رسانه ملي 
دارند و تأکید مؤکد حضرت آقا درگسترش سبک زندگي 
اسالمي ایراني در حکم جناب آقاي سرافراز، خود مؤید 
این موضوع است؛ چرا که بالشک، بدون تأسي به سبک 
زندگي اسالمي ایراني که در تضاد و تقابل کامل با سبک 
زندگي منتج از مدرنیته است، عماًل به هیچ عنوان نمي توان 
صحبت از  یک صیرورت و رشد وتعالي که الزمه جامعه 
دیني اســت میان آورد؛ به همین سبب رهبری معظم با 
عبارت »سازمان صدا و سیما با مأموریت خطیر »هدایت 
و مدیریت فرهنگ و افکار عمومــی جامعه« به مثابه 
دانشگاه عمومی با تکیه بر فعالیت ها و برنامه های حرفه ای 
پیشرفته و عمیق رسانه ای، وظیفه گسترش دین و اخالق 
و امید و آگاهی و ترویج سبک زندگی اسالمی- ایرانی در 
میان آحاد مّلت را بر عهده دارد«، ترویج سبک زندگي 
اســالمي ایراني را در میان آحاد ملت یکي از وظایف 

سازمان در آینده برمي شمارد.
شــاید مدیریت بر مجموعه رســانه اي عظیمي مانند 
ســازمان صدا وسیماي جمهوري اســالمي ایران در 
هر کشــوري جز ایران این مقدار مشکل نباشد. رادیو 
وتلویزیون، زاییده عصر تکنیک و زاییده تفکر مدرن 
هستند؛ در این تفکر براي آن ذات و ماهیتي جز غفلت 

تعریف نشده؛ و اصواًل ماهیتي جز آن براي این رسانه ها 
نمي نشناسند؛ چون تمدن تکنولوژیک،  انسان را غافل 
مي پسندد و بر همین اساس، رسانه  را جز براي ایجاد 
غفلت نساخته است؛ وقتي به منابع کالسیک در زمینه 
آشــنایي با رادیو تلویزیون  مراجعــه مي کنیم، براي 
تلویزیون و رادیو جز وظیفه آموزش، سرگرمي و اطالع 
رســاني، وظیفه دیگري تعریف نمي کنند؛ بلکه، در آن 
دیدگاه انسان را آموزش مي دهند تا شهروند مطیع تري 
براي این تمدن باشد و انقیاد بیشتري به بت هاي آن پیدا 
کند؛ تلویزیون و رادیو او را ســرگرم مي کنند تا هرگز 
فرصت فکر کردن به این نکته که چگونه باید باشد را 
پیدا نکند. حال با این پیش فرض ها، قاعدتًا استفاده از 
این ابزارها در کشوري که بر خالف کشورهاي مذکور، 
هیچ گاه نگاه اومانیستي بر آن نه تنها حاکم نبوده، بلکه 
با نگاه تئوریستي مواجه است و مردمان خود را هرچه 
متعالي تر مي پسندد، بسیار دشوار مي نمایاند و هیچ گاه 
نمي توان صرفًا نگاه ظرف گونه به این  ابزار داشت که 
هر مظروفي را در خود بپذیــرد؛ و مدیریت بر چنین 
دســتگاه عظیمي از ظرافت هاي خاصــي برخوردار 
اســت؛ خصوصًا که ولي امر آن کشور، آگاهي بخشي 
در زمینه معرفت دیني و ابتهــاج معنوي را از وظایف 

این رسانه بداند.
»مسئولیت تاریخی رسانه مّلی در مقطع کنونی، حفظ و 
ارتقای استقالل فرهنگی و هویت انقالب ایران اسالمی 
است. عزم مّلی و ابتهاج معنوی و نشاط انقالبی آحاد 
جامعه در مسیر اهداف بلند نظام اسالمی، در گرو آگاهی 
و معرفت عمیق و گسترده ی عمومی و نیازمند پیوند با 
سرچشمه های تولید فکر ناب دینی و خیل دلبستگان 
فرهیخته و پرانگیزه ی انقالب اسالمی است.«)بخشی از 

متن حکم ریاست دکتر سرافزار(
ظرافت هایي که شاید در نگاه نخست، انسان را دچار 
یک نوع نگاه پارادکســیکال مي گردانــد که آیا انجام 
این وظایف خطیر محوله با توجه به ماهیت رســانه اي 
مانند تلویزیون و رادیو  امکان پذیر و شدني هست؟ در 
ضرورت امتثال و اطاعت از اوامر رهبر معظم انقالب، 
همین نکته بس که این کشور به عنوان یگانه مکان وآمال 
و آرزوي عدالت خواهان جهــان در همه زمینه ها باید 
الگویي جدید ارائه دهد و اصواًل به ذهن خطور کردن 
این موضوع که انجام این رسالت ها نشدني است، خود 

گناهي بسیار بزرگ محسوب می شود.
همانطورکه ذکر شد، در این که سازمان صدا وسیماي 
جمهوري اسالمي در ٣5 سال گذشــته توانسته یک 
وجهه ایدئولوژیک از خود تعریف کرده و ارائه دهد که 
الیق عنوان تربیون نظام مقدس جمهوري اسالمي بوده 
باشد یا نه، خود محل تأمل و صحبت هاي فراواني است؛ 
اما از این پس و در شماره هاي آتي به تحلیل کامل این 
موضوع درزمینه هاي مختلف از جمله کودکان، خانواده، 
جوان، سریال سازي، اخبار، تبلیغات، انیمیشن، مستند، 
آموزش حوزه هاي بین الملل و یا نوع عملکرد مناسبتی 
سازمان صدا وسیما در شبکه هاي بین المللي خواهیم 
پرداخت؛ به امید آن روزی که سیل محصوالت رسانه 
ملی، مخاطب بومی خود را اغنــاء و ارضا نماید و نیز 
بتوانیم سهم قابل توجهی از نیاز رسانه ای جهان اسالم 

را تأمین و ارائه نماییم. 
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این یادداشــت، نگاهی کوتاه اما عمیق به جریان تاثیرگذار 
رســانه در جهت گیــری تفکــر مخاطب بــوده و نقدی 
ساختارگرایانه به آسیب شناســی تغذیه ی مسمومی است 
که گاهًا به شکل های مختلف رسانه ای به عرضه درمی آید. 
انواع رسانه های دیداری و شنیداری که پاالیشی هدف مند 
در جهت جذب مخاطب جوان و در راســتای رســیدن به مقاصد شوم فرهنگی و 
سیاسی خود دارند. رسانه هایی که گاه دوربین هدف یاب خود را از دریچه ای دور 
از این سرزمین اســالمی به جریان می اندازند تا شکارگاهی از اراده ی مردمان آن 

دیار از آن خود سازند.
این نوشته بر حسب حرفه ی اصلی نگارنده، بیشتر معطوف به نقدنویسی فیلم می-

باشــد که البته، قابل انتقال به دیگر روش های ارتباطی از طریق رسانه با مخاطبین 
آن می باشــد. از طرفی، نگاهی آموزشی را در راستای رســیدن به نگارش متنی 
مبتنی بر رسالتی آگاهی بخش و همراه با وجدانی صادق برای عالقمندانی دارد که 
اندیشه ای در سر و ذوقی در نگارش دارند، تا فتح بابی باشد از حرکتی که می تواند 
روشن گر خطوط نهفته در اثر باشد. در این خطوط، به نکات مهمی که بیشتر، نقدی 
درون گفتمانی از معضالت نگارش است، اشاره می گردد؛ معضالتی که از سایت های 

مختلف و حتی آثار مکتوب را در برمی گیرد.
اشاره به فرم و زیبایی واژه ها در برابر ادبیاتی بدون قوام و حتی بعضًا با غلطی امالیی 
که در این ســال ها در فضاهایی دیگر، حتی به فست فود نویســی نیز رسیده است، 
نیاز به تاملی مجدد دارد تا به دور از واژگانی بی منطق و ادبیاتی ســخیف، حتی به 
آثار ضعیف هنری نگریسته شود. اتکاء به ادبیات غنی پارسی و دور شدن از شیوع 
ادبیات ابداعی، می تواند روشنایی نیکو قلمداد شده و پایبندی به اخالقی شایسته 
در نظردهی، در سایه ی رجوع به مذهب مقدس اســالمی وفرهنگ پایدار ایرانی 
رخ می دهد. همچنین، رســیدن به جایگاه قضاوِت آثار و اعالم عمومی دیدگاهی 
که نظرگاه عده ای را تغییر می دهد، نیاز به کســب دانش و فهم ســینمایی داشته و 
رشته های دیگری از قبیل جامعه شناسی، روانشناســی، فلسفه و علوم سیاسی را 

درگیر خواهد کرد.
دالیلی از منطق درام تا مفاهیم ارزشــمندی که در اثر مورد نقد، نیاز به کاوش دارد 
و منتقد آگاه می بایســت به این الیه های پنهان دست یافته و مخاطبین را با دالیلی 

قانع کننده همراه خود سازد.
بروز انواع دشنام نویسی هایی که در زیر ملغمه ی به اصطالح پُست مدرنیستی و با 
ژست روشنفکرانه و خط مشی ای جعلی به نام »آزادی بیان« در هر سایت و محفل 
ادبی و هنری به وفور یافت می شود، بحرانی است که لزوم توجه بیشتر افراد مرتبط 

با فرهنگ و هنر را در پی خواهد داشت.
رسالت هنرمند آگاه در نشر هر گونه اثر، اعم از داستان و شعر و تصویرسازی فیلم، 
ساخت دنیایی اســت که مخاطب را همچون خلسه ای با شکوه به مکاشفه کشاند و 
منتقد آگاه نیز با تفهیم این نگاه و با خطوطی دلنشــین، لذت درك اثر را با آراستن 

واژه هایی از پس سطور به درون توجه ی مخاطب می رساند. 
همانا که نوع نوشتار، منعکس کننده ی اندوخته فکری و زیبایی شناسی رفتاری 
و عوالم وجودی نویســنده بوده و اگر با این زاویه به موضوع بنگریم، در واقع 
تراوش نظرگاه آفریننده را در هر اثری اعم از ســاخت فیلم، ســرودن شــعر، 
خواندن ترانه و حتی تبدیل قطعه ای چوبی به تزئین را می بایســت در این راستا 
ردیابی نمود و حتمًا نوشــتن نقد برای فیلم هایی موثر نیــز می تواند به مثابه ی 
اثری مجزا و پدیده ای قابل بسط به رهیافت تامل خواننده به شمار آید. وصال 
ثمره ی فوق، به دور از رابطه عرضــه و تقاضایی بازار در جامعه ی مصرف زده 
و به دست آوردن دل مخاطب بی هویتی اســت که آنقدر در سال های گذار، به 
ذائقه اش انواع آثار مبتذل و صداهای رپ خوان و نمایش های بی ارزش فرهنگی 

و سریال های آبکی! چند صد قسمتی ماهواره ای داده اند که از ظرفیت دریافت 
هرگونه زیبایی اثر به دور مانده است. 

نقد فیلم، به مانند هر آفرینش دیگر ادبی و هنــری، نه یک کاالی یک بارمصرف 
که اثری قابل مراجعه بوده که اگر هم به لحــاظ فرمی به صورتی زیبا درآمده و هم 
به ظرافتی عمیق در تفهیم معنایی اثر درآید، می تواند شــاهکاری به سرشِت نشان 
گیرنده قلمداد گردد که حتی با گذشِت زمانی از فراموشی فیلم، طراوت قلِم نوشتار 

در گنجینه ی خاطرات مخاطبی اصیل محفوظ خواهد ماند.
وظیفه نقدنویس، جدا از تحلیل و عریان ســازی جزئیاِت پنهــان فیلم و رویکرد 
فیلم ســاز، کمک به تجویز نگاهی شــاعرانه تر و دیدگاهی فراخ تر به پدیده های 

ارزشمندی است که قابلیت و ارزش توجه دارند.
انواع رسانه های دیداری و شنیداری می بایســت در جهت هوشیارسازی ذهن 
خفته ی آن گروه از مخاطبینی قرار گیرد که گم گشته از اصالت وجوداند و حال، 
باید بتوان از پشت واژگاِن به کرســی نشسته و یا صوتی انسان ساز و یا تصویری 
اشراقی، پلکانی ســاخت برای قدمگاه فکری آنان به سمت حرمت سرای مذهبی 
ماندگار از اســالم حقیقت گوی، تا جوانانی نورســیده، تبلوِر حضور را نه نزد 
تحفه های بازاری شیطان صفت، بلکه در راستای تحقق فکری یابند که ریشه در 

همین دیار دارد. 

رسالت آگاهی بخش رسانه
یادداشتیجهتتاثيربازخوردرسانهدرتفكرمخاطبباتمرکزبهجریاننقدنویسی

مرتضی 
اسماعیل دوست
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معراجی هــا ، تکيــه بــر 
ميراث اخراجی ها!؟

دومیــن اثــر تلویزیونی 
مسعود ده نمکی برای پخش 
در رسانه ی ملی، مثل اولین 

کارگردان ارزشی کشورمان اثر تلویزیونی این 
در قالب یک سریال جای گرفت. این اثر سریال 
»معراجی ها« نام داشت که با موضوع دفاع مقدس 
و در قالب طنز ارائه گردید. به طور مشخص در 
ساخت آثار مســعود ده نمکی، بیان پیام و شرح 
مطلب در قالب طنز و به شیوه ی طنز، جایگاهی 
خاص و همیشگی دارد و این رویه ی طنز مدارانه 
در آثــار وی تا به امروز تغییــری به خود ندیده 
است. ده نمکی در ســریال اول خود با نام »دارا 
و ندار« با مضمونــی اجتماعی در ایام تعطیالت 
عید نوروز ســال ١٣٨9 از آنتن شبکه ی تهران 
میهمان مخاطبان شد و با نگاهی از دریچه ی طنز 
به پدیده ی اختــالف طبقاتی در جامعه و حضور 
فقر در الیه های پایین آن اشاره کرد. »دارا و ندار« 

خوب یا بد گذشــت، اما تجربیات ساخت 
و پخش یک ســریال تلویزیونی 

برای تولید آثار بعدی، رفیق 
راه مسعود شد. ده نمکی 

در دومیــن تجربه ی 
تلویزیونــی خود 

بعد از گذشت حدود پنج ســال به رسانه ی ملی 
بازگشت و سریال »معراجی ها« را با محوریت 
جنگ و نمایش خصوصیات رزمندگان و شهیدان 
دفاع مقــدس و با موضوع واکنش های اقشــار 

مختلف جامعه ی امروز مــا، به خصوص 
قشر دانشگاهی کشورمان در مواجهه 

با یادگارهای جنگ ســاخت. این 
ســریال بر پایه ی فیلم سینمایی، 

ولی بــا داســتانی متفاوت از 
آن چه که در جشنواره ی فیلم 

فجر و سینما به عنوان فیلم 
»معراجی هــا« عرضه 

شد، به جعبه ی جادو 
راه یافــت و روی 
آنتن شبکه ١ سیما 
رفت. هرچند که 
در ابتدا ســریال 
 » جی ها ا معر «

ساخته شده بود و بعد فیلم »معراجی ها« به عنوان 
برشی از آن به سینماها آمد، اما در پایان، سریال 
ادامه ای شد بر فیلم. آن چه که ساخت این اثر را 
بسیار تحت تأثیر قرار 

معراجی ها ، تکیه بر میراث اخراجی ها!؟
نگاهیبهآثارگذشتهیمسعوددهنمكیو

نقدجدیدترینسریالتلویزیونیاینکارگردانباعنوان»معراجیها«

دلنوشته:
اگربهواسطهیفيلمهای»اخراجیها1و2«و»رسوایی«خاطراتخوبیازمسعوددهنمكیدرذهنمجارینبودواورابهعنوانیککارگردانمتفاوت
درعرصهیجنگودفاعمقدسنمیشناختماینمطلبرانمینوشــتم.ادعاییندارم،امانوشتمچوندوستشدارموبهعنوانیکیادگارجنگکه
دغدغهیدینوانقالبوعزتکشوررادارد،برایاواحترامقائلهســتم.میگویم،چراکهدرمحفلیازروحانیبزرگواریشنيدمکهفرمودند:»بعد
ازوصولنتيجهیبددرهرکاریدوستتوبهتومیگوید:منقبلشبهتوگفتم،امادشــمنتوبهتومیگویدمیخواستمبهتوبگویم!«وحال،چون

مسعوددهنمكیرادوستدارم،بهاومیگویم.

منصور
شفیعی پور
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داد، بروز حادثه ی انفجار در محل فیلم برداری و جان باختن پنج نفر از عوامل 
آن بود. جواد شریفی راد )مدیر جلوه های ویژه(، علی اکبر رنجبر)دستیار جواد 
شریفی(، رضا فرجی، جمشید احسانی فر و مهدی مرادی نژاد، افرادی بودند که 
در این انفجار جان خویش را از دست دادند. در هنگام پخش اما این سریال در 
سطح جامعه و در میان قشــرهای مختلف مردم واکنش های مثبت و منفی و در 
نوع خود جالبی را با خود به همراه داشت و موافقین و مخالفین این اثر تلویزیونی 
حرف های زیادی برای گفتن داشــتند. در این مطلب سعی بر آن است پس از 
نگاهی به آثار قبلی مسعود ده نمکی و مشخص کردن شیوه ی کار او در آن آثار، 
به نقد و بررسی سریال »معراجی ها« پرداخته و گوشه هایی از نظرات موافقین 

و مخالفین این سریال را نیز بیان کنیم.

