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 ی جادو آینه

   

ی تصاویر فیلم قرار بگیرد؛ این درمیان مجموعه «سهواً یا به طور تصادفی»تواند در فیلم هیچ تصویری نمی

راهبر  «واقعیت سینمایی»ی یك اصل کامالً بدیهی است که انسان را به یك خصوصیت جامع درباره

 .گرددی سینما عرضه میپردهمراد از واقعیت سینمایی همان واقعیتی است که بر  .شودمی

تواند وجود داشته باشد، حال چرا چنین است؟ چرا در فیلم هیچ تصویر غیرضرور، اشتباهی یاتصادفی نمی

در فیلم هر یك از تصاویر با تصاویر قبل و  1آنكه در واقعیت خارج یا واقعیت پیرامون هرگز چنین نیست؟

بینی شده دارد و پیوند بین تماشاگر و فیلم نیز ین و پیشی فیلم ارتباطی معبعد از خویش و با مجموعه

در اینجا هرگز این امكان وجود  .بینی شده را دریابدموکول به آن است که تماشاگر این روابط معین و پیش

ی دلیل در میان مجموعهندارد که دو تصویر بدون قصد خاصی کنار یكدیگر قرار بگیرند و یا تصویری بی

 .جاگیر شودتصاویر فیلم 

خوب! هر فیلم به ناگزیر دارای سیر دراماتیك و منطق معین و  :ممكن است در جواب این سوال بگوییم

ای نخواهد ی درست با این سیر در آن میان بنشیند، هیچ فایدهمشخصی است و اگر یك تصویر بدون رابطه

 .اه درك کامل معنای فیلمداشت جز آنكه تماشاگر را گیج خواهد کرد و مانعی خواهد شد در سر ر

اعتنایی قرار گرفته است. ای وجود دارد و آن این است که باز هم اصل سوال مورد بیدر این جواب مسامحه

توان پرسید: این درست! اما چرا چنین است؟ مگر تماشاگر در زندگی معمول خویش از این قدرت باز هم می

خواهد به یع و اشخاص و اشیاء را درست آن سان که خود میی حوادث و وقاو اختیار برخوردار است که همه

 ی وقوع و وجود بیاورد؟عرصه

وجو کرد که جست «واقعیت سینمایی یا واقعیت معروض در فیلم» جواب را نهایتاً باید در بررسی ماهیت

ه شده در فیلم، الجرم با کیفیت وجود اشیاء در قاب تصویر )فریم فیلم( نیز ارتباط خواهد یافت. واقعیت عرض



گراست و از این لحاظ، امكان وجود صدفه )تصادف(، اشتباه و یا عدم قصد در آن وجود ندارد آرمانی و مطلق

ای مشخص با رابطه»است و « معنایی معین»آید دارای نظر از مهارت فیلمساز، هرچه بر پرده میو با صرف

 «دیگر اجزا و عوامل

است و با عنایت به پیام و محتوا و غایات و سرنوشت واحدی شكل « زمصنوع فیلمسا»واقعیت سینمایی 

کند و بنابراین، همه تعیین می« غایات فیلمساز»تكلیف نهایی را  .اند که فیلم بدان منتهی خواهد شدگرفته

ها ـ با توجه به صورت آرمانی فیلم حتی طول پالن …چیز ـ زمان و مكان، حرکات و روحیات پرسوناژها و 

 .چنان که مورد نظر فیلمساز است، از سرنوشت واحدی تبعیت خواهد کردآن

های فیلمساز چه در هنگام دکوپاژ، فیلمبرداری و یا مونتاژ باالخره باید به آنجا منتهی شود که او تالش

نیز زبان واحدی است که در آن بیان « زبان سینما» .تصدیق کند «اثر خویش»ی کار را به مثابه نتیجه

های فردی، با ف و احساسات از طریق تصویر متحرك اصالت خواهد یافت که با صرف نظر از تفاوتعواط

گرا خواهد یافت که شود؛ و لذا فیلم صورتی آرمانی و مطلقانجام می «گرامر یا دستور زبان معینی»توسل به 

اه و یا صدفه وجود نخواهد طور که گفتیم، از جانب فیلمساز جایی برای تسامح، عدم قصد، اشتبدر آن، همان

 .داشت

تماشاگر وجود ندارد؛ فیلمساز به جای تماشاگر فكر و انتخاب کرده است و «انتخاب»در فیلم جایی برای 

هایی هستند که به غایات، مفاهیم و «نشانه»ی اشیاء و اشخاص و وقایع و حرکات در واقعیت سینمایی همه

بینی نشده را در کار، چه از سر ناشیگری باشد و دخالت عوامل پیشعواطف موردنظر فیلمساز اشاره دارند. 

 .ی این معنا دانستکنندهچه از سر مهارت بسیار فیلمساز، نباید نقض

در رؤیا نیز همه چیز  .واقعیت عرضه شده در فیلم بیش از هر چیز قابل قیاس با فضای مثالی رؤیاهاست

درون  «جهان سوبژکتیو»سمبلیك، دال بر معنای خاص. رویا نیز  هایینشانه و عالمت است نه واقعیت؛ نشانه

ی دنیایی ذهنی است که دهندهناخواه نشانانسان است که انعكاس بیرونی یافته است، همچون فیلم که خواه



جهان »زید و این جهان همان قدر به خویش می «جهان معرفت»کند. هرکس در فیلمساز در آن زندگی می

 .است که معرفت او راهبر به حقیقت شده استنزدیك  «واقعی

شود. در عالم واقع، قوانین بر آن بار نمی «دنیای واقعی»جهان رؤیاها فضای مثالی است و هرگز احكام 

دارند. در جوامع غربی هم که با ها را مقید میطبیعی، قراردادهای اجتماعی و احكام شریعت امیال آدم

اند، قراردادهای اجتماعی و یود احكام دینی را از سر راه خویش برداشتهدر واقع ق «آزادی دین»نیرنگِ 

دارد ی خویش بازمیپرستانههای طبیعی وجود بشر او را از دستیابی به متعلقات اهوا و آمال شهوتمحدودیت

آن بار رهایی دارد و احكام عالم واقع بر  «ضمیر ناخودآگاه» یو لذا بشر غربی جهان رؤیا را که از سیطره

بدین مفهوم، آزادی نفس اماره است که درست در تضاد با معنای  «آزادی» .داندشود، جهانی آزاد مینمی

گیرد. آزادی حقیقی، آزادی از پرستش اهواست: و ال تكن عبد ـ که آزادی واقعی است ـ قرار می «حریت»

 2غیرك و قد جعلك اهلل حراً.

، سینما را نیز باید جهانی آزاد نامید جهانی آزاد باشد، 3تعلیمات فروید ی اگر رویا بنا بر صورت عامیانه

ی ضمیر ناخودآگاه که ضامن حفظ قراردادهای اجتماعی و قوانین طبیعت چراکه بشر توانسته است از سیطره

اسات انعك»توان ی سینما میبر پرده .ی خویش را رها کنددر درون آدمی است، به آن پناه برد و نفس اماره

 .را نیز نظاره کرد« ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر

وجوی شاهد و مصداق بر مدعای ما ها باخبرند در جستدر میان غربی 4های پورنو آنان که از نفوذ فیلم

و امثال آن،  «سوپرمن»هایی چون ، خصوصاً در نمونه«دنیای کارتون»مانند، اگرچه نگاهی بهچندان درنمی

خود را  …و  «مرد شش میلیون دالری»د. بشر جدید در پرسوناژهایی چون سوپرمن و توانند کافی باشمی

های طبیعی وجود خویش رها کرده است و میدان عمل در جریان یك تخیل سینمایی از بار محدودیت

های وجود ی غضب خود به دست آورده. به توسط پورنوگرافی نیز سد محدودیتتری برای ارضای قوهوسیع

المقدور از سر راه برداشته و امكان استغراق هرچه ویش را در جهت اطفای شهوات حیوانی حتیطبیعی خ



نیز انعكاس ـ یا پروژکسیون ـ  «های جادوییفیلم» .بیشتر در لذات جنسی را برای خود فراهم آورده است

 .اوهام و تخیالت رویایی بشر جدید به خارج از وجود اوست

جهان فردا و  «رویای صادقه»اید پذیرفت که سینما بتواند گاه به مثابه با پذیرش این مقدمات، پس ب

بشر امروز را  «حسی غریب»و مگر چنین نبوده است؟  …سرنوشت انسان را در پیش چشم ما بگشاید 

نسبت به عاقبت خویش تذکر بخشیده است و اگرچه این تذکر ضمنی هرگز فرصت نیافته که به خودآگاهی 

ی این حس غریب باشند و در چشمِ آگاهان، پرده از سرنوشت محتوم بشر اند آینها توانستههبرسد، اما فیلم

 .بردارند

پوشاند ی آنچه او از خود و دیگران میی آن، همهی ضمیر بشر غربی است و بر پردهسینما اکنون آینه

گشته است ـ  «پوچی» معنایادبیات، تئاتر و سینمای ابسورد ـ که در اینجا مترادف با  .انعكاس یافته است

بستی است که غرب در بن «ابسورد» .ی هنربست روحی بشر جدید است در آینهدر حقیقت بازتاب همان بن

و در  …سینما بشر غربی را لو داده است و صفات باطنی او را آشكار ساخته .آن به آخر خط رسیده است

ی ی او و فطرتش که هنوز نمرده است نیز در این آینهخفتهکنار آن، ناگفته نباید گذاشت که وجدان نیم

ی ژاپن توان تحوالت باطنی ـ فرهنگی ـ جامعهالمثل در نگاهی به فیلم کوروساوا میفی .جادو انعكاس یافته

ی های فراموش شدهشت به خویش و سنترا در ذیل تاریخ غرب و گرایش پنهان روح ژاپنی را برای بازگ

 .های خوبی هستندنمونه «درسواوزاال»و  «دوداسكادن» .شرقی نظاره کرد

ها است، روحی که رعایت ظاهری سنت «انسان 5حضور شرقی »درسواوزاال در نزد کوروساوا مظهر 

ای اسكادن نیز آینهمیرد. دودتوانند حیاتش را تضمین کند و الجرم درنهایت غربت و گمگشتگی مینمی

زدگی اجازه دهد، به نحوی از تواند خود را در آن بنگرد و اگر غفلت ناشی از غرباست که ژاپن می

در  «میل باطنی» های ژاپنی اینهای کوروساوا و بسیاری از فیلمی فیلمخودآگاهی دست یابد. در همه

که این تعارض در عموم جوامعی که  جلوه کرده است و البته باید گفت «روح تمدن غربی»تعارض با 

ی دار معنا شده است وجود دارد و ناگزیر کم و بیش در عرصهتاریخشان در فرهنگ و تمدنی کهن و ریشه



ی سینماهایشان انعكاس یافته. در ایران خودمان نیز این تعارض از یك سو در هنر و خصوصاً بر پرده

ها، سرایدار، باغ سنگی، شیر خفته، جان، گوزنر، طبیعت بیهایی چون قیصر، گاو، آقای هالو، تنگسیفلیم

ها، زیر پوست شب، اوکی مستر، گراند سینما، هایی چون مغولگزارش، سفر سنگ و از سوی دیگر در فیلم

 .جلوه یافته است …جعفرخان از فرنگ برگشته، اتوبوس، حاجی واشنگتن، ِهی جو و 

برای جواب گفتن به سواالت مقدر باید گفت که این انعكاسات نه در البته برای جلوگیری از سوءتفاهم و 

ی این کشور ما و نه در هیچ یك از کشورهای غیرغربی، خودآگاهانه و پاالیش یافته نیست، چنان که در همه

 خود جمعی وجود دارد و البتهزدگی نیز در التقاطی آشكار و پنهان با انعكاسات ضمیر نابهها آثار غربفیلم

توان داشت. عصر تاریخی خودآگاهی ما از این پس آغاز گشته و پیش از این، ظهور توقعی هم جز این نمی

خود فراتر های ضمنی و نابهتوانسته است که از حد بازتابی فرهنگی نهفته در باطن اجتماع ما نمیمعارضه

 .رود

های خودآگاهی ما در این رفته رفته جلوه ی ضمیر خود ماست و بنابراین، از این پسی سینما قاب آینهپرده

آینه ظاهر خواهد شد و به محاکمات آن تحول فرهنگی که در باطن قوم ما رخ داده است خواهد پرداخت. 

ی منورالفكری قرن نوزدهم بر اذهان بسیاری از روشنفكران و آنچه را که باید اعتراف کرد این است که سایه

در سیر تكاملی انقالب اسالمی  «مردم»که اجازه نداده تا آنها بتوانند با  هنرمندان ما حجابی ظلمانی است

اند که از قبول تقدیر تاریخی های آن سعی کردههمراهی کنند. آنها بدون درکی عمیق از تاریخ و ضرورت

آثار  انقالب استنكاف ورزند و لذا، چونان کبكی که سر در برف برده است، خود را نسبت به انقالب اسالمی و

اند و البته انتظاری هم نباید داشت که تحول فرهنگی آرمانی ما به توسط تاریخی و جهانی آن به غفلت زده

دوران ظهور هنرمندان نسل انقالب از این پس  کسانی که اعتقادی به اصل آن ندارند بنیان نهاده شود؛

 .ده خواهد شدی تاریخی خویش آمافراخواهد رسید و هنر انقالب برای انجام وظیفه

چرا سینما از قابلیتی چنین وسیع برای جلوه بخشیدن به فضای ذهنی بشر برخوردار گشته است؟ آنچه که 

 ایم چگونه ایجاد شده است؟ما واقیعت سینمایی یا واقعیت عرضه شده در فیلم نامیده



ثبت « ی خاصلحظه»ی از واقعیت را در یك «ظاهر»با اختراع دوربین عكاسی، بشر امكان یافته است که 

« وجود خارجی»تواند یك اعتبار عقلی است و هرگز نمی «ترین جزء زمانکوچك»به مفهوم « لحظه»کند. 

 6اند.شود نیز لحظه نیست؛ حاالت خاصی است از اشیاء که ثابت ماندهآنچه در عكس تثبیت می .داشته باشد

شود، اما به حاالت متوالی یك شیء ایجاد میهایی از حرکت در فیلم توهمی است که از ردیف کردن عكس

کند و همین امكان است که به هرحال، با این توهم حرکت، زمان به نحوی خاص در فیلم وجود پیدا می

انگیزی بخشیده است. اگر زمان با مفهوم خاص سینمایی خویش در فیلم وجود سینما چنین قابلیت شگفت

پیدا کند و کیست که نداند بخش « داستان»آمد که فیلم بتواند د نمیکرد، هرگز این امكان به وجوپیدا نمی

گردد، تا آنجا که بسیاری از کارگردانان قدیم و جدید عظیمی از جذابیت سینما به وجود داستان بازمی

های تاریخ سینما نیز چیزی جز غالب فیلم .اندانگاشته «داستان مصور»سینما، مفهوم فیلم را مساوی با 

 .ن مصور نیستداستا

هایش ی حالت تصویر، گویایی آن و رنگدر هنگام سخن گفتن از عكس با یك فریم از فیلم، تنها درباره

در عكاسی و سینما مورد بحث واقع  7کنیم؛ آنچه ضرورتاً در مباحث مربوط به کمپوزسیون بحث نمی

 .اب تصویر استی قرار گرفتن و ترکیب اجزای تصویر نسبت به کادر یا قشود، نحوهمی

 هر شیء در واقعیت سینمایی ـ واقعیت معروض در فیلم 

 :کندبه دو دلیل معنای خاصی متفاوت با عالم خارج از فیلم پیدا می  

  .شودیكی از آن لحاظ که وجودش در یك سیر کلی به هم پیوسته معنا میـ 

 .ددگردیگر از آن جهت که در کادر مربع مستطیل قاب تصویر محصور میـ 

گلی سفید »ای از یك ماجرای به هم پیوسته، تصویری از ی فیلم، در نقطهپُرروشن است که وقتی در ادامه

گیرد، مفهوم آن به طور کامل با همان گل سفید در معرض باد ـ به مثابه جزئی از واقعیت یا قرار می« در باد

ای است که به مفهوم خاص باد نشانه کند. در فیلم، گل سفید در معرضطبیعت خارج از فیلم ـ فرق می

موردنظر فیلمساز اشاره دارد. اما تصویر این گل سفید از یك لحاظ دیگر نیز با اصل آن در خارج از فیلم 



تفاوت یافته است: از آن لحاظ که درکادر مربع مستطیل قاب تصویر محصور گشته و از کل واقعیت جدا شده 

 .است

اگرچه عاملی است که بیشترین اثر را در صورت بخشیدن به واقعیت سینمایی « قاب تصویر یا کادر فیلم»

دارد، اما در عین حال بیشتر از سایر عوامل سعی در پنهان کردن خویش دارد، تا آنجا که تماشاگر مستغرق 

افتد. آنچه در قاب تصویر ضبط ی ماجرا در یك کادر مربع مستطیل اتفاق میکند که همهفراموش می

نفسه به لذا خود کادر یا قاب تصویر، فی .ی آنود، قسمتی است انتخاب شده از یك واقعیت و نه همهشمی

 .اشاره دارد« انتخاب خاص»یك 

بر در و دیوار شهرها، در نزد عموم مردم به همان معنایی  «هاستنشینمملكت مال کوخ»المثل شعار فی

است، اما وقتی همین اشعار در سكانس آغازین فیلم  ی این سخن بودهاشاره دارد که مورد نظر گوینده

زیر یك آرم بنز به نمایش درآید، با عنایت به قرائنی که قبل و بعد آن و در سیر کلی  8 «عروسی خوبان»

آمیز دیگری که مورد نظر فیلمساز است اشاره دارد و قص علی هذا. بر همین فیلم وجود دارد، به معنای کنایه

ی اشیاء و اشخاص و وقایع است که در آن همه «واقعیتی مثالی»ضه شده در فیلم قیاس، واقعیت عر

هایی برای اشاره به مفاهیم معین موردنظر فیلمساز هستند و از این لحاظ، هیچ تصویر یا عنصر زائد، نشانه

ته باشد. در گرای سینمایی وجود داشتواند در واقعیت پاالیش یافته، آرمانی و مطلقتصادفی و یا سهوی نمی

 .ها و آرزوهای انسان نیز هیچ عنصر زائدی وجود ندارد و همه چیز درست عین مطلوب استآرمان

شد. اگر کادر عكس یا قاب تصویر چنین خصوصیتی نداشت، هرگز عكاسی به مثابه یك هنر شناخته نمی

عواطف و مكنونات درونی است و انتخاب عكاس نیز بر « انتخاب عكاس»آید حكایتگر آنچه در کادر عكس می

 .شناسی و فن عكاسیاو مبتنی است و مهارتش در زیبایی

نیز « حرکت»کند، چراکه در فیلم تر پیدا میاین انتخاب در فیلم صورتی تكمیل یافته و به مراتب پیچیده

عواطف و های باطنی، ذوق، وجود دارد؛ حرکت دوربین و سوژه. انتخاب فیلمساز که منشأگرفته از گرایش



ی فیلم در تمام مراحل آن، از نوشتن یا انتخاب سناریو و دکوپاژ احساسات و مكنونات درونی اوست، بر همه

شود و بر این اساس، فیلم هرگز تا انتخاب هنرپیشه، طراحی صحنه، فیلمبرداری و مونتاژ تحمیل می

ساختار سینمایی و دراماتیك فیلم، بافت گرایی پرهیز کند، گذشته از آنكه جویی و مطلقتواند از آرماننمی

جو و صورتی مثالی، آرمان»ناخواه واقعیت سینمایی را به زمانی آن و در مجموع معماری مونتاژ، خواه

 .دهندشكل می« گرامطلق

اند و درصدد بنا کردن هایی که دل به آرزو باختهاند و به همین دلیل انسانرؤیاها و آرزوهای انسان نیز چنین

بهشت آرمانی خویش در زمین هستند، هرگز به مطلوب خود نخواهند رسید، چراکه در واقعیت عالم هیچ 

 .خاری نیستگل بی

اَلكَمالُ فی  کند و احادیثی چونهای انسان وجود پیدا نمیدر دنیا هیچ چیز به طور کامل منطبق بر خواسته

به همین حقیقت اشاره دارند. اما در واقعیت سینمایی 10ایمِ  بفسخِ العزعرفتُ اهلل سبحانهیا  و 9 الدنیا مفقودٌ

اگر هم فیلمساز بخواهد خود را ملتزم به واقعیت خارج نگاه  و …گلخارند و خارها نیز بیها بیالجرم گل

 .شود و اصالً باید اذعان داشت که چنین انتظاری از سینما بیهوده استدارد، باز هم به طور کامل موفق نمی

نیز با آنكه از قابلیت بیشتری برای نزدیك شدن و وفادار ماندن به واقعیت برخوردار  «سینمای مستند»حتی 

جو و است از این قاعده خارج نیست، چراکه از یك سو اصالً ساختار سینمایی و دراماتیك فیلم آرمان

لمساز است و الجرم همان ی واقعیت در چشم فیگراست و از سوی دیگر، فیلم مستند نیز نهایتاً جلوهمطلق

 .ی آنقدر به واقعیت نزدیك خواهد بود که سازنده

رود، اما در کار آقای شورجه تحول باطنی پزشكی است که باالجبار به جبهه می 11 «روزنه»موضوع فیلم 

اند، چند نفر با کند. در میان پزشكانی که به جبهه رفتهبرخورد با فضای جبهه وصل به حقیقت پیدا می

 «خصوصیت آرمانی»نیست، اما نهایتاً دارای یك  «قهرمان»اند؟ پزشك مزبور یك چنین تحولی بازگشته

اند و تحول نایافته چرا از زندگی سایر پزشكانی که به جبهه رفته 12است که محور فیلم قرار گرفته است.

خواهد « تعمیم یافتهپیامی »اند فیلمی ساخته نشده است؟ اگر چنین فیلمی هم ساخته شود، بازگشته



ای های جنگ هیچ واقعهدر جبهه»یا  .«تواند پزشكان را متحول کندجنگ هم نمی» :داشت و آن این است

تعمیم یافته و »در هرحال، پیام فیلم  …«ی تحوالت باطنی را فراهم آورد وجود نداردکه بتواند زمینه

 .است «آرمانی

ی کسی که نه قهرمان است و نه ضدقهرمان، یك فرد کامالً گریزی نیست؛ اگر فیلمی ساخته شود درباره

یا  .«وجوی قهرمان بودنباید در جست»معمولی، باز هم پیام فیلم حكمی کلی و تعمیم یافته خواهد بود

 .قص علی هذا .«ها قهرمان نیستندانسان»

هستند. هنر، « ضمیر»بتوان ضمیری تصور کرد، هنرمندان حكایتگر آن  «مصداق جمعی بشر»اگر برای 

ی آینه»اند و درمیان هنرها، سینما چنینی هنرها اینهمه .محاکمات حضور و غیاب بشر نسب به حق است

 .پرده انعكاس یافته استی باطنی بشر امروز بیای که در آن چهرهست، آینه«جادو

باطن زیبای انقالب اسالمی را، تا  این قوم نیز در این آینه ظاهر شود و «خودآگاهی تاریخی»منتظر بمانیم تا 

 .آنجا که این آینه قابلت انعكاس را دارد، به جهانیان عرضه کند

 :هانوشتپی

 

ضرورت »تا به « ممكن»ـ در خلقت خدا نیز هیچ صدفه، اشتباه و یا حتی عدم ضرورتی وجود ندارد، چراکه 1

کند. سخن از نسبت میان انسان و واقعیت پیرامون اوست، نه از واقعیت به نرسد، وجود پیدا نمی« و وجوب

 .مثابه مخلوق و مصنوع خدا

 .و–( 31ی فریده. )نهج البالغه، نامهی دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آـ بنده2

 .گذار روانشناسی تحلیلی. ـ وروانشناس اتریشی، پایه ؛( 1556ـ1939) Sigmund Freud ـ3

؛ ترسیم یا نمایش رفتار جنسی در فیلم، عكس یا کتاب، به منظور Pornographyمخفف  :Porno ـ4

 .گویند. ـ ومی Porno ای باشد نیزیصهتحریك امیال جنسی؛ به فیلم، عكس یا کتابی که حائز چنین خص



 .ـ مقصود شرق سیاسی نیست5

 .طلبدـ در ماهیت عكس سخن بسیار است که فرصتی دیگر می6

 .بندی. ـ وترکیب :Composition ـ7

 .. ـ و1367ـ به کارگردانی محسن مخلباف، محصول 8

 .و شود. )علی )ع(، غررالحكم و درر الكلم(ــ کمال در دنیا یافت نمی9

ها شناختم. ها و نقض ارادهها و گشوده شدن گرهـ و حَل العُقُودِ و نقضِ الهِمَم: خداوند را به فسخ تصمیم10

 .(. ـ و25البالغه، حكت، )نهج

 .، کار جمال شورجه. ـو1367ـ محصول 11

مطلب از شود برای نزدیك شدن به های مختلف میـ قصد نقادی در میان نیست و اشاراتی که به فیلم12

 .طریق ذکر مثال است نه چیز دیگر

 جذابيت در سينما

 

 

 «فيلم اگر جاذبه نداشته باشد، فيلم نيست»

 آیا این سخن همان همه که مشهور است، بدیهی است؟

  :پر روشن است که تا این نسبت بین فیلم و تماشاگر برقرار نشود، اصالً مفهوم فیلم و سینما محقق نمیگردد

ی فیلم شود، چرا که او با پای اختیار آمده است و اگر در این دام نیفتد، میرود. تسلیم جاذبهتماشاگر باید 

اگر فیلم جاذبه نداشته باشد، تماشاگری پیدا نمیكند و فیلم بدون تماشاگر، یعنی هیچ. پولی که برای بلیت 

شك کردن در مشهورات و و اصالً شك کردن در این امر،  …پرداخت میشود نیز تأییدی است بر همین توقع



مقبوالت عام است. طبیعت زندگی بشر نیز با این اقتضا همراه است که مردم از آنان که در مشهورات شك 

 .میكنند، خوششان نیاید

را بدون اشاره  «جذابيت»البته در اینجا بحث تنها به مسأله جذابیت مربوط نمیشود و اصالً بحث در باب 

های سینما چه کسانی جاذبه «طرف تأثیر»وان انجام داد؟ باید دید که چگونه میت« مخاطب سینما»به

ها؟ منتقدین؟ حكما و چه کسانی هستند؟ انتلكتوئل« خواص»الناس و یا خواص؟ و مقصود از هستند: عوام

الناس نمیفهمند و اگر ی اینها؟ شكی نیست که فی المثل سینمای تارکوفسكی را عوامو یا همه …عرفا؟ 

 .ها را دیگر نباید فیلم دانستباشد، خیلی از فیلم« گیشه»جذابیت معیار 

الناس را نشان میدهد و شكی نیست که وقتی ما فیلم را در جاهایی نمایش گیشه میزان استقبال عوام

میدهیم که برای ورود به آن باید بلیت گرفت و بلیت را نیز در ازای مقداری پول میدهند، یعنی از همان آغاز 

، واگرنه، چرا «به داشته باشدالناس جاذفيلم باید برای عوام»ایم که ی منطقی را پذیرفتهاین نتیجه

« کانون فیلم»هایی به اسم ایم؟ فیلم بدون جاذبه را باید فیالمثل در سالنمقدمات قضیه را آن گونه چیده

پس مقصود »نمایش داد که جز خواص بدان راه ندارند. آنگاه باید جوابی برای این سوال دست و پا کرد که 

 «در سینماها نمایش داد؟ از ساختن فیلم چیست، اگر نتوان آن را

اعتبار کنیم و هنر را نیز با معیارهای روز بسنجیم، آنگاه به این نتیجه  «اثر هنری»فیلم را اگر همچون یك 

«. مخاطب فیلم لزوماً مردم نیستند و چه بسا که فیلم برای مخاطبی خاص ساخته شود»خواهیم رسید که 

های روشنفكرانه ها میسازند؛ آنها فقط به فرمولشرکت درجشنواره بسیاری از فیلمسازان، فیلم را از آغاز برای

اند؛ آنها در کسانی هم هستند که فیلم را همچون یك تجارت پولساز شناخته .و نظر منتقدین میاندیشند

آیا میتوان فیلمی  .«گيشه»شان مكعبی است به نام الناس هستند و قبلهوجوی رگ خواب عوامجست

 های روشنفكران و نظر منتقدین؟الناس اصالت بدهد و نه به فرمولگ خواب عوامساخت که نه به ر



ی پس میبینیم که جذابیت سینما را مجرد از مفهوم سینما و مسأله مخاطب آن نمیتوان بررسی کرد. درباره

ت که تلویزیون پرسش از جذابیت با دشواریهای دیگری مواجه میشود، چراکه اگر جذابیت در سینما دامی اس

الفارق میگسترند، در تلویزیون کمندی است که با آن صید را به دام میكشانند. این مثال شاید قیاس مع

ای برای دام و کمند نیست، اما تماشاگر سینما و تلویزیون به آن دام و این باشد، چراکه صید از درون، جاذبه

ی جذابیت بدان بند میشود و ن رشتهکمند عشق میورزد. پس هرچه هست، در درون بشر چیزی است که ای

جذابيت سينما برای بشر در » مبحثی در این باب باید به این سوال نیز پاسخی مكفی بگوید که

 «کجاست؟

مشغولیهایی دارد که او را باز میدارد از اینكه با تمام حواس ظاهری و ی خویش دلتماشاگر تلویزیون در خانه

تر است. اما به هر باشد؛ این است که جذب او پای فیلم بسیار مشكل باطنی خود در پای تلویزیون حاضر

ی آنها که فیلم پرفروش میسازند اینِ لم سازها میدانند. همهتقدیر، جذب تماشاگر لمی دارد که خیلی از فیلم

بی تردید  «آیا فيلم خوب یعنی پرفروش؟» :را بلدند، اما چه جواب خواهید داد اگر از شما بپرسند

 «فيلم و سينما عين جذابيت نيست»ویید خیر. از این جواب روشن است که میگ

نیست، چون شرط کافی نیست نمیتوان در باب آن حكمی مطلق « کافی»است، اما  «شرط الزم»جذابیت 

ی هدف فیلمسازی باشد، اگرچه جاذبیت اولین شرطی است که اگر جذب تماشاگر نمیتواند همه .صادرکرد

فهوم فیلم محقق نمیشود. پس، از این واقعیت نمیتوان حكمی استخراج کرد مبنی بر تأیید وجود نیابد، م

 .آنچه اکنون در سینمای تجاری میگذرد

برای چه باید فيلم »از جانب دیگر، مفهوم و حدود جذابیت در سینما به جواب این سوال بازمیگردد که 

 «فيلم فارسی»یت کرد که پیش از انقالب به آن سینما را هم میتوان به سوی آن ابتذالی هدا «بسازیم؟

و هم به جوانبی دیگر. ما سینمای ایران را در کدام یك از این « آوانگارد»میگفتند و هم به سوی سینمای 

 ها معنا میكنیم؟افق



های غریزی وجود حیوانی بشر امری است مجاز و بسیار رایج. امروزه در سینما سوءاستفاده از گرایش 

ترین هستند، ترین و نجیبت به آنچه امروز در جهان میگذرد، سینما و تلویزیون ایران الحق که عفیفباعنای

وجود »اما بسیارند کسانی که برای عفت و نجابت در سینما شأنی قائل نیستند؛ مقصودم کسانی هستند که 

ی تفكر، تعاریف مختلفی از نحوهتمییز نمیدهند. در اینجا با توجه به « حقیقت انسانی او»را از « حیوانی بشر

جواب « جذابیت سینما برای بشر در کجاست؟»جذابیت پیدا میكند. پس اگرچه هنوز به این سوال که 

 :ایم. اما در اینجا سواالت دیگری نیز عنوان میشود که طرح آنها در حقیقت بخشی از جواب استنگفته

 كور است؟ـ آیا جذابیت در سینما، هرچه که باشد، مقبول و مش

 

ای در فیلم تسلیم های سینمایی سود برد؟ و آیا تماشاگر باید خود را به هر جاذبهـ تا کجا میتوان از جاذبیت

 کند؟

 ـ خودآگاهی تماشاگر در سینما چگونه باید نگریسته شود؟

است که بین ی فعلی، تنها نسبتی ی دیگری بین تماشاگر و فیلم نمیتوان تصور کرد و این رابطهـ آیا رابطه

 فیلم و تماشاگر میتواند وجود پیدا کند؟

 

ای که سینما با انسان امروز برقرار میكند هرگز نظیری درتاریخ نداشته است. تماشاگر سینما در نوع رابطه

های آن شرکت میكند، بیآنكه رنج «بازی شبیه زندگی»غرق میشود و در یك « توهمی از یك واقعیت»

ی یك اتاق گرم بدان مینگرد بسیار د. تماشای ریزش برف برای آن که از پشت پنجرهزندگی دامن او را بگیر

 زیباست، اما برای آن که خانمانی ندارد تا بدان پناه ببرد، چطور؟ 

نقش اساسی دارد، اگرچه این داستان نهایتاً باید از طریق تصویر بیان شود. حالتی که « داستان فیلم»پس 

ای باشد که بین فیلم و تماشاگر برقرار ترین مثال برای درك رابطهرند شاید نزدیكکودکان در برابر قصه دا

در اینجا کودك بر قوه تصور و خیال خویش متكی است، اما در  .است، اگرچه باز هم این قیاس کامل نیست

« ن مصورداستا»را میبیند و به همین دلیل سینما در ابتدا با « واقعیت مخیل و مصور»آنجا تماشاگر یك 



اشتباه میشود. این تعریف که سینما یك داستان مصور است تصوری است عام که هویت تاریخی سینما را 

 .نیز تعیین کرده است

اند نقش داستان را در فیلم انكار کنند و آن را به تصویر محض مبدل سازند توفیق هایی که خواستهتالش

 .«تصویر متحرکی که در خدمت بیان داستان درآمده»اند و سینما اکنون همین است که هست: نداشته

ای که از جاذبیت سینما از جانبی به داستان برمیگردد، از جانبی دیگر به تصویر، از جانب سوم به این ملغمه

ترکیب داستان و تصویر پدید آمده و میتواند توهمی از واقعیت را ایجاد کند. این ملغمه دیگر نه داستان 

بخش ماهیتی دیگرگونه یافته است. نه آرد است و نه شكر؛ حلواست. توهمی جذاب و لذت است و نه تصویر؛

از واقعیت است که میتواند آدم را در خود مستغرق کند و رنج خودآگاهی را در وجود او موقتاً تسكین 

 .قصد ما بحث در ماهیت فیلم نیست و این مختصر نیز به حسب ضرورت پیش آمد …دهد

رای کودك امری است فطری و متناسب با طبیعت کودکی، در بزرگان نیز به مثل، تا آنگاه که با نیاز به قصه ب

اند، ضرورتی است غیرقابل انكار. مثل و تمثیل، صورتی است تفكر و تعقل تجریدی و حكمت انس نگرفته

 .ی عموم نزدیك میگرداندملموس که معانی مجرد را در خود تنزل میدهد و به فاهمه

که بشر حیات خویش را با توجه بدان « مثالی است از زندگی»، همان طور که از نامش برمیآید، «انداست»

را، آنچنان که مورد نظر قرآن است، با مفهوم داستان اشتباه « قصص»معنا میكند. اگرچه نباید معنای 

ضرورت غیرقابل انكار ناظر بر یك « بیان حقایق از طریق امثال»، اما به هرحال، روش قرآن مجید در 1گرفت

و تاریخ  …«عموم بشر برای اعتبار و ادراك حقایق ناگزیرند از مراجعه به امثال»در حیات بشری است: اینكه 

 .خود شاهد صادق دیگری است

ای که بین ای ماندگار یافته. رابطههای عامیانه است که جلوهی امثال و حكم و قصهفرهنگ اقوام در مجموعه

ه و تاریخ به معنای جدید آن وجود دارد نیز سخت محل تأمل و عبرت است، که این مختصر فرهنگ و اسطور

  .ی قبول آن را نداردحوصله



واقعیتی »ی افراد انسانی داستان، مثالی از زندگی است که بشر خود را در آن بازمییابد. گذشته، حال و آینده

آلود از ابهام و تردید و وهم گم شده است. عموم ای مهکه جز قسمت کوتاهی از آن، در پرده« است ممتد

افراد انسانی نمیتوانند زندگی خود را در مجموع، همچون واقعیتی واحد اما ممتد بنگرند؛ گذشته فراموش 

  …ها گم کردهی خویش را با گذشتهشده است و حال رابطه

زنمییابد. اما داستان اینگونه نیست؛ آینده نیز از نظرها پنهان است و انسان امتداد عمل خویش را در آن با

ها سال زندگی، همچون واقعیتی واحد پیش چشم واقع شده، گذشته و حال و آینده یكدیگر را معنا ده

ی واحدی اند و این رشتهانتخاب شده «نتيجه داستان»هایی هستند که با توجه به میكنند، وقایع نیز مهره

ی حیات را پیش چشم دارد؛ از ه. با نظر کردن دراین مجموعه، ناظر همهاست که آنها را به یكدیگر پیوند داد

آموزی است، اگرنه خود باشد. انسان نیز محتاج عبرت« آموزعبرت»آغاز تا انجام، از مبدأ تا معاد، این میتواند 

كمت اُنس را در پیچاپیچ زمان گم میكند. نه آنكه زمان پیچاپیچ باشد، بل انسانی که با تفكر تجریدی و ح

 .ای که راهی به بیرون بازنمییابدمییابد و هزار پیچ، خود را، گمگشته 2ندارد، زمان را همچون البیرنتی 

اما این تنها یك روی سكه است؛ روی دیگر آن این است که داستان در عین حال میتواند دعوت به غفلت 

اید نتوان گفت که ذات داستان ـ اگر به کند و تجری و عصیان، آنچنان که در هنر مدرن معمول است. اما ش

 .تر است، نزدیك«عبرت»یا « غفلت»طور مطلق اعتبار شود ـ به کدام یك از این دو، 

سینما توهمی است واحد از یك واقعیت ممتد؛ داستانی که تصویر شده. اگرچه این سخن را نباید در مقام 

لحاظ نشده، حال آنكه امروز، بنا بر « ت فیلمسازفردی»و « اصالت تصویر»تعریف نهاد، چراکه در این سخن 

  .تعریف غالب هنرشناسان معاصر، بیان همین فردیت و مكنونات درونی هنرمند است

او طالع میشود  «من فردی»از مشرق  «من تاریخی و اجتماعی انسان»هنرمند مدرن مدعی آن است که 

صیب اینان هم شده! واقعیت درون فیلم، واقعیت از و البته این جنون، میراث ناپلئون و معاصران اوست که ن



آنچنان »چشم فیلمساز است و به عبارت بهتر، صورتگر عالم درونی خود اوست، لهذا اگر فیلمساز واقعیت را 

 3دیده باشد، فیلم نیز به این واقعیت نزدیك خواهد شد، واال نه. «که هست

ان با حالتی که کودکان در برابر قصه دارند قیاس کرد، با پس حالتی را که تماشاگر در برابر فیلم دارد میتو

نظر از مراتب و شدت و ضعف آن. کودك در قصه استغراق مییابد و خود را فراموش میكند. این صرف

ی نوعی خودآگاهی است که برای او حاصل میآید، چراکه کودك از یك سو زندگی خود را فراموشی مقدمه

تنها بخش  «هم ذات پنداری» .ند و از سویی دیگر، قصه را در زندگی خودای میشنود معنا میكدر قصه

 .ی آن را توجیه کندمحدودی از این فعل و انفعال است و هرگز نمیتواند همه

های فیلم بدان منتهی میگردند؛ هدفی است که اگر محقق نشود، هدفی است که جاذبه «استغراق»این 

. فیلم فاقد جاذبه فیلم نیست. آیا عكس این قضیه نیز مطلقاً صادق است خواند« فیلم»فیلم را دیگر نمیتوان 

 .یا خیر؟ فیلم دارای جاذبه فیلم هست، اما معلوم نیست که فیلم خوبی باشد

یكی از معدود تجربیاتی است که در سینمای ایران،  4 «سهراب شهيد ثالث»کار  «طبيعت بيجان»فیلم 

جاذبه ساخته شده است. این فیلم را هرگز نمیتوان فیلم دانست، اگرچه با های معمول ایجاد با فراز از شیوه

های کاذب پرهیز کند، اما از سوی رو شد. فیلم باید از روی آوردن به جاذبهاستقبال بسیار منتقدان فیلم روبه

یر را بان پدیگر، جاذبیت اولین شرط تحقق فیلم و سینماست. فیلمساز قصد کرده بود که زندگی یك سوزن

  .با طبیعت بیجان قیاس کند

قیاسی این چنین، فینفسه اشكالی ندارد، اما قالب فیلم باید در عین حفظ جاذبیت به این مقایسه بپردازد، نه 

ی گریاندن آنان برنمیآمد، دامن از سنگ پر خوان با مردم روستا میكرد: چون از عهدهآنچنان که آن روضه

های کشدار برای خسته کردن میریخت تا آنها را بگریاند! استفاده از پالن میكرد و در تاریكی بر سر آنان

 .خوان مذکور با مردم روستا میكردتماشاگر، همان است که روضه



طلبانه به سوی هایی منافی آزادی و اختیار تماشاگر و ممانع او از رشد و تعالی کمالهای کاذب، جاذبهجاذبه

ای است که تماشاگر را سحر میكند و او را از رجوع به فطرت خویش ی کاذب، جاذبهحق است. جاذبه

ی تسلیم در برابر ی خویش بكشاند و تماشاگر را به ورطهای که عقل بشر را تحت سیطرهبازمیدارد. هر جاذبه

های شهودی تماشاگر جایز نیست و ترس ی کاذب است. سوءاستفاده از گرایشوهم و شهوت و غضب، جاذبه

 .خشم او را نیز تا آنجا باید تحریك کرد که مانع کمال روحانیاش نباشد و وهم و

تماشاگر بخش اعظم وجود خویش را تسلیم فیلم میكند و در آن مستغرق میشود. با این استغراق دچار نوعی 

. میگردد که حسن و قبح آن باید با توجه به شرایط و نتایج فیلم ارزیابی شود 5غفلت از خویش و الیناسیون

این غفلت مالزم با زندگی بشری است و از آن نمیتوان پرهیز کرد. پایان این سیر به نوعی خودآگاهی منتهی 

های ها و هیجانات و کشاکشها و خشمی ترسطلبانه داشته باشد، میتواند همهمیشود که اگر ماهیتی کمال

آزادی و عقل بشر و ممانع کمال عصبی فیلم را در خود مستحیل کند، اگرنه، تماشای فیلمی که منافی 

  .اوست، خسرانی است که جبرانش به سختی ممكن است

ی ی تماشاگر متكی هستند. کمال بشر به آن است که مجموعهی واهمههای ترسناك بر فعالیت قوهفیلم

را  ی واهمهبه اعتدال برسد و لذا، مخالف کمال انسانی است که قوه 6ی عقلقوای وجودیش در تحت احاطه

« هدف»نیز، مذموم آن است که چون یك « تفنن»به طور مستقل و فارغ از عقل پرورش دهیم. در باب 

اعتبار شود واگرنه، تفننی که منتهی به تذکر گردد نه تنها مذموم نیست که ممدوح است. اگرچه در مقام 

 .اش ارزش مییابدقضاوت، حكم بر ظاهر باید راند و الغیر، اما هر فعل با توجه به نیت و نتیجه

معمول این است که تماشاگران به قصد کسب لذت و تفنن در جلوی سینماها صف میبندند و اگر نبود این 

ها برخوردار نمیشد. در لذتی که در تماشای فیلم وجود دارد، سینما هرگز از شأنی این چنینی در میان آدم

لیم کند یا خیر، سخن بسیار است، اما به هر تقدیر اینكه آیا انسان اجازه دارد که خود را به تفنن محض تس

جذابیت سینما متكی بر نیازهای بشری است و برای شناخت ماهیت آن، باید به تأمل در باب نیازهای بشری 

  .همت گماشت



 :نیازهای بشری را مسامحتاً میتوان به سه دسته تقسیم کرد

 

 .اندل منشأ گرفتهالف: نیازهای فطری و غریزی که از عشق انسان به کما

 .های بشری هستند، اما ریشه در فطریات و غرایز دارندب: نیازهایی که ناشی از ضعف

 .ج: نیازهایی که منشأ آنها عادات غیرطبیعی است

انسان در اصل وجود  .نیاز به سیگار امری است غیرطبیعی، اگرچه برای معتادان به سیگار قابل انكار نیست

دارد، اما چون معتاد شود، اعتیادش منشأ نیازی خواهد شد که خود را بر وجود او خویش نیاز به سیگار ن

ها را برای نخستین بار به جانب سیگار تحمیل میكند ـ مادام که ترك اعتیاد نكرده است. چه نیازی آدم

  :کشانده است؟ جواب روشن است

نسان اجازه ندارد خود را به ضعف ضعفی بشری که به هرحال ریشه در طبیعت انسانی دارد، هرچند که ا»

 «تسلیم کند

 :بندی باید بدین صورت تصحیح شودپس این دو قسم ب و ج در واقع یكی هستند و آن دسته

 

 ـ نیازهای فطری و غریزی منشأ گرفته از عشق به کمال

 های بشری ـ نیازهایی منشأ گرفته از ضعف

ی این نیازها مستحق اعتنا نیستند. تنها نیازهایی باید مورد اعتنا وجود انسان سراپا فقر و نیاز است، اما همه

قرار بگیرند که منافی سلوك انسان به سوی کمال وجودیش نیستند. تفاوت ما و غربیها، یكی در همین 

ای انسان تفاوتی قائل نمیشوند. آنها از و فرزندان او، لیبرالیسم و دموکراسی، میان نیازه 7جاست؛ اومانیسم

ی نیازهای بشر باید به طور اند که همهنمیشناسند، اعتقاد یافته «حقيقتی غایی»آنجایی که برای انسان 

یكسان برآورده شوند، حال آنكه در این صورت، شدت و حدت نیازهای حیوانی، عشق به کمال را که منشأ 



شت و راه انسان به سوی فالح مسدود خواهد شد ـ همان اتفاقی که نیازهای فطری است محبوب خواهد دا

بازان برآورده بازی نیز برای همجنساکنون در غرب افتاده است. دموکراسی اقتضا دارد که نیاز به همجنس

شود، حال آنكه این امر نیازی است کاذب، منافی طبیعت بشر و حقیقت غایی وجود او، که نه تنها مستحق 

 .ی آن از اجتماع بشری بریده شودست بلكه باید با اجرای حدود، ریشهاعتنا نی

اند، اما در برآوردن آنها باید همان نیازهای مادی و معنوی بشر، هر دو، از عشق به کمال الهی منشأ گرفته

نسبت خاصی مراعات شود که در شریعت لحاظ شده است. از این میان، اصالت با نیازهای معنوی است و 

های مادی باید تا آنجا مورد اعتنا قرار بگیرند که تكامل روحانی بشر اقتضا دارد. غذا خوردن در حد نیاز

چرانی انسان را از راه حق تعالی روحی و معنوی بازمیدارد. شریعت مخالف اعتدال مقوم روح است، اما شكم

 .ی مطلقاً مذموم استلذات نیست بلكه درمواردی حتی مشوق آن است. اما اصالت دادن به لذات ماد

ها و قواعد وجود ندارد بنیان جذابیت سینما بر ایجاد و ایهام برای سینما جوازی ویژه در خروج از این نسبت

و اعجاب و تفنن و تلذذ است و نمیتواند که نباشد. جذابیت سینما نمیتواند بر عواطف انسانی متكی نباشد؛ 

ی ت اتكا نكند؛ نمیتواند نیازهای کودکانهنمیتواند بر آمال و آرزوهای بشری و میل او برای فرار از واقعی

های عصبی انسان را بزرگساالن را مورد اعتنا قرار ندهد؛ نمیتواند در کیفیت تأثیر خویش، هیجانات و واکنش

های مجازی نپردازد؛ نمیتواند زیباییهای ظاهری را فراموش کند؛ نمیتواند محسوب ندارد؛ نمیتواند به عشق

اما در تمامی این  …را دور بریزد؛ نمیتواند از سهولت بیان و سادگی پرهیز کند  ی اجتماعیروابط ساده

 :موارد هرگز نباید از این اصول فارغ شود

 

 .های بشری مجاز نیستـ اصالت دادن به ضعف

 .های تكنیكی واقع شودـ آزادی انسان و عقل و اختیار او نباید محكوم جاذبیت

 .ردقرار بگی« هدف»ـ جذابیت نباید 

ـ اعتنا به نیازهای انسان برای ایجاد جاذبه نباید به ممانعت از سلوك او به سوی کمال وجود خویش منجر 



 .شود

 

ای است بسیار رایج و های بشری برای نگاه داشتن تماشاگران روی صندلی سینما سوءاستفادهاتكا بر ضعف

د تاریخ این سوءاستفاده دانست. چرا ما موفق؛ و راستش را بخواهید، در این جهت، تاریخ سینما را بای

میگویند مساوی با ابتذال میدانیم، حال آنكه در میان اقشار « فیلم فارسی»سینمایی را که اصطالحاً بدان 

 الناس هواخواه دارد؟وسیعی از عوام

، «یدداستان وست سا»، «شكوه علفزار»ای نیست؛ کاری که فیلم فارسی با تماشاگر خویش میكند کار تازه

نیز با مخاطب خویش همان میكنند که  …و « های دور از خانهسال»، «هرگز غیرمادر»، «دختر گلفروش»

ای جز این برای تأثیرگذاری بر مخاطب هایی که شیوهفیلم فارسی. در طول تاریخ سینما بسیار معدودند فیلم

نوع رودررویی با تماشاگران تفاوتی  های فرعی، درخویش اتخاذ کرده باشند، با صرف نظر از بعضی از تفاوت

  .وجود ندارد …های وسترن، خیالی، ترسناك، کمدی، ملودرام و میان فیلم

ها نوك پیكان تأثیرات روانی خویش را بر مخاطب، به سوی وجه اشتراك در اینجاست که عموم این فیلم