اخراجی ها
مســعود ده نمکی در ســال ١٣٨5، اولین فیلم بلند ســینمایی خود را با 
موضوع جنگ و دفاع مقدس و با نگاهی متفاوت به آدم های حاضر در آن 
با نام »اخراجی ها« ساخت. او قبل از ســاخت این فیلم چهره ای شناخته 
شــده بود، چرا که به دلیل ســابقه ی فعالیت های مطبوعاتی، ده نمکی در 
هفته نامه های شلمچه، فکه، یالثارات الحسین و جبهه و همین طور ساخت 
آثار مســتندی مثل »فقر و فحشا« یا »کدام اســتقالل کدام پیروزی« که 
با اســتقبال خوبی هم از ســوی مردم روبرو شــده بود، تقریبًا همه او را 
می شناختند و البته حساســیت ها روی حضور او در سینما هم بیش تر از 
بقیه بود. همه می خواســتند ببینند »اخراجی ها«ی ده نمکی چه نوع فیلمی 
است. در میان واکنش قشرهای مختلف، اهالی ســینما متفاوت تر از بقیه 
بودند. عده ای از اهالی سینما از جانب حق و انصاف منتظر ماندند تا فیلم 
نمایش داده شــود و بعد ابراز نظر کنند. اما عده ای ندیده و نشــنیده، فقط 
فیلم و کارگردانش را کوبیدند و پیش قضاوت هــای آن ها در مورد فیلم، 
آن هم به دلیل فعالیت های مورد اشــاره ی گذشــته ی ده نمکی کم نبود و 
معلوم بود به واســطه ی حضور ده نمکی در جمع اهالی سینما و فیلم سازان 
کمی دلخورند. »اخراجی ها« به عنوان ســکوی پرش ده نمکی در سینمای 
ایران، اولین بار در جشــنواره ی فیلم فجر سال ٨5 به نمایش درآمد و در 
نوروز ٨6 نیز به نوبت اکران سینماها رســید. در جشنواره فجر، منتقدین 
و اهالی سینما  استقبال خوشــایندی از فیلم نکردند، ولی جایزه ی بهترین 
فیلم از دیدگاه تماشــاگران به »اخراجی ها« تعلق گرفت و مشــخص شد 
فیلم با تماشاگران ارتباط خوبی برقرار کرده است. اوج این ارتباط خوب 
در هنگام اکران فیلم در ســینماها بود که ســانس های پخش تا نیمه شب 
به نمایش »اخراجی ها« اختصاص داشــت و فیلم، رکورد فتح گیشــه را 
شکست.  اما چرا »اخراجی ها« مورد اســتقبال عمومی قرارگرفت؟ بنده 
به شــخصه معتقدم »اخراجی ها« عالی بود؛ و البتــه اتفاقی و تصادفی هم 
عالی نبود، بلکه با فکر و اندیشــه و از روی حســاب و کتاب عالی بود؛ 
عالی بود از هر حیث؛ چــه به لحاظ فیلم نامه، چه بــه لحاظ کارگردانی، 
چه به لحاظ بازی بازیگران، چه به لحاظ طنز و شــوخی هایی که در خود 
داشت و چه از هر لحاظ دیگری عالی بود. فیلم عالی بود، چرا که نگاهی 
واقع بینانه به آدم هایی داشــت که در جنگ حضور داشــتند؛ آدم هایی که 
مثل بســیاری از فیلم های جنگی قبلی، فرشــته نبودند و فقط انسان هایی 
عادی بودند که یا از سر عشق و عالقه برای حفظ وطن، انقالب و ناموس 
کشــور در مقابل تجاوز دشمن و یا از سر اجبار، پایشــان به جبهه ها باز 
شــده بود. در جبهه ی نمایش داده شده در »اخراجی ها« دانشجو، خیاط، 
کشــاورز، مهندس، آهنگر، بیکار و عاّلف، بقال، دکتر، مطرب، ســرهنگ 
جانباز ارتش، معتاد تازه از حبس آزاد شــده، روحانی، بسیجی، ریاکار 
و حتی زورگیر محله و غیره و غیــره همه و همه بودند. در »اخراجی ها« 
آن ها که دوست داشتند در جبهه باشــند، آدم هایی بودند که تمرین فرشته 
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شــدن می کردند، اما آن ها که دوست نداشتند 
در جبهه باشند و از ســر اجبار و به هر دلیلی 
آنجا بودند، به مرور اتفاقاتی برایشــان افتاد 
که تحت تأثیر قــرار گرفتند و از درون، تغییر 
کردند و دلشان هوای فرشــته شدن کرد. این 
تأثیر، همان بخش اثرگــذار جبهه های جنگ 
بود که آدم ها را از هر قشر و قماشی که بودند 
در درون خود ذوب می کــرد و تغییر می داد و 
به سوی خالص شــدن و فرشته شدن رهنمون 
می کرد. این ویژگی اثرگذار جبهه های جنگ 
را نه این که من به عنوان نویسنده ی مطلب که 
٣0 ســال بیش تر ندارم بگویم، بلکه بسیاری 
از رزمندگان جنگ و یادگاران هشــت سال 
دفاع مقدس بــه این ویژگی اذعــان دارند؛ 
نشــان دادن آدم های عادی و اقشار مختلف 
جامعه در قالب طنزی بــا مفهوم و با معنی که 
به دور از هرگونه بزرگ نمایی و غلو و اغراق 
فقط خودشان بودند و مثل خیلی از فیلم های 
جنگی قبلــی، اَبَر قهرمــان همه فن حریفی که 
همه ی دشــمنان بعثی را هالك می کند نبودند، 
باعث شــد تا مخاطبین با فیلم ارتباط برقرار 
کننــد. همین نمایش صادقانــه ی آدم بودن و 
تمرین فرشــته شدن توســط آدم های حاضر 
در جنگ، وجه تمایز اخراجی ها بود نســبت 
به خیلی از آثــار جنگی قبلی! ایــن تمرین 
نتیجه اش آن جایی مشــخص می شود که مجید 
ســوزوکی - قهرمان فیلم- به جای برگشتن 
به خانه و تالش برای ازدواج با معشوقه اش، 
در جبهه می ماند و به وقت عملیات، داوطلب 
باز کردن میدان مین با اهدای جانش می شود 
تا نشــان دهد او هم می تواند خوب باشد و به 
قول رفیقش، »... به ریش نیســت، به ریشــه 
اســت.« اما در عین این تــالش برای خوب 
بودن، باز هم رگه های تغییرناپذیر گذشته اش 
وجــود دارد؛ این رگه ها آن هنــگام که برای 
تانک دشمن شمشــیر )قمه( می کشد و به آن 
فحش و ناســزا می دهد و یا لحظه ی شهادتش 
که می خواهد به بایرام فُحش و ناســزا بگوید، 
اما فرمانده جلوی دهانش را می گیرد، خود را 
نمایان می کند. این رفتارها در وجود آدم های 
فیلم نشــان از آن کالم معروف دارد که: »ما 
آدم ها همه خاکستری هستیم؛ نه فرشته ایم که 
سفید باشیم و نه شیطانیم که سیاه باشیم. بلکه 
ما خاکستری هســتیم، گاهی به سوی شیطان 
شدن می رویم و خاکستری پر رنگ می شویم 
و گاهی به ســوی فرشــته شــدن می رویم و 
خاکســتری کمرنگ.« به اعتقــاد من، همین 
نمایش حقیقی و صادقانه آدم های خاکستری 
جنگ که به دور از هرگونه بزرگ نمایی و غلو 
و اغراق به سوی سفید شدن در حرکت بودند 

و در این حرکت از وطن و انقالب و ناموسشان 
دفاع می کردند، عامــل همزاد پنداری مردم با 
فیلم »اخراجی ها« و موفقیت آن در بسیاری 
از عرصه ها بــود. از جلوه های ویژه ی خوب 
فیلم هم نباید گذشــت، بــه خصوص نمایش 
صحنه ی هجوم تانک دشــمن به بیمارســتان 
صحرایی و رد شــدن از روی پیکر رزمندگان 
نیمه جان و نشان دادن گوشه ای از مظلومیت 

شهداء، عالی بود.

اخراجی ها 2
مســعود ده نمکی دومیــن فیلم بلنــد خود با 
نام»اخراجی ها 2« را در سال ١٣٨7 ساخت. 
فیلم ادامه ی »اخراجی های ١« بود، اما این بار 
به موضوع آزادگان ایرانی در بند رژیم عراق 
می پرداخــت. فیلم با صحنه ی اســیر شــدن 
شــخصیت های اصلــی فیلم آغاز شــد. این 
صحنه ی ابتدای فیلم با اســتفاده از جلوه های 
ویژه ی منحصر به فردش بسیار عالی و حقیقی 
از کار درآمد و از دیدگاه نویسنده، صحنه ای 
است که رقیب آثار برجسته ی جنگی سینمای 
جهان بــه لحاظ جلوه های ویژه اســت. خط 
داســتان در ادامه ی راه »اخراجی ها« نمایش 
آدم های خاکستری جنگ بود؛ آدم هایی که در 
هنگام های سخت به ســمت سیاهی می روند، 
ولی باز بر می گردند و به ســوی سفیدی قدم 
بر می دارند و در این میان نیز، بودند آدم هایی 
که در ســمت ســیاهی ماندند. فیلم، نمایشی 
صادقانــه و دور از اغراق و غلــو درباره ی 
آدم هایی که در مقابل سختی ها و شکنجه های 
اســارت را تاب نیاورده، به تصویرکشیده و 
آن ها که این شــکنجه ها و سختی های اسارت 
را به عشق وطن و انقالب و ناموسشان تحمل 
می کردنــد را درك نمــی کردند. بــه مانند 
»اخراجی ها ١« ، و البته به واســطه ی تکرار 
نمایش صادقانه رفتارهــای آدم ها در فیلم و 
به دلیل خاطره ی خوب مردم از اخراجی های 
١ ، تماشــاگران با »اخراجی هــا2« ارتباط 
خوبی برقرار کرده و فیلم با استقبال خوبی از 
سوی مردم مواجه شــد، اما باز هم چنگی به 
دل منتقدین نزد و نظــر آن ها را به خود جلب 
نکرد. به شــخصه معتقدم فیلم خوب بود، اما 
عالی نبود. این عالی نبودن از آن جهت است 
که طنز »اخراجی ها 2« بــا طنز »اخراجی ها 
١« مقداری تفاوت داشت. در اخراجی ها 2 ، 
نوع طنز صحنه های مربــوط به بازی فوتبال 
در اردوگاه و یــا صحنه هــای حضور جواد 
رضویان )پســرخاله ی مجید ســوزوکی( در 
هواپیما و فرودگاه بغداد و یا یکی دو صحنه ی 
دیگر، جزء دســته ی طنز لوده بود و من را یاد 



72

ون
زی

وی
تل

فیلم های در ظاهر طنزنمایی می انداخت که مثل نُقل و نبات در کشورمان 
تولید می شدند و می شــوند و هیچ مضمون و هدف و پیام و دستاوردی در 
فیلم نامــه ی خود ندارند و با تکیه بر بــازی بازیگران و لوده کردن آن ها، 
فقط به دنبال فتح گیشه هستند. شــکنجه ها و سختی هایی هم که آزادگان 
در فیلم تحمل می کنند، خیلی شــبیه به آنچه که بــر آزادگان ما در عراق 
گذشــته بود، نبود. اما منصفانه باید بگویم که فیلم در رساندن پیامش که 
همانا اســتوار ماندن در عشــق به انقالب و وطن و ناموس کشور و حفظ 
آن ها در قلب دشمن، حتی به قیمت تحمل شــکنجه و اهدای جان، عالی 
بود. با این اوصاف، »اخراجی ها 2« رکورد فروش ٨.5 میلیارد تومانی را 
از خود به جا گذاشت و در صدر جدول فتح گیشه ی سینمای ایران ایستاد.

سريال »دارا و ندار«
اولین ســریال تلویزیونی ساخته ی مســعود ده نمکی با نام »دارا و ندار« 
با مضمونــی اجتماعی، در ایام تعطیالت عید نوروز ســال ١٣٨9 از آنتن 
شبکه ی تهران پخش شــد. ده نمکی در این مجموعه با نگاهی از دریچه ی 
طنز به پدیده ی اختــالف طبقاتی در جامعه و حضور و گســترش فقر در 
الیه های پایین آن اشــاره نمود. پیام این مجموعه، تلنگر به اقشار ثروتمند 
جامعه و بیان این حقیقت که فقر در جامعه ما در حال گســترش است، بود. 
اما به لحاظ فیلم نامه و خط ســیر داســتان و همین طور از لحاظ نوع طنز، 
این سریال نقایصی را به همراه داشــت. فیلم نامه راوی اختالف طبقاتی و 
وجود فقر در جامعه بود، ولی کشش و جاذبه ای در خود نداشت  و هرآنچه 
در حیطه ی جذب مخاطب انجام شــد، به واســطه ی بازی طنز بازیگران 
سریال بود. سکانس های سریال »دارا و ندار« در عین اشاره های گزنده ی 
اجتماعی و بعضًا سیاســی در زمان های مناسب و نیز در عین استفاده گاهًا 

نابه جا از عبــارات و اصطالحات لوده و بعضًا وجــود مزاح های بی حد و 
حصرش، مفاهیم مهمی چون پاك دســتی در عین فقــر، هم دلی در هنگام 
مصیبت ها و مشکالت، عشــق و محبت و یک رنگی را به جای دورویی و 
نان به نرخ روز خوری و نهایتًا، قناعت را در عین فقیر بودن نمایش می دهد 
و در عوض، حرص و طمع در عیــن غنا را نیز مطــرح می نماید. در این 
سریال، مسعود ده نمکی داســتان گوی خوبی نیست و مشکل کار اینجاست 
که داستان این ســریال به کهنگی داســتان صد بار گفته شده ی بسیاری از 
سریال های قبلی پخش شــده در تلویزیون است. شیوه ی داستان گویی در 
فیلم، خالقانه و جذاب نیست و انگار همان فرمول های قدیمی سریال های 
ایرانی برای داستان سریال »دارا و ندار« استفاده شده؛ فرمول هایی قدیمی 
که بارها جوابشان را پس داده اند، اما دیگر قابل استفاده نیستند. در »دارا 
و ندار« به مستقیم ترین شکل و کوتاه ترین راه بیان می شود که فقر بد است 
، بی عدالتی بد است ، هوای همسایه را نداشــتن بد است، نیکی نکردن بد 
است، غرب زدگی بد است؛ البته بدون هیچ گونه خالقیت جدیدی! ده نمکی 
با هیجانی عجیب و غریب این حقیقت های عریان را چندین و چندبار بیان 
می کند؛ گویی انگار اولین بیان گر این حقایق اســت! در مقوله ی طنز باید 
بگویم طنز »دارا و ندار« به نســبت »اخراجی ها 2« ،کمی بیشتر به سمت 
لودگی قدم برداشت. شوخی های سبک و تا حدودی غیر اخالقی در »دارا 
و ندار« خیلی زیاد شد. لهجه های متفاوت از گوشه و کنار کشور به همراه 
تکیه کالم های با مزه ی بازیگران باعث شد تا سریال به جای داستان محور 
بودن، کاماًل بازیگــر محور پیش برود. به طور مثال، اگر یوســف صیادی 
- بازیگر نقش »کالته«- یا رامین راســتاد و شــهره لرستانی - بازیگران 
نقش های فریدون و قشنگ )برادر و خواهر شهرستانی(- حضور نداشتند، 
بخش اعظمی از مخاطبان ســریال ریزش می کرد. این حقیقت را می شد از 
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فراوانی تکرار تکیه کالم این شــخصیت ها در 
میان مردم، آن هم در زمان پخش سریال حس 
کرد. بالشک، به لحاظ وجود همین نوع از طنز 
که مورد توجه بســیار زیاد مردم و مخاطبین 
عام جامعه می باشد، ســریال با استقبال مردم 
مواجه شد و سرانجام، به نوعی می توان چنین 
گفت که از مجموعه ی »دارا و نــدار« به بُعد 
بازیگر محوری و اســتفاده از طنز با شکل و 
شــمایل لوده گونه برای بیان پیام، خط ســیر 

اصلی آثار ده نمکی شد.

اخراجی ها 3
مســعود ده نمکی ســومین فیلم بلند خود را با 
نام »اخراجی ها ٣« در اواســط سال ١٣٨9 
ساخت و با اکران آن در سال ١٣90 سه گانه ی 
»اخراجی هــا« را تکمیل کــرد. »اخراجی ها 
٣« خیلی خبرســاز شد و حاشــیه های بسیار 
زیادی داشــت. بیراه نیســت اگر بگوییم این 
فیلم حداقل جزء ١0 فیلم پر حاشیه ی سینمای 
ایران است. بی رودربایســتی و صادقانه باید 
گفت که فیلم با مضمونی سیاســی، تحت تأثیر 
وقایع سال ٨٨ ساخته شــد. فیلم نامه را انگار 
در خیابان های تهران سال ٨٨  نوشته بودند و 
متن فیلم نامه عینًا شــعارها و حرف های وقایع 

آن سال را درون خود داشت. در دیالوگ های 
فیلم از بیان »بگم بگم« بود تا شــعارهایی از 
قبیل »یک هفتــه، دو هفتــه، گرینوف حموم 
نرفته« که شــبیه آن عینًا در خیابان های تهران 
در سال ٨٨ شنیده می شــد! برخالف دو فیلم 
قبلــی، در »اخراجی ها ٣« دیگــر خبری از 
نمایش صادقانــه ی آدم های جنــگ نبود و 
داستان فیلم در مورد جنگ آدم ها با یکدیگر 
بود بر ســر کسب قدرت! اســتفاده از کلمه ی 
»جانباز نمــا« در فیلم نیز تعجــب خیلی ها 
را برانگیخــت! وجهه ی طنز فیلــم متفاوت تر 
از دو اثر قبلــی »اخراجی ها« خیلی شــبیه 
مجموعه ی »دارا و ندار« شده بود و به مراتب 
نســبت به »اخراجی ها 2« ، قدم های بیشتری 
به سوی لودگی برداشــته بود. اوج لودگی و 
بازیگرمحوری این فیلــم در صحنه خواندن 
شــعری بود که برای حاجی گرینوف در قالب 
یک کلیپ تبلیغاتی توســط بچه های دسته ی 
اخراجی ها خوانده می شــد. البتــه به اجرای 
آهنگ »همه چی آرومه« هم باید اشاره کنیم. 
دیالوگ ها و حرف های بازیگران سرشار بود 
از متلک هایی با رنگ و بوی سیاســی و البته 
قلقلک گونه کــه بیننده را دلشــاد نمی کرد و 
مثل قلقلک های لحظه ای فقــط می خنداند که 

نمونه اش را می توان در بســیاری از فیلم های 
لوده گونه و به اصطالح طنز سینمای کشورمان 
در این چند ســال اخیر زیاد دید. سؤال اصلی 
اینجاســت که ده نمکی بچه های دارودسته ی 
اخراجی ها را به عنوان نمــاد آدم های عادی 
جنگ و دفاع مقدس، به کدامین سو برده بود؟ 
متأســفانه، تمام ذهنیت خوب من از مســعود 
ده نمکی به عنوان یک حامی و تماشــاگر پرو 
پا قرص دو فیلم قبلی او با دیدن »اخراجی ها 
٣« با چالشــی شــدید و عجیب روبرو شد، و 
حال شرح این چالش. در فیلم، سه کاندیدای 
اصلی برای انتخابات حضوری اساسی داشتند. 
سید مرتضی هاشــمی، حاجی گرینوف و اکبر 
دباغ. این سه نفر به نوعی نمایندگان گروه های 
سیاســی موجــود در صحنه سیاســت ایران 
از اصول گراهــا تا اصالح طلبان بودند. ســید 
مرتضی هاشــمی بــه عنوان یــک رزمنده و 
فرمانده ی زمان جنــگ می خواهد در دقیقه ی 
90 از انتخابــات کنار بکشــد و فقط می مانند 
دو کاندیدایــی که مصداق بــارز ریاکاری و 
فریب مردم بودند و با هدف کســب قدرت و 
دســت درازی به بیت المال کاندیدا شده بودند. 
مخاطب فیلم به هنــگام همزاد پنداری با فیلم، 
به عنــوان یکی از آدم هایی کــه در انتخابات 
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شرکت می کند، مجبور است یا به حاجی گرینوف رأی دهد، یا به اکبر دباغ. 
البته اگر خوشبینانه این دو کاندیدا را میرحسین موسوی و محمود احمدی 
نژاد در ســال ٨٨ تلقی نکنیم! به هر حال، این یعنی مخاطب باید جزء یکی 
از دو گروه مردمی باشد که فریب کاندیدایشان را خورده اند و فرقی نمی کند 
حاجی گرینوف قرمز باشند یا اکبر دباغ آبی! بلکه، مهم این است که فریب 
خورده اند و حضورشــان در خیابان ها و شعارهایشان و تالششان و همه و 
همه ی اعمالشان در زیر ســایه ی فریب یکی از این دوکاندیدا است؛ و این 
یعنی من به عنوان یک مخاطب فیلم در زمان انتخابات، خیلی راحت فریب 
می خورم و اصاًل نمی فهمم که به چه کســی باید رأی بدهم و به چه کســی 
رأی ندهم. چالشــی که من به عنوان مخاطب با آن مواجه شدم، این بود که 
مسعود ده نمکی سطح شــعور من به عنوان یک انسان و مخاطب فیلمش را 
تا چه حد پایین فرض کرده است؟! آیا به راستی من به عنوان یک شهروند 
و یک نفر از عامه ی مردم جامعه، توانایی تشخیص سره از ناسره را ندارم؟ 
آیا من و یا دیگر مردم با فریب و ریاکاری دو کاندیدا خیلی راحت مســیر 
و خط فکری مان دســتخوش تغییر می شــود؟ در این میان و در کنار تمام 
مردمی که یا قرمز بودند یا آبی، فقط اندك طرفداران رزمنده ی کنارکشیده 
از انتخابات بودند که چفیه بر گردن و سوار بر موتورسیکلت طرفداری از 
کاندید انتخاباتی یادگار جبهه و جنگ خویش را نموده و فقط آن ها بودند 
که خوب می فهمیدند و بصیرت داشــتند. حتی دارودسته ی اخراجی ها هم 

به نوعی زیر بلیت حاجی گرینوف رفته بودند و به خاطر نان خویش، برای 
پیروزی او در انتخابات تالش می کردند. ارائه ی این تصویر در فیلم که فقط 
یک عده خوب هســتند و بصیرت دارند و همه چیز را می فهمند و گویا بقیه 
اصاًل چیزی نمی فهمند و در بی خبری محض اند و ســریع فریب می خورند 
به مذاق بسیاری از مخاطبین فیلم مثل خود من به عنوان نویسنده ی مطلب 
خوش نیامد. به شــخصه تا هفته ها بعد از دیدن فیلم بــه این فکر می کردم 
که ده نمکی در »اخراجی ها ٣« چه می خواهــد بگوید و پیامش و هدفش 
از ســاختن این فیلم چه بود و او با این فیلم چه بر سر رزمنده و بسیجی و 
یادگار جنگ و هرآن که چفیه بر گردن دارد، آورده اســت؟ در هر حال، 
خوب یا بد، »اخراجی ها ٣« در گیشــه فروش خوبی داشت که به اعتقاد 
من این فروش خوب فیلم، مدیون دو عامل بود. عامل اول، به واســطه ی 
خاطره ی خوب مردم از دو فیلم قبلی »اخراجی ها« و حضورشان در سینما 
به دلیل نام اخراجی ها و عامل دوم، اشاره های مســتقیم و غیرمستقیم در 

فیلم به وقایع ســال ٨٨ که باعث شد مردم مشتاق به تماشای فیلم شوند.