لودرام، تماشاگر انسانی احساساتی و یا های ماند، با این تفاوت که فیالمثل در فیلمهای او نشانه رفتهضعف

جو و پرخاشگر و های وسترن، تور را به قصد تماشاگر سلطهپیشه فرض شده است، حال آنكه در فیلمعاشق

اند گریزان از های تخیلی، ماجراجویانه و کمدی، مخاطب فیلم را انسانی انگاشتهاند. در فیلممتجاوز انداخته

ی توهم تماشاگر است و در های ترسناك، اتكای اصلی کار بر قوهلغو. در فیلم پرور و اهلواقعیات، خیال

 .او انجام میشود« تسخیر روانی»تمامی این موارد، جذب تماشاگر از طریق 

های بشر از لوازم ذاتی سینماست و به عبارت دیگر، بعضیها چنین میاندیشند که ضرورت مخاطبه با ضعف

های بشری بگرداند. در حد افراط، آنان رسالت سینما را طاب خویش را از ضعفسینما هرگز نمیتواند روی خ

  :همین میدانند



زدگی و از خودبیگانگی، با ایجاد های پست و غفلتفریب دادن تماشاگر و کشاندن او به دامی از جاذبه »

 «تفنن و تلذذ

 :آنها در جواب ما میگویند

  .«خود را پایین بیاوریدسینما همین است که هست؛ شما توقعات » 

حال آنكه اگر مالك تجربه باشد، درمیان فیلمسازان غربی هم هستند کسانی که برخوردی جز این با 

، مخاطب خویش را رفته رفته به «ارض موعود»اند. آنها گاهی همچون آندره وایدا در فیلم تماشاگر داشته

با « سه برادر»رانچسكو روزی در فیلم سوی نحوی خودآگاهی محدود هدایت میكنند و یا همچون ف

 .اندتماشاگر مخاطبه دارند؛ و در عین حال به مسأله جذابیت نیز بی اعتنا نبوده« فطرت»

ناخواه اتفاق میافتد؛ این خاصیت سینماست و در بهترین شرایط نیز نباید آن تسخیر روانی که گفتیم، خواه

ن تماشاگران و فیلم وجود نداشته باشد. فیلم تماشاگر را ی خاص و بینظیر بیانتظار داشت که این رابطه

وگوی ما در کیفیت ایجاد این رابطه و غایات تسخیر میكند و عموماً جانشن خودآگاهی او میشود، اما گفت

اما  .جویانه پیدا کندهای نفسانی و روانی تماشاگر، این رابطه میتواند ماهیتی سلطهآن است. با تكیه بر ضعف

  .ها صورت ممكن نیستاین تن

ی متقابل جذب و انجذاب بین نفس انسان و جهان خارج از او برقرار است که با توجه به یك رابطه

 .های مختلفی مییابدخصوصیات روحی انسان، صورت

هرچه انسان را جذب کند به نحوی او را تسخیر کرده و شكی نیست که این جذب و اجذاب همواره مبتنی 

 .ابل استبر نیازهای متق

ی اشیاء و اشخاص برای انسان در آنجاست که میتوانند نیازهای مادی و معنوی او را برآورده سازند، اما جاذبه

حرکت در جهت رفع نیاز در حالتی مذموم است که از سر ذلت و وابستگی باشد و منافی با آزادی و عقل و 

نیز نفس تسخیر و استخدام مذموم و ناشایسته اختیار انسان و غایات کمالی وجود او. در روابط اجتماعی 



نیست؛ بردگی و استعباد است که انسان را از حریت ذاتی خود، که اصل وجود بشر است، دور میكند و به 

  .روابط اجتماعی ماهیتی ظالمانه میبخشد

مد، حال آنكه ی جذب و انجذاب بین فیلمساز، فیلم، تماشاگر، غالباً به بردگی و استعباد میانجااین رابطه

 .برای راندن انسان به سوی کمال نیز نمیتوان دست به تازیانه برد

استغراق در فیلم از شروط الزمی است که فیلم و سینما با آن تحقق پیدا میكند و نباید پنداشت که سخن ما 

خن ما در به انكار این رابطه میانجامد. انكار مطلق این رابطه، نفی سینماست و این مقصود ما نیست. س

کیفیت تحقق این رابطه به نحوی است که در آن عقل و اختیار تماشاگر و حریت ذاتی او منكوب واقع 

 .نگردد

ها و نیازهای آنان وارد عمل میشوند. خرگوش را با ها و نقصاهل سلطه برای تسخیر دیگران از طریق ضعف

و یا « جیمز باند»، «بروس لی»های فیالمثل، دیدن فیلم .هویج میفریبند، موش را با پنیر، و کبوتر را با دانه

اش میدهد، از های مناسبی که به نیازهای کاذب قوه غضبیهمیتواند مخاطب مستعد را از طریق پاسخ« رمبو»

ی شیطانیاش را در این جهان به فعلیت خود بیگانه کند، به تسخیر کامل بكشاند و استعدادهای بالقوه

این چنین، رفته رفته در توهمی که از وجود بروس لی یا رمبو به او ارائه شده است برساند. تماشاگری 

استحاله مییابد. تكرار و استمرار به تثبیت خصائل و ملكاتی میانجامد که از این طریق یافته است و بیش از 

ار پیش امكان بازگشت به اصل فطری خویش را از دست میدهد و کارش به جنون میكشد، جنونی بسی

 .دارتر از آن جنون اصطالحی که ناشی از عوارض روحی و عصبی استتر و ریشهعمیق

تماشاگر با آنكه  .ی او انجام میگیردی واهمههای ترسناك، تسخیر روانی تماشاگر از طریق قوهدر فیلم

و تخیل  ی وهمآنچه در پیش چشم دارد دروغی بیش نیست، اما با این همه، از فریبكاری قوه« میداند»

ای به صبح برساند: با آنكه میداند خویش نمیتواند بگریزد. نظیر انسانی تنها که میخواهد شب را در کنار مرده

ی عقل بكشاند و خود را با از مرده هیچ فعلی صادر نمیشود، میترسد و اگر نتواند وجودش را تحت سیطره



توهم، کارش به جنون منجر شود. با این همه، جای  ها و براهین عقلی قانع سازد، چه بسا که در اوجاستدالل

 .این سوال وجود دارد که چرا تماشاگر با وجود ترسی که بر جانش مستولی میشود سینما را ترك نمیگوید

های یك زندگی خیالی مصور شریك میشود، بیآنكه در آن حضوری ها و دردها و ترستماشاگر سینما در رنج

ی یك اتاق گرم به ریزش برف مینگرد. تماشاگر فیلم انسانی که از پشت پنجرهواقعی داشته باشد؛ همچون 

ی دیوها و پریان میبرند؛ میترسد، اما ها از شنیدن قصهترسناك، از ترس خویش همان لذتی را میبرد که بچه

 ای بیش نیست و بغل مادربزرگ نیز به شدت جای امنی است، از اینچون میداند که آنچه میشنود قصه

 .ترس لذت میبرد

انگیزی تماشاگر سوءاستفاده میشود. آنچه به او ارائه میشود های کمدی عموماً از اعجاب و شگفتدر فیلم

کاریكاتوری است از یك زندگی کامالً غیرمعمول و غیرواقعی. وجه تمایز کاریكاتور از واقعیت در آنجاست که 

عیت، که میتوانند شاخص آن باشند، وجود پیدا کرده هایی خاص از یك واقکاریكاتور با مبالغه در قسمت

است. خنده ناشی از اعجاب است و اعجاب واکنشی است روحی در برابر وقایع و یا اشخاص و اشیای 

 .غیرمعمول

را به مثابه یك « خنده»آیا میتوان خندیدن را به عنوان یك هدف اختیار کرد؟ گاهی شنیده میشود که 

مشكالت اعتبار میكنند و فیالمثل پیشنهاد میدهند که برای تخفیف دشواریهای  مكانیسم دفاعی در برابر

های گروهی باید خنداندن را به مثابه یكی از اهداف اصلی کار خویش ناشی از تضییقات اقتصادی، رسانه

 .اختیار کنند

به غایات  این سخن که ریشه در یك برداشت عامیانه از روانشناسی جدید دارد، بر جهل گوینده نسبت

هایی است که ضعف نفس، آنان را از مواجهه با کمالی وجود انسان استوار است. خنده مكانیسم دفاعی انسان

را بتوان به مثابه یك مكانیسم دفاعی پذیرفت، خنده را « فرار»ی جدی حیات عاجز ساخته است. اگر چهره

 .هم میتوان



طلبانه، مخالفتی ور محدود و حتیالمقدور با غایات کمالکسی که با ایجاد تفنن و سرگرمی برای مردم، به ط

ی انسانی مخالفت دارد، ظلمی است غیرقابل ها به سوی اهدافی که با حیات طیبهندارد؛ اما جذب انسان

های ماهوی مربوط به سینما را از اخالق جدا نمیكنیم، چراکه اوالً بخشش. در اینجا ما کامالً آگاهانه، بحث

 .همین است، ثانیاً اصالً ما معتقدیم که تفكر علمی باید بر دین ابتنا پیدا کند و نه بالعكس شرط دینداری

انگیز آن ایم و آثار مفسدهای است تاریخی که هنوز بیش از چند قرن از آن فاصله نگرفتهپروتستانتیسم تجربه

یخی را نداشتیم، اتكای ما بر ی تارامروز در حیات مفتضح غربیها به وضوح ظاهر است و اگرهم این تجربه

های انقالب اسالمی نیز در خاك آن ی غنی دینی است که در سراسر جهان نظیری ندارد و ریشهیك پشتوانه

 .پا گرفته

ایم که در تمامی مسائل مستحدثه، همواره دین و احكام آن را به مثابه مطلق حق بگیریم و شرایط ما آموخته

چرا »این محور الیتبدل معنا کنیم و بنابراین، هرگز در برابر این سوال که  جدید و مقتضیات زمان را حول

  .دچار تردید نمیشویم «های ماهوی مربوط به سینما جدا نمیكنید؟اخالق را از بحث

دین اسالم برای شكوفایی کرامات باطنی انسان تشریع شده است و بنابراین، ما اخالق حسنه را به مثابه 

میشناسیم و در برابر مقتضیات و لوازم و شرایط جدید، تكلیف ما به زبان ساده آن است  هدف مطلق آفرینش

 .ی انسانی و اخالق کریمه منافات دارد، به دور بریزیمکه هرچه را با حیات طیبه

زده برمیآید که نظر و عمل را جدا از هم میداند و اگر ها از تفكری غربگذشته از آن، اینگونه تشكیك

ی آن را داشت و بضاعت نویسنده اجازه میداد، بسیار مناسب بود که در اینجا به ی این چنین حوصلهامقاله

ی تفكر رایج در مغرب زمین است میپرداختیم و تناقض آن را با دین و این اشتباه فلسفی که اصل شجره

طرح میكنیم اصاًل برای اما به هر تقدیر، بسیار از مسائلی که ما در این مباحث  …دینداری نشان میدادیم

 .زدگان محلی از اعراب نداردغربیها و غرب



اتخاذ خنده به مثابه یك هدف مجاز نیست، چنانكه انسان اجازه ندارد لذت بردن را به مثابه غایتی برای 

حیات خویش اختیار کند. شكی نیست که سینما از توان بسیاری برای ایجاد تفنن و تلذذ برخوردار است، 

اند نه فنا ـ انسان نیز میتوانست ـ شما را برای بقا آفریده «خُِلقتُم لِلبقاِء ال ِللفَناءِ»د این حقیقت که اگر نبو

 .ای جز این نداشتخود را تسلیم لذات کند و کسی هم داعیه

ی مسائل، پیش از هر چیز به انسان و کمال معنوی او شرط دینداری آن است که ما در برخورد با همه

را جدا از نتایج اخالقی نمایش  …های عاشقانه و م و لذا سینمای کمدی، جنایی، ترسناك، ملودرامبیندیشی

 .آنها نمیتوان بررسی کرد

های بسیاری وجود دارد که میتوان نوك پیكان جذابیت را بدانجا متوجه داشت. از در وجود انسان ضعف

تن غلبه یافت، اما مگر صورت مسأله را باید این ی وجود این اسفندیار رویینها میتوان بر همهطریق چشم

 هایی برای غلبه بر تماشاگر برآییم؟وجوی راهچنین فرض کرد که ما در جست

اگر جذابیت اصالت پیدا کند و هیچ حدی نیز وسیله را محدود نكند، آنگاه همان اتفاق میافتد که اکنون در 

به غرایز شهوی و غضبی تماشاگر و هزار ضعف دیگر سینمای غرب افتاده است: فیلمساز کمند خویش را 

 .دروجود او بند میكند تا سد دفاع روانی او را خرد کند و وجودش را به تسخیر کشد

فروشی و خودنمایی، های روحی بشر ـ عواطف سطحی و مبتذل، تمایل به جلوهاگر سینما بخواهد بر ضعف

اجهه با دشواریها و واقعیات، تمایل به تسلیم در برابر قدرت، تمایل به غلبه و استكبار، تمایل به فرار از مو

ـ بنا شود، کار به رشد این صفات مذموم  …جویی و غرایز شهوی، تمایل به اسراف و افراط در تتمع و لذت

 .در وجود بشر خواهد انجامید و او را از حد اعتدال انسانی خارج خواهد کرد

 9«ی کوچكباشو، غریبه»و مخصوصاً در  5«دونده»ـ آنچنان که در  اگر جذابیت اصالت پیدا کند، آنگاه،

ها و حرکاتی هیستریك که سعی دارند ای خواهند شد از وقایع، شخصیتها مجموعهاتفاق افتاده است ـ فیلم

 .برای تماشاگر هرگز فرصتی برای تعقل باقی نگذارند

ناخواه، روحیات او در کارش م بسازد و خواههیچ فیلمسازی نمیتواند بدون یك تصویر از مخاطب خود فیل



ها، بسته به هویت کارگردان، اقشار مختلفی از مردم را دربرمیگیرد. فیلمساز ظاهر میشود. سحر این نوع فیلم

نوعاً روی  …و هندی و  11های فارسیای داشته باشد و بالعكس، فیلمانتلكتوئل نمیتواند با مردم مخاطبه

اینجا  .«تسخير جادویی روان تماشاگر»هایی یكسان، از طریق الناس دارند؛ اگرچه با شیوهخطاب با عوام

به تماشاگر فیلم محلی ندارد، چراکه آنچه بین فیلم و تماشاگر ـ در این نوع « مخاطب»دیگر اطالق لفظ 

ر جادویی روان و یا به قول یكی از دوستان، ها ـ میگذرد، دیگر مخاطبه یا همزبانی نیست، بلكه تسخیفیلم

 .هیپنوتیزم است

جان کالم اینكه باید تماشاگر فیلم را انسانی صاحب عقل و اراده و حریت ذاتی دانست و با او آنچنان رفتار 

از کرد که شأن انسانی او اقتضا دارد. جذابیت فقط در برابر نیازهای بشری معنا دارد و لذا اگر راه سوءاستفاده 

اند هایی بیاوریم که جانب کمال انسانی را رها نكردههای تماشاگر را بر خود ببندیم، باید روی به جاذبهضعف

 .و ریشه در فطرت الهی انسان دارند

حكمت وجود لذت در طبیعت، تسهیل حرکت انسان در جهت پیوستن به کمال غایی وجود خویش است. اما 

این حكم تا هنگامی درست است که مطلق لذت مورد توجه انسان قرار ی بسیار ظریفی در اینجاست: نكته

جویی در حیات بشر اصالت پیدا کند، دیگر نه تنها نگرفته است واال از آن پس، یعنی از آن هنگام که لذت

 .ی حیوانیت کامل میكشاندراهی به سوی کمال ندارد، که او را به سقوط در ورطه

ی ست نه مطلق جاذبیت، بلكه اصالت دادن به آن است، واال اگر جاذبهبراین قیاس، آنچه که مذموم ا

سینمایی اصل واقع نشود نه تنها سد راه کمال نخواهد شد، بلكه تماشاگر را در طی طریق به سوی شكوفایی 

 .فطرت و اعتدال وجود، مدد خواهد کرد

گرنه، نویسنده خود واقف است که آنچه در اینجا بر قلم میگذرد در مقام تبیین حكمی و اعتقادی است، ا

ی عملی در کارِ فیلمسازی است. مهم آن است که بدانیم راه ما فراسوی وجوی راه موکول به تجربهجست

ناپذیر تلقی میشود، قواعد رایج در سینمای تجاری قرار دارد و عموم آنچه به مثابه قواعد مسلم و خدشه



اه فطرت است، البته همان طور که گفتیم، نه آنچنان است که در هایی است که باید شكسته شود. راه ما ربت

 .وجوی آن هستیم یافت نشودهایی از آن منظری که ما در جستسینمای غرب مطلقاً نشانه

ای است که باید به ظهور تحوالتی تفكری که با انقالب اسالمی در جهان امروز طرح شده است تفكر تازه

است و « سیرت»در عالم وجود همراه تابع « صورت»بینجامد، چراکه عظیم در صورت این تمدن نیز 

 ی چه کسانی میتواند باشد؟ی این تفكر هستیم ـ بر گردهی ایجاد این تحول نیز جز ما ـ که پروردهوظیفه

 

 :هاپی نوشت

 

 .در همین کتاب. ـ و« تأمالتی درماهیت سینما»ـ در این مورد نگاه کنید به فصل 1

 .جای پرپیچ و خم، ماز، هزارتو. ـ و :Labyrinth ـ2

 .گرایی در اینجا به معنای رئالیسم نیستـ واقع3

« در غربت»( و 1352« )یك اتفاق ساده»(؛ بیشتر فیلم مستند میسازد. 1322 -ـ فیلمساز ایرانی )4

 .ساخته است. ـ و 1353را در سال « طبیعت بیجان»( از جمله دیگر آثار اوست. فیلم 1354)

 .ازخود بیگانگی، بیگانه گشتگی. ـ و :Alienation ـ5

 .نیست« عقل معاش»ـ مقصود از عقل، عقل ظاهر یا 6

 .مذهب اصالت بشر. ـ و :Humanism ـ7

 .. ـ و1363ـ به کارگردانی امیر نادری، محصول 8

 .. ـو1365ـ به کارگردانی بهرام بیضایی، محصول 9

ی اخیر رشدی بسیار چشمگیر داشته است که در چند ساله ـ سینمای ایران بعد از انقالب و مخصوصا10ً

 .میگویند« فیلم فارسی»باید ارج نهاده شود. مقصود ما سینمایی است که اصطالحاً به آن 

 .ی جادو، جلد اول، سیدمرتضی آوینیمنبع: کتاب آینه



 جادوی پنهان و خلسه نارسيستی 

 

 

هایی هستند اینها ظرف»شود این است که یزیون عنوان میی سینما و تلویكی از احكام مشهوری که درباره

«. هستند و این ما هستیم که باید از این ابزار درست استفاده کنیم« ابزار»پذیرند؛ اینها که هر مظروفی را می

پرسد که اگر اینچنین بود، چرا ما بعد از یازده سال از پیروزی انقالب اسالمی در و کسی هم از خود نمی …

 .ایم از تلویزیون و سینما آنچنان که شایسته است استفاده کنیمایران هنوز نتوانسته

راکه از یك سو ها متوسل شوم، چی حجت و دلیل به گفتار غربیدانم که برای اقامهبنده هرگز صالح نمی

ی خود نیستند و از سوی دیگر، هرچه را که از اعتقاد دارم آنها خود قادر به شناخت حقیقی خود و جامعه

قول آنها ذکر کنیم باز هم هستند کسانی که در همان باب اقوالی کامالً مخالف بر زبان و قلم خویش 

فك تمدن غرب است. اما با این همه، اکنون قصد دارم اند، زیرا که تفرقه و تشتت آرا از لوازم ذاتی و الینرانده

 «ها و پیامرسانه»در باب  1که محور اصلی مباحث این مقاله را سخنانی قرار دهم که مارشال مك لوهان 

 .گفته است

نظم مسلكی خویش را از دست داده و  2اکنون زندگی ما، به خصوص کودکان و نوجوانانمان، در اوقات فراغت

های تلویزیون گرفته است و به همین علت در صبح روزهای جمعه برای آنكه سب با برنامهنظامی متنا

کنند، اما در هنگام اذان مغرب که ها را قطع میهای تلویزیون با نماز جمعه معارضه نكند برنامهبرنامه

بعد ادامه پیدا  شود وای مناجات قطع میها فقط برای پخش مختصری قرائت قرآن، اذان و چند جملهبرنامه

کند، بازار مساجد بسیار کساد است؛ عالوه بر آنكه ما و کودکانمان برای تماشای فیلم سینمایی عصر می

ها را آوریم. باز خدا پدرشان را بیامرزد که برنامهجمعه نمازمان را درست در آخرین فرصت ممكن به جای می

 .شودها نماز صبح مسلمین قضا نمیستانو الاقل زم 3دهند وسه ادامه میفقط تا ساعت بیست

« بار ناخودآگاه»یا  «جادوی پنهان»های تلویزیون ارتباط پیدا کند به آن این امر پیش از آنكه به برنامه



« دین»ارتباط دارد که در ذات تلویزیون نهفته است و اینكه نظام زندگی ما اکنون ضرباهنگ خویش را نه از 

 .گیردمی« تكنولوژی»که از 

در درون خانه، تلویزیون روابط متقابل اعضای خانواده را با یكدیگر بریده است و با وجود یك تلویزیون 

ی فردی بین اند و رابطهشود. همه فرد فرد، جدا از هم نشستهروشن، دیگر جمع واحدی در خانه تشكیل نمی

هایی که خودشان غرق در تلویزیون نمی ما بارها از خااند. این سخن را همهخود و تلویزیون برقرار کرده

این جمله از یك سو بیان « ای یا با تلویزیون؟با من ازدواج کرده»ایم که نیستند خطاب به شوهرانشان شنیده

یك واقعیت بسیار دردناك است و از سوی دیگر مبین این نكته است که در میان ما هنوز نظام سنتی و 

ی سینما و تلویزیون با مخاطبان ی مدرن قربانی نشده است. رابطهمسلكی در پای نظام تكنولوژیك زندگ

شود ـ اگرچه تسخیر است که از طریق ایجاد جاذبه در تماشاگر برقرار می« تسخیری»ی خویش نوعی رابطه

به میل، نه به عنف و اکراه. ظاهراً هیچ گونه اکراه یا اجباری در کار نیست، اما اگر درست به این رابطه 

های او بند شده ی این جاذبیت نه به کماالت انسانی بلكه به ضعفشیم خواهیم دید که غالباً رشتهبیندی

توان گفت، اما باید مردم و تلویزیون و به معنای فلسفی آن نمی« جبر»و این چنین، هرچند سخن از  4است 

 .ومترا پذیرفت: کششی سحرآمیز و غیرقابل مقا« ی ایجابیرابطه»سینما وجود نوعی 

  :انگیز استکند که بسیار عبرتمطلبی را نقل می« وسیله، پیام است»ی مارشال مك لوهان در مقاله

 «بار ناخوآگاه»هیچ نشانه و مدرکی از جادوی این وسایل یا « محتوا»تجزیه و تحلیل برنامه و 

(Subliminal Charge) دهندآنها به دست نمی. 