رسوايی
چهارمین اثر سینمایی مســعود ده نمکی »رسوایی« نام داشت که در سال 
١٣9١ ساخته شد. ده نمکی در »رسوایی« با رویکردی اجتماعی، بازگشتی 
به مستند »فقر و فحشای« خود داشت و موضوع دینداری و دیندار ماندن 
را دستمایه ی خود قرار داد. اینجانب به شــخصه معتقدم »رسوایی« فیلم 
خوبی بود، اما این فیلم نیز عالی نبود؛ چرا کــه رگه هایی از اغراق و غلو 
و ســوپرقهرمان بودن شــخصیت اصلی فیلم را در خود داشت. یک تنه به 
جنگ مشــکالت رفتن قهرمان، کمی مخاطب را یاد هالیوود می انداخت. 
به لحاظ طنز، فیلم کمی از لودگی هــای »اخراجی ها ٣« و »دارا و ندار« 
فاصله داشت و با دارا بودن کمی چاشــنی جدیت، به مراتب بهتر از دو اثر 
قبلی بود. متأســفانه اما به مانند »اخراجی ها ٣« باز هم در فیلم، مردم به 
راحتی فریب شــخصیتی منفعت طلب را می خورند و ســطح شعور بیننده 
به عنوان عضوی از مردم به وقت همزادپنداری با فیلم به چالش کشــیده 
می شــود. متأســفانه، این فریب خوردن تا پایان فیلم نیز ادامه دارد و در 
پایان فیلم، شــاهنامه آخرش خوش می شود و ایستادن مردم در پشت سر 
روحانی قهرمان فیلم، ســند این مدعاســت. ولی آیا واقعًا طیف عامه ی 
مردم که من و شــما هم جزء آن ها هستیم، این قدر سریع فریب می خورند؟ 
البته در »رســوایی« میزان این نگرش کمی کمتر از »اخراجی ها ٣« است. 
منصفانه باید گفت که این فیلم چند نقطه قــوت قابل ذکر دارد؛ اول اینکه 
جای چنیــن فیلمی که در آن یــک روحانی در کنار دیگــر دغدغه های 
دینی و مردمــی اش، دغدغه اصلی اش کمک به فقرا و مســتمندان و افراد 
بی بضاعت، علی الخصوص برطرف کردن مشــکالت مالــی یک دختر نه 
چندان خوشــنام محله باشد، در سینمای ما خالی بود. دوم اینکه، روحانی 
فیلم به لحاظ گفتار و نوع بیان و لهجه آذریش خیلی شــبیه روحانی هایی 
که در تلویزیون و یا ســینما در پیش از این فیلم دیده می شــدند، نبود. او 
انسانی ساده زیســت و معمولی است که دغدغه ی نان و دنیا و تعدد شاگرد 
و اسم و رســم ندارد و خدمت به خلق خدا و دین خدا را بی ادعا و بی سر 
و صدا انجام می دهد. او مثل همه ی آدم ها رگه هایی از طنز و شــوخی را 
با خود دارد و بــه مانند بســیاری از روحانیون حال حاضر، 
سخنور نیست و لهجه اش و نوع گفتارش رسا و بلیغ 
نمی نمایاند. حتی به وقت شــکوه و شکایت 
شاگردش از استاد)خودش(، از خویش 
دفاعی نمی کند و بــا خضوع تقصیرها 
را به گردن می گیرد و به شــاگرد 
می گوید: »عمل بد و اشتباه من 
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را به پای دین مگذار و اشکال از من است، نه 
از دین خدا.« به راستی، نمایش همین سادگی 
در »رســوایی« بود که توانست مخاطب را به 
سوی خود جذب کند. سوم اینکه، در فیلم این 
پیام به خوبی نشــان داده و بیان شده است که 
انجام عمل خیر در گمنامی به مراتب، تأثیری 
شــگرف تر از خیراِت در بــوق و کرنا دارد و 
اگر نیت انجام عملی برای رضای خدا باشــد، 
حتی اگر عالم و آدم هــم بخواهند، نمی توانند 
سر سوزنی عزت و آبروی فاعل عمل خیر را 
خدشــه دار کنند. و چهارم اینکه، »رسوایی« 
تلنگر دارد؛ تلنگری بــه همه ی مومنین و غیر 
مومنین؛ تلنگری به هــر آنکس که دغدغه ی 
کمک به فقرا را دارد یــا ندارد؛ تلنگری به من 
که چشمانم را از چشم چرانی بر زنان سرزمینم 
بپوشــانم؛ تلنگر به من تا زنــان هموطنم را 
که اســیر زندان فقرند و دستشــان زیر سنگ 
احتیاجات دنیاســت، به چشــم کاالیی برای 
خوش گذرانــی خود نبینم و شــاید چندین و 

چند تلنگر دیگر... . 

معراجی ها
پنجمین اثر مســعود ده نمکــی »معراجی ها« 
نام داشت که آن را در ســال ١٣92 ساخت. 
»معراجی ها« به صورت ســریال ساخته شده 
بود، ولی بخش های پایانــی آن تبدیل به فیلم 
سینمایی »معراجی ها« شد و به جشنواره  فیلم 
فجر 92 راه یافت. در هنگامه ی ساخت، آنچه 
که تولید این اثر را بسیار تحت تأثیر قرار داد، 
بروز حادثه ی انفجــار در محل فیلم برداری و 
جان باختن پنج نفــر از عوامل آن بود؛ جواد 
شــریفی راد )مدیر جلوه های ویژه(، علی اکبر 
رنجبر)دستیار جواد شریفی راد(، رضا فرجی، 
جمشــید احســانی فر و مهدی مرادی نژاد، 
افرادی بودند که در ایــن انفجار جان خویش 
را از دست دادند. ده نمکی در مورد فیلم گفته 
بود: »نسخه ی سینمایی با سریال تفاوت هایی 
دارد. نســخه ی ســینمایی »معراجی ها« در 
رابطه با شخصیت های دوران جنگ و آن نسل 
است و نســخه ی تلویزیونی آن به نسل امروز 
پرداختــه و در واقع، به نوعی آشــتی بین دو 
نسل اســت.« فیلم در جشنواره مورد استقبال 

قرار نگرفت. از همان جشنواره، انتقادها 
بر علیه کارگردان و فیلمش شــروع 

شد و ســطح آن را تا سطح نمایش 
روحوضی پایین آوردند. داستان 
فیلم، قصه ی پسری به نام محمد 
است که مشتاق رفتن به جبهه 
اســت، ولی پدر ومادر او به 
خاطــر تک فرزند بودنش و 

رتبه ی خوبــش در کنکــور نمی خواهند که 
بچه ی مثل ُگلشان پرپرشود و قصد دارند با هر 
وســیله ای او را منصرف کنند. باالخره، محمد 
مخفیانــه خودش را به جبهه می رســاند. پدر 
به دنبال او راه می افتد و بــه منطقه می رود اما 
نمی تواند پســر را از منطقه به خانه برگرداند. 
پدر با قول گرفتن از روحانی داســتان، مبنی 
بر اینکه پســرش را به عملیــات  و خط مقدم 
روانه نکند تا شــهید نشــود، به خانه باز می 
گردد. ولی به هنگام عملیــات، اتفاقاتی پیش 
می آید که محمد هم به خــط مقدم می رود و 
در تالش برای گمنام ماندن، بــه مانند بقیه ی 
شــهداء، شهید می شود. داســتان در نگاه اول 
کلیشــه ای وتکراری به نظر می رســد، ولی با 
اضافه شــدن درون مایه های طنز و جلوه های 

ویژه ی خوبش خیلی بهتر می شــود و 
جذابیت آن افزایش یافته و بیننده 

را راضی می کند. قصه فیلم کمی 
ضعیف اســت، چرا که بعد از 
تقریبــًا ٣0 دقیقه ماجرای 
فیلم تمام می شــود و آرام 
م می رسیم به نقطه ی  آرا

قوت و جذابیت فیلم که 
صحنه های نبرد است. 
دیالوگ هــای ابتدای 
فیلــم با دهه شــصت 

زیاد تناســب نــدارد و 
اصطالحات امروزی در آن 

زیاد شنیده می شود. 
 ، ثــر ا بطــن  ر  د
« مثل  جی ها ا معر «

»اخراجی ها« نمایش 
آدم های معمولی جنگ 
است. محمد به عنوان 
قهرمــان فیلم، آدمی 
عــادی و معمولــی 
اســت که دغدغه ی 
دفــاع از دیــن و 
با وطــن دارد و آن را 

و بهترین دانشگاه 

ازدواج هم عوض نمی کند و در پایان، او هم به 
مانند بسیاری از هم رزمانش مظلومانه و گمنام 
به فیض شهادت نائل می شود. در »معراجی ها« 
بازی بازیگران، خــوب از کار در آمده، ولی 
عالی نیســت. طنز فیلم خوب اســت وجز در 
مورادی معدود، به لودگی کشــیده نمی شود. 
معتقدم روایت جدی گونه ی دیالوگ های طنز 
فیلم، دلیل بهتر بودن »معراجی ها« نســبت به 
»اخراجی ها ٣« و »دارا و ندار« اســت. البته 
در »معراجی هــا« دیالوگ هــا و رفتارهای 
پدر محمد، گاهی از حد ومــرز جبهه خارج 
اســت. این دیالوگ ها شــاید درون مایه های 
طنز داشــته باشــد، اما گاهی توهین آمیز هم 
می شود. ده نمکی در »معراجی ها« سعی اش بر 
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آن بوده که واقعًا یک فیلم جنگی خوب و نزدیک به حقیقت بســازد، چرا 
که صحنه های جنگی زیاد در آن دیده می شــود. بــه هنگامه ی نبرد، یکی 
از بهترین صحنه هــای فیلم، صحنه ی حمله  بالگرد عراقی اســت. نمایش 
انفجارها، پرتاب شدن ها و شهید شدن ها عالی است؛ به خصوص صحنه ای 
که حاج آقا حسینی )برزو ارجمند( با عمامه ی روحانیت پشت تیربار قرار 
می گیرد. او جلوی بالگرد دشمن می ایستد و بعد از اینکه راکتی به کنارش 
می خورد، به پایین خاکریز پرتاب و عمامه از ســر افتاده در آغوش محمد 
شــهید می شــود. منصفانه باید گفت که روحانی »معراجی ها« باورپذیر 
اســت. فیلم از لحاظ جلوه های ویژه، کیفیت بسیار خوبی دارد و حتی در 
سی و دومین جشنواره فیلم فجر، نامزد دریافت جایزه ی بهترین جلوه های 
ویژه ی میدانی بود. جلوه های ویــژه و انفجارها به خصوص درصحنه های 
نبرد خیلی طبیعی به نظر می رســند و آســیب دیدن رزمندگان به وسیله ی 
گلوله هــا و انفجارها تقریبًا بی نقص اســت و بیننــده را به وجد می آورد. 
موســیقی فیلم هم در نوع خودش جالب است؛ چرا که این موسیقی با الهام 
از نوحه ای از محمود کریمی در وصف شــهدای گمنام ساخته شده است. 
البته پخش موسیقی در بعضی اوقات از فیلم تکراری می شود. فیلم برداری 
»معراجی هــا« به مراتب بســیار بهتــر از آثار قبلی ده نمکی اســت و از 
تکنیک های جالبی در نمایش صحنه ها اســتفاده شده است. در کل، کیفیت 
فیلم خوب و رضایت بخش بود. صادقانــه باید اعتراف کنم که صحنه های 
پایانی »معراجی ها« و نمایش شهادت و گمنامی شهدا قلبم را سوزاند. یاد 

شهدای کانال کمیل و حنظله و جزیره ی مجنون گرامی!

سريال »معراجی ها«
دومین اثر تلویزیونی مســعود ده نمکی در قالب سریال با نام »معراجی ها« 
در اواخر تابستان ١٣9٣ از شــبکه ١ سیما پخش شــد. مسعود ده نمکی 
سریال »معراجی ها« را حول محور جنگ و نمایش خصوصیات رزمندگان 

و شهیدان دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد آنان و با موضوع واکنش های 
اقشار مختلف جامعه ی امروز ما به خصوص قشر دانشگاهی کشورمان در 
مواجهه با یادگارهای جنگ ساخت. این ســریال، بر پایه ی فیلم سینمایی 
»معراجی ها« ولی با داســتانی متفاوت از آنچه که در جشنواره فیلم فجر و 
ســینما به عنوان فیلم عرضه شــد، به جعبه ی جادو راه یافت و روی آنتن 
شبکه ١ ســیما رفت. پخش این ســریال، اما در ســطح جامعه و در میان 
قشــرهای مختلف مردم واکنش های مثبت و منفی و در نوع خود جالبی را 
به همراه آورد و موافقین و مخالفین ایــن اثر تلویزیونی حرف های زیادی 
برای گفتن داشتند. »معراجی ها« روایت بیگانه شدن بخشی از نسل جدید 
اســت با ارزش های انقالب و جنگ تحمیلــی. »معراجی ها« قصد دارد 
بگوید: شهدای گمنام متعلق به گروهی خاص نیستند و همه ی ما به دور از 
گرایش های سیاسی به این شهداء مدیون هستیم، اما معتقدم آسیب هایی که 
این سریال به یاد و خاطره ی شهدا و یادگاران جنگ می زند به مراتب بیشتر 
از تالشش برای زنده نگه داشــتن یاد و خاطره ی آن هاست! در نگاه اول، 
شاید داستانی باشد برای زنده نگه داشــتن یاد شهدا، اما به مرور خط سیر 
قصه تغییر می کند و می شــود روایتی مخلــوط از قضایای هتک حرمت و 
اتفاقات مربوط به دفن شهدای گمنام در دانشگاه شریف سال ٨٤ ، دانشگاه 
امیرکبیر در سال ٨7 و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال ٨٨. قصه ی 
فیلم داستان دانشگاهی فرضی با نام »دانشگاه خصوصی هنرآفرینان« بود 
که در آن گروهی از دانشــجویان رشــته هنرهای تجسمی، مجسمه ی یک 
سرباز دوره ی پارت ها را ساخته بودند و می خواستند آن را در میان حیاط 
دانشــگاه نصب کنند. همزمان، هیئت رئیسه و ریاســت دانشگاه بر مبنای 
طومار درخواستی امضا شده از ســوی طیف های مختلف دانشجویانشان، 
متقاضی دفن شــهدای گمنام در دانشگاه بودند و قرار بود چند شهید گمنام 
دفاع مقدس در حیاط دانشــگاه و در جایی که قرار بود مجسمه ی سرباز 
پارت ها نصب شــود، به خاك ســپرده شــوند. پیگیر دفن این شهداء هم 
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دانشجویان عضو یک تشــکل بودند که با نام 
»تشکلی ها« معرفی می شوند؛ تشکلی که نامی 
از آنها برده نمی شــود، اما دفتر آن مشــابهت 
زیادی به دفاتر بســیج دانشجویی دارد. اینکه 
چرا نام تشــکلی که این دانشجویان عضو آن 
هستند، به هیچ وجه گفته نمی شود، جای بسی 
تأمل دارد. به هرحال، هم زمانی این دو اتفاق 
باعث بروز اختالف میان دانشجویان خواستار 
نصب مجســمه ی ســرباز پارتــی تحت نام 
»تجســمی ها« و دانشــجویان خواهان دفن 
شــهدای گمنام تحت نام »تشکلی ها« می شود 
که از قضا، تفاوت فکــری خیلی زیادی هم با 
یکدیگــر دارنــد. به لحــاظ تعــداد نفرات، 
تشــکلی ها خیلی کمتر از تجسمی ها هستند و 
تجسمی ها حمایت گروهی اکثر دانشجویان را 
نیز با خود دارند. تشــکلی ها اکثــر قریب به 
اتفاقشان دانشــجویان عضو بسیج دانشجویی 
هستند که حداقل به لحاظ نوع لباس پوشیدن 
و آرایش مــو و صورت با باقی دانشــجویان 
تفاوت معنا داری دارند. به مرور بحث باال می 
گیرد و با تبدیل شدن بحث ها به دعوا، دانشگاه 
و کالس های آن محلی می شــود برای ضایع 
کردن طرف مقابل و گرفتن حال دانشجویان از 
یکدیگر و ضربه زدن های مداومشان به هم. در 
میان فتنه ای که برپا شــده، مغــز متفکر فتنه 
استادی اســت به نام پروفسور »گنجی« که با 
دامن زدن هایش به آتش این دعوا همه را دست 

و پا سوزانده و ریاکارانه و مظلوم نمایانه فقط 
این ســوختن ها را می نگرد. کالس های درس 
پروفســور گنجی، قربانگاه تشکلی هاست و 
دائمًا در این کالس ها، هم توســط استاد و هم 
توســط دیگــر دانشــجویان، بــه خصوص 
تجســمی ها، به تشــکلی ها حمالت تخریب 
شخصیت می شود و سپس این حمالت به سوی 
شــهدای دفاع مقدس و قصه ی دفن آن ها در 
دانشگاه بسط داده می شــود. به شخصه اولین 
بار که نام این پروفسور را در سریال شنیدم، از 
تعجب خشــکم زد. به راســتی انتخاب چنین 
نامی برای اســتادی که کلی دانشجو را بازیچه 
ی خود قرار می دهد چه دلیل و معنایی دارد؟ 
یعنــی آنقدر قحطی نــام خانوادگی برای یک 
استاد در هنگام نوشتن فیلم نامه بود که باید نام 
استادی که دانشــجویان را فریب می دهد، نام 
خانوادگی یک قلم به دست ضد نظام و فراری 
از کشور )اکبرگنجی( باشــد؟ اگر دانشجویان 
فیلم به عنوان نماد دانشــجویان کشــورمان 
آن قدر در فهمیدن حقیقت و در داشتن بصیرت 
مشــکل و ضعف دارند که به آنی کمتر از آنی، 
فریــب گنجی و امثال گنجــی را می خورند و 
ریسمان عقلشان را در مخالفت با شهدای این 
مرز و بوم با دست خودشــان به دست چنین 
افرادی می دهند، پس چــرا در فیلم باید لفظ 
دانشــجو بر آنان گذاشــت؟ بهتر نبود به کل 
جماعت بازی خــورده ی فیلــم نامی به جز 