گوید از یك آفریقایی سخن می« ارتباطات در آفریقا»ش خود به نام در گزار Leonard Doob لئونارد دوب

سی را بشنود، بیشد تا ایستگاه لندن را روی رادیو پیدا کند و اخبار بیکه هر شب رنج بسیار متحمل می

فهمید. تنها هر شب ساعت هفت، بودن در حضور آن صداها برای وی مهم گرچه حتی یك کلمه آن را نمی

 5ها است.و در برابر صدا درست مانند وضع ما در برابر نغمهبود. وضع ا

های کند و تأثیرات جادویی خود را بر کدام یك از ساحتای است و از چه طریق عمل میاین چه جاذبه

گذارد نهد؟ مك لوهان هوشیارانه این تأثیرات را با اثری که موسیقی بر روان باقی میوجودی انسان می



 :ی مذکور نوشته استدر بخشی از همان مقاله کند. اوقیاس می

تحاشی معنوی و فرهنگی که ممكن است اقوام شرقی در قبال تكنولوژی ما داشته باشند ابداً تأثیری در  …

 .کندوضع آنها نمی

شود، بلكه الگوهای احساسی را بدون مقاومت و به طور اثرات تكنولوژی در قلمرو عقاید و مفاهیم حادث نمی

شباهت به تأثیر چاپ در در ژاپن قرن هفدهم بی« وسیله»اثرات پول به عنوان  …دهدتغییر می مستمر

موجب یك »نویسد که نفوذ اقتصاد پولی در ژاپن می G.B.Sansom .سنسوم.بیمغرب زمین نبود. جی

حكومت فئودالی و از ناپذیر گردید، که پس از تقریباً دو هزار سال انزوا به فرو ریختن انقالب کند ولی مقاومت

 6«سر گرفتن روابط بازرگانی با خارج منجر شد

ی تأثیر موسیقی نیز بر انسان نه بر قلمرو عقل و فهم بلكه بر قلمرو احساس است. لذا انسان هرگز از عهده

او ناگزیر است که این تأثیرات را در  .آیدتجربه و تحلیل عقالیی تأثیرات موسیقی بر روان خویش برنمی

بندی کند و این مفاهیم همگی دسته …و « داغ»، «نرم»، «آورشادی»، «انگیزغم»حت مفاهیمی چون سا

 .مفاهیم احساسی محض هستند

  :گوید کهای نیست؟ مك لوهان درست میرابطه« ساحت عقل و فهم»و « ساحت احساس»آیا میان 

گوهای احساسی را بدون مقاومت و به طور شود، بلكه الاثرات تكنولوژی در قلمرو عقاید و مفاهیم حادث نمی

 7دهد.مستمر تغییر می

توان اثر یك یافت. برای درك تفاوت آن میاگر این چنین نبود، مقاومت در برابر آن به مراتب افزایش می

ی فلسفی را مخاطب از طریق مقایسه کرد. یك جمله« ی موسیقیقطعه»را با اثر یك « ی فلسفیجمله»

کند و لذا شنیدن یا خواندن متون فلسفی جز برای آنان که اهل تفكر هستند، جذاب و عقل ادراك می

یابد و ی موسیقی اصاًل با ساحت ادراکات عقالنی انسان ارتباطی مستقیم نمیبخش نیست. اما یك قطعهلذت

ت بردن از آن شود و بنابراین، برای لذی عقل و فهم، در قلمرو احساس و روان ظاهر میواسطهاثرات آن بی

شود، را شامل می« کالم»تر از ای به مراتب وسیعنیاز به طی مقدمات برهانی نیست. تأثیر موسیقی گسترده

 .کمتری دارد« عمق تأثیر»اما 



شود و لذا ظاهر می «ی فهمحیطه»اثرات تكنولوژی به طور اعم، سینما و تلویزیون به طور اخص، خارج از 

ها را مفتون و مسحور تلویزیون آدم .گویدمی« وسایل و بار ناخودآگاه آنهاجادوی »مك لوهان سخن از 

النفس، کودکان و اشخاصی که آنان را اصطالحاً های ضعیفکند و قابل انكار نیست که سحر آن در انسانمی

ویزیون افتد. سینما نیز اگرچه ماهیتاً تفاوت چندانی با تلخوانند بیشتر کارگر میعاطفی و احساساتی می

شود، چراکه تلویزیون عضو ثابت و ی عمل محدودتری را شامل میندارد، اما از لحاظ کمی و کیفی حیطه

ی هاست، اما رفتن به سینما مالزم با مقدماتی است مخصوص به آن، که در همهی خانوادهبدیل همهبی

اما سینما این همه کند، شود. تماشای تلویزیون شرایط مخصوصی را طلب نمیشرایط ممكن نمی

 5یافتنی نیست.الوصول و دستسهل

 …طلبی، گریز از تفكر و جدیت، بازی و شوخی، تلذذ و تفنن و ها میلی درونی برای غفلتدر غالب انسان

ی شناسی و هم در حوزهی جامعه، هم در حوزه«های بازینظریه»موجود است و در کودکان بیشتر. 

نا شده است که افراد انسانی بعد از بزرگ شدن و پیر شدن نیز همان الگوهای شناسی، بر این اصول بروان

های اجتماعی همان میل بازی هستند که تغییر دهند و انگیزهبازی را در زندگی اجتماعی خویش بسط می

 .اندهای کاذب پنهان شدههایی از شخصیتاند و در زیر نقابشكل داده

پذیریم، اما در عین حال، صدق آن را ـ باز هم به طور نمی« به مفهوم مطلق انسان»ما این نظریه را در باب 

انسان در تمدن غربی منتهی « رشد عقلی»کنیم. ی جوامع غیردینی و غیرمسلكی انكار نمیمطلق ـ درباره

ها، به جز متفكرین و فالسفه، از کودکی است و بنابراین، عموم انسان« رشد عقل جزوی و حسابگر»به 

کنند. در تمدن امروز، کودك ی خویش را تا دم مرگ حفظ میگیرند و امیال کودکانهیش فاصله نمیخو

طلبی و گریز از واقعیت یك ارزش مقبول و محمود است و لذا، کم نیستند کسانی که اگرچه از بودن، غفلت

در بهشتی برزخی بیرون  زنند. کودكاند، اما برای جلب محبوبیت، خود را به کودکی میکودکی فاصله گرفته

کند و بازگشت به این عالم دور از رنج پر از لذت از واقعیت تمدن و در کمال غفلت، اما معصومانه زندگی می

هایی است که تمدن امروز آنان را از رشد عقالنی محروم داشته است. اما تمدن و تفنن، آرزوی عموم انسان

کند، چراکه انسان سنتی و دینی زمینی و عوالم کودکی دور می سنتی و دینی مردمان را از اِخالد در بهشت



جوید؛ اگرچه از سوی دیگر، نزدیك شدن می« ناکجا آبادی فراتر از جسم و زمین»غایت حیات خویش را در 

 .گناهی باز هم نزدیك شدن به عالم کودکی است، اما به معنایی دیگربه عالم عصمت و پاکی و بی

شود و لذا ظاهر می «تأثرات احساسی و روانی»ی مفاهیم، در برزخ یون، خارج از حیطهجادوی سینما و تلویز

دنیای »گذارد، اگرچه راه باقی می «خودضمیر نا به»اثرات تخریبی و یا احیاناً تربیتی خویش را بیشتر بر 

، «ادفری رجیوگ»و یا فیلم دیگر « زندگی خارج از توازن»در فیلم  9نیز بر آن بسته نیست.« خودآگاهی

، او قصد ندارد که به تماشاگر خویش این حقیقت را که انسان امروز در وضعی خالف «دگرگونی زندگی»

ی آن یابد و نتیجهی عقل و ادراك تحقق میدر حیطه« تفهیم و تفاهم» .زید تفهیم کندفطرت خویش می

شوند اسی خارج از این حیطه محقق مینحوی از آگاهی یا خودآگاهی است، اما تأثرات روانی ـ عاطفی و احس

دهند. این همان کاری است که از ء و ناخودآگاه، رفته رفته تغییر میو انسان را در طول یك سیر تحول بطی

الگوهای »اند و در طول نزدیك به یك قرن از اختراع سینما، طریق سینما و تلویزیون با انسان امروز کرده

اند. اند و راه بازگشت آنها را به فطرت خویش مسدود کردهها ساختهانبرای انس« احساسی غیرمتوازنی

کند و روی به گادفری رجیو برای بیدار کردن انسان از این خواب سنگین غفلت از کالم استفاده نمی

آورد، چراکه اصاًل عقل بشر امروز تابع احساسات اوست و منشأیت اثری ی برهان عقلی نمیاستدالل و اقامه

وجوی راهی است که در آن یك تنبه فطری برای انسان در حیات او ندارد. گادفری رجیو در جست جدی

داند که این خروج به موجود باشد. او دریافته است که انسان از صورت توازن فطری خویش خارج شده و می

خواهد پیام اصلی یای که معلت نفی دین و معنویت و انكار روح برای بشر روی داده و لذا درست در نقطه

روح »خود را در یك مثال فطری ارائه دهد از اذان استفاده کرده است، این انتخابی است کامالً به جا، چراکه 

 .در اذان در صورتی مثالی تعین یافته است« دین

ها در جوامع مختلف مبتنی بر عادات و تعلقات و آداب و رسوم آن قوم هستند و الگوهای احساسی انسان

ای کامل و گیرند. بین فرهنگ و معتقدات رابطهدات و تعلقات و آداب و رسوم نیز از فرهنگ منشأ میعا

ای که هنوز فرهنگ و ی محصوالت تكنولوژی به جامعهمستقیم، اما ناپیدا، موجود است و لذا ورود غیرمترقبه

 .ن جامعه منجر خواهد شدساختاری سنتی متكی بر دین دارد، به یك تعارض ناپیدای فرهنگی در باطن آ



خواهیم بگوییم که دین و تمدن امروز منافی یكدیگرند، اما این هست که اگر ما احكام عملی زندگی نمی

خویش را از دین اخذ کنیم، دیگر نخواهیم توانست از این ابزار و وسایل درست همان گونه که در جوامع 

همواره برای دستیابی به غایاتی خاص ابزار متناسب با  غربی معمول است استفاده کنیم. از سوی دیگر، انسان

بخشد. سازد و بنابراین، هر وسیله دارای محتوایی است که بدان هویت فرهنگ خاصی میآن را می

گریخت، الجرم در است، چراکه اگر انسان از کار نمی« نفی کار»ی وسایل اتوماتیك ی همه«محتوا»

آمد که کار خود را بر گردن آنها بیندازد. محتوای مشروبات الكلی برنمی« وسایلی خودکار»وجوی جست

خویش  «نفی عقل و خودآگاهی»است و اگر انسان ـ اگرچه به ناحق ـ نیازمند به « نفی عقل و خودآگاهی»

غایت تولید یا اختراع هر وسیله ـ اعم از ابزار اتوماتیك و  11کرد.شد، هرگز مشروبات الكلی را کشف نمینمی

غیراتوماتیك ـ در صورت محتوا یا ماهیت آن وسیله، موجبات یا اقتضائات خاصی را به همراه دارد که  یا

است که شكل اره را یافته « علت غایی»ی وجود آن است. اره برای بریدن ساخته شده است و به همین الزمه

ا پیدا کرده است. پس است. میخ نیز برای فرو رفتن ساخته شده است و به همین علت غایی شكل میخ ر

غایات ابداع و اختراع وسایل در شكل آنها ملحوظ و محفوظ است و این شكل، صورتی است که ماهیت آنان 

کند. اما بعضی از را معنا بخشیده است. خود وسیله بر ماهیت خویش و چگونگی کاربرد خویش حكم می

پیام فرهنگی یا »توان گفت که نمی کنندبرقرار می« نسبت خاصی»وسایل هستند که با روان انسان 

 .خاصی دارند« اخالقی

ی ظهور پیدا نكند و او عرصه« خالقیت روحی»شود تا گیری از کار باعث میاگر انسان بداند که کناره

رود، یا حداقل آن است که نمی« اتوماسیون»های نهفته در وجودش به فعلیت نرسد، هرگز به سمت خالقیت

نفسه در پی رود. پس پیدایش اتوماسیون در زندگی بشر فیزده به سوی آن نمیو شتاب محابااین چنین بی

کار شر الزمی است در جهت امرار معاش که باید از »دارد:  «کار»تعریف خاصی اتفاق افتاده است که او از 

 .اصوالً در بطن اتوماسیون نهفته است «پیام»این  11«.آن خالص شد

هایی که او خود مثال .نامدآنها می« بار ناخودآگاه»یا « جادوی وسایل»را « هاپیام»مارشال مك لوهان این 

 :تواند وضوح بیشتری بدین سخن ببخشددر این مورد آورده است می



شود. خبری پیشینیان از اثرات روانی و اجتماعی وسایل در هر یك از سخنان آنان به وضوح دیده میبی

گرفت ی دکترای افتخاری میل دیوید سارنف از دانشگاه نتردام آمریكا درجههنگامی که چند سال قبل ژنرا

 :این سخنان را بیان کرد

مصنوعات دانش  .معموالً میل داریم که وسایل تكنولوژیك را سپر بالی گناهان سازندگان آنها قرار دهیم»

«. کندرزش آنها را معین میشود اجدید به خودی خود نه بد است و نه خوب؛ طرقی که از آنها استفاده می

مربای سیب به خودی خود نه خوب است نه »خبری رایج است. فرض کنیم قرار بود بگوییم این پژواك بی

های گرم به خودی خود نه بد است نه اسلحه»یا «. کندخوریم ارزشش را تعیین میبد؛ طریقی که آن را می

ای وجود ندارد که ی سارنف نكته. در گفته…«کندین میی استفاده از آنها ارزش آنها را تعیخوب؛ طریقه

اعتبار شدن وجود وار از بی 12«نارسیس»گیرد و را نادیده می« وسایل»تاب تعمق داشته باشد، زیرا او ذات 

 13خویش و گسترش ان به صورت تكنیكی جدید، مسحور شده است.

توان شنید. ما معموالً ذات ز زبان بسیاری از ما میکند، اآنچه را که مك لوهان از زبان ژنرال سارنف نقل می

توانیم هر طور که کنیم که از هر چیزی میلوحانه چنین خیال میگیریم و سادهوسایل را نادیده می

تلویزیون و سینما ابزار و وسایلی نیستند که هرکس هر  .خواهیم استفاده کنیم، حال آنكه چنین نیستمی

« اتوماسیون و پیچیدگی تكنیكی»به کار برد و اصوالً ابزار هرچه بیشتر به سوی طور که بخواهد آنها را 

کنند. این سخن مك ی آزاد انسان تحمیل میهای بیشتری را بر اختیار و ارادهحرکت کنند، محدودیت

ها موجبات و اقتضائاتی دارند که از آن رسانه»به همین معناست که « رسانه همان پیام است»لوهان که 

 :نویسداو در آغاز مقاله می«. توان گریختنمی

ی چیزها را از هم بشكافد تا بر آنها تسلط یابد و در فرهنگی مانند فرهنگ ما، از دیرباز عادت کرده است همه

آنها را وسیله قرار دهد، اگر گفته شود که عمالً وسیله، پیام است موجب شگفتی خواهد شد. منظور این است 

بر فرد و اجتماع ـ یعنی اثرات هر چیزی که به نوعی گسترش خود ماست، یا به « سیلهو»که اثرات هر 

ای است که همراه با هر یك از این وسایل در ی معیارهای تازهی دیگر هر تكنولوژی جدید ـ نتیجهگفته

 14گردد.زندگی وارد می



 :در جای دیگر گفته است

و ظهور ناسیونالیسم جغرافیای جهان را به  15…گردید چاپ در قرن شانزدهم موجب تفرد و ناسیونالیسم

 .صورتی درآورد که اکنون در آن هستیم

 :مك لوهان در همان مقاله نوشته است

ی وسایل انجام گیرد. وی در هفدهم فوریه پاپ پیوس دوازدهم میل داشت که مطالعاتی جدی در زمینه …

  :چنین گفت 1951سال 

ی امروز و ثبات حیات درونی آن تا حد زیادی به حفظ تعادل ی جامعهیندهاغراق نیست اگر بگوییم که آ»

 .«العمل فرد ]بستگی[ داردهای ارتباطات و قدرت عكسبین قدرت تكنیك

ی اثر ها با شكست کامل مواجه بوده است. پذیرش فرمانبردارانه و ناخودآگاهانهدر این زمینه بشریت طی قرن

های بدون دیوار مبدل کرده است. برند به زندانهایی که آنها را به کار میانسان ، این وسایل را برای«وسایل»

گفته است، اگر انسان نداند که به کجا « مطبوعات».جی.لیبلینگ در کتاب خود به نام طوری که ایهمان

از وسایل تفنگی در دست داشته باشد. زیرا هر یك « آنجا»نیست، حتی اگر برای رسیدن به « آزاد»رود، می

های دیگر را تباه کرد. نتیجه این شده است که توان با آن، وسایل دیگر گروهسالح نیرومندی است که می

ای گردیده که تنها محدود به دنیای هنر های داخلی چند جبههی یكی از جنگعصر حاضر تبدیل به صحنه

 16ها نیست.و سرگرمی

انسان، « آزادتر شدن»شود، نه به ی، خالف آنچه تصور میمارشال مك لوهان معتقد است که رشد تكنولوژ

انجامد؛ وسایل تكنولوژیك دیوارهای نادیدنی زندانی هستند که بشر امروز در آن بیشتر می« اسارت»بلكه به 

  .اسیر است

کنیم که پیش مقصود ما نه نفی تكنولوژی، که تحقیق در ماهیت آن است و لذا از خوانندگان درخواست می

 .ی مطالب آن قضاوت نكنندی استنتاج برسد دربارهی ما به مرحلهآنكه مقاله از

 :نویسدمك لوهان می

ها، صحراها و ترین قسمت جنگلسرعت برق )الكتریسیته( موجب رسوخ تكنولوژی غرب به دورافتاده …



ضع اقوامی که در ی آن عرب بدوی سوار بر شتر است با یك رادیو ترانزیستوری. وها گردیده. نمونهدشت

ی طبیعی ی آنها ایشان را برای آن آماده نكرده است، نتیجهاند که فرهنگ گذشتهسیل مفاهیمی غرق شده

در جهان خود ما نیز، به همان نسبت که به اثرات تكنولوژی بر تشكل و  …تسلط تكنولوژی غربی است

 17دهیم.میبریم، درك خود را از گناه و خطا از دست تظاهرات روانی پی می

بسیاری از مشكالتی که ما امروزه با آن دست به گریبان هستیم ناشی از همین تعارض یا تناقضی است که 

ساختار سنتی اجتماع ما برای قبول تمدن غرب »آید؛ اینكه در باطن جامعه نهفته است و به چشم نمی

  .«آمادگی نداشته است

ساختار اجتماعی غرب نیز سه چهار قرن طول کشید تا بر ساختار سنتی اجتماع ما مبتنی بر دین است و 

های جهان، دیگر استوار گشت و این دو، متوجه غایت واحدی نیستند. غالب انسان« شریعت علمی جدید»

 .کنندها سال است که احكام عملی حیات خویش را نه از دین که از علوم جدید و تكنولوژی اخذ میده

هایی هستند که به انسان ها انجام شده است دستورالعملی زمینهدر همههای علمی مختلفی که پژوهش

آموزند که چگونه بخورد، بخوابد و بیدار شود؛ با آموزند که چه باید بكند و چه نباید بكند؛ به او میجدید می

ی این حال آنكه انسان دینی و مسلكی همه …چه کسانی دوست شود و از چه کسانی پرهیز کند و 

 :لوهان نیز به همین مطلب اشاره کرده استکند. خود مكها یا احكام را از دین خود اخذ میورالعملدست

ایم. به این جهت در عصر برق، به خلط کرده« تكنولوژی»را با « عقل مسلكی»و « سواد»را با « عقل»ما  …

 15کند.نظر غربیان طرفدار سنن، انسان غیرعقالئی جلوه می

نامند در برابر تمدت غرب، وضع کودکی است که می« جهان سوم»اقوامی که آنان را وضع کنونی عموم 

های رنگارنگ چشم او را بر خیر و صالحش بسته است. آنها محصوالت تمدن بازیاش در برابر اسبابشیفتگی

ش وارد و حتی کامپیوتر را به جوامع خوی …غرب را، اتومبیل و یخچال فریزر، رادیو و تلویزیون و سینما

 :ای بسازند که این وسایل با آن هماهنگ باشدخواهند جامعهاند و حاال میکرده

 یا مكن با پیلبانان دوستی

 19ای در خورد پیلیا بنا کن خانه



گویند و تنظیم می «فرهنگ صنعتی»خواهد که بدان استفاده از این ابزار ناخودآگاه فرهنگ خاصی را می

نظم »است که « اخالق صنعتی»یا « احكام عملی خاص»این ابزار مالزم با حیات بر مبنای استفاده از 

 .کندرا نفی می« تشریعی مالزم با دین و دینداری

 

ی این مقاالت است، اما از آنجا که ی چهارم از مجموعهچه باید کرد؟ اگرچه جواب این سوال موضوع مقاله

الزم است که جواب را در اینجا مختصراً مورد اشاره قرار  به هر تقدیر این سوال نباید جواب نایافته رها شود،

 .دهیم

شأن انسانی واالتر از آن است که به اسباب و وسایل تعلق پیدا کند و رشد انسان در مسیر تعالی به سوی 

حق در معارج نهایی به قطع تعلق نسبت به اشیا و یأس از اسباب منتهی خواهد شد. پیشنهاد ما آن نیست 

مرعوب و مفتون شدن »تكنولوژیك را به دور بیندازیم؛ آنچه که ما باید خود را از آن در امان داریم  که ابزار

، از علوم رسمی و «بدون وابستگی»توان است و تنها در این حالت است که می« در برابر تكنولوژی

به زبانی دیگر محصوالت تكنولوژیكی آن در خدمت غایات مقدس دینی سود جست. مارشال مك لوهان نیز 

 :کندهمین راه را توصیه می

ی انقالب فرانسه توضیح داده بود که کالم چاپ شده ـ که موجب اشباع دُتكویل در آثار قبلی خود درباره

ها خواه اهل شمال و خواه اهل فرهنگی در قرن هجدهم گردید ـ ملت فرانسه را همگن ساخت. فرانسوی

های ا هم نداشتند. اصول اتحاد شكل و استمرار چاپ بر پیچیدگیجنوب، از یك قوم بودند و تفاوتی ب

ی باسوادان و حقوقدانان تحقق یافت. انقالب فرانسه وسیله .ی فئودالی و شفاهی قدیم پوششی افكندجامعه

از سوی دیگر در انگلستان، قدرت سنن شفاهی قدیم در حقوق مدنی آنچنان بود و نظام قرون وسطایی 

توانست ی چاپ نمیکرد، که هیچ گونه اتحاد شكل یا استمرار فرهنگ تازهن را تقویت میمجلس به قدری آ

ترین رویداد ممكن توانست مهمی انقالب فرانسه که میکامالً مستقر شود. نتیجه این بود که انقالبی به شیوه

 21در تاریخ انگلستان باشد هرگز به وقوع نپیوست.

ی همین مثال های مختلف در برابر تكنولوژی چاپ، در ادامهقوم با فرهنگ العمل دواین مثالی است از عكس



 :داردی نهایی خود را عنوان میاست که مارشال مك لوهان توصیه

ها و فرضیات فن چاپ دُتكویل یك اشرافی بسیار باسواد بود که این قدرت را داشت که در برابر ارزش

کرد. تنها در این حال است ـ یعنی دستور زبان چاپ را درك می طرف باشد. به این جهت است که تنها اوبی

توان اصول و نقاط قوت آنها را تشخیص یا وسیله ـ که می (Structure) در حال دور ایستادن از هر ساخت

ی خود را بر اشخاص ناوارد تحمیل کند. این قدرت را دارد که فرضیه« وسیله»داد. به جهت آنكه هر 

 21پذیر است.امكان« ی نارسیسیخلسه»ت تسلط، در قدرت اجتناب از بینی و قدرپیش

نامیده است و  «ی نارسیسیخلسه»نامیم مك لوهان می« تعلق ناشی از خودبینی به وسایل»آنچه را که ما 

نیز با غرقه شدن در خودبینی است که از وضع خود « نارسیس»این عنوان بسیار مناسبی است، چراکه 

 .شودغافل مینسبت به جهان 

 

 :هانوشتپی

 

ی ارتباطات، اهل کانادا، استاد زبان پرداز در حوزهم.( نظریه1111ـ1980) Marshall Mc Luhan ـ1

در همین دانشگاه « مرکز فرهنگ و تكنولوژی»( و رئیس 1191انگلیسی در دانشگاه تورنتوی کانادا )از سال 

( و آثار 1191«. )رسانه همان پیام است»، (1119« )اهفهم رسانه»ی به بعد(. نویسنده 1111)از سال 

 .دیگر. ـو

 .ی بعدی ـ زبان، تلویزیون و سینما و اوقات فراغت ـ سخن خواهیم گفتی اوقات فراغت در مقالهـ درباره2

 .نگاشته شده. ـ و 1111ـ این مقاله در سال 3

 .ایمـ درمقاالت قبل راجع به این مطلب در حد کفایت سخن گفته4
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 .97و 

 .91و 97ـ وسیله، پیام است، صص 6



 .97ـ وسیله، پیام است. ص 7

 .بیشتر خواهیم پرداخت« رمان، سینما و تلویزیون»ی های تلویزیون و سینما در مقالهـ به تفاوت8

توانند راهی به معارف ما در باب چیست و این اصطالحات تا کجا می« خودضمیر نابه»ـ در اینكه 9

 .النفس باز کنند، سخن اگرچه بسیار است، اما این مقاله فرصت قبول آن را نداردعلم

 .شودـ این سخنان متضمن احكام اخالقی نیست و فقط در مقام تحقیق ادا می10

ی کار و ش اتوماسیون نتوانسته از شر کار خالص شود، بلكه بالعكس همهـ بگذریم از اینكه بشر با پیدای11

 .زندگیش وقف گسترش اتوماسیون گشته و این دور باطلی است که تمدن غربی بدان گرفتار آمده است

بازد و جان بر سر این عشق جوانی در اساطیر یونان که به تصویر خویش در آب دل می Narcissus ـ12

 .شود. ـواه به گلی همنام خود )نرگس( بدل میگذارد و آنگمی

 .16ـ وسیله، پیام است، ص13

 .11ـ وسیله، پیام است، ص 14

 .91ـ وسیله، پیام است، ص 15

 .97ـ وسیله، پیام است، ص 16

 .11و  18ـ وسیله، پیام است، صص 17

 .18ـ وسیله، پیام است، ص18

 .(ـ گلستان سعدی، باب هشتم )در آداب صحبت کردن19

 .19ـ وسیله پیام است، ص 20

 .18ـ وسیله، پیام است، ص 21

 مونتاژ به مثابه معماری سينما  

 



بحث هایی نظیر این معموالً با نقل اقوالی مشهور از تئوریسین ها یا فیلمسازهای صاحب نام آغاز می شود و 

می نگارد... و البته از  بعد نویسنده به مذاق خویش یكی از قول ها را بر می گزیند و بر آن شرحی مبسوط

آنجا که وجود تاریخی انسان های هر عصر از بسیاری جهات الجرم در امتداد وجود پیشینیان خویش است، 

نباید آنچه را که گفتیم مذموم دانست و چه بسا به جای خویش ممدوح نیز باشد. اما اجازه دهیدکه ما از این 

  :کلیشه پرهیز کنیم، به چند دلیل

، اگر چه فرموده اند: اُنظُر اِلی ما قالَ وَ ال تَنظُر اِلی مَن «ما قال»می نگرند نه به « من قال»س غالباً عوام النا

می خواهد « عقل تشخیص»قالَ. و البته در غالب موارد چاره ای هم جز این نیست. تشخیص حق از نا حق، 

 .نكه به تقلید روی بیاوردو آن کس را که از این عقل بهره ای نیست، چاره ای نمی ماند جز آ

تأثیر روانی نام های مشهور معموالً عقل تشخیص را می پوشاند و انسان را پیش از آنكه اصالً فرصت قضاوت 

و نام بلند آوازه پیدا کند، در مقابل شهرت گوینده خاضع می سازد. می گویند فالن کس اینچنین گفته است،

جای این تذکر  میگیرد.... و اما باز هم برای رفع هر گونه شبهه، قدرت تشخیص را از شنونده باز «فالن کس»

عموم مردم را چاره ای جز تقلید از بزرگان نیست و این حقیقت را انسان به  باقی است که در مقام عمل،

  .حكم فطرت جمعی و فردی باز می یابد

ما عصر تازه ای را درجهان  تاریخ غرب نیست،چرا که تاریخ ما در امتداد  اما بر ما تقلید از غربی روا نیست،

ولكن در نزد ما و در این سیر  اگر چه سینما یكی از موالید تمدن غربی است، آغاز کرده ایم و در این باب،

دیگری متناسب با اعتقادات ما خواهد پذیرفت. سینما در  «صورت»تاریخی که با انقالب اسالمی آغاز شده، 

ین مرز و بوم چیز دیگر... و سینمای ما نمی تواند که در امتداد تاریخی سینمای غرب چیزی است و در ا

 .قواعد ثابتی دارد فراتر از شرق و غرب «بیان مفاهیم به زبان سینما»یا « زبان سینما»اگر چه  غرب باشد،

نمی توانیم  با علم به ثبوت این قواعد دستوری معین برای سینما، باز هم سخن ما همن است که گفتیم: ما

مقلد غربی ها باشیم و خودمان باید به اجتهاد برسیم، چرا که از یك سو راه ما راه دیگری است و از سوی 



است متارض با آنچه ما در « فرهنگ محتوایی»دیگر، تعلیمات غربی ها در باب تكنیك سینما مودی به نوعی 

انسان ود ناشی از غرب زدگی فرهنگی ماست؛و به راستی تكنیك و قالب از محتوا، خ ....جست و جوی آنیم

مومن جهان را یكپارچه و متحد می بیند و اگر چه در مقام تفكر فلسفی چاره ای جز انتزاع مفاهیم از 

یكدیگر وجود ندارد. اما انسان مومن این انتزاعات و کثرات را اعتباری می داند و نایتاً با وصول به وحدتی که 

 .کثرت بینی می رهد مالزم با توحید است، از

اجتهاد در علوم رسمی، اعم از تجربی یا انسانی، نیز مساوی با تخصص داشتن در علوم نیست. تخصص شرط 

اما شر کافی نیست. شرط کافی اجتهاد در علوم، وجود معرفتی کافی و جامع نسبت الزم اجتهاد علمی است،

را که کاربرد علوم در صحنه عمل باید منتهی به به اسالم است و بدون این شرط، اجتهاد محقق نمی شود، چ

 .غایاتی باشد که مورد نظر اسالم است و ال غیر

را از یكدیگر تفكیك کرد و دانست که استفاده از تخصص غربی ها در « تخصص»و « اجتهاد»لذا باید معنای 

اتی که مورد نظر ماست نباشد ، هرگز به غای –به معنایی که عرض شد  –علوم صنایع، اگر در سایه اجتهاد 

منجر نخواهد گشت. ما خود را بی نیاز از تجربیات غربی ها نمی دانیم، اما برای این تجربیات شانی متناسب 

با آنها قائلیم. ما چاره ای نداریم جز آنكه سینما را یك بار دیگر در ادب و فرهنگ اسالم معنا کنیم. ما باید 

واب فرهنگ و تاریخ خویش پیدا کنیم... و چه کسی می تواند ادعا قابلیت های کشف ناشده سینما را در ج

 کند که سینما دیگر قابلیت هایی را ناشناخته ندارد؟ 

اقوال مشاهیر سینما نیز کامالً متغایر و بعضاً حتی متعادل با یكدیگر هستند و برای یافتن حق از میان آنها، 

  .سینما، یعنی همان که آغاز مورد نظر ما بوده استچاره ای نیست جز بحث های اصولی ماهوی درباره ی 

واقعیت سینمایی، یعنی واقعیتی که در فیلم عرضه می شود، چه در زمان و چه در مكان از واقعیت معمول 

متمایز است. معماری این واقعیت نهایتاً در مونتاژ شكل می گیرد و اگر مونتاژ را بدین معنا بگریم، دیگر 

ع و سرهم بندی نماها نمی شود و با دکوپاژ و میزانسن نیز ارتباطی کامال فعال خواهد منتهی به عمل تقطی



یافت. بدین معنا، مونتاژ دیگر عملی نیست که فقط به مونتور، آن هم بعد از پایان فیلم برداری مربوط شود، 

ر کارگردان بتواند بلكه منتاژ اصلی توسط کارگردان و در طول تمام مراحل تولید فیلم انجام می گردد. اگ

همه چیز را در فیلم نامه پیش بینی کند، دیگر کاری برای موتور باقی نمی ماند جز عمل فیزیكی برش و سر 

 هم کردن نماها.... اما مگر همه چیز قابل پیش بینی است؟ 

 معمار تصور اولیه را که در ذهن دارد رفته رفته پرورش می دهد و به فضای مورد نظر خویش شكل می

بخشد و فیلمساز نیز اینچنین است: تصورات و تخیالت ذهنی خویش را رفته رفته توسط قواعد بیانی سینما 

تعین خارجی می بخشد. فیلم همراه با کارگردان و تجربیات بیرونی و تحوالت درونی او متكامل می شود و 

 . سایه می اندازداگر مونتاژ را به مثابه معماری سینما اعتبار کنیم، از آغاز تا پایان، 

را از یكدیگر انتزاع کنیم،  –زمان ، مكان، حوادث، شخصیت ها و ...  –اگر عناصر تشكیل دهنده واقعیت 

آنگاه معنایی را که در جستجوی آن هستیم روشنتر خواهیم یافت. هیچ یك از این مفاهیم در سینما بدان 

مكان در سینما موجودیتی کمی ندارد و فقط از  .معنایی نیست که ما در زندگی واقعی با آن روبرو هستیم

آن لحاظ مورد توجه قرار می گیرد که می تواند یك فضای رو انی متناسب به وجود بیاورد. در سینما و 

آگران  -« بلو آپ»مخصوصاً در سینمای مدرن، مكان به مثابه یك امر کیفی موجودیت پیدا میكند؛ در فیلم 

آنتونیونی برای آنكه مكانها را هر چه بیشتر به آن کیفیت مورد نظر خویش نزدیك سازد، حتی  –دیسمان 

چمنها را رنگ سبز کرده است. در فیلم های تارکوفسكی مكان ها همواره جزئی از شخصیت انسانها هستند و 

آثار همه ی فیلم  یا به عبارت بهتر، گویی باطن شخصیت ها در مكان ها انعكاس یافته است. کم و بیش در

سازان جدید، مكان معنایی اینچنین دارد و جز این هم توقع نمی رفت کسی که سینما گرها رفته رفته در 

طول تاریخ سینما بر این امر وقوف پیدا کنند که همه ی عناصر فیلم باید در خدمت خلق و ایجاد یك فضای 

کسپرسیو و یا سمبلیك از روح فیلمساز باشد و به روانی مطلوب قرار بگیرد، آن فضایی که بتواند انعكاس ا

 .ادامه سیر دراماتیك فیلم کمك برساند



مكان در حیات واقعی ما هرگز به این مفهوم نیست که در سینما موجودیت پیدا می کند. ما غالباً در 

ن، مكان زندگی مكانهایی زندگی می کنیم که عواملی ناخواسته ما را ناچار است قبول آن کرده اند و بنابرای

ما هرگز مبین روح ما نیست، هر چند در نهایت بین ما و فضایی که در آن زندگی می کنیم تاثیر و تاثری 

متقابل وجود دارد و ال اقل فضای داخلی خانه ها به نحوی از انحا، کم و بیش، انعكاساتی از ارواح ما هستند. 

طری ما به طبیعت هستند، تعلقی که با دور شدن تمدن مثال باغچه های گلدانی درون اطاق ها نشانه تعلق ف

از طبیعت بدین صورت تجلی یافته است. شهرهای امروز نیز انعكاس باطن بشر امروز در خارج از خویش 

هستند. هندسه تحلیلی دکارت اکنون جزئی از فرهنگ ما شده است و همین فرهنگ است که شهرها را 

در افراد و جزیئات مصداق ندارد همانطور که عرض شد، زندگی شهر ما  شكل بخشیده، اما این مسئله همواره

و معماری فضاهایی که در آن زندگی می کنیم، در غالب موارد تابع عوامل ناخواسته ای است که ما را در 

 .جهات خاصی میرانند

. بسیار کم  آنچه که معمار را هدایت می کند تصور غایی است که از فضای مورد نظر خویش در ذهن دارد

اتفاق می افتد که در پایان کار، فضایی ساخته شده مطلقاً با آن تصور غایی معمار انطباق داشته باشد؛ اما 

فضا و مكان در سینما ماهیتی مجرد، مطلق، آرمانی و رویایی دارد و از این جهات به فضاهایی که در رویاها 

ره به کیفیات باطنی ما اشاره دارند و فی المثل صورت می بینیم شباهت می یابد. مكانهای رویایی نیز هموا

  .آرزوهای ما را گرفته اند

را گاه به معنای مطلق مكان نیز استعمال می کنند، اگر چه مفهموم حقیقی آن، این نیست. در « فضا»کلمه 

تی کیفی»، فضا به معنای «فضای آنجا اینچنین حكم می کرد که ما سر در الك خویش فرو بریم»جمله 

خلق فضا در سینما با عنواین  .است که در زمان و مكان و حاالت روحی انسان را نیز شامل می شود« باطنی

اما در نهایت،  ....تخصصی متعددی ارتباط یافته است: طراحی صحنه، طراحی دکور، نور پردازی میزانسن و 

 .فیلم اقتضا دارد« دراماتیكسیر »همه ی مساعی باید در خدمت آفرینش فضایی به کار گرفته شود که 



است و زمان « تصویر متحرك»نیز در سینما کامال ً دیگرگونه است. سینما قبل از هرچیز « زمان»مفهوم 

 «زمان واقعی»توسط مونتاژ است که از « زمان سینمایی»همراه با حرکت در فیلم ورود پیدا میكند؛ اما 

قیاس واقعی را حفظ کند و در نزد تماشاگر به مصابح واقعیت در فیلم، ناگزیر باید م« حرکت»تمایز می یابد. 

پذیرفته شود و گرنه، هرگز با یك تلقی جدی از جانب تماشاگر روبرو نخواهد شد. اعجاب تماشاگر در برابر 

را محدود به مواردی  –تغییر سرعت حرکت در فیلم  – تغییر سرعت حرکت در فیلم، استفاده از این موضوع

یی ساخته است؛ آنگاه توسط مونتاژ می توان به مفهومی کامال تازه و بی سابقه از زمان دست خاص و استثنا

  .یافت

فقط به کیفیت باطنی آن توجه می شود و به این دلیل کامالً معقول و مقبول است اگر « زمان»در سینما از 

شود. کیفیت باطنی لحظه ای به قدر یك ساعت وسعت پیدا کند و یا سه میلیون سال در یك برش طی 

زمان همان است که ما در درون خویش از زمان دریافت می کنیم. زمان را اگر اینگونه بنگریم، دیگر نمی 

تواند خود را چون امری مطلق، فراتر از دریافتهای ذهنی و حاالت روحی و عاطفی ما نگاه دارد. چرا زمان بر 

می گذرد و بر دیگری که حواسش مصروف کاری آن کس که محكوم شكنجه ای روانی است بسیار بطی ء 

سرور بخش است، بسیار سریع؟ جواب این سوال هر چه باشد، مهم آن است که ما بدانیم زمان سینمایی نیز 

نمی تواند فارق از سیر دراماتیك فیلم، حاال روحی پرسوناژ ها، و بیان سوبژکتیو کارگردان وجود داشته باشد. 

 «کمیت آبژکتیو»بژکتیو فیلم ساز از زمان است و هیچ الزامی وجود ندارد که او زمان سینمایی، دریافت سو

  .زمان را رعایت کند

وقایع سینمایی، تا آنجا که در یك پالن اتفاق می افتد، ناچار باید مقیاس معمولی زمان را رعایت کند، اگرنه، 

ه پای مونتاژ، حتی به ابتدایی ترین انطباق با طبیعت زندگی بشر را از دست خواهد داد. اما به محض آنك

فریم را  18صورت آن، به میان آمد، زمان سینمایی ضرورتاً از زمان آبژکتیو متمایز خواهد شد. وقتی حرکت 

در فیلم های چارلی چاپلیم و یا کمدی های دیگر آن روزگار می بینیم، هر چند حرکت ها غیر طبیعی جلوه 

فیلم های کمدی نیز ایجاد فضاهای غیر طبیعی و اعجاب آور است، در واقع می کنند، اما از آنجا که محتوای 



اما همین امر در فیلم های مستند جنگ دوم  .فریم به صورتی سمبلیك به کمك محتوا می آید 15حرکت 

جهانی بلعكس، به تعارضی غیر قابل حل با محتوا منتهی می شود، چرا که حرکات غیر طبیعی و سریعتر از 

در فیلم های جنگی کامالً مغایر « جدیت»سانها در فیلم، که خواه ناخواه خنده آور است، با اصل معمول ان

با زندگی طبیعی یا شرایط معمولی زندگی خویش دچار تعجب می « حرکت سریع»است. تماشاگر از قیاس 

اگر بخندد، این شود و تعجب اینچنین ، مقدمه خنده است. در اینجا اگر محتوای فیلم اقتضا دارد که تماش

حرکت به کمك آن می آید و اگر نه، حرکت سریع کامال غیر طبیعی و غیر جدی جلوه خواهد کرد . اما 

چون پای برش به میان آمد، دیگر تماشاگر نمی تواند مقیاس کمی خویش را درباره ی زمان حفظ کند و به 

 .ناچار همه چیز را خواهد پذیرفت

میزانسن مناسب می توان ضرورت مونتاژ را در فیلم از بین برد و غالبا فیلم  معموال عنوان می شود که با یك

  :اثر هیچكاك را مثال می آورند، اما در واقع هیچ چیز نمی تواند جانشین مونتاژ شود، به چند دلیل« طناب»

ست. مونتاژ شیوه ای است که سیر تاریخی سینما در جهت تكمیل تكنولوژی سینما بدان منتهی شده ا -1

سینما این سیر تاریخی را مجرد از انسان نپیموده است و بنابراین، ضرورت هایی که تكنولوژی سینما را به 

صورت فعلی آن اکمال بخشیده، منشا گرفته از بشر است. جزئی از این ضرورت ها نیازهای فطری و ذاتی 

استكبار. تكنیك سینما را فارق از  بشر است و جزئی دیگر ناشی از پرستش اهوای نفس اماره، زیاده طلبی، و

عرض « جذابیت در سینما»این تقسیم بندی که گفتیم نمی توان ارزیابی کرد. حقیر پیش از این در مقاله ی 

کرده ام که جاذبیت سینما در شرایط فعلی، در غالب موارد متكی بر ضعف های بشریف استكبار، زیاده 

، اما در عین حال باید اذعان داشت که قوائد مونتاژ، در اصول طلبی، اخالد الی االرض، و هوا پرستی است

 .موضوعه، عالبا متكی بر خصوصیات ذاتی خلقت بشر است و نمی توان از آن اعراض کرد

حرف درستی است این که انسان در جریان زندگی واقعی هرگز با دنیا آن گونه روبرو نمی شود که در جهان 

ید که این حرف می خاهد مودی به چه نتیجه ای شود. اگر این حرف بخواهد مونتاژ معمول است، اما باید د

در مقام تایید این مدعا عنوان شود که حرکت مناسب دوربین در فضای سینمایی در میان اشیا و اشخاص، 



واقعی تر از شیوه ی تقطیع نما ها و مونتاژ است، باید گفت که خیر، شیوه ی مونتاژ، بر خالف تصور، بیشتر 

 .به واقعیت نزدیك است

مونتاژ قبل از آن که یك ضرورت تكنیكی باشد، ارزش گذاری است؛ ارزش گذاری اشیا و اشخاص و حاالت 

در جریان وقایع و حوادث سینمایی. اضطراب واستیصال کودکی را که مادرش را در صحنه ای از فیلم گم 

های کودك و اشك هایی که بر گونه اش کرده است چگونه می توان نشان داد، جز با درشت نمایی چشم 

فرو می ریزد؟ اگر اشتباها در اینجا پالنی درشت از النگوی این ك.دك و یا کفش هایش نشان داده شود، 

تماشا گر دچار چه توهمی خواهد شد؟ مسلما او در پالن درشت النگو یا کفش ها در جستحوی علت درشت 

نظر فیلم ساز بوده است. فرض بر این است که این الن درشت  نمایی بر خواهد آمد، در جستجوی آنچه مورد

سهوا به میان این صحنه راه یافته و بنابراین، تماشاگر راه به جایی نخواهد برد و در سردرگمی رها خواهد 

شد. لذا اندازه ی اشیا و اشخاص و حاالت و زاویه ی دوربین نسبت به آن ها در تصاویر فیلم مبین شان و 

ت که آن ها در جریان واقعی فیلم و در نزد فیلم ساز دارا هستند. بر همین اساس است که فیلم ارزشی اس

ساز یك واقعه را، با عنایت به پیام آن در فیلم، به قطعه های متعدد با ارزش های متعدد تقطیع می کند و 

 .هر قطعخ را به صورتی متناسب با شان و ارزش آن فیلم برداری می کند

ین معنا جزئی ال یتجزا از زبان سینما است که باید فیلم ساز از همان آغاز بداند و بر اساس قوائد مونتاژ بد

آن، فیلم را به سوی شكل نهایی اش هدایت کند. بر این مبنا دکوپاژ نیز جزیی از عمل مونتاژ است، چرا که 

پیوند »اشد، آنچه که آیزنشتاین بین تصاویر موجود نب« پیوند خالق»اگر در خود تصاویر قابلیت الزم برای 

نامیده است ممكن نخواهد بود. الزمه آنكه تصاویر از قابلیت کافی برای یك مونتاژ خوب برخوردار  «خالق

باشند آن است که از آغاز زمینه کار در دکوپاژ فراهم شده باشد و لذا، دکوپاژ و مونتاژ را نمی توان از یكدیگر 

  .جدا کرد

اری انتقال بی واسطه از تصویری به تصویر دیگر است. نه حرکت پیوسته دوربین. روح الزمه این ارزش گذ

انسان نسبت به هیچ دو موضوع از موضوعات اطراف خویش واکنش روانی و عاطفی یكسان ندارد و مونتاژ در 



سته، واقع بیان این واکنش هاست و باید حائز این تفاوت های روانی یا عاطفی نیز باشد. در حرکت پیو

دوربین هنگام انصراف از یك شیء دیگر فاصله ای را طی می کند که عالباً اضافی است، جز در مواردی 

 .استثنایی

ضرورت حفظ حرکت پیوسته دروبین و عدم امكان انتقال بی فاصله از یك چیز به چیز دیگر، حرکت  .2

ه همان طور که عرض شد، واقعیت دوربین را همواره در معنای فیزیكی حرکت محدود خواهد کرد، حال آنك

در آن از  –زمان و مكان و وقایع و شخصیت ها  –سینمایی یك واقیعت سوبژکتیو است و همه چیز 

موجودیت واقعی خویش خارج می شوند و به نشانه ها یا سمبل هایی برای اشاره به معانی و پیام هایی خاص 

به میزانسن، بسیار از قابلیت های فعلی سینما را از  تبدیل می گردند. محدود کردن فضا و واقعیت سینمایی

آن باز خواهد گرفت و سینما ماهیتاً چیز دیگری خواهد شد مغایر با امروز. با مونتاژ، دربازه سوبژکتیویته به 

است، چرا که هنر امروز جز با سوبژکتیویسم  –به معنای مصطلح  – روی بشر باز می شود و این دروازه هنر

یابد و حتی در فیلم های رئالیستی یا نئورئالیستی نیز، این فیلمساز است که خود را در واقعیت تحقق نمی 

 .خارج از خویش جست و جو می کند

حرکت در یك پالن پیوسته، همانطور که عرض شد، ناچار باید مقیاس های کمی و معمول زمان را  .3

هد یافت و خنده آور یا اسرار آمیز خواهد شد. با رعایت کند و اگرنه، صورتی غیر طبیعی یا غیر معمول خوا

مونتاژ است که زمان سینمایی از زمان به مفهموم ابژکتیو و کمی آن متمایز می شود و با این تمایز، سینما از 

  .قابلیت های گسترده کنونی خویش برخوردار می گردد

در سینما، ناچار باید روی به مونتاژ و  برای از میان برداشتن فاصله بین ظاهر و باطن و خیال و واقعیت .4

« هشت و نیم»امكانات آن آورد. آنچه که در آغاز توسط فیلمسازنی چون فلینی و ندرتاً در کاهایی چون 

تجربه شد، اکنون به صورت شیوه ای معمول در اختیار تمام فیلمسازان در آمده است. اعتقاد بنده بر آن 

در آثار نویسندگانی چون گابریل گارسیا « رئالیسم جادویی»وز با عنوان است که چه بسا شیوه ای را که امر

مارکز معمول است، نتوان فارغ از تاثیرات جادویی سینما بر هنر و ادبیات امروز بشر بررسی کرد، هر چند 



خود واقف هستم که اگر در بررسی ضرورت های تاریخی به سخنانی از این دست اکتفا کنیم، کار به 

  .خواهد کشید و مطلب پوشیده خواهد ماندمسامحه 

به هر حال میزانسن اگر چه نمی تواند جانشین مونتاژ شود، اما اگر به خدمت آن در آید، عرصه جدیدی از 

قابلیت ها را به روی سینما خواهد گشود که در بسیاری از فیلم های مدرن و از جمله در سكانس آغازین 

  .نلی کوبریك شاهد آن بوده ایمکار استا« غالف تمام فلزی»فیلم 

در فرهنگ مصطلحات سینمایی به ایجاد پیوند بین نماهای تقطیع شده اطالق می شود، به « مونتاژ»لفط 

صورتی که در نهایت، نتیجه کار به آن طرح کلی از محدوده اختیار و مسئولیت مونتور بیرون است و به 

ایت اگر مونتور نتواند در آن طرح کلی با کارگردان به اشتراك فیلمساز یا کارگردان رجوع دارد، اگر چه در نه

  .نظر برسد و آن را ادراك کند، هرگز نمی تواند کار را در جهت مطلوب سوق دهد

« پیوند بین نماها»اگر برای مونتور در این میان نقشی خالقه در نظر گرفته نشود، کار مونتاژ به عمل فیزیكی 

ما را در مورد محدوده اختیار و خالقیت مونتور نیست؛ مهم این است که منحصر خواهد شد. اما بحث 

فیلمساز قبل از آغاز فیلمبرداری ناچار است از آنكه فیلم را در ذهن خویش مونتاژ کند، اگر نه، فیلمنامه 

فیلمساز ناچار است قبل از آغاز  .هرگز به مرحله ای نخواهد رسید که قابلیت فیلمبرداری پیدا کند

بیندیشد و هر « رابطه بین سكانسها در طول فیلم و رابطه پالن ها با یكدیگر در هر سكانس»مبرداری در فیل

نما را با توجه به مجموعه عناصر به صورتی فیلمبردای کند که با آن طرح کلی آرمانی و مثالی که در ذهن 

 .دارد مطابقت داشته باشد

را به صورتی استعاری « معماری»د و از این لحاظ، لفظ خالقیت فطری انسان در معماری ظهوری تمام دار

می نامند و عمل « معمار هستی»برای همه افعال خالقه به کار می برند، تا آنجا که حتی آفریدگار متعال را 

است و از این لحاظ، کار او با « خلق واقعیتی رویایی»فیلمساز نیز دست انداکار «.معماری هستی»خلقت را 

قیاس است. منتها از آنجا که فیلم باید همه اجزای واقعیت را دارا باشد، کار فیلمساز فقط به معماری قابل 



خلق فضا ختم نمی شود؛ زمان، مكان، اشخاصو وقایع فیلم مخلوقات فیلمساز هستند که از طریق نشانه ها و 

هندسه »سه، وجه المقای .قواعدی خاص در فیلم ظاهر می شوند و با سمع و بصر دریافت می گردند

است، نه معماری به مفهوم عام. فلذا در این مقایسه، فیلمساز نیزه مثابه فردی مورد مشاهد قرار « معماری

برای ساختن مصنوع خویش، طرح کلی آرمانی آن را در نظر می آورد و رفته رفته، با »می گیرد که 

مجموعه، به طرح خویش صورتی تفصیلی اندیشیدن در نسبتها، نسبت به اجزا با یكدیگر و نسبت اجزا با کل 

از این لحاظ، فیلمساز باید در این پنج مورد به نتیجه ای وافی دست یافته باشد تا بتواند کار را « می بخشد.