دانشجو داده می شد؟ نام هایی مثل )...؟...(ها، 
)...؟...(ها، نافهم هــا و بی بصیرت ها و از این 
دست اســم های با مســّماتر!! به عنوان یک 
دانشــجو با دیــدن هر قســمت از ســریال 
معراجی هــا دقیقًا همان احساســی که بعد از 
دیــدن »اخراجی ها ٣« داشــتم، برایم تکرار 
می شد؛ حس اینکه کارگردان این اثر شعور مِن 
مخاطبش را که دانشجو هم هستم، چقدر پایین 
فرض کــرده؟ مطمئنًا دانشــجویان این آب و 
خاك آن قــدر نافهم و بی بصیرت نیســتند که 
خیلی راحت و ســریع فریب امثال گنجی ها را 
بخورند، حاال چه پروفســورش باشــد و چه 
اکبرش. به جرأت می تــوان گفت دلیل اصلی 
حمالت و مخالفت های شــدیدی کــه بر علیه 
»معراجی ها« و »اخراجی ها ٣« وجود داشت 
و دارد این اســت که بینندگان ایــن آثار در 
خوش بینانه ترین حالت احساس می کنند ده-

نمکــی در اثرش بــه آن ها می گوید: »شــما 
نمی فهمیــد و من می فهمم!« و حــاال بماند که 
بدبینان تعبیرشان چیســت. گواه این مدعای 
خوشبینانه ی من موافقت نظر مخالفین ده نمکی 
در مطالبی است که بر علیه او در هر جایی بیان 
می کننــد. اکثــر قریب بــه اتفــاق مخالفین 
»اخراجی ها ٣« و»معراجی ها« چه از نوع با 
انصافشــان و چــه از نــوع بی انصافشــان، 
متفق القول معتقدند در این آثــار به بیننده القا 
می شــود که هرگروهی به جز گروه موافق با 
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طرفداران سید مرتضی هاشمی و موافق با گروه دانشجویان تشکلی در فهم 
حقیقت فریب ریاکاران مشکل دارد و بصیرت درك فتنه ها و انحرافات را 
ندارد! این انتقاد وارد شده بر ده نمکی از سوی مخالفین آثارش بر سر اینکه 
او فکر می کند که کسی جز خودش نمی فهمد در »اخراجی ها ١« اصاًل وارد 
نبود، چرا که الحق و واالنصاف در آنجا قصه ی چه کنید و چه نکنید در کار 
نبود. در »اخراجی ها 2« این پیام به وقت ســخنرانی ســید مرتضی، برای 
مطربین گــروه کمی رخ نمایان کرد، امــا در »اخراجی ها ٣« به اوج خود 
رسید و این شد دلیل اصلی شروع موج گسترده ی مخالفت های مشترك و 
هم شکل و هم سو با مسعود ده نمکی و آثارش. در سریال »معراجی ها« هم 
شــبیه به »اخراجی ها ٣«، دوباره جماعت زیادی از مردِم بازیچه شــده 
حضور دارند که این بار جای خود را به دانشــجویان بازیچه شده توسط 
پروفســور گنجی داده اند. به مانند »اخراجی ها ٣« که اََحدالناسی از مردم 
حاضر در خیابان یک سر سوزن شک نکرد به فتنه ی گرینوف و دباغ، در 
میان جمعیت کثیر دانشجویان فریب خورده دانشگاه هنرآفرینان نیز احدی 
شــک نکرد به فتنه ی گنجی. و در این میان، فقط تعداد کمی دانشــجوی با 
بصیرت و آگاه که همان تشکلی ها بودند با استاد گنجی مخالفت می کردند. 
بی شــک، تشــکلی ها به عنوان شــخصیت های با بصیرت و فهیم سریال 
»معراجی ها« همان آدم های طرفدار سید مرتضی هاشمی در »اخراجی ها 
٣« هستند. در اینجا، ضمن اشــاره به حضور فرید چهاردانگه )امیر نوری( 
در جمع تشــکلی ها و جدا کردن او از بقیه ی تشکلی ها، تحلیل این کاراکتر 
را در ســطرهای بعدی بیــان خواهم نمــود. نکته ی دیگری که ســریال 
»معراجی هــا« را خیلی شــبیه بــه »اخراجی هــا ٣« کرده شــعارها و 
دیالوگ های دانشجویان معترض و فریب خورده به هنگام تجمعات آن ها 
در دانشگاه بود. با دیدن و شــنیدن شعارهای دانشجویان در سریال، انگار 
وسط بلواها و اغتشاشات سال ٨٨ ایســتاده اید. درکمال تعجب، هرآنچه 
شــعارهای معترضین ســال ٨٨ بود، با جابجایی فقط یک کلمه از دهان 
دانشــجویان معترض »دانشــگاه خصوصی هنر آفرینان« شنیده می شود. 
شاید در »اخراجی ها ٣« نمایش این شــعارها با داستان فیلم که در مورد 
انتخابات بود مرتبط بود، ولی ســریال »معراجی ها« را چه به شــعارهای 
معترضین ٨٨ !؟ آیا دانشجویان دانشــگاهی که خودشان پای طومار دفن 
شهدای گمنام در دانشگاهشان را امضاء کرده اند، باید آنقدر شبیه اهل فتنه 
نمایش داده می شدند که حتی شعارهایشان هم مثل آن ها باشد؟ به مرور و 
با جلو رفتن ســریال، آتش بلوا باال می گیرد و با جوسازی های پروفسور 
گنجی و ترویج شایعه ی دستگیرشدن دانشجویان تجسمی، پای پدر و مادر 
این دانشجویان نیز به حیاط دانشگاه و اعتراضات آن باز می شود. متأسفانه 
نمایــش پدر و مادرها در دانشــگاه اصاًل جالب نبــود. والدین به نمایش 
درآمده تقریبًا همگی یا جزء فریب خوردگان بودند و یا آتش بیاران معرکه! 
البته به جز مادِر رها )مریم کاویانی( که به عنوان یک همسر شهید، نمونه ای 
از یک عضو تشــکل و یا شــبیه طرفدارهای ســید مرتضی هاشــمی در 
»اخراجی ها ٣« بود. یکی از صحنه های بد سریال، نحوه ی ورود پدر پیام 
)حمید لوالیی( به عنوان یکی از دانشجویان تجسمی به دانشگاه بود که از 
قضا، آتش بیار بخشی از بالهایی بود که بر سر تجسمی ها آوار شد. در زمان 
ورود او به دانشــگاه با ماشــین گران قیمتش و ظاهــر متمول گونه اش، 
دانشجویان در اعتراض به دستگیری تجسمی ها تجمع کرده بودند و اوضاع 
بدجوری به هم ریخته بود. در اوج این که مأمورین از ورود اشــخاص به 
داخل دانشــگاه جلوگیری می کردند، پدر  با  چند کلمــه لفظ قلم صحبت 
کردن و به زبان آوردن برخی کلمات عربی و حاجی گرینوف گونه، خود را 
انسانی مثاًل مؤمن نشان داد و ریاکارانه با ماشینش به داخل دانشگاه وارد 
شــد و بعد از ورود، تا توانســت به ریش همه خندید. حتی در مواجهه با 
پدری آذری زبان و دارای لهجه که او هم به جســتجوی فرزندش آمده، با 
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به سخره گرفتنش، اوج منفی بودنش را نمایان 
می کند و سپس به ســوی دفتر رئیس دانشگاه 
می رود. به راستی آنجا دانشگاه بود یا یکی از 
گذرهای بزرگ تهران؟ بماند که ُحســن انجام 
وظیفه و ســطح شــعور مأموران حفاظت و 
حراست دانشــگاِه هنرآفرینان به عنوان نماد 
دانشــگاه های کشــورمان، در اجازه ی ورود 
ندادن به هر فردی به داخل دانشگاه زیر سؤال 
می رود. متأسفانه نمایش فریب خوردن آدم ها 
در سریال »معراجی ها«، حاال از هر قشری هم 
که باشند، بسیار سخیف و بد و بی برنامه انجام 
شــده و قبولش برای هر بیننده ای راحت نبود. 
نمایش دکتر باالزاده، به عنوان رئیس دانشگاه 
در ســریال نیز مرا یاد شــخصیت ابوموسی 
اشــعری در ســریال امام علی)ع( انداخت. 
رفتارهای او بــه عنوان رئیس دانشــگاه در 
مواجهه بــا تمام وقایع، در نــوع خود عجیب 
است. رئیس دانشگاه همچون مومی است در 
دســتان گنجی کــه گاه با تلنگرهای اســتاد 
مهــدوی بــه خــود می آیــد، ولی بعــد با 
ندانم کاری هایش در مقابــل فتنه های گنجی 
کاسه ی چه کنم چه کنم به دست می گیرد و مدام، 
نسخه های او را اجرا می کند. هرچند در دلش 
می خواهد شهدا در دانشــگاه دفن شوند و از 
گنجی دل خوشــی ندارد، ولــی به بازی های 
گنجی تن در می دهد؛ بــه نوعی مصداق آنانی 
اســت که قلبشان با امام حســین )ع(بود، اما 
شمشیرشــان بر علیــه او! اوج ندانم کاری و 
چه کنــم چه کنم باالزاده، صحنه ای اســت که 
تحت تأثیر صحبت های گنجی می خواهد عماد 
را از دفن شــهداء منصرف کنــد. باالزاده، به 
نوعی ابوموسی اشعری دوران هم هست که هم 
می خواهد دین داشته باشد و هم دنیا را. اما در 
طوفان های روزگار، دیــن را به خاطر ترس 
خویش در از دســت دادن دنیا به گوشه ای وا 
می نهد. باالزاده مصداق بارز آدم هایی است که 
مدیران و مسئوالن ســمت های کالن فرهنگی 
کشور هســتند، اما نه شــهامت یادگار حقیقی 
جنــگ ماندن را دارند، و نــه توانایی اداره ی 
مجموعه ی فرهنگی خویش را؛ مدیرانی که به 
وقت منصرف کردن عمادها، چفیه ای بر روی 
گردن می اندازند تا با ریاکاری شان، پوچ بودن 
دست هایشــان برای عمادها رو نشود. نمایش 
باالزاده به عنوان مدیــری که خودش هم در 
جنگ حاضر بوده، بیــان حقیقتی بود عالی و 
خوب از آدم هایی که در حال حاضر در میان 
ما کم هم نیستند. مهدوی، اما استادی است که 
آدمی را یاد ســید مرتضی در »اخراجی ها« 
می اندازد؛ یک یادگار جنگ که انسانی متعادل 
و ادامه دهنــده ی راه و منش و مرام یادگاران 

حقیقی جنگ است. اســتاد مهدوی به همراه 
عماد، آدم های تراز فیلم هستند و عیار بقیه بر 
اساس میزان آن ها مشخص می شود. نه اینکه 
خیلی معصوم باشند یا اشتباهی نکنند، نه، ولی 
آدم های مثبت سریال هستند. البته، نشان دادن 
این دو نفر به عنوان انســان های تراز بهانه ای 
شــد برای حمله ی مخالفــان ده نمکی به او و 
اثرش که در چند ســطر بعد به آن می پردازیم. 
اوج حضور استاد مهدوی در صحنه هایی بود 
که در مواجهه با هر کنش و واکنشی، متعادالنه 
رفتار و برخورد می کرد. مهدوی، نه مثل گنجی 
هوای فتنه در ســر دارد و نه مثــل باالزاده، 
کاسه ی چه کنم چه کنم در دست! مهدوی خوب 
می داند شیوه ی درست برخورد با دانشجویان 
شیوه ی تعادل، تعامل و تسامح  است و بس. او 
به دنبال حذف کســی نیســت و ادعای فهم و 
شــعور باال ندارد. نــه حذف تجســمی ها را 
می خواهد، چــون ایران و تاریــخ کهنش را 
دوســت دارد، و نه سکوت تشــکلی ها را بر 
می تابد، چرا که خود نیز یادگار جنگ اســت. 
استاد مهدوی از آن دسته تیپ شخصیت هایی 
است که موافق و مخالف ده نمکی با او مشکلی 
ندارند؛ چرا که سعی در تغییر کسی ندارد. گل 
سرســبد ده نمکی اما »عماد فاتحی« بود که به 
نوعی نقش اول ســریال هم بــود. او فرزند 
جانبازی است که به واســطه ی سّن کمش از 
جنگ و دفاع مقدس چیزی را به صورت عینی 
درك نکرده، اما به واســطه ی پــدرش ابعاد 
مختلف جنــگ، آدم هایش، شــیوه و مرام و 
مسلک شــهدا و همه چیز آن را تقریبًا خوب 
می شناسد. در عین حال، دانشجوی هنر است؛ 
ایرانی اســت و به تاریخش هم افتخار می کند؛ 
دوست دارد متعادل رفتار و برخورد کند. عماد 
به عنوان پیگیر اصلی تدفین شهدا در دانشگاه 
ســینه اش را جلوی همه ســپر می کند تا این 
اتفاق بیفتد. احترام اساتیدش را نگه می دارد، 
اما با گنجی در می افتد و تنها کسی است که فتنه 
او را می فهمــد. به وقت حضــورش در اتاق 
باالزاده با او شدید درگیری لفظی پیدا می کند 
و کوتــاه نمی آیــد. با مهدوی بحــث می کند، 
حاجی کمالی را تهدید می کند که سر پل صراط 
یقــه اش را می گیــرد و در مقابــل، حامــی 
هم دانشگاهی هایش می شود که از هر قماشی 
که بودند پای طومار دفن شــهدا را امضا کرده 
بودند. اوج حضور شــخصیت عماد در سریال 
»معراجی هــا« صحنه ی بحــث او در کالس 
پروفســور گنجی بود. عماد یک تنه به بحث با 
گنجی و تجسمی ها پرداخت و در مقابل آنان، 
سرباز قوم پارت را با شــهیدان جنگ یکسان 
دانســت؛ چرا که معتقد بود هــر دوی آن ها 
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جانشــان را برای حفظ کشورشــان فدا کرده اند. عماد در این صحنه نه از 
جلوی پشــت بام افتاد و نه آنقدر عقب عقب رفت که از پشت سرش پایین 
بیافتد. ولی عماد به واسطه ی سن و سالش عجول است و گاهی هم از کوره 
در می رود و عصبانی می شــود، گاهی هم تندخو می شــود، ولی تبدیل به 
شــخصیت منفی ســریال نمی شــود. عصبانیت او در لحظه ی ترك کالس 
پروفسور گنجی، وقتی بحثشــان باال می گیرد کاماًل مشهود است. اما چرا 
خیلی-ها با شــخصیت عماد در ســریال مخالفند؟ عماد، همان شخصیت 
محبوب آثار ده نمکی اســت که خیلی فهیم نمایش داده می شــود و همین 
نمایش خیلی فهمیدن عماد، باعث شــده با دیــدن »معراجی ها« فکر کنیم 
بقیه ی حاضرین در ســریال در فهم و بصیرت و شــعور به گرد پای او هم 
نمی رســند. و باز هم این همان نقطه ای اســت که حمله به ده نمکی زیاد و 
تعداد مخالفین قهرمانش کثیر می شود.  از سوی آن ها او متهم است به اینکه 
در فیلم هایش می گوید هیچ کس نمی فهمــد و نمی داند و فقط قهرمانش که 
محبوب خود او هم هســت، می فهمد و می داند. در کنار عماد، شــخصیت 
»فرید چاردانگه« حضور دارد با چمدانی در دســت. شــخصیت فرید با 
افراطی گری هایش، یک تنه تمام تصورات خوب بیننده از میل به تعادل در 
عماد را خراب می کند. فرید شخصیتی طنز گونه دارد، ولی در قالب همین 
طنزش پیام های جــّدی ای را می رســاند. حضور فرید، بیشــتر از اینکه 
وجهه ی یک دانشجوی بســیجی را چه خوب یا چه بد نشان بدهد، آن را 
فقط تخریب می کند. فرید، نماد یک دانشــجوی بســیجی است که سه ترم 
مشروط شــده و درسخوان نیســت! بیشــتر اهل حاشیه اســت تا متن. 
صحبت هایش با آن گوشــی در گوشــش و تهدیدهایش بــرای در گونی 
انداختن هم کالسی هایش آن ها را می ترســاند و بیشتر از اینکه حامل پیام 
مهر و محبت برای آن ها باشــد، ترس و دلهره برایشــان هدیه می آورد. به 
مرور برای اساتید و هم کالسی هایش هم مشــخص می شود چاقوهایی که 
فرید می سازد دســته ندارند. اســاتید زیاد حســابش نمی کنند و در بین 
هم کالســی ها و هم دانشــگاهی هایش هم به عنوان فردی الف زن و لوده 
شناخته می شود. فرید، تفاوت آدم ها با یکدیگر را درك نمی کند و مخالفان 
تفکراتش را تهدید به انداختن در گونــی می کند. متلک های فرید، جدای 
از جنبه-ی طنزشان،جنسشــان هم سیاسی است و هم اجتماعی. گزند این 
متلک ها هم تقریبًا همه را شــامل می شــود. بــاالزاده، گنجی، مهدوی، 
تجسمی ها و همه و همه در تیررس متلک هایش هستند. فرید، حتی به عماد 
هم رحم نمی کند و به خاطر نامزدیش با رها )دختر عضو گروه تجسمی ها( 
شوخی شوخی گاهی به او متلک های قلمبه سلمبه هم می اندازد. نمایش بد 
و تخریــب کننــده ی فرید از یک بســیجی آن قــدر بد بود کــه صدای 
حجت االسالم محمدرضا تویســرکانی- نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج 
نیز در آمد. وی در مصاحبه با وب ســایت »بسیج« با اشــاره به فیلم ها و 
ســریال هایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شــده، به انتقاد از سریال 
»معراجی ها« ســاخته مســعود ده نمکی پرداخت. آنچه در ادامه مطالعه 
می کنید، بخشــی از آن مصاحبه است: »اآلن شــما به عنوان مثال، همین 
سریال »معراجی ها« که این شــب ها از تلویزیون پخش می شود را ببینید. 
به نظرم سریال کم محتوایی است. یعنی به قدری ما در این حوزه خوب عمل 
نکرده ایم که همین سریال هم گرفته است؛ در حالی که، سئوال من این است: 
واقعًا این سریال چه پیامی دارد؟ غیراز اینکه گاهی اوقات به خاطر کمبود 
محتوا و پر کردن وقت مردم، با دست خودمان، خودمان را مسخره می کنیم؟ 
یک بچه ریشــو را بر می دارند به نام بســیجی، یک آدم »منگولی« نشان 
می دهند که همیشــه به دنبال پیچاندن و تک زدن است! بقیه بسیجی ها هم 
آدم هایی احساسی نشان داده می شوند که دائمًا دنبال درگیری اند. هیچ کس 
هم نیست که اعتراض کند. به نظر من، ســریال »معراجی ها« از نظر محتوا 
سریال معیوبی اســت، اما چه کنیم؟ کسی نیســت که یک چیزی بگوید و 

اعتــراض و انتقادی کند.« وی ادامــه داد: »من نمی دانم کســانی که این 
سریال ها را می سازند، با خودشان چه فکری می کنند و به دنبال چه هدفی 
هســتند؟ واقعًا متعّجبم؛ یعنی هدف از تولید سریال معراجی ها آشنا کردن 
مردم با چیســت؟ با لودگی؟ بی دینی دانشــگاه؟ عدم همراهی مسئوالن 
آموزشی کشــور با فرهنگ شــهدا؟ و یا بی بندو باری دختر و پسرها در 
دانشــگاه ها؟ چه چیزی را قصد دارد به مردم انتقــال دهد؟« در ادامه ی 
سریال، با سفر شخصیت های اصلی سریال، به سوی مناطق جنگی در قالب 
ســفر »راهیان نور«، یک انقــالب فکری در آنان به وقــوع می پیوندد و 
مخالفین دفن شهداء یا همان تجســمی ها در این سفر تغییر عقیده می دهند. 
تجسمی ها که قرار بود برای فرار از دست مأموران به سمت شمال کشور و 
ویالی پدر پیام بروند، برای رّدگم کنی و با هزارجور ترس و لرز از گرفتار 
شدنشان توسط تشکلی ها راهی سفر راهیان نور شدند. به راستی، چه دلیلی 
داشت تشکلی ها )مخصوصًا فرید چاردانگه( به عنوان نمادهای دانشجویان 
بسیجی به شــکلی رفتار کنند که هم کالســی های آن ها از آن ها به جهت 
آدم فروشــی و در گونی انداختن و چند جور رفتار و گفتار ترسناك دیگر 
بترسند؟ در هرحال، تجســمی ها در کنار تشکلی ها سفر به جنوب را آغاز 
کردند و در ایــن میان با روحانی ســریال، یعنی حاج آقا حســینی که تا 
حدودی از جنس روحانی هــای نمایش داده شــده در »اخراجی ها« و 
»رســوایی« و »دارا و ندار« است، مواجه می شــوند. حاج آقا حسینی، 
روحانی ای مردمی است که به نوعی تجســمی ها از دست تشکلی ها به او 
پناه می آورند. تجسمی ها تغییر می کنند؛ خیلی هم سریع این اتفاق می افتد. 
اینکه تجســمی ها خیلی سریع، آن هم به واسطه ی یک ســفر تغییر عقیده 
می دهند، خیلی کلیشــه ای بود و مخاطب را یاد آثار دهه 70 دفاع مقدس 
می انداخت. باور پذیر بودن تغییر،آن هم با آن شتابزدگی توی ذوق می زند. 
اما در کل بد نبود؛ هرچند که بهتر بود در نمایش تغییر عقیده ی تجســمی ها 
خیلی بیشتر از این ها کار می شد. هم زمان، سؤال من این است که در ادامه ی 
ســفر به جنوب تجســمی ها، چرا به آن ها که در داخل دانشگاه مشغول به 
اعتراض و تجمع بودند، اشــاره ای نشــد؟ هرچند ایده ی سفر راهیان نور، 
ایده ی خوبی برای آشــنا کردن راه و رســم رزمندگان و شــهدای جنگ 
تحمیلی به نســلی که جبهه و جنگ را نمی شناسد بود، ولی جای کار بیشتر 
داشت؛ علی الخصوص وقتی خودروی مینی بوس حامل شخصیت های فیلم 
روی مین رفت، می شد زخمی شدن آن ها کمی باور پذیرتر پرداخته شود. 
در مجموع، ایده ی سفرراهیان نور خوب بود؛ ســفری با هم سفرانی هم-

چون پدر و مادر شــهید زمانی؛ هرچند که از تأثیر روایت جالب پازوکی و 
همرزمان شهیدش در مورد نحوه شهادت شهید زمانی که انگار مصداق بارز 
»عند ربهم یرزقون« شــده بودند نیز نباید گذشــت؛ جایی که ده نمکی با 
نمایش شهداء در قالب راوی خاطراتشان وجهه ای خیالی به قصه ی سریال 
اضافه کرد. به شخصه از تمام قسمت های سریال »معراجی ها« فقط قسمت 
آخرش را پســندیدم که آن هم همانا فیلم »معراجی ها« بود. از منظِر طنز، 
ســریال »معراجی ها« باید بگویم خیلی بد بود؛ خیلی هم متفاوت با فیلم 
»معراجی ها« بود. در فیلم »معراجی ها« طنزی جدی و بر مبنای دیالوگ 
جریان داشت، ولی در سریال، این جریان اصاًل وجود نداشت و طنِز سریال 
به سمت لودگی رفت. در بســیاری از نقدهای سریال نیز منتقدین، معتقد به 
همین لودگی طنز بودند. بنده معتقدم هر آنچه از لودگی و بی معنی بودن در 
یک کار روحوضی وجود داشت، همه اش در ســریال »معراجی ها« جمع 
بود. هرآنکس از بازیگران سریال که سر سوزنی رگه های طنز داشت، شده 
بود بمب ادا و اطــوار بی مزه و لودگی های بی معنــی. هرچند منصفانه باید 
گفت که اندك مواقعی این ادا و اطوارها در قالب جدی می رفت و نتیجه اش 
خوب می شــد، اما این ادا و اطوارهای بی معنی به هنگام تماشا با شیوه ای 
قلقلک گونه، فقط مخاطبین را می خنداند، ولی شــاد نمی کرد. این قلقلک، 
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همانا گفتارهــا، متلک ها و تکیــه کالم های 
بازیگران ســریال بود که خیلی بیشتر از حد 
تصور هــم رنگ و بوی سیاســی و اجتماعی 
داشت. گویی قرار اســت این گونه متلک های 
سیاســی و اجتماعی را فقط در آثار ده نمکی 
ببینیم و غیر از او کسی اجازه ی پرداختن به آن 
را ندارد.  خوب یا بد این گفتارها به کنار، اما 
مقدارشان در سریال آنقدر زیاد شد که هر چند 
روز یک بــار، فایلــی تصویــری بــا عنوان 
»دیالوگ های حساس معراجی ها« در فضای 
مجازی کشورمان منتشر می شد و تا شماره ی 
شــش هم پیش رفت. از لحاظ متلک انداختن 
در مورد موضوعات حســاس، هر آنچه که در 
جامعــه ی ما هســت و در جریان اســت در 
دیالوگهای سریال معراجی ها بود؛ از مذاکرات 
هسته ای و پیشنهادات بسته ی الحاقی بگیرید، 
تا گرانی و اال ماشاءالل... آنچه که طنز سریال 
معراجی هــا را خیلی به ســوی لودگی برد، 
نحوه ی بــازی لوده گونه ی بعضــی بازیگران 
ســریال بود. به طور مثــال، در دیالوگ های 
صحنه های مربوط به حضور پدر و مادرها در 
دانشــگاه یــا در صحنه هایــی که بــاالزاده 
نمی دانست چه کند و یا در مواجهه ی گنجی با 
باالزاده، متلک هایی گفته می شــد که به نوعی 
شبیه به همان را هنگام کل کل های عماد و فرید 
با تجسمی ها هم می شــنیدیم. اما بیان آن ها از 
ســوی این دو طیف تفاوت بســیار داشــت. 
کل کل های جدی گونه ی دانشجویان تجسمی 
با تشکلی ها طنز موجود در متلک های جاری 
در دیالوگ هــا را قابل قبول تــر می کرد. ولی 
همان دیالوگ وقتی از دهان باالزاده و گنجی 
و یا پدر و مادرهای دانشجوها شنیده می شد، 
تــوی ذوق مــی زد و باعــث می شــد طنز 
»معراجی ها« لوده گونه به نظر برسد. دلیل این 
اتفاق هم این است که ده نمکی در آثارش دست 
بازیگران خود را به لحــاظ بداهه گویی خیلی 
باز می گذارد و این به نوعی می شود شمشیر دو 
لبه! گاهی اینقدر خوب می شود که بداهه گویی 
بازیگر در یک صحنه ای تا سال ها می شود طنز 
برتر و ِورد زبان مردم و همه با شــنیدنش از 
خنده ریسه می روند، و گاهی هم می شود شبیه 
لودگی رایج در بســیاری از فیلم های سینمای 
ایــران کــه متأســفانه گریبان گیر ســریال 
»معراجی ها« هم شــد. در پایــان، باید گفت 
ده نمکی در »معراجی ها« توانســت دو طرف 
افراط و تفریط و میانه این دو، یعنی اعتدال را 
به تصویر بکشد، اما »معراجی ها« نقطه ضعف 

زیاد داشت. این اثر شبیه به »اخراجی ها ١« 
نبــود، بلکــه کپــی برابــر اصل 

»اخراجی هــا ٣« بــود. 

»معراجی ها« به لحاظ شباهت در تلفظ خیلی 
شبیه »اخراجی ها ١« است، ولی در بطن خیلی 
شــبیه به »اخراجی ها ٣« اســت. به جرأت 
می توان گفت »معراجی ها«، دیده شــدنش را 

مدیون »اخراجی ها ١« است. 
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شــبکه »فدك« یکی دیگر از شبکه های تحت مدیریت 
فکری جریان رسانه ای شــیرازی ها به مدیریت آیه الل 
سیدصادق شیرازی است؛ محل این شبکه در انگلستان 
ومدیریت آن بر عهده شخصی به نام »یاسرالحبیب« است 
و چون یاسرالحبیب، اصالتًا اهل کویت و یک عرب است، 
قاعدتًا به دلیل شناخت بیشــتر از فضای اجتماعی کشورهای عربی و ارائه 
برنامه های خود به این زبان در آن کشورها، بینندگان بسیاری را جذب خود 

کرده و از استقبال باالیی برخوردار است. 
یاســر الحبیب، روحانی شــیعه کویتی متولــد ١979 میالدی با ســابقه 
روزنامه نگاری از ایام نوجوانی در روزنامه های »الوطن«، »صوت الکویت«، 

»الطلیعه«، »الرای العام« و »القبس« کویت را دارد. وی در سال ١996 یعنی 
زمانی که تنها ١7 سال داشت به قم سفر کرد و مدتی را به شاگردی  مرحوم 

آیه الل سیدمحمدرضا شیرازی )فرزند سیدمحمد( گذراند.
 بعد از مدتی به کویت بازگشــت و در 2١ سالگی )سال 2000( فعالیت های 
مذهبی اش را با تاســیس هیئت »خدام-المهدی« و انتشار مجله »المنبر« 
در کویت آغاز کرد تا آن که در ســال 200٣ و در پی انتشار سخنانی بر ضد 
عایشه- همسر پیامبر)ص(- توسط دولت کویت بازداشت شد. اگرچه یاسر 
الحبیب تحت فشار سلفی های کویت مجموعًا به ١5 سال زندان محکوم شد، 
اما دوران زندان او مدت زیادی طول نکشــید و تنها پس از گذشت سه ماه 
در سالروز ملی کشــور کویت نام وی در میان لیست کسانی که مشمول عفو 

بررسی شبکه »فدک«
»آنقدرکهاسالمازاینمقدسينروحانینماضربهخورده،ازهيچقشریضربهنخورده!«)امامخمينیرحمهاهللعليه(

سیدعلی حسینی
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شــده اند، قرار گرفت و از زندان آزاد شد. البته 
فشار کشــورهایی مانند انگلیس تحت عنوان 
حمایت از حقوق بشــر در ایــن زمینه بی تاثیر 

نبود! 
یاسر الحبیب به محض خروج از زندان و پس 
از لغو تابعیت کویت او توسط دولت این کشور 
از کویت گریخته و مدتی را به صورت مخفی در 
عراق و ایران سپری کرد و بعد از مدتی سکوت 
خبری، به یک باره از انگلســتان  سر درآورد. 
پس از حضور ایشــان در انگلیس، دولت این 
کشور  برای وی پناهندگی و اجازه فعالیت های 
مذهبی صادر کرد؛ امری که باعث شــد گمانه 
برخی رسانه ها که او از سوی سیستم جاسوسی 
انگلستان اجیر شده است، قّوت بگیرد و حتی 
کسانی نظیر »سیدحسن نصر الل«  و »شیخ اسد 

قصیر« نیز درباره آن سخن بگویند.
به نوشــته روزنامه »دیلی میــل« وی پس از 

ورود به انگلیس، اقامــت در دهکده ثروتمند 
Fulmer(  در اطــراف منطقــه  فولمــر)
»باکینگهام شــایر« جنوبی را بــا خرید یک 
کلیســای متروکه به قیمت گــزاف دو میلیون 
پوند برگزیــد و آن را به مرکز فعالیت های خود 

تبدیل کرد!
وی در ایــن مــکان  اقــدام بــه راه اندازی 
روزنامــه  Shia Newspaper، حــوزه 
امامین عســکرین، هیئت خدام المهدی، شبکه 
ماهواره ای »فدك« و شبکه ماهواره ای »صوت 
العتره« نمود و اخیراً نیز پروژه بزرگ ســاخت 
مسجد »محسن شهید« را در دست انجام دارد.

محورهای برنامه های پخش شــده از شــبکه 
ایشــان نیز ماننــد دیگر شــبکه های  جریان 
رســانه ای شــیرازی ها بر اصول ذیل استوار 

می باشد:
١- دفــاع بی قید وشــرط از قمه زنی در مالء 
عام و مجوز داشتن هر نوع عزاداری برای امام 

حسین »علیه السالم«
2- عدم اعتقاد به مقوله ای به نام وحدت تشیع و 
تسنّن و بی اعتقادی کامل به اصلی به نام »تقیّه«

٣- عدم اعتقاد به اصل والیت فقیه
٤- توهین به شخصیت های بزرگ شیعه )مانند 
»آیت الل سیســتانی«، »آیت الل بهجت)ره(«، 
وآیت الل شهید سیّدمحمدباقر صدر«،  «آیت الل 
مکارم شیرازي«، »سیّدحسن نصرالل«، »امام 

خامنه ای)مدظله(«، »امام خمینی)ره(«
5- توهین به صحابی و همسران رسول الل)ص( 

و دادن نسبت های ناروا به آن ها 
از طرفــی دیگر، اقدام او برگزاری جشــن در 
روز فوت عایشه با شــعار »عایشه فی النار« 
و پخش مســتقیم آن از شبکه تلویزیونی خود، 
وآپلود فیلم وعکس های آن در سایت خود بود 
که تبعات آن هنوز هم در مناطقی مانند قُطیف 
عربســتان و قاهره مصر قابل مشــاهده است. 
کافی است برای مشاهده عمق فاجعه به قسمتی 
از مستند ساخته شده در بی بی سی عربی تحت 
عنوان »آزادی بــرای نفرت پراکنــی« که به 
بررسی عملکرد این شبکه ها می پردازد، نگاهی 
انداخته و به اظهارات مردم محله ای که شــیخ 
حسن شحاته-آن عالم بزرگ شیعی- درآن به 

شهادت رسید، اندکی توجه نمود. 
ماجــرای این جشــن از ایــن قرار بــود که 
»یاســر الحبیب« در ســال 20١0 مطابــق با 
رمضان ١٤٣١ قمری برای نخســتین بار اقدام 
به برگزاری علنی مراسم جشــنی به مناسبت 
سالروز وفات عایشــه- همسر پیامبر)ص(- 
نمود که انتشار خبر آن، منجر به برانگیخته شدن 

خشم اهل سنّت در دنیا شد. 
پــس مشــاهده آثار مخــّرب این جشــن و 

اعتراضات گســترده اهل سنت و حتی علمای 
شیعه نســبت به این اقدام وی، نه تنها دست از 
این اقدامات برنداشته، بلکه مواضع خویش را 
در مورد عایشه در قالب یک کتاب منتشر کرد؛ 
کتابی که عنوانی بسیار زشت و ناپسند داشت! 
هر چند یاسرالحبیب مدعی شده بود که کتابش 
با استقبال بی نظیری از ســوی صاحب نظران 
مواجه شــده و برخی کتابش را »کتاب قرن« 
نامیده اند! مطلبی که تا به امروز هیچ تأییدی از 

هیچ مرجع ذیصالحی نداشته است! 
وی با اســتمرار حرکت خود، اقدام به برپایی 
مراسم جشن در سالروز منتسب به مرگ خلیفه 
دوم نمود و در اقدامی عجیب، این برنامه ها را 
به صورت زنده از شبکه ماهواره ای خود منتشر 
ساخت؛ اقدامی که تعجب بسیاری از مسلمانان 
در فَِرق مختلف اهل سنت و شیعیان را به همراه 
داشت و نکته جالب تر اینکه، اعمال و رفتار وی 
نه تنها تاکنون ترك نشده، بلکه با شدت و حّدت 
بیشــتری در حال انجام است و شگفت انگیزتر 
این که هیچ گاه، حتی کوچک ترین اعتراضی از 
بیت آیه الل شــیرازی از این شخص در طی این 

سال ها نشده است.
پس از این اتفاقــات، رهبرمعظم انقالب)دامت 
برکاته( در پاســخ به استفتایی از سوی علمای 
شــرق عربســتان، با صدور فتوایی هرگونه 
اهانت به نمادهای اهل سنت از جمله همسران 
پیامبر)ص( را حرام اعالم کردند و این آغازی 
بود بر مخالفت علنی »یاسرالحبیب« با جریان 
شیعی مستقر در جمهوری اسالمی ایران، عراق، 
کویت، بحرین، عربستان سعودی، عمان، یمن 
و سایر جوامع شــیعی در کشورهای منطقه؛ و 
به خصوص تکفیر بســیاری از سران آن ها و 
پرداختن به توهین-های علنی به ایشان. متن 

فتوای مقام معظم رهبری بدین شرح است:
»اهانت به نمادهای برادران اهل سنّت از جمله 
اتّهام زنی به همسر پیامبراسالم، حرام است. این 
موضوع، شــامل زنان همه پیامبران و به ویژه 
سیّداالنبیاء پیامبر اعظم- حضرت محّمد )صّلی 

الل علیه وآله( می شود.«
)ر.ك.: پایگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم 

رهبري(
این فتوا به ســرعت در صدر خبرهاي جهان 
منتشر شــد و جزء یکي از ده رویداد مهم دیني 
در سال 20١0 شناخته شد. به وسیله ي این فتوا، 
آتش فتنه خاموش گشــت، تاجایي که رئیس 

دانشگاه األزهر مصر گفت: 
»با تمجید و خرسندی، فتوای مبارك حضرت 
امام علی خامنه ای را در خصوص تحریم اهانت 
به صحابه رضوان الل علیهم یا تعّرض به همسران 
حضرت رسول)ص( دریافت کردم. این فتوایی 
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اســت که با دانش صحیح و درك عمیق از خطرناکی آنچه که اهل فتنه انجام 
می دهند، صادر شده و بیانگر عالقه و اشــتیاق به وحدت مسلمانان است. 
آنچه که باعث می شــود بر اهمیت این فتوا افزوده شود، آن است که عالمی 
از علمای بزرگ مسلمان و از بزرگترین مراجع شیعه و به عنوان رهبر عالی 
جمهوری اســالمی ایران، چنین فتوایی را صادرکرده است. من از جایگاه 
علم و با توّجه به مسئولیت شرعی ای که دارم، می گویم تالش برای وحدت 
مسلمانان، واجب است و اختالف بین پیروان مذاهب اسالمی باید به اختالف 
نظر بین علما و صاحب نظران محدود بماند و به وحدت اّمت اســالمی لطمه 
نزندکه خداوند فرموده است: »وال تَنازُعوا فتَفشُلوا و تَذهب ریحکم و اصبُروا 