 :آغاز کند

 طرح کلی .1

 نسبت بین سكانس ها در طول فیلم .2

 نسبت بین نماها در هر سكانس .3

 نحوه قرار گرفتن عناصر در هر نما و چگونگی وضع و حرکت دوربین نسبت به آنها  .4

 ریتم کلی .5

این موارد همگی مربوط به تصویر هستند؛ افكت و موسیقی احكامی خاص خویش دارند و باید به طور مجزا 

مورد بحث واقع شوند، هر چند در اینجا تذکر این نكته الزم است که در سینما همه عناصر باید در خدمت 

اصالت تصویر »د که به اصل حیات بخشیدن به تصویر متحرك در ایند و وجود آنها تا آنجا برجستگی پیدا کن

 .لطمه ای وارد نیاید« متحرك

غایت فیلمساز از این خلق و صنع، بیان یا محاکات دریافت های باطنی خویش از جهان است و عمومیت این 

سخن هرگز، حتی هنگامی که فیلمساز فقط برای تجارب فیلم بسازد نیز نقض نمی شود. واقعیت سینمایی 

ت و این مدعا در همه شرایط، حتی در مورد فیلم های مستند نیز صادق است. یك واقعیت سوبژکتیو اس



تنظیم گشته است و از سوی دیگر برای « بیان یا محاکات»دستور زبان سینما از یك سو در جهت این 

دستور  .، چرا که در واقع فیلم مخاطبه ای است که دو جانب دارد: فیلم ساز و تماشاگر«جذب تماشاگر»

کشف شده است و البته لفظ « بیان با تصویر متحرك»ما عموماً مجموعه قواعدی است که برای زبان سین

نباید این توهم را باعث شود که نگارنده این سطور از سینما تعریفی کامالً علمی و غیر هنری دارد؛ « قواعد»

در ادبیات نمی « ای هنریجلوه ه»دستور زبان ادبی نیز قواعدی ثابت دارد، اما ثبوت این قواعد راه را بر 

  .بندد که هیچ، این نظم اصالً الزمه تجلی هنری است

قواعد مونتاژ فقط منحصر به قواعدی نمی شود که برای پیوند بین نماها وجود دارد، و همان طور که پیش از 

اگر نه، از  باید در هنگام دکوپاژ و فیلمبرداری ایجاد شود،« استعداد پیوند خالق بین نماها»این عرض شد، 

دست مونتور کاری بر نمی آید. لذا برای مونتاژ باید مفهومی وسیع تر از آنچه معمول است در نظر گرفت، تا 

  .را نیز شامل شود« قواعد بیان تصویری و سینمایی»آنجا که حتی

، اما باید قواعد مونتاژ را اگر چه به صورت قراردادهایی معمول و بدون رجوع به حكمت آنها تعلیم می دهند

دانست که ریشه این قراردادها در شناختی است که رفته رفته نسبت زیبایی و بالغت و جذابیت در بیان 

تاثیرات فیلم بر مخاطبین در »سینمایی پیدا شده است. این شناخت محصول تجربه ای است ممتد در باب 

شر اتكا یافته اند، اما بسیار نیز بر ، و اگر چه بسیاری از این قواعد بر ضعف های نفسانی ب«شرایط مختلف

 .بنا شده اند« فطرت و نظام ثابت و جهانی آن»

زیبایی قواعد مونتاژ برای انسان، عموماً ریشه در هماهنگ بودن آنها با فطرت ثابت بشر دارد و لذا، اینكه 

این قواعد دستوری و  انسان قواعد مونتاژ را با وجود غرابت آن پذیرفته است بر سبی عادت نیست و اگر میان

نظم دستوری »روح انسان رابطه ای ثابت وجود نداشت، هرگز زبان سینما در سیر تاریخی خویش به این 

 .دست نمی یافت« خاص



اگر ما واقعیت خارج را هرگز آنچنان که واقعیت سینمایی جلوه گر می شود مشاهده نمی کنیم، سوال اینجا 

ه ایم و آن را به راحتی ادراك می کنیم، و چرا مثال روی به همان روش است که پس چرا زبان مونتاژ پذیرفت

های معمول در آغاز تاریخ سینما نیاورده ایم که همه ی وقایع را در شول یك شات طوالنی اتفاق 

بیفتند؟جواب این است که اگر چه ما، در، ظاهر، اطراف خویش را آنچنان که در سینما معمول است نمی 

ما اطراف خویش را با  .باطن، کیفیت دیدن ما به همان نحو است که در فیلم جلوه گر می شود بینیم، اما در

بصیرتی می نگریم که از شناخت خویش نسبت به جهان یافته ایم. نحوه ی عمل قوه ی باصره این نیست که 

پر کند؛ کیفیت  مثال به هر چیز خیره تر می شود آنرا بزرگتر ببیند، آن همه که تمام محوطه ی دیدنش را

دیدن ما همان است که هنگام خیره شدن به یك شی ئ از دیگر اشیا انصراف پیدا می کنیم و در اطراف 

از یك شی در سینما « تصویر درشت»خویش فقط به چیزهایی خیره می شویم که نظر ما را جلب می کنند.

انصراف چشم یا ذهن از دیگر  در واقع بیانگر همین جذب و انصراف است؛ جذب چشم و ذهن به آن شی و

 .اشیا

ما در اطراف خویش برای هر یك ار اجزای واقعیت، ارزشی متناسب با آن در ذهن خویش قایل هستیم و 

نگاه ما نسبت به اشیا یكسان نیست؛ در سینما همین تفائت ها است که بیان می شود. یعنی در حقیقت، ما 

شده می بینیم و آنچه در درون ما این اجزای منقطع را به واقعیت اطراف خویش را نیز به صورتی تقطیع 

یكدیگر پیوند می دهد، شناخت ما و بصیرتی است که آن شناخت به ما عطا کرده است. جذب و انصراف ما 

نسبت به اجزای واقعیت اطراف، با میزان عالقه ی ما نسبت به آن ها رابطه ای مستقیم دارد و ریشه ی این 

 .د در معرفتمان نسبت به جهان جستجو کرعالیق را نیز بای

را  «منطق»نباشد، غیرمعمول و غیر طبیعی جلوه می کند. لفظ  «منطقی»نسبت بین نما ها در فیلم نیز اگر

اگر به معنای آن و مصطلح آن به کار بریم، در این جمله مصداق می یابد، و اگرنه، چنانه بخواهیم از منطق 

جمله را به صورت های دیگری اصالح کرد. هر چه هست، الجرم پیوند بین  معانی خاصی بگیریم، باید این

تبعیت می کند و بنابراین، دریافت تماشاگر از فیلم را باید تا حدود بسیاری « منطق فكری فیلم ساز»نماها از



ینما میان او و فیلم بازگرداند. اگر مونتاژ را به مثابه معماری س« هماهنگی یا عدم هماهنگی منطقی »به

بگیریم، همه ی این قواعد را باید ذیل عنوان آن طبقه بندی کرد وگر نه، چنانچه نخواهیم به مونتاژ این گونه 

را بر « اجزا یا تكه های منقطع واقعیت سینمایی »نگاه کنیم، در واقع حقیقت آن را پوشانده ایم. مونتاژ،

» ؛ صورتیكه مونتور به فیلم می بخشد بایدجمع می آورد و به فیلم صورت می بخشد« طرح غایی »اساس آن

 .کند و اگر نه، مونتور قدرت خلق الساعه ندارد« شكوفا»تعبیه شده باشد تا مونتور بتواند آن را « از قبل

از جانب دیگر، اگرچه مونتور نیز نمی تواند از نتیجه ی کار خویش فرار کند و یا قوائد دستوری زبان سینما 

سیر »باید تصور کرد که راه تجربیات جدید بر فیلم سازان بسته است. گذشته از آن که را رعایت نكند، اما ن

هنوز به پایان نرسیده است، باید دانست که حقیقت همواره از طریق « تكمیلی کشف این قوائد دستوری

قوائدی ثابت و در نظامی معین جلوه می کند که باید گفت الزمه ی تجلی حق و ماهیت حقیقی انسان 

 .همین است

 فرزندان انقالب در برابر عرصه های تجربه نشده سينما 

 

ها و مجالت به ناچار این تصور را پیش خواهد آورد که با یك عنوان مقاله برای خوانندگان معمولی روزنامه

اید رو خواهند شد، منتها ششود روبهها نوشته میی فیلماز نوع نقدهایی که این روزها درباره« نقد فیلم»

وارد مملكت شد، و « سینماتوگراف»هایی است که به همراه تر. نقد و نقادی هم از همان سوغاتکمی عجیب

خورد... و برای یافتن ها وجود دارد که اصاًل نقد و نقادی به چه دردی میالبته هنوز هم این سؤال برای خیلی

ی نقد و نقادی را از منتقدان پرسیدن، از ایدهروند و این کار، یعنی فجواب نیز الجرم به سراغ منتقدان می

تر است. بگذریم... که ممكن است خیال کنند ما هم از آن گروه منتقدانی خودِ نقد و نقادی هم عجیب

  .کنندهای عجیب و غریب جایی برای خود در دل مشتریان ژورنالیسم باز میهستیم که با زدن حرف

ی نگرش آن به سینما نیز منتقدانه نیست. وشته نشده است و نحوهاما این مقاله به قصد نقادی فیلم ن



هستند و در فضای سینمایی این کشور نیز در  های کن، برلین و لندنمنتقدان فیلم عموماً مبلغان جشنواره

ی های برگزیدهفزای پردیس غرب در آنها باشد )فیلمهایی هستند که حال و هوای جانوجوی فیلمجست

  .ی دیگر داردی فجر، بر این مدعا شاهد صادقی است(... اما این مقاله روی به قبلهر جشنوارهمنتقدان د

مثالً در برابر  _های اثباتی و انكاری های خویش شك دارند، خیلی زود در برابر استفهامهایی که در گفتهآدم

خارجی را در باب فیلم و  هایای چه عیبی دارد؟ اگر نظر جشنوارهمگر بینش جشنواره»این سؤال که 

اگر بینش »گوییم که گریزند. ولی ما میاز میدان می _« ماند؟فیلمسازی نپذیریم، دیگر چه باقی می

نامند و اگر کار می« بنیادگرا»ها ما را غربی« ماند؟ای برای انقالب میای را بپذیریم، دیگر چه داعیهجشنواره

زدگان داخل کشور نیز باألخره حرف آخرشان را خواهند زد و غرببه همین منوال پیش برود، روشنفكران 

اند؟ و مگر نگفته«... گوید.افتد، باید بر همان اصولی مبتنی باشد که غرب میانقالب هم اگر اتفاق می»که: 

  .اند، اما نه با این صراحتگفته

بینیم و و ستایشی برای انقالب می ی مدحجنبه« بنیادگرا»بسیاری از ما عشاق انقالب اسالمی، در این لفظ 

ی زندگی انسان در کره»گوییم: البته این اشتباه هم ناشی از همان بنیادگرایی ما در اعتقادات است! ما می

علم امروز نیاز بشر »گویند: و آنها در برابر ما می« گوید.زمین باید بر همان اصولی مبتنی باشد که اسالم می

شود، رجوع به اصول اعتقادی تر میروز کاملکرده است و اصاًل وقتی انسان روزبه را به شرایع گذشته نفی

و با این حساب، بنیادگرایی مفهومی مترادف با ارتجاع پیدا «... های گذشته چیزی جز ارتجاع نیست.انسان

  .ی مدحی برای انقالب ما وجود نداردکند و در آن هیچ نقطهمی

ی ترقی تاریخی را قبول نداریم. ما هرگز نخواهیم پذیرفت که کیسینجر از هجواب ما روشن است: ما نظری

تر باشد و اصال تكامل معنوی و روحانی، امری تابع زمان نیست. دین خدا که السالم کاملحضرت ابراهیم علیه

اصولی است دیروز و امروز ندارد. اسالم، چه در اعتقادات و چه در روش، چه در نظر و چه در عمل، مبتنی بر 

پرستی کامالً سازگار با فطرت بشر و این امری فراتر از زمان و مكان است. ما مخالف علم نیستیم، مخالف علم

ی امكانات حیاتی بشر، اعم از تكنولوژی، علم یا هنر... باید در خدمت تعالی انسان هستیم و معتقدیم که همه

د. فیلم و سینما نیز جدا از این اصل برای ما معنایی خواهنباشد، به سوی آن نهایتی که انبیای عظام می



  .ندارد

ی کند و بر این اساس، انسانِ این عصر را از همهی ترقی، تاریخ را در یك سیر ارتقایی خطی معنا مینظریه

گویند که امروزه دیگر علم جانشین شریعت شده است و دانشمندان بیند. آنها میتر میاعصار گذشته کامل

است... و همواره در « ادواری»ندارد و صیرورت آن « خطی»ین پیامبران، حال آنكه اصالً تاریخ سیری جانش

گذارد که عصر های جاهلی، انسان از طریق یك نهضت دینی به دورانی دیگر پا میپایان هر یك از دوران

م و عصر آینده بالشك شكوفایی معنوی و روحانی است. ما اکنون در کشاکش یك چنین دوران انتقالی هستی

از آن اسالم است. آیا شواهد تاریخی در سراسر جهان، و مخصوصاً در جهان اسالم، با صراحت این مدعا را 

 کنند؟ تأیید نمی

ی مبارك انقالب، تنها نهال ی نورستهدر جهان امروز کسی جز ما حرفی برای گفتن ندارد و این شجره

ی آن اعصار جاهلی دیگر نه روییده است. این عصر جاهلی از همهسبزی است که در این برهوت خشك و تش

تر. عاد و ثمود و فراعنه، اشرافیت و نژادپرستی یونان و روم باستان، در تمامی قرون پلیدتر است و شیطانی

و رفاه دانی و تكنولوژی های موجهِ آداباند، اما با نقابوهمه در این دوران جمع آمدهها و... همهبربریت مغول

، دیوانه و حقوق بشر... و الفاظی تهی از معنا، از همین نوع. و در این دارالمجانین بزرگ، صاحبان عقل و دل

اند، بسیار عجیب نمایند و باید هم که اینچنین باشد. در جایی که همه روح خویش را به شیطان فروختهمی

او همان خواهند کرد که نمرودیان با ابراهیم  است اگر کسی سخن از خدا و پیامبران و راه حق بگوید؛ با

کنند؟ مگر السالم کردند، و مگر با ما اینچنین نكردند؟ و مگر با مسلمانان سراسر جهان اینچنین نمیعلیه

کنند؟ مگر هیتلری دیگر را به سوزانند؟ مگر مسلمانان هند را مثله نمیانقالبیون فلسطینی را در آتش نمی

مگر سعی نكردند که با زور اسلحه مدرن و تكنولوژی نظامی بر ما غلبه کنند و تنها فریاد  جان ما نینداختند؟

ی خاك بلند شده در گلو خفه کنند؟... مگر اسرای بسیجی ما را در خرمشهر، جلوی حقی را که روی این کره

یزه و سوسنگرد... های سرلشكرهای خویش قربانی نكردند؟ مگر زنان و دختران مسلمان امت ما را در هوقدم

گور نكردند؟ مگر از شهدای ما نیز گذشتند؟ مگر با حجاج ما آن نكردند که حجاج بن یوسف ثقفی نیز بهزنده

چیز، با اهل مدینه نكرد؟... و راستش اگر خدا با ما، و روح خدا در میان ما نبود، اکنون از انقالب اسالمی هیچ



اما آن آتش بر ما گلستان شد... و از این بیش باز هم خواهند  .نده بودای نیز باقی نماحتی یاد و نام و خاطره

ها را و فردای جهان را دید و خواهیم دید که چگونه سخن ما که آوای اصیل فطرت الهی انسان است، قلب

  .آباد برخواهد افراشتتسخیر خواهد کرد و َعلم عدالت را بر فراز این ظلم

های ایجاد تفنن و در خدمت تبلیغات شیطانی غرب شكل گرفته و قالب ی سینمای امروز در جهتشاکله

برایشان تكلیفی ماالیطاق است؛ چونان « بیان حق»ای هستند که شدههای شناختهمعمول سینما، قالب

کشید و سر از جانب لیلی ی خویش بود و هر بار مهار از کفِ مجنون باز مینگران کرهی مجنون که دلناقه

  :رفتافت و واپس میتبر می

 همچو مجنون در تنازع با شتر 

 گَه شتر چربید، گه مجنون حر 

  میل مجنون سوی آن لیلی روان

  میل ناقه پس پی کره دوان

  یك دم ار مجنون زخود غافل بدی

  ناقه گردیدی و واپس آمدی

آن »و لیلی را مثل از « تن»ل از گرفته است و ناقه را مث« جان»موالنا)ره( در این تمثیل مجنون را مثل از 

  :«معشوقی که مهر او با فطرت انسان عجین است

 این دو همره همدگر را راهزن

  گمره آن جان کو فرو ناید زتن

  ایجان ز هجر عرش اندر فاقه

  ایتن ز عشق خاربن چون ناقه

 ها جان گشاید سوی باال بال

  (1ها)تن زده اندر زمین چنگال

گذارد. اما در اینجا اگرچه آید و پیاده، رو به سوی مقصد و مقصود مینهایت، مجنون از ناقه فرود میو در  ...



هایی خاص خویش دارد دنیایی و سخیف، ولی فرزندان انقالب باید مشغولیی مجنون دلسینما نیز چون ناقه

  .را به جانب کوی لیلی بكشانندکه آن را با راه خویش که راه عشق است، همراه و همگام کنند و این ناقه 

اند و تماشاگر از همان هایی پرفریب عادت دادهی تماشاگران سینما را نیز در طول این صد سال به مزهذائقه

آید، با عینكی که ( به سینما می2«)سانتیمانتال»های کودکانه و آغاز به قصد تفنن و با نیت استغراق در لذت

آید تا برای ساعاتی چند خود را و ست. و اگر با پاکتی تخمه ژاپونی نیاید، حتما میهالیوود بر چشم او نهاده ا

فراموش کند. مخاطب امروزی سینما عادت « یافتهخواب و خیال تجسم»مشكالت واقعی خود را در یك 

ر شده، خود را تسلیم لذایذ سطحی و زودگذری کند که سینما دهایی شناختهکرده است تا از طریق نشانه

های متعارف را در فیلمی پیدا نكند، قهر خواهد کرد و به فیلم ناکرده آن نشانهگذارد و اگر خدایاختیار او می

  ...بخش و مسحورکننده برای غفلت او پهن شدهدیگری خواهد رفت که در آن، دامی لذت

توان گفت در چه را که میسخن بسیار است و درد و داغ نیز بسیار؛ اما کو سنگ صبوری تا دل بدهد؟ باقی آن

  !ها را... این زمان بگذار تا وقت دگرها خواهم گفت، اما ناگفتنیی فیلمحاشیه

شوند و از تكلف و های خویش که اولیای خدا هستند نزدیك میی حق همگی به اسوهآوران جبههرزم :یک

آمیز، اضطراب و التهاب، عادات جنون آمیز در رفتار،فروشی، عصبیت، تظاهرات احساساتی و اغراقتصنع، جلوه

شوند و بنابراین، ی امراض قلبی ـ کبر، عجب و ریا، حسد، خودبینی و خودنمایی... ـ دور میخیالبافی و همه

  .(های مناسبی برای تئاتر و سینما و حتی رمان نیستند3اصالً پرسوناژ)

ی میان ظاهر و باطن و آنجا که ممكن است فاصله سر و کار دارند و باید تا« نمایش»تئاتر و سینما لزوماً با 

معطلی به خصایل اخالقی و روحیات پرسوناژها برسانند و بیرون و درون را حذف کنند و تماشاگر را بی

ی غیرنمایشی آنها چقدر ی حق با توجه به روحیههای جبههگر ساختن شخصیتپرروشن است که جلوه

شدت پرهیز دارند و اهل حجب و عفت، مالیمت و خویش به« ش دادننمای»دشوار است. مؤمنین حقیقی از 

مدارا، صفا و سادگی، صلح و سلم و صدق و عدل در رفتار و گفتار هستند و این خصایل، همگی غیرنمایشی 

  .هستند

نامند و اگرچه در صدق و کذب این نسبت سخن می« گرادرون»در روانشناسی امروز، اشخاصی اینچنین را 



ای صریح به همان مطلبی وجود دارد که مورد بحث است، اما به هر تقدیر، در این اصطالح نیز اشاره بسیار

گرایی خصلتی نمایشی است، چرا که گرایی خصلتی غیرنمایشی است، حال آنكه بالعكس، برونماست: درون

  .ی درونی را در رفتار و گفتار آشكار کردنیعنی یك امر نهفته« نمایش»

وجوی آنها هستیم هایی که ما در جست( را با شخصیت4«)رام کردن زن سرکش»پرسوناژهای فیلم  اگر شما

مقایسه کنید، آنگاه اگر انصاف روا دارید، راهی به سوی درك این حقیقت خواهید یافت که التزام به 

  .ی حق چقدر مشكل استآوران جبهههایی چون رزمگرایی در باب شخصیتواقع

اهلل تعالی علیه( بیش از )رضوان اهلل)ص(، حاج همتاندهان لشكر بیست و هفت محمد رسولدر میان فرم

هایش را تكان شد، دستدیگران هنگام سخن گفتن در میان جمع رفتاری نمایشی داشت: خم و راست می

م فرماندهی شد؛ اما او هم، مثل دیگران، هنگااش آشكار میاش در یكایك خطوط چهرهداد و احوال درونیمی

ای نمایشی نداشت؛ آرام آرام بود و اصالً گرفتار های دشمن هرگز روحیهو مواجهه با خطرات و ضد حمله

شد، حال آنكه تئاتر و سینما زدگی و... نمیجویی و شتابهیجان و اضطراب و التهاب و خشم و پرخاش

ادبیات غنایی نیز با  .( بیاورند5سیونیسم)ماهیتاً ناچارند که برای نمایش دادن حاالت درونی، روی به اکسپر

« گرامطلق»آید که در خصوصیات و خصائل خویش پرسوناژهایی چون هاملت، مكبث و اتللو به وجود می

یك از هستند: خشم مطلق، آرامش مطلق، جالل مطلق، رحم مطلق، لطافت مطلق و... حال آنكه هیچ

  .گرا نیستندام فرایض و ترك منهیات، مطلقمؤمنین و اولیای خدا، جز در عشق به خدا، انج

هایی که نه قهرمان هستند و نه ضد قهرمان و نه غیر قهرمان؟ چگونه باید توان کرد با شخصیتچه می

شدت غیرنمایشی است، به نمایش درآورد؟ گلستان حكمت و انسانیت از باطن آتش جهاد ای را که بهروحیه

جود انسان خداگونه، قهر و رحمت، شدت و لطافت، جاللت و کرم و قدرت و آورد و در ودر راه خدا سر بر می

انسان و »همه، (... و با این6اهلل والذین معه اشدأ علی الكفار رحما بینهم)آید: محمد رسولرأفت... جمع می

ند و پردازی بگریزخوبی توانسته بودند که از تصنع و تكلف در شخصیتبه« باندیده»و مخصوصاً « اسلحه

نیز با آنچه که به طور معمول « واقعیت»و البته این  _نزدیك کنند « واقعیت»پرسوناژهای خود را به 

السالم نقل شده است با این نامند بسیار متفاوت است. کالمی از حضرت امیرالمؤمنین علیهمی« واقعیت»



نمودند. و در اینجا دیوانه میدیدید، در چشم شما مضمون که اگر شما یاران حضرت رسول اکرم)ص( را می

اهلل را اگر با معیارهای متعارف و سبیلهای جنگ و مجاهدان فیآوران جبههنیز باید اذعان داشت که رزم

عقل روانكاوانه بنگریم، دیوانگانی بیش نیستند؛ حال آنكه حقیقت امر این است که همه، جز اهل حق، دچار 

ی توهمات دروغینشان است حضور دارند، همه در عوالمی که ساخته ( و ازخودبیگانگی هستند؛7الیناسیون)

  .بینندمی« جهان واقعی»، یعنی در «محضر خدا»جز مؤمنین و اولیای خدا که خود را در 

هایی اینچنین که متضمن بیان حقایق و متعهد به اسالم هستند، در فیلم« پرداخت وقایع»ی مسئله :دو

محقق « سیر داستانی»تر است. فیلم سینمایی، خواه ناخواه، با یك یز مشكلحتی از پرداخت پرسوناژها ن

ی عّلی میان آنها استوار است. هر ای از وقایع و حوادث و رابطهناچار بر مجموعهشود و سیر داستانی نیز بهمی

خواه این معتقدات پسندد؛ یعنی خواه ناکند که خود میفیلمساز، ناگزیر، وقایع فیلم خود را آنچنان ایجاد می

شود و معرفت او از جهان اطراف خویش در سیر داستانی فیلم و هویت پرسوناژها اوست که در فیلم ظاهر می

 یابد. جز این است؟ ظهور و بروز می

ی حق و مشیت مطلق او هستند و اسباب و علل، آنچنان در نزد فیلمساز مؤمن، وقایع و حوادث تحققِ اراده

شود. هنرمند مؤمن در آید، وسائطی هستند که حقیقت جهان از طریق آنها ظاهر میبرمی که از این الفاظ

داند و اعتقاد به مشیت در نزد او منافی این اختیار و مالزم با جبر نیست: عین حال انسان را واقعاً مختار می

ر مشكل است که در درك قد(... پس کار او در پرداخت وقایع همان5ال جبر و ال تفویض بل امر بیناالمین)

  .این حقیقت

 

ای است که معجزه نباشد؟ چه باور بكنند و چه نكنند، های حق کدام واقعهمعجزه، معجزه است، اما در جبهه

ایم انكار کنیم... اما وقتی در اولین العین دیدهتوانیم آنچه را که خود به رأیحقیقت همین است و ما نیز نمی

صدر بدبخت حتی در تلویزیون اعتراض کرد که این مدادهای غیبی به میان آمد، بنیعملیات هویزه سخن از ا

ی آنهایی است که حقیقت جبر و اختیار را ها منافی اراده و اختیار انسانی است و سخن او مدعای همهحرف

  .یابنددر نمی



روست ی اساسی روبهاین مسئلهپردازی برای سینما، تئاتر و... با از سوی دیگر، هنرمند مسلمان در کار قصه

معنا کند. هنرمند مسلمان « عدل الهی»هایش بر اساس ها و زیباییی زشتیکه چگونه عالم را با مجموعه

داشته باشد و عالم را سراسر تجلی فعلی اسما و صفات الهی بداند، اما در عین « خطاپوش»اگرچه باید دیدی 

کنند، آنچنان که ها و نقایص جلوه میها در متن زشتیزیبایی حال نباید فراموش کند که چگونه خیرات و

( نوین 12(، اگزیستانسیالیسم)11(، پسیمیسم)11( و آنارشیسم)9سفید در متن سیاه. نیهیلیسم)

یك ربطی به اسالم ندارند. التقاط، التقاط است و اگر در سیاست پذیرفته (... هیچ14( و کامو)13سارتر)

ها و یك از شیوهنر پذیرفته باشد؟ اسالم طریق خاص خویش را دارد و آن طریق با هیچنیست، چرا باید در ه

های موجود مطابقت ندارد و اصاًل اگر از این طریق معمول تفكر فلسفی، امكان داشت که بشر به دین و سبك

رع در نهایت دینداری برسد، دیگر چه نیازی بود که وحی نازل شود و پیامبران برانگیخته شوند؟ عقل و ش

دهد و مؤید یكدیگر هستند؛ اما کدام عقل؟ همین عقل روزمره که ما را در انجام گناهانمان یاری می

آموزد؟ یا آن عقل مالمتگر که حجت باطنی خداست بر های انجام کار پنهانی و فرار از قانون را به ما میشیوه

  .ی مسائل را نخواهیم یافترصت بیان همهانسان؟ بگذریم، که اگر از حد اجمال تجاوز کنیم، هرگز ف

الی آن گم شد بسیاری از ظرایف فیلم در البهضعفی بود که باعث می« انسان و اسلحه»کثرت وقایع در فیلم 

ی حقیقی خویش را نیابد: انگشتر عقیق حسن، تسبیح یوسف، ازدواج خواهر حسن و علی، شود و جلوه

خوب « باندیده»ه و خانواده و زن و فرزند و پدر و مادر، شخصیت علی و... ی آنها با خانی همهی مقابلهنحوه

انسان و »تر از هم اگرچه این کثرت وقایع حتی بیش« عبور»توانسته بود که از این ضعف بگریزد، و در فیلم 

فیلم ها در ی عراقیتری یافته بود. و در مقابل، جبههوجود داشت، اما ظرایف فیلم صراحت بیش «اسلحه

های مربوط به خواند، گذشته از آنكه سكانسصراحتی داشت که اصالً با ساختار فیلم نمی« انسان و اسلحه»

و در عوض، چه بدانیم که این اولین کار  .ی دشمن غالبا ضعیف و بسیار تصنعی از آب در آمده بودجبهه

العاده است و (ها خارق15افكت) های مربوط به عملیات و اسپشالبوده است و چه ندانیم، صحنه« راعی»

ها شاخ و برگ بسیار زیبا. اگر راعی خود در خاك مقدس جبهه پا نگرفته بود و در آسمان پاك عملیات

همه صداقت گرفت و کارش لبریز از اینها را نمینگسترانیده بود، نفسش اینچنین بوی دالویز جبهه



نیز به تفاوت مراتب تجلی یافته بود، « روزنه»و « باندیده»و « عبور»های گشت، صداقتی که در فیلمنمی

  .داردی درون فیلمساز است و از باطن او پرده برمیچرا که فیلم آینه

  .تر است: تفاوت در غایات و مقاصدتفاوت دیگری نیز وجود دارد که از آنچه گفتیم مهم :سه

ی قواعد متعارفی که در سینما وجود همه در آمده است و بنیان« تفنن»سینمای امروز ماهیتاً در خدمت 

برای ایجاد تفنن ساخته « روزنه»و « عبور»، «باندیده»، «انسان و اسلحه»دارد بر همین اصل است. 

و این کار در حقیقت «... فطرت»در مخاطبان خویش هستند از طریق « ایجاد تحول»اند؛ آنها در پی نشده

فظ، نه بدان مفهوم که در این روزگار مصطلح است. و راستش، این است؛ تبلیغ به معنای قرآنی ل« تبلیغ»

ی کوتاهی که از حضرت امام ی اصلی هنر است، چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، و این جملهوظیفه

هنر عبارت است از دمیدن روح تعهد در »شود نیز اشاره به همین مطلب دارد: خمینی)ره( نقل می

  «.هاانسان

ها را نیز به کمال و فضیلت برساند و وظیفه دارد که انسان« فضیلت»است و « کمال»معنای حقیقی هنر به 

آید. نه اینكه مردم نیازی و این مقصود با ایجاد تفنن برای مخاطبان سطحی و احساساتی سینما حاصل نمی

صفا و آرامش و مستی و به تفنن نداشته باشند، اما مقصد هنر این نیست. آثار حقیقی هنری پر از لطف و 

بازی و قراری و شوق و وله... هستند و لزوماً نه اینچنین است که جذب قلوب مردم، تنها با دلقكقرار بی

  .بازی و تفنن ممكن باشد و الغیرآرتیست

داشته باشد حرفی نیست، اما کدام جاذبیت؟ جاذبیت حقیقی و فطری « جاذبیت»در این اصل که فیلم باید 

های دروغین مبتنی بر غرایز و نفسانیات و توهمات و تخیالت مالیخولیایی شیطانی؟ غالباً خیال یتیا جاذب

های کاذب از لوازم ذاتی سینماست، حال آنكه حقیقت امر جز این است؛ کنند که روی آوردن به جاذبیتمی

مین حقیقت دارد. اما نیست و تجربیات سالم سینمای غرب نیز خود حكایت از ه« هالیوودی»سینما ذاتاً 

ای در خدمت تفنن و تفریح نباشد، برای رفع شبهات احتمالی، عرض کنیم که اگر به راستی سینما وسیله

مگر مردم چقدر  .رودربایستی نباید از جایگاهی که اکنون در حكومت اسالمی یافته است برخوردار باشدبی

می نیز دچار این اشتباه سیاسی شده است که باید بنیان ناکرده، جمهوری اسالنیاز به تفنن دارند؟ و یا خدای



 مردم بنا کند؟  حكومت خویش را بر جهل و غفلت

البته از حق نباید گذشت که سینما، آنچنان که اکنون هست، از تكنیكی متناسب با اهداف و غایات بلند ما 

کس ی اخیر، هیچر همین دههگذرد، جز دبرخوردار نیست و در طول این صد ساله که از تولد سینما می

  .ی مسلمین بیاورد یا خیرتواند روی به قبلهدست بدین تجربه نیازیده است که ببیند آیا سینما می

های ی گردان تخریب، بچهی فیلمسازان مسلمان در این طریق بسیار دشوار است و مگر وظیفهوظیفه

غلبه کردند و اینها نیز باید  «نولوژی تسلیحاتی غربتك»ها آسان بود؟ آنها بر شكناطالعات و عملیات و خط

بازی و بازی و آرتیستهای کاذب، دلقكرا فتح کنند. با روی آوردن به جاذبیت« هنر تكنولوژیك»ی عرصه

توان سینما را به خدمت اسالم کشید. انسان در عمق وجود خویش دارای فطرتی هیجانات عصبی و... نمی

کشاند... و ی عالم میای بسیار قدرتمند از درون او را به جانب حقیقتِ یگانهو جذبه الهی است ژرف و دیرپا،

ی تفنن محض، نه تفرجگاه نفس های الهی باشد، نه حدیث نفس، نه وسیلههنر باید جوابگوی این جذبه

  .اماره

ن ایجاد تحول جاست که مقصد آهای جنگی امسال در همیننیز با دیگر فیلم« افق»تفاوت اساسی فیلم 

پسند ای برای تفنن مخاطبان سطحی و آسانخواسته است که وسیله« افق»ها نیست. عمیق فطری در انسان

شود و ها مخدوش میپروریباشد و این هدف واالیی نیست؛ گذشته از آنكه تاریخ جنگ نیز با این قهرمان

های هالیوودی و سینمای فردین و می درهم جوشی از فیلشود به ملغمهعملیات کربالی سه تبدیل می

ی اند و زنانشان چادر شرمن و مقنعهجنگ ستارگان... اما با پرسوناژهایی که مردانشان لباس بسیجی پوشیده

 را واداشته است که پای در این راه بگذارد؟ « پورمالقلی»سفید. چه ضرورتی برادر 

است و در سینمای معهود « عدم تكلف و تصنع»ته به آن دست یاف« باندیده»ترین خصوصیتی که فیلم مهم

ساختگی، قالبی، ادا و »ی مردم با مفهوم در فرهنگ عامه« فیلم»آوردی بسیار عظیم است. لفظ ما این دست

مترادف است و این امر ریشه در ماهیت سینمای امروز دارد. تاریخ فیلمسازی، پس از حدود صد « اطوار و...

آنچنان قرابتی دارد که تو گویی  «سازیقهرمان»گذرد، هنوز که هنوز است با ا میسال که از پیدایش سینم

ذاتاً از آن قابل تفكیك نیست؛ لهذا، بسیار متوقع است که لفظ فیلم با معنایی اینچنین ترادف پیدا کند. اما 



رت خویش بیابد، های سطحی روان راهی به سوی اعماق و روح و فطبرای آنكه تأثیرات فیلم بتواند از الیه

باید این ترادف شكسته شود، باید فیلم از تكلف و تصنع دور شود و صداقت پیدا کند. ارزیابی وجود و عدم 

صداقت در فیلم، یا در سایر آثار هنری، امری وجدانی است و همه به تفاوت مراتب از این توان فطری 

ی فیلمسازی است یا خیر. آنان آیا صداقت الزمه برخوردارند. اما اختالف مخالفان با ما بر سر این نیست که

گویند که دوران گویند که اصاًل نباید سینما را نسبت به تحول اخالقی انسان متعهد دانست. آنها میمی

جانشین آن گشته، میثاقی که منجر به وضع قانون « قرارداد اجتماعی»اخالق سپری شده است و اکنون 

شود. در قواعدی قراردادی که برای بهبود حیات دنیوی و تسهیل امور آن وضع میای از گردد: مجموعهمی

« فعل هنری»جهانی اینچنین، اصالً غیر منتظره نیست اگر هنر و اخالق را از یكدیگر جدا کنند و برای 

قائل شوند و در نهایت به تعارضی غیر قابل حل میان فعل هنری و فعل « فعل اخالقی»غایتی مجزا از 

  .خالقی دست یابندا

بخش باقی آید که فیلمساز بخواهد بر مخاطب خویش تأثیری عمیق و تعالیصداقت در فیلم وقتی به کار می

های روشنفكرمآبانه نیازی به صداقت نیست. صداقت، از لحاظ بگذارد، و اگرنه، برای ایجاد تفنن یا همزبانی

و تبلیغات متعهد است و البته اگر این شرط ـ یعنی  ترین جزء هنرتأثیر فطری و اخالقی بر مخاطب، مهم

ماند، بلكه بالعكس، ایجاد تحول فطری در مخاطب ـ را حذف کنیم، دیگر نه تنها نیازی به صداقت باقی نمی

شود که اصالً با نفی عقل و اختیار تماشاگر و ربودن کار هنر و باالخص سینما نوعی سحر و جادو می

« تعهد اخالقی»تر به دد. با این ترتیب، عجیب نیست از کسانی که در کار هنر بیشگرهوشیاری او محقق می

تواند از این عنصر تر میبیاورند، چرا که سینمای مستند بیش« سینمای مستند»آن نظر دارند اگر روی به 

  .برخوردار باشد« صداقت در بیان و تعهد در قبال حقیقت»

یك عامل معنوی است که دیگر عوامل را « عبور»و « انسان و اسلحه»، «نبادیده»های ی فیلمفضای صادقانه

پوشاند. این فضای صادقانه چگونه و با چه های فیلم و اشتباهات آن را میگیرد و حتی ضعفالشعاع میتحت

نع؟ تكلف و دور از تصهای بیها ظهور یافته است؟ در جواب به این سؤال چه باید گفت؟ بازیاسبابی در فیلم

های صمیمی و منطبق بر واقعیت؟ شخصیت فردی داستان بسیار خوب؟ فضاهای مشابه جبهه؟ دیالوگ



های مذکور به تفاوت مراتب از این یك از اینها نیست، اگرچه فیلمجواب نهایی، هیچ ...ها؟هنرپیشه

رواح صادق سازندگان ی اها ظهور یافته است نازلهاند. صداقتی که در این فیلمخصوصیات برخوردار بوده

  .بهره باشدتوان پیدا کرد که از این صداقت بیها را نمییك از اجزای فیلمآنهاست و بنابراین، هیچ

نماید؛ پس ای است که اگر صیقلی نباشد، صورت زیبای حقیقت را مشوه و کج و معوج میهنرمند آیینه

ی نفس بپردازد و میزان توفیقش در به تزکیه ی ظهور حق در عالم است بایدهنرمند از آن حیث که واسطه

ی خواهند پای در عرصهای مستقیم دارد. دوستان عزیز ما، آنان که میاین امر با میزان هنرمندیش رابطه

دانند، باید بدانند که اولین ها مسئول میهنر متعهد بگذارند و خود را نسبت به ایجاد تحول اخالقی در انسان

ای نیز یابد و با هیچ حیلهاست. روح هنرمند لزوماً در آثارش بروز و ظهور می« نفس یتزکیه»شرط کار 

دهد و او را رسوا می« لو»توان مانع از این ظهور شد. کار هنری، و باالخص فیلم، باطن صاحب خویش را نمی

هربانی، بوی غربت دهد، بوی مدهد، بوی تربت میدهد، بوی شهید میبوی بسیج می« باندیده»کند. اگر می

اند و گالب و اسپند... از آن نیز عطر صلوات گرفته« عبور»و « انسان و اسلحه»و مظلومیت و گمنامی... اگر 

  .اندناپذیر داشتهها انسی غفلتاند و با جبههآور و بسیجی بودهاست که سازندگانشان خود رزم

شكن است و البته سانتیمانتال و اهل تفنن و تخمهمعضل دیگر در سر راه فیلمسازی متعهد، تماشاگر  :چهار

ی حوصلهسینماها نروییده است؛ این تماشاگر بی هایمانند روی صندلیطور قارچاین تماشاگر همین

شكن را اصالً خود سینما به وجود آورده است. اگر سینما با هویت کنونی طلبِ تخمهدرِد تفنناحساساتی بی

اگری اینچنین نیز وجود نداشت. تاریخ سینما، تاریخ تكامل تكنیك سینما در خویش وجود نداشت، تماش

است و اصالً آنچه که باعث شده تا سینما به سلطنت و محبوبیت امروز خویش « ترایجاد تفنن بیش»جهت 

آن است. تكنیك امروز سینما نیز ضرورتاً « انگیزهویت تفننی و اعجاب»در سراسر جهان دست یابد، همین 

تكنیك متناسب با »تناسب با این هویت است و بنابراین، فیلمساز متعهد مسلمان پیش از هر چیز باید به م

  .ی تماشاگران سینما را در جهت قبول حق تغییر دهدرفته ذائقهدست پیدا کند و آنگاه رفته« پیام خویش

در خدمت تفنن است پای در این انگیز ای اعجابغالب منتقدان سینما اصالً با این فرض که سینما وسیله

شود مخالفت خواهند اند. پس شكی نیست که عموم آنها با سخنی که در این مقاله عنوان میعرصه نهاده



ها خواهند نوشت و ترکتازی خواهند کرد. اما جواب ما همان مختصر مقاله« ضرورت تفنن»ی ورزید و درباره

كه معتقدیم که هنر نباید در خدمت تفنن باشد، و اگر باشد، ما مخالف تفنن نیستیم، بل»است که عرض شد: 

  «.هنر نیست

ی گناه به گردن آنها نیست. آیا سینمای ایران نیز، همچون ی تماشاگران سینما بیمار است، اما همهذائقه

سینمای غرب، باید در مسیری گام بردارد که فرصت بازگشت به فطرت اصیل انسان را از مخاطبان خویش 

های فرهنگی جمهوری اسالمی ها و رسانهتصمیم در ارگاناندرکاران صاحبیغ کند؟ وقتی نظر غالب دستدر

ای جز پر کردن ساعات فراغت مردم با تفنن و تفریح ندارند، دیگر این است که سینما و تلویزیون وظیفه

وقت به راعی معالجه شود؟ آنی بیمار تماشاگران سینما و تلویزیون توان امیدوار بود که ذائقهچگونه می

اللهی به چه درد (! این ادا و اطوارهای حزب16«)هاپرواز عقاب»برو فیلمی بساز مثل »کنند که: توصیه می

 «خورد؟می

 

ای کوتاه بدان خواهیم پرداخت امری است مربوط به و اما معضل دیگری که فقط در حد اشاره :پنج

موانع و مشكالت راه بسیارند و تا اینجا هم، اگرچه ما اصل را بر «... عنای تصویر با مرابطه»و « تصویرگری»

زده از روی مسائل عبور کردیم، کار به اطناب و تطویل کشیده است، چه برسد به آنكه اجمال نهادیم و شتاب

  .کردیم با تفصیل به بیان یكایك مشكالت بپردازیمقصد می

ماند و فیلمساز باید از این امكان در شهادت و ظاهر و باطن باقی نمیای بین غیب و در سینما ماهیتاً فاصله

جهت اظهار و بیان حقایق نهفته در پسِ ظواهر اشخاص و وقایع استفاده کند. عزیزان ما این امكان ماهوی را 

  .شناسندی کارآیی آن را نمیاالسف محدودهاند، اما معدر کار فیلمسازی خوب دریافته

شود، اما آیا ای است که از ظاهر عالم به باطن آن گشوده میینما و در سایر هنرها دریچهسمبلیسم در س

راستی ی ظهور و عالم شهادت کشاند؟ آیا بهتوان هر امری را از غیب به منصهراستی از این طریق میبه

 چیز را، حتی بهشت و دوزخ را، نشان داد؟ توان همهمی

دچار این تصور اشتباه شده بودند که حتی بهشت و عالم ملكوت را نیز « روزنه»و « افق»های سازندگان فیلم



توان. بهشت حقیقتی مجرد و غیرمادی است و امری توان مستقیماً و با صراحت نشان داد. اما نمیمی

ی هاچیز جز باغهایی دنیایی به هیچتوان مستقیماً به زبان تصویر ترجمه کرد. تصویر باغاینچنین را نمی

لوحانه است که ما بخواهیم بهشت را نیز با همین گل و دنیایی داللت نخواهد کرد و این توقعی بسیار ساده

حقایق مجرد  ...ها و سیخ و گرز و زنجیر وها نمایش دهیم و یا جهنم را با همین آتشها و دار و درختگیاه

توانند به قالب تصویر و بینیم نمیویش میجز از طریق سمبلیسم و با زبانی شبیه به آنچه ما در رؤیاهای خ

ها و نعمات آن را توسط تجسم در بیایند و بنابراین، این دوستان، حق این بود که بهشت و زیبایی

  .هایی غیرمستقیم و متناسب، به تصویر بكشندسمبل

ی ذکر که آیندهفرصت تمام شد و ما ناچاریم بحث را به همین صورت ناتمام رها کنیم و بگذریم، با این ت

تر از شناختن، با شود که اسالم را بشناسند و مهمی وجوه توسط کسانی محقق میانقالب اسالمی در همه

ی سینمای ایران جز به هنرمندان جان و دل بدان پیوسته باشند. پس اجازه دهید که امید ما برای آینده

شكن؛ و سینمای ا به تبعیت از ایشان، خطهشكن بود و بسیجیشكن نباشد که نباشد. امام بتمؤمن خط

ی سینمای غرب را بشكند و راهی تازه باز کند. راه ما از آنجا که شدهمتعهد ما نیز باید خاکریزهای تثبیت

هایمان هایمان با یكدیگر متفاوت است، راهگذرد و باید متوقع بود که اگر افقروند نمیاند و میها رفتهغربی

 .هایمان نیز؛ روشنیز متفاوت باشد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .و _مثنوی معنوی، دفتر چهارم.  .1

2. sentimental:  .و _عاطفی، احساساتی. 

3. personage:  .و _شخصیت نمایشی.  

4. The Taming of the Shrew٦١٦١)ام از ویلیام شكسپیر ای به همین ن؛ بر اساس نمایشنامه _ 

( و دومی به کارگردانی فرانكو ٦١٩١دو فیلم ساخته شده: یكی به کارگردانی سام تایلر )آمریكا،  (٦٦١١

 .و _(؛ مقصود نگارنده همین دومی است. ٦١١١زفیرِلی )آمریكا و ایتالیا، 



5. expressionism: را در هنر،  (نی )سوبژکتیوای هنری که طرح احساسات و حاالت دروشیوه یا نظریه

داند. در اکسپرسیونیسم، هنرمند وضع روانی و احوال نفسانی خود را مقدم بر گزارش عینی ) ابژکتیو( می

از مبالغه در بیان و تغییر و تحریف صور عادی و  expressionismکند و برای این منظور غالبمحاکات می

  .و _جوید. متعارف اشیا سود می

. ٩١دل و با یكدیگر مهربانند. فتح/ رسول خداست و یاران و همراهانش بر کافران بسیار سختمحمد )ص(  6

 .و _

7. alienation: و _گشتگی؛ از خود بیگانگی. بیگانه.  

ال جبر و ال تفویض ولكن أمربین أمرین؛ نه جبر است و نه تفویض، بلكه امری است بین این دو. ترجمهی  .8

 .و _السالم. صادق علیه، به نقل از حضرت امام٦١ام، حدیث ، باب سی«اصول کافی»

9. nihilism: و _انگاری. نیست.  

10. Anarchism: ی اقسام حكومت ظالم و مستبدند و باید بر ای سیاسی که بر اساس آن همهنظریه

  .و _انداخته شوند. 

11. pessimism: و _ی نهایی شر بر خیر. بدبینی؛ اعتقاد به غلبه.  

12. Existentialism: ای است که با رد مفهوم طبیعت و ماهیت بشر، مذهب قیام )تقرر( ظهوری. فلسفه

فلسفه در قرن بیستم، ژان ) .بر تقرر ظهوری آزاد و مسئول فرد بشر در عالمی عاری از معنی تأکید دارد

چنین ر. ك. به: . هم٩١٦، ص ٦١٣٦ی دکتر رضا داوری اردکانی، سمت، چاپ اول، الکوست، ترجمه

ی دکتر یحیی مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ی عمومی یا مابعدالطبیعه، پل فولكیه، ترجمهفلسفه

  .و _( ١٦١ _ ٦١، صص ٦١١١سوم، 

13. (Jean Paul Sartre (از « هستی و نیستی»و « تهوع»ی فرانسوی. فیلسوف و نویسنده :١٩-٦١٩٦

  .و _ی آثار اوست. جمله

14. (Albert Camus (بیگانه»نویس فرانسوی، صاحب آثاری چون ؛ نویسنده و نمایشنامه١٩_ ٦١٦١» ،

 .و _و... « ی سیزیفافسانه»، «طاعون»



15. special effect: و _های ویژه. جلوه. 