إّن الل مع الّصابرین.«

تکفير اهل سنت و تکفير شيعيان و مراجع عظام
یاســرالحبیب که تا این زمان بیشتر درگیر مناظرات و نامه نگاری با علمای 

وهابی و بخشی از اهل سنت بود، با توجه به موضع گیری منفی علما و مراجع 
شیعه علیه وی، ناگهان لبه حمالت و انتقادات خویش را به سوی طیفی وسیع 
از علمای شیعی کشاند و در این راه، هر روز، چهره ای جدید از میان علمای 
شــیعه را هدف گرفت، به گونه ای که در موارد بسیاری آن ها را تا حد کفر و 
خروج از دین تکفیر نمود. او با انتقاد از نگرش های عرفانی طیفی از علمای 
شــیعه مانند حضرت امام خمینی)ره(، عالمه طباطبایــی، آیت الل بهجت، 
آیت الل سیستانی، آیت الل حکیم و ســایر مراجع بزرگ شیعه درکشورهای 
منطقه، همگی ایشــان را منحرف خوانده و درضمن، حمالت شــدیدی را 
بر ضد شــهید آیت الل محمد باقر صدر انجام داد و در گفتاری ناپسند مدعی 

شد که ایشان در حالی از این دنیا رفته که از مذهب تشیع خارج شده بود!
وی همچنین ضمن فاسق قلمداد کردن سیدحسن نصرالل، طی سخنانی گفت: 
»اگر بن الدن و قرضاوی مجاهد هســتند، سیدحسن نیز مجاهد است«! و او 
را به دلیل تبعیت از علمای شیعه، گمراه خواند. یاسرالحبیب، اگرچه در قبال 
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مرجعیت آیت الل سیستانی در روزهای ابتدایی 
فعالیت هایش بسیار محتاطانه سخن می گفت، 
اما هر روز به جسارت خویش در قبال ایشان 
نیز افزود تا اینکه درنهایت، از عباراتی بســیار 
سخیف و ناپسند در قبال ایشان استفاده کرد. او 
بعد از ابراز این اظهارات ســخیف، مدعی شد 
که آیت الل سیســتانی توجهی به نگاه های نسل 
جدید تشیع نداشته و عن قریب است که شاهد 

طغیان تشیع بر ضد مرجعیت باشد!
در میان همه توهین های الحبیب به مراجع عظام 
تقلید در تمام کشــورهای اســالمی و شیعیان 
منطقه، تنها کسی که از گزند کالم یاسرالحبیب 
در امان مانده و در اقدامــی عجیب همواره به 

عنوان مرجعیت راستین شیعه از سوی او معرفی 
شــده، آیت الل سیدصادق شــیرازی است! او 
همچنین مدعی است که بیت آیت الل سیدصادق 
شیرازی، موید و حامی جریانی است که او این 
روزها دنبال می کند؛ ادعایی که تاکنون از جانب 
آیت الل شیرازی رّد یا تأیید نشده است، اما بیت 
ایشان نه تنها هرگز رّدیه ای بر مدعیات الحبیب 
منتشر نکرده و کالمی بر ضد او و اهانت هایش 
به مراجع عظام اظهار نداشته، بلکه در مواردی 
برای وی تاییدیه نیز نگاشته و به حمایت از او 

برخاسته است.
البته شــخص آیت الل ســیدصادق شیرازی 
در اقدامی که انعکاس رســانه ای گشترده ای 
داشــت، پس از افــزوده شــدن انتقادها به 
یاســرالحبیب مبنی بر بی سواد بودن او اجازه 
نامه ای مفصل برای او نگاشت و در آن اجازه 
نامــه او را در ٣0 ســالگی»صاحب الفضیلۀ 
العالمۀ الحاج الشیخ یاسر الحبیب دام تأییده« 
خطاب کرد. برادِر آیت الل سیدصادق شیرازی 
به نام سیدمجتبی و پسر ایشان به نام سیداحمد 
که هر دو ســاکن انگلســتان هســتند، رابطه 
تنگاتنگی با یاســرالحبیب داشــته و هر دو 
بارها از وی حمایت کرده اند. ســخنرانی های 
سیدمجتبی در ســّب علمای شیعه و توهین به 
آن ها شکی بر محجوریت ایشان در نزد عامه 

باقی نمی گذارد!
 

ارتباط یاسرالحبیب با مجتبی شیرازی، پس از 
موضع گیری های علمای اهل سنت و شیعیان در 
حرام اعالم کردن اهانت به نمادهای اهل سنت 
تقویت شــد. برخی نشــریات عربی از جمله 
»الوطن« و »عکاظ« و ... اعــالم کرده اند که 
یاســرالحبیب پس از آن که ســال ها شاگردی 
مجتبــی شــیرازی را در لندن انجــام داده، با 
دختر وی ازدواج نموده و ارتباط ســببی میان 
ایشان برقرار شده اســت. همچنین، سیداحمد 
شــیرازی )فرزند آیت الل سیدصادق شیرازی( 
که او هم ساکن لندن است، بارها در حمایت از 

یاسرالحبیب سخن گفته است.

تغيير نام خيابان ها
الحبیب در یکــی از ســخنرانی های خود از 
مسئوالن عراقی می خواهد که نام خیابان هایی 
که در بغداد به نام بزرگان اهل تســنن اســت، 
تغییرکند تا بدین وســیله، مظاهر اهل تسنن از 
این کشور پاك شود. جالب اینکه، این موضوع 
در بحرین نیز پیگیری شد؛ اما نه این بار از طرف 
الحبیب، بلکه از طرف َسَلفی های وهابی؛ با این 
توجیح که نام خیابان ها و مکان ها، نام دشمنان 

صحابه است.

مردود دانستن حمايت از فلسطين
شیخ یاســرالحبیب در برنامه تلویزیونی خود 
که از شبکه »فدك« پخش کرد، به تکفیر مردم 
فلسطین پرداخت و همه آن ها را ناصبی دانست 
به همین دلیل، هرگونه حمایــت از این مردم، 
حتی شرکت در راهپیمایی روز قدس را اشتباه 
اعالم کرد؛ تعبیر ایشــان در رابطه با گروه های 
جهادی در پاسخ به مجری برنامه راجع به این 
گروه های جهادی فلسطین این است: »حماس، 
جهاد اســالمی، فتح ودیگر گروه های جهادی 
را جمع کنید و به سطل آشغال بیندازید!« و لذا 
این سؤال مطرح می شود که چه کسی بیشترین 
نفع را از به سطل اشــغال انداختن این گروه ها 
می برد؟ بالشک اسرائیل! و این خود شاید پرده 

از انگیزه های درونی او برمی دارد!

اهميت بقيع در برابر قدس
یکی از مطالبی که شــبکه »فدك« اخیراً بدان 
پرداخته، این ســؤال است که: »چرا جمهوری 
اسالمی به جای پرداختن به شعار آزادی قدس 
به شــعار آزادی بقیع نمی پردازد؟« و البته پر 
واضح است که این سؤال، با هدف اهمیت زدایي 
از قدس شریف و مشغول ساختن مسلمانان به 
جنگ های فرقه ای و غفلت از توسعه قدرت و 
نفوذ اسرائیل غاصب در منطقه طرح شده است! 
شجره ملعونه هم قسم شــده اند و هر کدام یک 

نقش بر عهده دارند
قطعًا شیخ یاسرالحبیب و اعوان و انصار ایشان، 
دانسته یا نادانسته مشغول ریختن آب به آسیاب 
دشمن می باشند و عماًل نقش مقابل تکفیریان اهل 
سنت، یعنی وهابی ها و داعش را بازی می کنند 
و خود قسمتی از شجره ملعونه شده اند تا ریشه 

اسالم را بزنند و به دشمنان آن یاری رسانند. 
حاصل و عواقب این نــوع موضع گیری ها چه 

می تواند باشد؟
جواب ایــن ســؤال، چیزی جــز دامن زدن 
دعواهای قومــی و مذهبی و ایجــاد تفرقه و 
تشــتت نخواهد بود و ایــن موضوع بر خالف 
سیره ائمه اطهار)ع( و علمای ما از صدر اسالم 

تاکنون بوده است. 
در پایان، بــه موضــع حضرت آیه الل العظمی 
 مکارم شیرازی نسبت به این حادثه برنامه ریزی 
شده اشــاره می کنیم که فرمودند: »اخیراً یک 
آدم بی ســواد و روحانی نمای مقیم لندن، به نام 
شیعه به مقدسات بعضی از مذاهب اهانت کرده، 
نسبت های ناروای عجیبی به یکی از همسران 
پیامبر داده و فحاشــی عجیبی به برخی از آنان 
نموده است... این آدم یا مزدور و مأمور است و 

یا سفیه و دیوانه.« 
والل مستعان 
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در دهه 70 شمسی و پس از ســال ها انتظار، باالخره 
شاهد افزایش تعداد شبکه های تلویزیونی داخلی بودیم 
و شمار این شبکه ها به ســرعت از دو به شش رسید تا 
تغییر ذائقه ای برای مخاطبان باشد. اما با گسترش شبکه 
جهانی اینترنت و شــبکه های تلویزیونی ماهواره ای، 
مخاطبــان داخلی با موج جدید شــبکه های متعدد پارســی زبان مواجه 
شــدند که این پدیده کم کم معنی تهاجم فرهنگی را برایمان ملموس ترکرد؛ 
به خصوص که این عرصه با تهاجم بیشــتری نسبت به کودکان و نوجوانان 

آغاز شد.
وجود بیش از صد و سی شبکه ماهواره ای پارسی زبان و پخش برنامه های 
متنوعی همچون فیلم، سریال، موســیقی، کارتون، اخبار و ...، کار را برای 
سازمان صداوسیما برای حفظ مخاطبان داخلی خود، بیش از پیش سخت تر 
کرده است. بدین منظور، رسانه ملی از سال ها پیش، توسعه کّمی شبکه های 
تلویزیونی را ســرلوحه کار خویش قرار داده اســت تا ضمــن رقابت با 
شــبکه های به اصطالح »آن طرف آبی«، پاســخ گوی نیازهای مخاطبان 

داخلی باشد.
یکی از حوزه هایی که به شدت خالء آن قابل مشاهده بود، حوزه انیمیشن و 
کارتون و به طور کلی کار برای کودکان و نوجوانان بود. در این میان، توسعه 
زیرساخت های فنی و ارتباطی در حوزه رســانه و تغییر وضعیت از سیستم 
آنالوگ به دیجیتال، این امکان را به رســانه ملی داده است تا به سهولت، به 
تعداد شــبکه های تلویزیونی خود بیافزاید که این امر در نوع خود، مزایا و 

البته مضّراتی دارد.
گسترش کّمی شــبکه های تلویزیونی و تخصصی کردن آن ها، این فرصت را 
به مخاطبان می دهد تا برنامه های خود را از شــبکه های تخصصی پیگیری 

کنند که این موضوع هم به تخصصی شدن برنامه ها کمک می کند 
و هم مخاطبان را به سمت برنامه های مورد عالقه خود، سوق 

می دهد. شــبکه هایی از قبیل »آی 
فیلم«، »تماشا«، »ورزش«، »پویا«، 

»قرآن« و... محصول این رویکرد هستند.
شبکه تلویزیونی »پویا« به عنوان یکی از این شبکه های مذکور که در تاریخ 
2٨ تیر ماه سال 9١ به صورت رسمی افتتاح شد وهم اکنون بیش از دو سال 
از افتتاح آن می گذرد؛ این شــبکه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادها و 
یاری رسان  مهم ترین نهادکشــور در حوزه آموزش رسمی، یعنی آموزش 
وپرورش در حوزه آمــوزش عمومی اهمیتی درخور یافــت و اهمیت آن 
همان طور که ذکر شــد به دلیل جنس مخاطب آن و ویژگی های شخصی اش 
می باشد؛ به تعبیری دیگر ، مهم ترین قشر این جامعه یعنی کودکان ونوجوانان 

مخاطبان اصلی آن هستند. 
اکنون، شــبکه »پویا« به عنوان یکی از اجزای این پازل که بخشــی از این 
تربیت را در حوزه آموزش عمومی بــه عهده گرفته، می توان گفت که دیگر 
از مرحله ایجاد وتثبیت گذشــته ویا به عبارتی دیگر، بــه مرحله بازدهی 
عملکرد رسیده؛ حال باید با  نقدی منصفانه به بررسی عملکرد آن پرداخت 

و بازدهی اش را  در مدت فعالیتش بســنجیم 
تا موجبــات پویایی بیشــتر آن فراهم آید 
وازطرفی به خانواده ها درسبک زندگی خود 
نسبت به  استفاده از رسانه ها کمکی هرچند 

ناچیز کرده باشیم. 
اهداف اعالمی سازمان مندرج در سایت این شــبکه، جهت راه اندازی آن 

موارد ذیل مطرح شده است:
»شبکه پویا که مخاطبان اصلي آن خردساالن، کودکان و نوجوانان هستند، 
یکي از با اهمیت ترین شــبکه هاي رسانه ملی اســت که با اهداف متنوعي 
راه اندازي شده اســت. یکي از این اهداف، توجه به این قشر عظیم جامعه 
است که شــاید بیش از یک سوم جامعه ما را تشــکیل مي دهند. همچنین، 
ظرفیت سازي در حوزه تولید انیمیشن از دیگر موضوعاتی است که در این 
شــبکه مورد توجه قرار گرفته اســت. از آنجا که قالب انیمیشن، یکي از 
مدرن ترین و اثرگذارترین قالب هاي برنامه ســازي در جهان است، یکي 
از برنامه هاي راهبردي این شبکه در برنامه ریزي هاي کالن، ایجاد 
شبکه اي مخصوص با فرم انیمیشــن براي قشر کودکان 
بود. این موضوع یکي دیگــر از ضرورت هاي 
ایجاد این شبکه محسوب مي شود. لذا، مدیران 
شبکه پویا در صدد هســتند که به بهترین شکل 

شبکه »پویا«
کارکردهاوظرفيتها؛چشماندازهایپيشرو

سیدعلی حسینی
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در پُرکردن اوقــات فراغت کودکان در فصول 
مختلف سهیم باشــند. یکی از اهدف تاسیس 
این شــبکه، آشــنایي مخاطبان با فرهنگ و 
آداب ایرانيـ  اســالمي ازطریــق تولیدات 
انیمیشــن بوده که اتفاقًا مورد عالقه بینندگان 
نیز تا کنون قرار گرفته اســت. توجه به مساله 
تفریح و سرگرمي کودکان یکي دیگر از دالیلي 
بود که در ایجاد شبکه انیمیشن تاثیرگذار بود؛ 
این که کودکان بتوانند بین شــبکه هاي موجود 
شــبکه اي مخصوص به خود داشــته باشند. 
مي توان ادعا کــرد که خانواده هــا مي توانند 

براي تربیت دیني فرزنــدان خود از تولیدات 
این شــبکه نیز بهره بگیرند. ایجاد یک شبکه 
انیمیشــن که تولیدات مربوط به این صنعت را 
پخش و پشــتیباني مي کند، عالوه بر افزایش 
حجم تولیدات این صنعت به رشــد کیفي آن 
نیز کمک بســزایي خواهد کرد... . این شبکه 
در افق خود، بخش تولیدات ایراني را مد نظر 
قرار داده اســت و در برنامه ریزي بلند مدت 
عالقه مند اســت که تولیدات ایراني متناسب با 
فرهنگ ایرانيـ  اسالمي را تهیه و پخش کند. 
این کار بسیار سخت است و تالش فوق العاده 
و اعتبارات زیادي را مي طلبد، به همین دلیل 
هم، شــبکه پویا و مرکز پویانمایی صبا بنیان 
خود را بر تالش شبانه روزي براي افزایش سهم 
تولیدات ایراني گذاشته است. شبکه پویا، اکنون 

از ســاعت 6:٣0 دقیقه صبح تا ساعت 2٣ از 
طریق تلویزیون دیجیتال در دسترس مخاطبان 

خود می باشد.«
در بررسی این اهداف، چند نکته قابل ذکر است:

در اهــداف راه انــدازی این شــبکه، اولین 
هدف توجه بــه مهم ترین قشــر جامعه یعنی 
خردســال،کودك ونوجوان ذکر شده است؛ در 
اهمیت توجه به این قشــر در این بُرهه سنی، 
هیچ اهل فکر و نظری شــک ندارد. امام علی 
»علیه الســالم« نوجوان را این گونه تشــریح 
َّما قَلُب الَحــَدِث َکاالرِض الخالیَِۀ  می کند: » إِن
ما اُلقَی فیها ِمن َشْی ٍء قَبَِلتُه: دل نوجوان، مانند 
زمین آماده اســت که هر بذری در آن افشانده 
شود، می پذیرد.«  )ر.ك.: نهج البالغه، نامه ٣١(

و امــام صادق »علیه الســالم« نیــز این گونه 
َُّهم أَسَرُع إلی  می فرماید: »َعَلیَک بِالحداِث فَإن
ُکلِّ َخیــٍر؛ نوجوانان را دریــاب، زیرا که آنان 
ســریع تر به کارهای خیــر روی می آورند.« 

)ر.ك.: کافی، ج٨، ص9٣، ح66(
از هــر دو کالم معصــوم)ع( اهمیــت ویژه به 
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نوجوان به راحتی قابل مشــاهده اســت؛ اهمیتی درخور که به تصریح این 
موضوع می پردازد که سیرت بزرگسالی در کودکی ونوجوانی شکل می گیرد، 
درســت مانند نهالی که به شــکل دلخواه ما به بار آمده و در بزرگی به ثمر 
خواهد رسید و در این موضوع، بین کودك ونوجوان تفاوتی نیست واهمیت 
این موضوع به دلیل وجود بیش از ١5 میلیون خردســال و کودك ونوجوان 

در این جامعه دو چندان می نماید.
اما  نکته ای  که در این موضوع به عنوان مقدمه به ذهن متبادر می گردد، این 
خواهد بود که  اساسًا در ماهیت  شبکه هایی از این دست، آیا مهم ترین وظیفه 
این است که رسالت رســانه ای خود یعنی سرگرمی را پی بگیرند، یا به حکم 
مطالب فوق الذکر، باید هدایت و آموزش، رســالت اصلی این رســانه برای 
مخاطب خود باشد؟ یا باید ترکیبی از ســرگرمی و آموزش باشد؟ شاید در 
ابتدا این موضوع کمی بدیهی به نظربرسد، اما با کمی تعمق، سؤاالت زیادی 
به ذهن انسان متبادر می شود؛ سؤاالتی از این دست که با تغییر سبک زندگی 
امروزه و حرکت به سمت آپارتمان نشــینی، عماًل امکان هرگونه تحرك از 
کودکان امروزی گرفته شــده و عماًل فرصتی بــرای تربیت و آموزش باقی 
نمی گذارد واز طرفی، اگر نتوانیم به درســتی کودکان خود را سرگرم کنیم، 
رقیبان رسانه ای دیگر، قطعًا به ســرگرم کردن کودکان ما خواهند پرداخت؛ 
البته در قالب سرگرمی به ساختن و کاشتن ســبک زندگی دلخواه خود در 
وجود کودکان ونوجوانان ما می پردازند؛  از طرفی،  ماهیت رســانه ای مانند 
تلویزیون، بالشک سرگرمی است و به کارگیری آن در موضاعاتی دیگر مانند 

آموزش، خود هنری متعالی وهمتی عالی می خواهد. 
حال در حدود سه سالی که از افتتاح شــبکه پویا می گذرد، به نظر می رسد 
که نگاه غالــب، فقط رفع تکلیف بوده و در برنامه ها یک نوع شــتابزدگی و 
عدم وجود استراتژی واحد و برنامه مشخص و رو به جلو مالحظه می گردد، 
به طوری که در حال حرکت موازی با شبکه های رقیب بوده وگاهًا از آن ها به 
راحتی تقلید می کند. برنامه های این شبکه که از 6:٣0 صبح شروع شده و در 

22:٣0 دقیقه به پایان می رسد، به کارتون هایی مانند »تام وجری«، »پلنگ 
صورتی«، یا نســخه جدیدتر آن ها »باب اســفنجی« یا کارتون های بسیار 
ضعیف ایرانی، یا در ساعات آخر شــب یک فیلم سینمایی که غالبًا به شدت 
تخیلی و کاماًل خشن یا در بعضی موارد معرفی و کاراکترسازی شخصیت های 
غیربومی مانند »دیجیمون« برای فرزندان این ســرزمین، غالب فعالیت این 
شبکه می باشــد؛ هرچند ما اینجا بنای نفی زحمات این شبکه در تولیدات 
جدید را نداریم، ولی روی هم رفته، به هیچ عنوان یک استراتژی مشخص در 
سیر برنامه های این شبکه مشهود نیســت و به راحتی قابل مشاهده است که 
هدف عمده مدیران این شبکه، نه توجه به قشر کودك ونوجوان وجوان، بلکه 
 Persian« حاضر بودن در عرصه شبکه های کودك ماهواره ای، مانند شبکه

toon« آن هم حضوری تقلیدوار می باشد. 
حال مهم ترین نکته در این بخش این اســت که هدایــت مخاطبی به چنین 
ظرافت و با چنین کمیت بر طبق معیارهای دین مبین اسالم، آن هم با نزدیک 

به ١٨ ساعت وقت در شبانه روز به چه شکل باشد؟ 
مقام معظم رهبری)مدظّله( در دیداری که در اردیبهشت سال 90 با فرهنگیان 
داشتند، کلید واژه ای را مطرح نمودند که باید نصب العین کلیه دست اندرکاران 
عرصه آموزش عمومی و خصوصی قرار گیرد؛ ایشان مطالبه ای داشتند به نام 
ویژگی های یک انسان تراز در حد ادعای اسالم وجمهوری اسالمی؛ قاعدتًا 
وقتی ما بدانیم که چه می خواهیم، به دنبال چگونگی وصول آن خواهیم رفت؛ 
بنابراین، هنگامی که ما ابعاد یک انســان متعالی و تراز را مشخص نمودیم، 
برای همه نهادهای دخیل در این عرصه از جمله شــبکه »پویا«- به عنوان 
فراگیرترین نهاد در عرصه آموزش عمومی- رســالتی ویژه تبیین خواهیم 

نمود.   
معظم له در تبیین طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش چنین فرمودند: 

»این تحول باید بر اساس ایجاد یک الگوی مستقل ایرانی و برخاسته ی از 
معنویات و نیاز این کشور باشــد، یعنی در واقع برخاسته ی از اسالم ناب، 
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اسالِم مورد اعتقاد ما باشــد. ما بایستی یک 
چنین الگویی به وجــود بیاوریم؛ تحول باید 
ناظر به این باشــد. هدف این الگوی جدید، 
این ترکیب و ســاخت جدید برای آموزش و 
پرورش باید چه باشــد؟ هدف، تربیت نیروی 
انســانِی تراز جمهوری اســالمی است. اگر 
جمهوری اســالمی می خواهد پرچم اسالم را 
در دست بگیرد، می خواهد خودش به سعادت 
برسد، دنیا و آخرت خود را آباد کند -همچنان 
که قرآن به ما یاد می دهد کــه می توان دنیا و 
آخرت را با هم آباد کرد و باید این کار انجام 
بگیرد - اگــر می خواهد بــه ملت های دیگر 
کمک برســاند، که »ُکنتُم َخیــٌر اُّمۀ اُخِرَجت 
ِللنّاس«، شاهد و مبشر ملت های دیگر باشد، 
ُخب، طبیعتًا نیازهایی دارد: باید انســان های 
شــریف، دانــا، با اســتعدادهای جوشــان، 
دارای ابتــکار، دارای اخالق نیک انســانی، 
دارای شــجاعت، قــّوت خطرپذیری، ورود 

در میدان های جدیــد، بدون هیچ گونه 
عقــده ی خودکم بینــی یا خود 

برتربینی، انسان های دلداده ی 
به خدای متعال و متکی به 

قدرت الهی و دارای توکل 
کامل، انسان های صبور، 
انســان های بردبــار و 
ی  ن ها نســا ، ا حلیــم
خوشــبین و انسان های 
امیــدوار تربیــت کنید. 

اســالم همه ی این ها را 
به صورت بســته ی کامل 

در اختیار همــه ی معتقدین 
و مؤمنین خود قــرار داده. این 

بســته را باز کنیم، دانه دانه از این مواد 
اســتفاده کنیم، بهره مند شویم، آن ها را 
بچشیم و درون وجود خودمان ذخیره 
کنیــم. خروجی آمــوزش و پرورش 
باید این جور انسانی باشد. انسان های 
تنگ نظر، انسان های بدبین، انسان های 

ناامید، انسان های افســرده، انسان های 
بی تقوا، ناپرهیزگار و آلوده دامن نمی توانند 

جوامع را پیش ببرند و ملت ها را خوشــبخت 
کنند؛ طبعًا نمی توانند الگو هم باشــند. تحول 

آموزش و پرورش ناظر به این است.«
»بیانات مقام معظم رهبری )مّدظله( در دیدار 
هزاران نفر از معلمان سراسر کشور١٤/90/2«
حال این سؤال مطرح اســت که آیا صرِف پُر 
کردن زمان قشــر کودك و نوجوان با تولیدات 
وارداتی، می تواند ما را در تربیت انســان هایی 
این چنین یاری رساند و مهم ترین سؤال اینکه: 

آیا عملکرد کنونی شبکه پویا، کمکی به تربیت 
انســان هایی با مختصات ومشــخصات مورد 
مطالبه عالی ترین مقام این نظام اسالمی دارد؟ 
که به طور قطــع می توان بــه آن جواب منفی 
داد؛ شــاید مهم ترین دلیل آن، عدم وجود یک 
استراتژی مشخص در نوع عملکرد این شبکه 

می باشد. 
یکی از اموری که در ایــن زمینه می توان بدان 
پرداخت، ســاخت یــک یا چنــد کاراکتر یا 
شخصیت مطلوب و منطبق با آرمان ها ومقاصد 
نظام مقدس جمهوری اســالمی است تا بتواند 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انتقال مفاهیم 
ارزشی و تبیین ســبک زندگی تراز حکومت 
اسالمی  بپردازد. با این تفســیر، چنین به نظر 
می رسد که مدیران ارشد شبکه پویا باید گرایش 
و تمایل بیش تری نسبت به خلق آثار پویانمایي 
ســازگار با مفاهیم بنیادین و ارزشــی و تراز 

حکومت اسالمی گام بردارند؛ هر چند پرداخت 
به این مهم به صورت محدود و در قالب آثاری 
انگشت شــمار اتفاق افتاده کــه از جمله آن ها 
می توان با اغماض بــه کاراکتر »کاله قرمزی« 

اشاره کرد. 
تعریف کاراکتر یا شــخصیت  انیمیشنی که به 

مخاطب کــودك و نوجوان در دنیا مســبوق 
به ســابقه اســت؛ یکــی از معروف ترین این 
شخصیت ها »پت و مت« است که کشور چک 
واســلواکی از سال ١972 تا ســال ١999 به 
تولیدآن ادامه داد که  در قسمت های اولیه آن، 
سبک زندگی مارکسیستی قابل مشاهده است 
و در آن به چگونه بودن با زبان عکس پرداخته 
اســت؛ از این دســت می توان به »اکیوسان«، 
»لولک وبولک« ونزدیــک به 200 کاراکتر یا 

سوپرقهرمان  آمریکایی اشاره کرد.
 واما هدف دوم اعالم شــده برای شبکه پویا، 
ظرفیت ســازي در حوزه تولید انیمیشن اعالم 
شده اســت. در اهمیت این موضوع هیچ شکی 
نیست؛ چرا که امروزه با نهادینه شدن وعمومیت 
یافتن فضای مجازی، دنیای آینده سینما قطعًا 
دنیای مجازی ونــه حقیقی بــا کاراکترهای 
انیمیشــنی و کارتونی خواهد بود. امروزه همه 
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کشورها با برنامه به دنبال ســاخت کاراکترهای در این فضا می باشند که هم 
نقش آموزش عمومی تحت ایدئولوژی مشــخص را به عهده بگیرند و هم با 
ارائه مدل های متنوع به دنبال ترویج ایدئولوژی خود در سطح جهان  باشند.

حال، این سؤال مطرح است که شــبکه پویا بعد از گذشت سه سال چه اقدام 
مشخصی در راستای تامین این نیاز انجام داده است؟ و اینکه، محصول مورد 
نیاز این شبکه از چه منابعی گزینش و تامین می شود؟ چقدر از کارتون های 
تولیدی این شبکه در کشور ساخته می شود؟ و اصواًل آیا تولیدی به سفارش 
این شبکه در کشور صورت پذیرفته است یا خیر؟ این سؤاالت اساسی ممکن 
اســت به صورت بنیادین نحوه عملکرد سازمان صدا وسیما و مدیران شبکه 
پویا را زیر سؤال ببرد؛ هر چند که کشور عزیزمان از ظرفیت واستعداد بسیار 
شگرفی در ساخت انیمیشن برخوردار است و نمونه های قابل ذکر آن می توان 
به مجموعه هایی مانند »شکرستان«، یا »فرمانروایان مقدس« اشاره کرد که 
این ظرفیت عظیم می توانست توسط این شبکه به کار گرفته شده و به صورت 

عملیاتی توسعه و تداوم یابد. 
هدف دیگر بیان شده در اهداف این شبکه، پُرکردن اوقات فراغت مخاطبان 
سنی خود است. در تبیین موضوع، ابتدا باید این  مفهوم بیان گردد که  اوقات 
فراغت را چگونه باید پُر کرد و نیز این که تعریف مکتب مبین اسالم از اوقات 
فراغت ناظر به چه معنایي اســت؟ اصواًل غفلِت ناشــی از پخش کارتون 

می تواند حاصلی برای مخاطبان خود داشته باشد؟ آیا این تفکر که از آرشیو 
صدا وسیما، کارتون وانیمیشن برداشــته و برای مخاطبان خود پخش کنیم، 
به معنای پر کردن اوقات فراغت اســت؟ آیا این رویکرد بدان معنی نخواهد 
بود که مخاطبان خود را دچار غفلت کنیم، تا وقتشان به بطالت نگذرد؟! این 
پارادوکس از زمانی پدید آمد که ما شــبکه پویا را با کارتون های تکراری و 
عمدتًا وارداتی پُرکردیم و برای آن یک استراتژی مشخص در جهت تربیت 
در نظر نگرفتیم و برعکس، معبری باز کردیم و میدانی برای دشــمن ایجاد 
کردیم تا برای کودکان ما استراتژی تربیت و سبک زندگی بچیند واز کودکی 

به او بگوید که چگونه فکر کند!
به عنوان  سخن آخر، این شــبکه به جای اینکه اوقات فراغت فرزندان این 
سرزمین را پُر کند، بیشتر به تریبونی برای ارائه محصوالت فرهنگ غربی و 
باور غیربومی در میان فرزندانمان تبدیل شده است و با پخش روزانه حدود 
١6 ساعت برنامه، بعضًا با نشان دادن شخصیت های متفاوت وگاه متضاد به 
تناقض و ناهنجاری رفتاری در کودکان و نوجوانان دامن می زند! امید است 
متولیان ذیصالح، با تشکیل کارگروه های تخصصی و برگزاری پژوهش های 
میدانی، در اسرع وقت در صدد آسیب شناسی و رفع نواقص شبکه مذکور و 

تقویت نقاط قوت گام بردارند.  



رسانه های نوین

دایه ی مهربان تر از مادر
سواد رسانه ای و رسانه های نوظهور
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امروزه شاهد حضور میهمانانی در محفل خانواده مان 
هســتیم که هرچند بی دعوت آمده اند، اما در تعریف 
مناســبات و روابط اجتماعی و فرهنگی ما بی طرف 
نیســتند و بعضًا بر تحمیل ایده و نظر خود پافشاری 
بسیار دارند! موج عظیم پیام ها از طریق رسانه های 
متنوع و به کمک امواج نامرئی، شــهروندان قرن بیست و یکم را به انفعال 
کشانده و فرصت هرگونه تفکر در تأیید  و یا نقد این پیام ها را از مخاطِب 
خود گرفته است؛ و به همین دلیل است که اهل فن به درستی، عصر حاضر 
را عصر »انفجار اطالعات« نامیده اند. شــبه اطالعات ارائه شده از طریق 
رســانه های نوین، خود را به عنوان اطالعات موثق و خدشــه ناپذیر جا 
زده اند و مخاطِب اسیر روزه مرگی، مجال تجزیه وتحلیل و بررسی صّحت 
و ُسقِم  مدعیات رســانه ای را از خود دریغ نموده است. در عصر حاضر، 
فرزندان ما تعریف مفاهیمی از قبیل: محبت، عشق، خانواده، تعهد، تکلیف، 
دین، آزادی، وفاداری و... را از  طریق رسانه ها دریافت می کنند و شاید به 
همین علت باشد که در تعریف این مفاهیم ارزشی، بعضًا با نسل گذشته ی 
خود تفاوت ماهوی دارند! رســانه ها بانفوذ روزافــزون خود در حریم 
خصوصی و خانوادگی نسل کنونی، بدون این که صالحیتشان احرازشده 
باشد، رسالت تربیت نســل فردای ما را به تدریج از دست پدران مادران 
خارج کرده اند و به تعبیری دایه ی مهربان تر از مادر شــده اند!  به راستی، 

چه کسی این حق را برای رسانه ها قائل شده است؟ نسل آینده ی ما با چه 
بینشی به جامعه و فرهنگ خود نگاه می کند؟ در صورت بروز کج اندیشی و 
انحراف فکری فرزندانمان، چه کسی یا چه چیزی مقصر است؟ خودمان؟ 

رسانه ها؟ و یا هر دو؟! 
در نظر داریم تا طی سلســله مطالبی با عنوان »ســواد رســانه ای« به 
پرســش های مذکور، جوابی علمی و نه احساسی بدهیم؛ باید بپذیریم که 
غفلت و ناآگاهی والدین از ماهیت رسانه هاست که بستر حضور و جوالن 
را برای رســانه ها در جمع خانواده فراهم نموده اســت. و البته؛ تنها راه 
خروج از این انفعال و مدیریِت مصرف رسانه، یا همان کسب مهارتی است 
با عنوان »سواد رسانه ای« و یا به تعبیری »بصیرت رسانه ای«؛ این مهارت 
به ما امــکان کنترل و مدیریت محتوایي محصوالت و ســخت افزارهای 
رســانه ای را می دهد و نیز به ما می آموزد تا با یــک نوع درك متکی بر 
مهارت، انواع رســانه ها و تولیدات آن ها را شناخته و از یکدیگر تفکیک 
کنیم. خانواده با استفاده از »سواد رســانه ای« قادر خواهد بود محتوای 
پاك را از ناپاك و نامطلوب تمیز دهد و متناســب با زیرســاخت های 
اعتقادی به برخی محصوالت نامطلوب رسانه ای، »نه« بگوید؛ البته نسل 
بزرگسال جامعه، مصرف صحیح رســانه را باید از خودشان شروع کنند 
تا فرزندانشان تجربه ی مفیدی از مواجهه با رسانه های نوین را در محفل 

خانواده تجربه کنند.  

دایه ی مهربان تر از مادر
پيشدرآمدیبرتبيينضرورت»سوادرسانهای«

مجید عزیزیان
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ظهور تکنولوژی های نوین 
ارتباطی در عصر حاضر، 
به همــراه تحوالتی که در 
فضای مجــازی به وجود 
آمده اســت، بســیاری 
از کارکردهــای خانواده هــا را دچار اختالل 
کرده است. در مباحث آســیب شناختی نهاد 
خانواده، یکــی از محورهای مهم، بررســی 
آسیب های ناشــی از تحوالت خانواده است. 
تحوالتی که خود منشــأ بروز دگرگونی هایی 
عمیق و اساســی در نوع روابط و ارزش های 
خانوادگی می باشند. بسیاری از این تحوالت 
و دگرگونی ها از بیرون، بــر خانواده تحمیل 

می شود.
گســتردگی حضور اینترنــت در بخش های 
مختلف زندگــی فــردی و اجتماعی جوامع 
امروزی به حدی اســت که حتــی از آن به 
عنوان »ســتون فقرات ارتباطات اطالعاتی 
سراســری کره زمین« یاد می شود. از زمانی 
که اینترنت وارد فضای زندگی انســان شده 
تا به امروز، به رغم تمامی محاســن و مزایای 
آن، یکســری دغدغه ها و نگرانی هایی را بر 
خانواده  ها تحمیل نموده است. موضوعی که 

در تمام جوامع موضوعیت داشــته و محدود 
به جامعه  و یــا اقلیتی خاص نمی شــود. به 
دلیل ویژگی های خــاص فضای مجازی و نو 
بودن این پدیده، بســیاری از والدین فرصت، 
امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این 
فضا و کاربردهای آن را به دســت نیاورده  اند 
و عدم آشنایی مناســب آن ها با این فضا و در 
مقابل اســتفاده روزمره نوجوانان و جوانان 
و حتی کودکان از این فضا باعث شــده است 
که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل 
خانه برای فرزندان ایجاد شــود و آن ها بدون 
دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به 
سایت های مختلف در این فضا دسترسی یافته 
و بعضًا به دلیل ویژگی های سنی و شخصیتی و 
کنجکاوی های خود متأثر از فضاهای ناسالم 

موجود در اینترنت گردند.
فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط 
اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی 
ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا 

باز کنند. مردم بســیاری در سنین مختلف و از 
گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی 
کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور در 
دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار 
می کنند. امروزه روش های ارتباطی با دیگران 
از طریق اینترنت افزایش یافته اســت. پست 
الکترونیک، پیام های کوتــاه، چت-روم ها، 
وب گاه ها و بازی ها، روش هایی برای گسترش 

و حفظ روابط اجتماعی شده اند. 
حدس بزنيد روزانه چند کاربر از اينترنت 

استفاده می کنند
به نقل از مراکز رســمی آمارگیــری، روزانه 
نزدیک به چهارصد میلیون نفر در سراسر دنیا 
از اینترنت استفاده می کنند و یکی از کاربردهای 
اصلی اینترنت، برقــراری ارتباط اجتماعی با 
دیگران است. شــاید عیب اصلی ارتباط های 
اینترنتی آن است که ارتباط در فضای مجازی، 
اساسًا بر متن استوار است و بنابراین، از نشانه 
های بصری و شنیداری در تعامل های رو در 
رو بی بهره است که البته، این نقیصه به واسطه 
قابلیت های شبکه های اجتماعی روز به روز 

در حال برطرف شدن است.

سواد رسانه ای و رسانه های نوظهور
بخشنخست

مهدی احمدی
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امروزه خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با شبکه های ماهواره ای، 
فضای مجازی، رســانه های مدرن و ... است که هر کدام به نوبه خود بخشی 
از فرآیند تأثیرگذاری در خانواده را هدف گرفته اند. بعضی از شــبکه های 
ماهواره ای که به طور تخصصی تمام تمرکــز خود را بر مقوله خانواده نهاده 
است و پیام مشترك برنامه های این شبکه ها عبارتند از: »ترویج خانواده های 
بی سامان و لجام گســیخته در مقابل ساختار خانواده، عادی سازی خیانت 
همســران به یکدیگر، عادی جلوه دادن روابط جنسی دختر و پسر پیش از 
ازدواج، ترویج فرهنگ هم باشــی به جای ازدواج و عادی جلوه دادن سقط 

جنین برای دختران« )شکربیگی،١٣9١(.
گســترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان و والدیــن نیز تغییراتی 

به وجود آورده است که از جمله آن به کاهش نقش خانواده به عنوان 
مرجع تربیتی، کاهش ارتباط والدین با فرزند، شکاف نسلی به 

دلیل رشد تکنولوژی، از بین رفتن حریم بین فرزندان و والدین 
و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو را می توان نام برد. 
در بحث ازدواج ها نیز مســائلی چون ناپایداری ازدواج ها، 
تغییر الگوی همسرگزینی، نداشتن مهارت هایی برای ازدواج 
ناتوانی والدین برای آموزش به فرزندان، افزایش روابط دختر 
و پسر در زمان نامزدی بدون عقد، تمایل به دریافت مهریه های 

ســنگین، باال رفتن ســن ازدواج و افزایش تنوع طلبی جنسی 
مردان و...  می توان اشــاره کرد. تغییراتی که در حوزه دینی در 

جامعه رخ داده، تشکیک ویا کاهش آموزه های دینی در خانواده، 
دوری خانواده از شریعت، کم رنگ شدن حریم های دینی در روابط 

خانوادگی است.
عالوه بر شبکه های ماهواره ای و مجموعه دی وی دی ها، مخاطب 
ایرانی با رســانه های مدرن از قبیل اینترنت و تلفن همراه که مجهز 
به امکانات پیامک وبلوتوث اســت نیز مواجه است؛ سبد فرهنگی 
خانواده ایرانی دچار تغییرات فراوانی شــده اســت که همگی به 
نوعی مروج ســبک زندگی مدرن است که خاستگاه این نوع سبک 
زندگی تمدن غربی است و ترویج این شیوه از زندگی، الجرم تمام 
مؤلفه های معرفتی تمدن غرب را شایع می سازد و موجب می گردد 
بی سامانی در فرهنگ مسائل جنسی در کشور افزایش یابد. حال با 
توجه به مقدمه فوق، این سؤال مطرح می شود که تأثیرات اجتماعی 
فضای مجازی چیســت و چگونه می توان از تأثیرات زیان بار آن 

پیش گیری نمود؟
بيشترين مخاطبان فضای مجازی در کشور ما کدام طبقه اند؟

با توجه به اهمیت فضای مجازی در توســعه جوامع، در جامعه ما 
نیز در ســال های اخیر به فن آوری اطالعات و ارتباطات توجه 
زیادی شده است. ولی در این رابطه آسیب های جدی وجود دارد 

که ضروری به ریشه یابی آن پرداخت. کشور ما از نظر بهره مندی 
از اینترنت در بین ١٨7 کشــور جهان رتبه ٨7 را دارد که بر اساس 

طبقه بندی اتحادیه جهانی مخابرات جزء کشورهای متوسط به شمار 
می رود؛ ٣5 درصد اســتفاده کنندگان اینترنت را قشر جوان تشکیل 
می دهند و میانگین صرف شده برای اینترنت 52 دقیقه در هفته است« 

)صادقیان، ١٣٨٤(. 
شبکه های دوست یابی در کشور ما به ســرعت در میان جوانان ایرانی 
محبوب شده اســت و ایرانی ها رتبه سوم را در این شبکه ها کسب کرده 
اند! فرهنگ رسانه ای اینترنت، فضای ذهنی جوانان را اشغال کرده و از 
آن مهم تر، نمایانگر نقش خانواده در کنار این ابررســانه است که والدین 
روی فرزنــدان خود تا چه حد کنترل تربیتــی و نظارت اخالقی دارند. 
آسیب هاي نوظهور اجتماعی، آسیب هاي مرتبط با فناوري هاي جدید 
است که آسیب هاي ناشي از استفاده از ماهواره، بازي هاي رایانه اي، 

تلفن همراه و اینترنت مي توانند در این مجموعه قرار گیرد.  

فضاي مجازي مي تواند امنیت اجتماعي را مورد تهدید قرار دهد، زیرا اینترنت 
با وجود این که مي تواند به عنوان ابزاري قدرتمند در عرصه اطالع رســاني 
به کار گرفته شود، تا آن جا که گاهي از آن به عنوان »انفجار اطالعات« هم 
نام برده مي شــود، ولي این فناوري مدرن با تمام فوایدي که دارد، تهدیدها 
و خطرهایي نیز براي جامعه و بشر داشته است؛ به طوري که امروزه، بخش 
عمده اي از جرایم مربوط به حوزه ي کامپیوتر، اینترنت و فضاي مجازي است 

که امنیت اجتماعي را هدف قرار داده اند.
ناگفته نماند، اینترنت همواره محیطي را خلق کرده است که همگان مي توانند 

با تکیه بر توانایي ها و اســتعدادهاي خود دست به ابداع و خالقیت بزنند. 
از میان رفتن محدودیت مکان، زمان، نبود کنترل و انتقاد، ناشناس ماندن، 
امکان خیال پردازي و تنوع گوناگون محیط هاي اینترنتي فرصت مناسبي 

را براي بروز خالقیت فراهم مي کند.
ارزيابی تأثيرات اجتماعی فضای مجازی

تأثير فضای مجازی در نارضايتی های خانوادگی
یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به 
آن مبتال می باشند، ضعف بنیاد خانواده است. از آنجایی 
که مشــکالت خانواده ها به صــورت ناهنجاری های 
اجتماعی بروز می کند خانواده و ســالمت آن از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردارمی باشــد. آماده کردن فرزندان 
برای پذیرش مســئولیت های اجتماعی یکی از وظایف 
مهم و اساســی خانواده ها به شــمار می رود. جوانان 
باید بتوانند به خصوص برای زندگی های مشترك 
آماده شــوند و ســعی نمایند روابط خود را با 
پیرامون شــان در حد متعارف و قابل قبولی 
تنظیم نمایند. صرف نظر از آمار و ارقام باال 
و روز افزونی که در مســایلی مانند باال 
رفتن سن ازدواج ، طالق، فرار از منزل، 
فحشا و سایر مسایل خانوادگی وجود 
دارد، ســرد شــدن ارتباطات عاطفی 
و نارضایتی ها از زندگــی خانوادگی 
است که باعث ناکامی ها و شکست های 
بزرگی در زندگی جوانان شــده است. 
این ها نشان از مشکالت عمیقی در سطح 
خانواده دارد که به نوعی باید ریشــه یابی و 
درمان شوند. یکی از زمینه های اصلی در بروز 
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مشــکالت خانوادگی و اصواًل نارضایتی از 
زندگی مشــترك، فضای مجازی اســت که 
تحت تأثیر تولیدات رســانه ای به وجود آمده 
و باعث آن گردیده تا ســطح توقع و ارضاء 
از زندگی های مشــترك را بــه خصوص در 
میان نســل جوان باال ببرد. تحــت تأثیر این 
فضا، آن چــه جوان باید از زندگی مشــترك 
انتظار داشته باشد، به نوعی تحریف می شود. 

لذت و صمیمیتی کــه از برنامه ها و محتویات 
رســانه ها مانند فیلم ها و سریال ها در اذهان 
جوانان نقش می بندد تا حد بسیار زیادی در 
زندگی طبیعی قابل دست یابی نخواهند بود و 
این می تواند تبعــات زیان باری برای آینده 

جوانان به همراه داشته باشد.
آيا استفاده ی مداوم از فضای مجازی 

تعارضی با ارزش ها دارد؟
تغییــرات تکنولوژیکــی، ارزش هــا و 
هنجارهای اجتماعی را تحت تأثیر خود 
قرار داده اســت. یکی از چالش های فرا 
روی فرهنگ هــا برخورد بــا این پدیده 

است؛ چون اساسًا ورود اینترنت همراه 
با ارزش های غربــی، چالش های 

جدیدی را در کشورهای دیگر به 
وجود آورده است. از آنجایی 

که برخی از عناصر موجود 
در ایــن پدیــده مغایر با 
فرهنگ خودی )ارزش 
های اسالمی- ایرانی( 
اســت، پــس می توان 
گفــت اینترنت می تواند 
آســیب های زیادی را 
به همراه داشــته باشــد. 

مثــاًل ورود اینترنــت در 
حوزه خانواده موجب تغییر 

نظــام ارزشــی در خانواده ها 

می شــود. در یک مطالعه تجربی نشــان داده 
شــد که اســتفاده جوانان از اینترنت موجب 
کاهش ارزش های خانواده شده است )زنجانی 

زاده،١٣٨٤(.
چگونــه فضای مجازی باعث گســترش 

ارتباطات نامتعارف ميان جوانان می شود؟
اینترنت به دلیل تســهیل ایجاد روابط دوستانه 
و عاشقانه، در زمینه های غیر 
اخالقی بسیار مورد توجه 
قرار گرفتــه، تا جایی 
که اینترنــت موجب 
ســهولت خیانت در 
روابط زناشویی و ایجاد 
روابط نامشروع می شود. 
اینترنت شــکاف میان 
نسل ها را بیشتر کرده 
است و اکنون شکاف 
میان نسل دوم و سوم 
عالقمند به اینترنت نیز 
آشکار شــده، به گونه 
ای که هیــچ یک زبان 
دیگــری را نمی فهمند. 
امروزه با ورود وسایل و 
تکنولوژي هاي جدید به 
عرصه خانواده ها شاهد 
این هســتیم که والدین 
و فرزندان ســاعت هاي 
متمادي در کنار یکدیگر 
مي نشــینند، بدون آنکه 
حرفي براي گفتن داشته 
باشــند. ما دیگر کمتر 
نشــانه هایي از آن نوع 
خانواده هایي را داریم 
که والدیــن و فرزندان 
دور هــم نشســته و 
دربــاره موضوعات 
مختلــف خانوادگــي 
و کاري بــا هم گفتگو 
کرده و نظرات همدیگر 
را راجع بــه موضوعات 
مختلف جویا شــوند. در 
شرایط فعلي روابط موجود 
میان والدیــن و فرزندان به 
ســردي گرائیده و دو نسل 
به دلیل داشــتن تفاوت هاي 
اجتماعــی و تجربه هــاي 
زیســته مختلــف زندگي را 
از دیدگاه خود نگریســته و 
مطابق با بینــش خود آن را 
تفسیر مي کنند. نسل دیروز 
)والدین( احساس دانایي 
و بــا تجربگــي مي کند 

و نســل امروز )فرزندان( کــه خواهان تطابق 
با پیشــرفت هاي روز اســت، در برابر آن ها 
واکنش نشــان مي دهد و چون از پس منطق و 
نصیحت هاي ریشه دار و سرشار از تجربه آن ها 
بر نمي آید به لجبــازي روي مي  آورد. امروزه 
سرعت تکنولوژي شــکاف بین نسل فرزندان 
و والدینشــان را بسط داده اســت. براساس 
اظهــارات یکی از مقامات ارشــد ســازمان 
بهزیستي کشــور میزان گفتگو در بین اعضاي 
خانواده در کشــور تنها حدود ٣0 دقیقه است 
که این مي تواند آسیب زا باشــد. فرزندان در 
مقایسه با والدین با وجود اینکه در یک فضاي 
فرهنگي زندگي مي کنند اطالعات، گرایش ها 
و رفتارهاي متفاوتي دارند، عوامل متعددي بر 
این پدیده تأثیرگذارند و این شکاف را روز به 

روز بیشتر مي کنند.
اينترنت به انزوای اجتماعی دامن می زند

امروزه اینترنت در زندگــی اجتماعی، جای 
دوســتان و نزدیکان را گرفتــه و در حقیقت 
جایگزین روابط دوستانه و فامیلی شده است. 
افرادی که ساعت ها وقت خود را در سایت های 
اینترنتی می گذرانند بســیاری از ارزش های 
اجتماعی را زیر پا می نهند؛ چرا که فرد، دیگر 
فعالیت های اجتماعی خود را کنار گذاشــته و 
به فعالیت های فردی روی می آورد. برعکس، 
کاربرانی که از اینترنت کمتر استفاده می کنند، به 
طور قابل مالحظه ای با والدین و دوستانشان 
ارتباط بیشــتری دارند. بررسی محققان نشان 
می دهد شــاید هیچ گاه کاربــران اینترنت از 
افسردگی و انزوای اجتماعی خود آگاه نباشند و 
در صورت آگاهی آن را تأیید نکنند، اما ماهیت 
کار با اینترنت چنان اســت که فرد را در خود 
غرق می کند. پژوهش های انجام شــده حاکی 
اســت دنیای اجتماعی در آینده دنیای منزوی 
باشــد، چرا که اینترنت با توجه به رشدی که 
دارد و جذابیت های کاذبی که برای نوجوانان 
ایجاد می کند، آن ها را به خود معتاد ساخته و 

جانشین والدین می شود.
اما چه بايد کرد؟

ارتباط از طریق فضای مجازی در ســال های 
اخیر جایــگاه قابــل توجهی در بین نســل 
جوان جامعه ما پیدا کرده اســت. شبکه های 
اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد )فردی 
و اجتماعی( تأثیرگذارنــد. امروزه با توجه به 
نقشی که تاکنون در ابعاد مختلف زندگی داشته 
اند، نمی توان آن هــا را نادیده گرفت. در حال 
حاضر اینترنت ابزاري مناسب براي توسعه ي 
افکار و اندیشه هاي بشري محسوب مي شود، 
به شرط آن که در راه صحیح استفاده شود. افراد 
باید براي ورود به دنیــاي مجازي، اطالعات 
کافي در اختیار داشته باشند تا دچار مشکالت 
اجتماعي نشــوند. ارتباطات سالم در فضاي 
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مجازي و لزوم هوشــیاري جوانان و خانواده ها نسبت به تهدیدات فضاي 
سایبري در درجه ي نخســت اولویت قرار دارد. پیش گیري از آسیب هاي 
اجتماعــي و توجه والدین به رفتار فرزندان بســیار مهم مي باشــد و براي 
جلوگیري از هم پاشیدگي خانواده ها، والدین باید تا حدودي به فناوري هاي 
روز دنیا مسلط باشند و آگاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معناي ایجاد 
تغییر در طرز فکر آن هاســت و هنگامي که بنیان فکري و شخصیت آن ها به 
صورت ناصحیح شکل گیرد، راه نفوذ شــیادان به حریم خصوصي افراد و 
محیط امن خانواده باز مي شــود. لذا، چنانچه خانواده ها نسبت به شیوه هاي 
جدید ارتباط فرزندان خود آگاهي و شناخت کافي و الزم را داشته باشند، از 
انجام بسیاري از جرایم و ارتباطات پنهاني آنان جلوگیري به عمل مي آید و 

این مهم، فقط به برکت کسب »سواد رسانه ای« میسور می باشد.
 در ادامه، به منظور پیشگیري و کاهش آسیب های اجتماعی در فضای مجازي 
راهکارهایي مطرح شده اند که در صورت اجراي به موقع و مناسب مي توانند 

ثمربخش واقع شوند:
 - با توجه به اینکه بیشتر اســتفاده کنندگان از فضای مجازی نوجوانان و 
جوانان هستند، فرهنگ ســازی برای کاهش پیامدهای آن ضروری است. 
لذا اطالع-رسانی، آموزش نحوه ی استفاده صحیح از این فناوری می تواند 

مؤثر واقع گردد.
 - برگزاري جلسات آموزشي از سوي مصادر امور فرهنگي در شهرستان ها 
به منظور آشنا نمودن و اطالع رساني به والدین در مورد فناوري هاي جدید 

به ویژه اینترنت و شبکه هاي اجتماعي مجازی.
 - برگزاري کالس هاي آموزشي در مدارس جهت آگاهي دادن به نوجوانان 
و جوانان در مورد مزایا و معایب فناوري هاي جدید و نحوه ي اســتفاده ي 

صحیح از آن ها )به عبارتی: ارتقاء سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان(
- وضع قوانین ســخت گیرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرایم اینترنتي و 

اجرایي نمودن این قوانین.
 - آگاهي و هوشــیاري بیشتر پلیس ســایبري در مورد انواع جدید جرایم 
رایانه اي و اقدام در جهت ناکارآمد کردن دسیسه هاي دشمنان در این زمینه.

 - تولید و پخش فیلم ها، ســریال ها و آگهي هاي آموزنده از ســوي مراجع 
ذیصالح در رادیو و تلویزیــون در جهت افزایش آگاهــي خانواده ها در 
خصوص خطرات ناشــي از اینترنت )فیلم سینمایي »قتل آنالین« و سریال 
تلویزیونی »هوش ســیاه ١و2« دو نمونه ی موفق از این دست محصوالت 

آگاهی بخش به حساب می آیند.(
- طراحي و تدوین بخشي در کتاب هاي درسي در ارتباط با آشنایي دانش 

آموزان با فناوري هاي جدید، اینترنت و خطرات بالقوه ی آن ها.
- هنجارســازي هاي مثبت و ترویج فرهنگ اســتفاده از اینترنت و فضاي 

مجازی و ارجاع کاربران به سایت های معتبر و البته پرمحتوا و جذاب.
-آگاهی بخشی به مخاطبان فراگیر شــبکه  های اجتماعی نسبت به قوانین 
بازدارنده مرتبط به جرائم اینترنتی )منشور سایبری جمهوری اسالمی ایران(

اما آیا به راستی می توانیم نسبت به حضور فراگیر رسانه های نوین در کانون 
خانواده بی تفاوت باشــیم؟ آیا بدون آگاهی از ظرفیــت و جاذبه های این 
رسانه ها می توانیم مدیریت صحیحی بر مصرف رسانه ی خود و خانواده مان 
داشته باشیم؟ آیا وقت آن نرسیده اســت که به تعبیری  »خانه های خود را 
در دامنه ی کوه آتشفشان بنا کنیم« و با جسارتی برآمده از آموزه های دینی 
و معرفتی، به کارزار  مبارزه با دنیای تکنولوژیک انســان محور و عاری از 
معنویت برویم؟ البته این مســئله به معنای انکار تکنولوژی ویا حذف آن از 
چرخه ی زندگی خود و فرزندان مان نیست که چنین چیزی، نه مطلوب است 
و نه قابل تحقق! بلکه باید در مســیری گام برداریم تا جوان ما در برخورد 
با رســانه ها، از یک مصرف کننده ی منفعل و مغموم، به یک فرد پرسشگر با 
رویکرد انتقادی مبدل شود و بتواند از اهداف آشکار و پنهان در بطن تولیدات 
رســانه ای پرده بردارد. امید است این نوشتار توانســته باشد پرسش های 
کلیدی در ذهن مخاطبان خود ایجاد کند و گامی هرچند ناچیز در راســتای 
تبیین ضرورت پرداختن فراگیر به مقوله ی ارتقاء »ســواد رسانه ای« اقشار 
مختلف جامعه بردارد. در شــماره های بعد، با بهره گیری از نظر کارشناسان 
مجرب حوزه رسانه، به تبیین دقیق تر جایگاه و ضرورت »سواد رسانه ای« 

در مواجهه با رسانه های نوظهور خواهیم پرداخت. 