 _ .٦١١١به کارگردانی ساموئل خاچیكیان است، محصول سال « هاعقاب»احتماال مقصود نگارنده فیلم  .16

 .و

 رمان، سينما و تلویزیون 

 

 

های ماهوی آن با سینما در کجاست؟ پیش از هر چیز، برای جلوگیری از شبهات تلویزیون چیست و تفاوت

را نباید « پرسش از ذات و ماهیت سینما و تلویزیون»احتمالی باید یك بار دیگر براین نكته تصریح کنیم که 

ها و . در تمدن کنونی جهان، راه برای پرسش از کاراییخلط کرد« پرسش از کارایی این دو وسیله»با 

آب »کاربردها کامالً باز است، اما امكان تفكر در ذات و ماهیت اشیاء و موجودات وجود ندارد. در جواب اینكه 

آب ترکیبی از اکسیژن و هیدورژن »، قریب به اتفاق مخاطبان به شما پاسخ خواهند داد که «چیست؟

پرسش کرده باشید. در کتاب « ماهیت آب»مال هم نخواهد داد که شما از کسی حتی احت .«است

 :سره( آمده استامام خمینی )قدس 1«الصالهآداب»

الدرجات حضرت اسماء و صفات نازل و اراضی تعینات اعیان به آن رحمت واسعه الهیه را که از سماء رفیع

 2تعبیر نمودند. « آب»زنده گردیده، اهل معرفت به 

 الی باید پرسید تا در جواب، این جمله را بگویند که امام فرموده؟چه سو

هاست که اندیشند ـ قرنبشر امروز، جز معدودی از متفكران ـ آن هم متفكرانی که با تفكر عرفان نظری می

اندیشند، حال آنكه تفكر ی اشیاء فقط به کاربرد و کارآیی آنها میاند و دربارهی تفكر دورافتادهاز این نحوه

 3راند. تفكر سودانگارانه و اوتیلیتاریستی ها میدینی اصالً انسان را به سوی پرستش از ذات اشیاء و ماهیت آن

کنند و علوم رسمی نیز زبان بورژوازی به صورت جوی فرهنگی درآمده است که همه در آن تنفس و تفكر می

 .گذردهاست که از این رویداد تاریخی میو اکنون قرن …اند و ملزومات این تفكر را بالتمام فراهم آورده



دو تمدن مختلف »کنند که دارای مصداق تاریخی است، اما افراد بشر آن همه عمر نمی انسان به مفهوم کلی

درك کنند، اگرنه، تصور این غایاتی که ما برای تمدن اسالمی « ی تبدیل و تحول آن دو را به یكدیگرو نحوه

تمدن جز این  بود. برای عموم افراد بشر اکنون تصور صورت دیگری از حیات وتر میکنیم آسانترسیم می

صورت فعلی محال و ممتنع است، آنچنان که برای مردم قرن شانزدهم نیز تصور صورت کنونی امكان نداشته 

  .است

ی چند نسل گردد و سپس با فاصلهی مردمان آغاز میانقالب درمدنیت نخست از یك تحول بزرگ در اندیشه

شود. پیش ظاهر می« معامالت و مناسبات مختلفها و تأسیسات و نظام»یابد و در صورت می« تحقق مدنی»

شد ی وقایع تاریخی و اجتماعی احساس میاز پیروزی انقالب اسالمی انتظار این تحول عظیم در زمان و همه

یابند، گذرد، برای آنان که زبان داللت تاریخی را درمیی آنچه در سراسر جهان میو اکنون نیز در همه

ای نه چندان دور ای معنوی در آیندهر برای اضمحالل تمدن غرب و استقرار مدینههایی غیرقابل انكانشانه

  .موجود است

بر این «. قاهر شیطانی غرب به یك تمدن معنوی دوران گذر از تمدن»تلقی ما از دوران کنونی همین است: 

. اما درعین حال، از توانیم تعلقی ذاتی به هیچ یك از ملزومات تمدن جدید داشته باشیماساس، هرگز نمی

اند، ی تفكر غربی را فراهم آوردهی استثمار جهانی و قهر و غلبهآنجا که همین وسایل هستند که زمینه

 .تواند مفهومی جز تسلیم در برابر شرایط حاضر داشته باشداعتنایی ما به تكنولوژی جدید نمیبی

یم و هرجا که امكان این استحاله وجود ندارد، تالش ما آن است که تمدن جدید را در تفكر خود مستحیل کن

خود به معنای نفی موجباتی است که بشر امروز را به بر آن غلبه یابیم. تالش ما برای غلبه بر تكنیك، خودبه

زده امكان ندارد، اما نباید توقع داشت که تسلیم نفس اماره و ترك عادات مالزم با زندگی ماشینی و تكنیك

 .پذیر باشدهای بسیار امكانتالش دشوار تاریخی و فراز و نشیب این امر بدون یك

های گوناگونی ها و محدودهی زمینهاکنون درگیر است و آوردگاه آن به وسعت همهی وسیع هماین مبارزه

ی یك نیز به طریق اولی اکنون عرصه «هنر و ارتباطات اجتماعی»است که تمدن جدید در آن فعال است. 

 .جریان دارد« پاسبانان تفكر و تمدن منسوخ»و « مبشرین تفكر و تمدن معنوی»بر است که بین نبرد نابرا



این نبرد، جز از یك وجه، یك نبرد نابرابر است، چراکه تمدن جدید بعد از چهار قرن سراسر زمین و حتی 

ن بشر امروز دویده ی عاداتی که در جسم و جای دریاهای دور را نیز تسخیر کرده و ریشهجزایر دورافتاده

ی لوازم یك و همان طور که پیش از این گفتیم، تمدن غربی همه …ها بریده نخواهد شد است، بدین آسانی

های جهانی های مرگبار اتمی و شیمیایی، شبكهچنین استیالی وسیع و هولناکی را فراهم آورده است: سالح

عاداتی ریشه دوانده در جسم و جان، عقلی اعتباری که از همه بدتر،  …المللی و های بینارتباطات، سازمان

 .بعد از این قرن صورتی موجه به همه چیز بخشیده است

تواند عمق فاجعه کرد که میهمسر دوست من، بعد از سفری به هلند، سخنی را از یك مادر هلندی نقل می

ی امكانات را برای باشد، من همه 4اگر فرزند من هوموسكسوئل »را بیش از پیش برمال سازد. او گفته بود: 

های خود دست یابد، برایش فراهم ی خواستهآنكه او بتواند جفت مناسبی برای خود پیدا کند و به همه

 .«خواهم آورد

ای چون جوامع غربی، اخالق را نیز امری عقل بشر از اعتبارات و مقتضیات زمان تبعیت دارد و در جامعه

، شرایط روحی و روانی و «نظام ارزشی خاص»و بعد از یك زندگی مستمر با این انگارد مطلقاً اعتباری می

 .زید قوم لوط باشدکند، هرچند قومی که در میان آنها میاخالقی مناسبی برای زندگی اجتماعی پیدا می

 ست که از اصل خلقت، الهی«هاوجدان فطری انسان»تنها چیزی که در این مبارزه به یاری ما خواهد آمد 

آثار و »توان دید که می 5گذرد ی یازده سالی که از پیروزی انقالب اسالمی میاست. با تحقیق در تاریخچه

این مبارزه بیشتر از حد انتظار امیدوارکننده است. میزان استقبال جوانان از تفكری که « نتایج عملی

ی دین، بالخصوص برای جوانان نامند حكایت از جاذبیت فطری و باطنمی «تفكر بسیجی»اصطالحاً آن را 

ترند. در میان این جوانان، نزدیك« فطرت»هستند و به « جدیدالعهد نسبت به ملكوت»دارد، چراکه جوانان 

کنند هستند کسانی که چون اصحاب مقرب رسول اکرم )ص( معصومانه و در کمال تقوا و طهارت زندگی می

ی خاك در جهنم طانی بشر به فعلیت رسیده و سراسر کرهی استعدادهای شیای است که همهو این در زمانه

 .سوزد، گناهی که نقابی موجه از یك توجیه متدولوژیك نظری را نیز بر چهره داردگناه می

آزادی در قبول یا عدم قبول »سینما و تلویزیون پدیدارهایی تكنولوژیك هستند که پیش از آنكه اصالً ما 



اند. دیگر سخن از قبول یا عدم قبول سینما و تلویزیون در میان تحمیل کردهپیدا کنیم خود را بر ما « آنها

آور است که اظهار تردید در لزوم یا عدم لزوم غذا برای زنده ماندن. و شگفت آوردن همان همه مضحك

گر ها حتی تحمل این پرسش را نیز ـ از ذات و ماهیت سینما و تلویزیون ـ ندارند و هر نوع عملی را ابعضی

اما  …شمارند بافی میزدگی اشاعه دارد، تعلل و فلسفهحادی باشد که به تبع غرب 6خالف این پراگماتیسم 

رو ناخواه با این حقیقت روبهها ـ و سایر ابزار تكنولوژیك ـ باز هم خواهدر هنگام استفاده از این رسانه

بزار، چراغ راه کاربرد آنها نباشد، بالتردید شویم که اگر یك معرفت عمیق حكیمانه نسبت به ماهیت این امی

های منشأگرفته از تفكر مستقل خویش ها و معانی و پیامی استخدام این وسایل برای صورتاز عهده

 .برنخواهیم آمد

ها و چه در میان ایرانیان از های سینمایی ما، چه درمیان اجنبییكی از نكاتی که در کشورهای میزبان فیلم

، ایجاد شگفتی کرده این است که چرا سینمای بعد از انقالب به طور مستقیم یا غیرمستقیم در وطن گریخته

و تبلیغ پیام انقالب قرار نگرفته است. اگرچه ما این خصوصیت را به وجود آزادی و عدم  خدمت عرضه

بر این حقیقت نیز  ایم، اما بدون رودربایستی بایدوپا گیر سیاسی و اعتقادی تفسیر کردههای دستمحدودیت

اعتراف داشته باشیم که اصالً از میان هنرمندان به نام سینما کسی معتقد به تفكر انقالبی ما نبوده است که 

 7انتلكتوئلیسم»درصدد تبلیغ آن برآید و از میان سینماگران مؤمن نیز، جز یكی دو نفر، اسیر سحر شیطانی 

یافته است و کسی که در دام « خودبینانه و خودبنیادانه»ز رنگی های آنان نیاند و فیلمشده« مآبیو هنرمند

فیلم بسازد. بسیاری « اثبات خویش»تواند جز برای بیفتد، دیگر نمی «خودبینی و خودبنیادی منورالفكرانه»

و  های هنری غرب هر نوع پیاماند، با این پیشداوری که قالبها مصون داشتهاز آنان نیز که خود را از این دام

المثل در اند که نظیر آن را فیاند و آثاری تولید کردهلوحانه گرفتار ابتذال شدهپذیرد، سادهمحتوایی را می

آوران هایی که قهرمانانشان پاسداران کمیته و یا رزمتوان یافت، فیلمهای سینمایی تلویزیون بسیار میفیلم

ارزش خوب خدا را تا سطح شعارهایی متظاهرانه و بیهای نبرد هستند، اما اعمال خدایی این بندگان جبهه

 .آورندپایین می

ی دو ی کودکان شبكههایی که در ایام سوگواری اولین سالگرد رحلت امام امت )ره( در برنامهدر یكی از فیلم



ای دریافت کرد که خبر از شفای بیماری پدرش نامه« غضنفر بایرامی»پخش شد، پسری ترك زبان به نام 

و بعد با تصنعی بسیار شروع به « …خدا را شكر، خدا را شكر»داد. او سر به آسمان برداشت و گفت: می

و بعضی اوقات مثالً از شدت « …خدا را شكر، خدا را شكر »گفت: دویدن کرد و در حال دویدن مكرراً می

 .چرخیدخوشحالی دور خودش می

پدر و مادرش به شهر برود، اما هنگام حرکت، ساعت  غضنفر بایرامی از مدرسه اجازه گرفت که برای دیدن

کرد. ساك سفر از دست غضنفر رها شد ای که فوت امام را از رادیو اعالم میهفت صبح، مواجه شد با اطالعیه

ی این حرکات آن همه تصنعی بود که حتی همه .بعد هم شروع کرد به نی زدن …و دوید سر کوه

 .کردیبینندگانی چون حقیر را مشمئز م

دانم ـ تلقی نكنید، بلكه این نوشته را به مثابه نقدی بر فیلم غضنفر بایرامی ـ که اسم اصلی آن را نمی

های هنری غربی هر نوع پیامی یا محتوایی را قالب»ی خویش بیاورم که ام شاهد مثالی بر این گفتهخواسته

ها را به تصویر یبی و حال و هوای معنوی انسانخواهد در سینما و تلویزیون عوالم غپذیرد و کسی که مینمی

ها تا ی کارآیی این رسانهی این وسایل غلبه پیدا کند و بداند که گسترهبكشد باید بر تكنیك بسیار پیچیده

ی فال به نام فیلم غضنفر های مشخص نیاورم، قرعهبرای آنكه شاهد مثال خویش را از نمونه«. کجاست

اند خود هایی است که توانستهتر، ذکر نمونهاین اشتباه آنچنان عمومیت دارد که درستبایرامی خورد، اگرنه، 

 .را از این اشتباه عام مبرا سازند

هنوز هم قریب به اتفاق متفكران و هنرمندان انقالب اسالمی بر این باور هستند که ماهیت این وسایل مانعی 

وجود دارد همان است که در قسمت اول این چهار مقاله کند و تصور عامی که جدی در برابر ما ایجاد نمی

  5بدان اشاره رفت:

از آنجا که تفكر غالب متفكران و «. پذیرندهایی تهی هستند که هر مظروفی را میسینما و تلویزیون ظرف»

ز روح و ای نازل اکند و قالب یا کالبد را نیز مرتبههنرمندان ما حكم بر جدایی قالب و محتوا از یكدیگر می

افتد که ماهیت این وسایل مانعی در برابر بیان او ی این احتمال نمیداند، دیگر هرگز در اندیشهمظهر آن می

 .ایجاد کند؛ اما حقیقت خالف این است



 

پردازی به ظهور پیش از آنكه سینما متولد شود، بشر غربی در رمان استعداد وسیع خویش را برای خیال

ها بشر در گذشته« پردازیقصه»و یا حتی « پردازیاسطوره»توان با را هرگز نمی« ویسینرمان»رسانده بود. 

« خودبنیادی یا سوبژکتیویسم»های کهن است. و یا قصه قیاس کرد؛ رمان ماهیتاً پدیداری متمایز از اسطوره

ن تفاوت، عرضی دارد و ایهای کهن متمایز مییكی از خصوصیاتی است که رمان را از اسطوره و یا قصه

 .است«تمایز جوهری ذاتی»کوچكی نیست؛ یك 

خیالی  9منولوگ»وجود ندارد، اما همین بس که رمان یك « خودبنیادی»ی این در اینجا فرصت بحث درباره

یافته و از پذیرش فطری انسان نسبت به قصه نیز سوءاستفاده کرده « صورتی مكتوب»است که « و توهمی

کرده است، نه؛ اما این نمی« پردازیخیال»نداشته و « مونولوگ درونی»ین روزگار است. نه آنكه بشر تا ا

خویش را بنویسد و به دیگران عرضه « حدیث نفس»افتاده که هست که بشر تا پیش از این هرگز به فكر نمی

ن تصور شأنیتی چنین قائل نبوده است که او را بدی« هنر»و نه برای « انسان»کند. انسان قدیم نه برای 

پردازی به خود جرأت بایست تغییر کند تا تصوری اینچنین ایجاد شود که هر خیالخیلی چیزها می .برساند

های کهن است های دیگران جاذبیتی ببیند. رمان فقط در ظاهر شبیه قصهپردازینوشتن بدهد و یا در خیال

ی پرداخت و نه نه در غایت پرداخت، نه در نحوه پرداز،و در باطن اصاًل شباهتی با آنها ندارد ـ نه در نیت قصه

تر از همه، همین آخری است که و مهم …در نسبت قصه با واقعیت خارج از انسان و حقیقت وجود او 

 .داردتكلیف کار را معین می

از  12«آقا نجفی قوچانی»دو کتاب شبیه به رمان است که توسط  11« سیاحت غرب»و  11«سیاحت شرق»

های شباهتی با رمان« ی پرداختنحوه»ها اگرچه ممكن است در خر نگاشته شده است. این کتابعلمای متأ

های از قصه« ی پرداختنحوه»فعلی داشته باشند، اما از جهات دیگر هرگز؛ و نباید پنداشت که رمان فقط در 

اند و ی داستانی یافتهها واقعیتی است مبتنی بر کتاب و سنت که قالبکهن متمایز است. محتوای این کتاب

البته ناگفته نباید گذاشت که یحتمل، آقانجفی قوچانی نیز در انتخاب چنین قالبی برای کار خویش متأثر از 

همان حوالتی بوده است که در تاریخ عصر جدید وجود دارد. کار آقانجفی قوچانی در نگاشتن این دو کتاب 



ی تفكر جدید الزمه« خودبنیادی»واقع شود. « حدیث نفس»ق تواند مصداندارد و نمی« مبنای خودبنیادانه»

اند سان که بعضی روشنفكران مسلمان پنداشتهشود و اومانیسم را نباید آناست و در ذیل اومانیسم واقع می

ی غلط اومانیسم فهمیم. این باور غلط صرفاً از ترجمهمی« گراییانسان»به همان معنایی گرفت که ما از لفظ 

تأثیر نبوده است و از همین جا باید به یكی نشده، اما بالتردید این ترجمه در ایجاد چنین تصوری بی نتیجه

یكی « مفهوم»و « ملفوظ»ی الفاظ علمی و تكنیكی توجه یافت، چراکه ضرورتاً ترین مضارّ ترجمهاز مهم

افتد و برای آنان متناسب می« ممفهو»برای ما متناسب با تعریفی که ما از انسان داریم « انسان»نیست. لفظ 

 .با تعریفی که آنها از انسان دارند، میان این دو تعریف زمین تا آسمان فاصله وجود دارد

های متواتر ژنتیكی، تصادفاً ی تطور طبیعی حیوانات که بعد از جهشدر نزد آنها انسان حیوانی است نتیجه

ی خدا و مظهر علم و قدرت و اراده و حیات اوست و لذا صاحب فكر و عقل شده است، در نزد ما انسان خلیفه

ی خدا مالزم نیست؛ اما در نزد آنها اثبات انسان با نفی خدا و مشیت اثبات انسان با نفی علم و قدرت و اراده

ترین محصول عالی»به مثابه « انسان»ست و «خدا»جانشین « طبیعت»او همراه است. در تفكر جدید، 

ی کائنات است و لذا اومانیسم با نفی مطلق باورهای دینی در باب انسان االرباب و قدرت مطلقه، رب«طبیعت

است، چراکه وجود انسان « بازگشت به خویشتن»یا توجه به خدا عین « توبه»شود. در نزد ما، محقق می

است و « خویشتنی و ازخودبیگانگیبی»و تمام وجود خداست؛ اما در نزد آنها، روی آوردن به خدا مظهر تام 

ی مقیدات دینی و اجتماعی و شرعی و عرفی و اثبات طبیعت حیوانی بشری با نفی همه« آزادی انسان»لذا 

 .ت مقیدات دینیمساوی است با عبودیت حق و اثبا« آزادی انسان»شود، نزد ما درست بالعكس، محقق می

یك لفظ است با دو مفهوم کامالً متنافر و متضاد با یكدیگر و نتایجی کامالً متفاوت، تا « گراییانسان»پس 

مشترك »ها فقط یك در نزد ما و غربی« انسان»کسی در این مقدمات نیندیشد هرگز درنخواهد یافت که 

و در « اثبات خالقیت الهی انسان»گرایی یعنی است و در معنا آن همه متفاوت، که در یك جا انسان« لفظی

از میان ما، کسانی که «. ترین محصول تطور طبیعی حیاتپرستش انسان به مثابه عالی»جای دیگر یعنی 

اند چه بسا براساس یك توهم شریف از لفظ انسان، تبعات اخالقی خاصی را مرعوب لفظ اومانیسم واقع گشته

المثل، نفی تبعیضات فی .شوند نه با اثبات آنمحقق می« نفی اومانیسم»ت با اند که در حقیقدر نظر داشته



اثبات »نژادی و یا حفظ کرامت انسانی و حقوق اجتماعی خاصی که بر قبول آن مترتب است نه با 

  .آید، که با رد آن حاصل می«اومانیسم

در آنجا انسان طبیعی بنیاد عالم است اومانیسم و خودبنیادی ـ سوبژکتیویسم ـ الزم و ملزوم هستند، چراکه 

شود و از راه دیگر به سوسیالیسم، چراکه منتهی می 13و دائر مدار آن. این تفكر از یك راه به اندیویدوالیسم 

اختیار « حق»انسان هم دارای مصداق فردی است و هم مصداق اجتماعی. در اینجا انسان خود را به مثابه 

های تواند به خود بگیرد، این خودبنیادی صورتمختلفی که انسان می «مصادیق»کند و به تعداد می

هرکس خود  .ی چنین باوری استکند. نفی مطلق امتیازات، اعم از مادی یا معنوی، الزمهمتعددی پیدا می

 کند و دیگر معیار و مقیاسی هم برای ارزیابی در دسترا و تفكرات و باورهای خود را به مثابه حق اختیار می

اگر بپرسی: «. نظر هر کسی محترم است»دهد: جواب می«. این سخن شما حق نیست»نیست. اگر بگویی: 

کدام حقیقت؟ عقل یك موهبت همگانی است و حقیقت یك امر نسبی »گوید: می« پس حقیقت چیست؟»

عتقدات ها هم بدون رجوع به مقدمات حكمی و فلسفی، میان این باورها و ماز مذهبی و بعضی …«. است

اند: اند که به آشفتگی بازار تفكر بیشتر افزوده است. مثاًل گفتهاند و سخنانی عجیب گفتهمذهبی خلط کرده

ی ها دارد و حقیقت جمع همهشماری به تعداد انسانهای بیی حقیقت است، اما این آینه تكهانسان آیینه»

است که از خلط مباحث « تعمیم امامت»ی و این صورت دیگری از همان فرضیه …«. هاستاین آینه

  .اومانیستی و مذهبی بدون رجوع به مقدمات حاصل آمده است

ها نه بالقوه، که بالفعل امام هستند، اما خویشتن، برای اثبات این ی انسانهمه« تعمیم امامت»ی در فرضیه

ند، بدون توجه به این جویشود سود میسخن از همان مقدمات استداللی که در مباحث مذهبی عنوان می

، این مظهریت و خالفت «ی او هستند نه بالفعلافراد انسانی بالقوه مظهر اسما و صفات حق و خلیفه»امر که 

 .رسد و الغیرتحت شرایط خاصی که تشریع شده است به فعلیت می

است « میم حقانیتیتع»ی آن همین نویسی، بر این خودبنیادی قرار دارد و الزمههنر جدید، به تبع آن رمان

نویس درقالب قصه به توصیف تفصیلی جهان از نظرگاه اعتقادی و شود. رمانکه از اومانیسم نتیجه می

اگر این »توان پرسید: پردازد و تنها با چشم پوشیدن از آبروی روشنفكری )!( است که میباورهای خویش می



ام و حقیر آبروی روشنفكری کسب نكرده« توصیف تفصیلی از جهان با حقیقت امر انطباق نداشت، چه؟

آیا به راستی هر کسی باید حق بیان داشته باشد »توانم این سوال را طرح کنم که بنابراین، بدون مالحظه می

  «ی طرح فراهم شود، هرچند مطابقت با واقع نداشته باشد؟و برای هر سخنی باید زمینه

افتاد و صورت تاریخی سینما بدین مسیر تاریخی کنونی نمینویسی وجود نداشت، سینما هم هرگز اگر رمان

توانست به های دیگری را که سینما به مثابه یك واقعیت تاریخی میشد. صورتبه نحو دیگری محقق می

توان کنند میشود و تعاریف مختلفی که برای آن ذکر میخود بگیرد از نظرهایی که در باب سینما عنوان می

ی نقاشی، سینما به مثابه یك هنر آوانگارد، ه مثابه تصویر محض، سینما به مثابه ادامهحدس زد: سینما ب

هیچ یك از اینها عیناً همان صورتی نیست که سینما به طور  …ی ارتباطاتی و سینما به مثابه یك رسانه

 .طبیعی در طول تاریخ به خود گرفته است

نویسی اندیشه ی رمانت و برای شناخت سینما؛ باید دربارهبرای ادراك ماهیت تلویزیون باید سینما را شناخ

« ویكتورهوگو»کرد. سینما نسبتی بسیار جدی با رمان دارد؛ اما کدام سینما؟ و کدام رمان؟ از آن زمان که 

، هنوز هم هربار که «گویم: هنر برای هنرصدبار می» :به یك ضرورت تاریخی پاسخ گفت و فریاد زد 14

  «هنر برای چه؟»نماید که آید، این پرسش جواب ناگرفته خود را بازمیمیان می بحثی از هنر به

به تمامی ظاهر شد، اما  16هاو سوررئالیست 15هااگرچه عمق این سخن هوگو بعدها در کارهای داداییست

قرن و نوشته است که هنوز هم بعد از یك « گوژپشت نتردام»و یا « بینوایان»خود ویكتور هوگو کتابی چون 

هایی ها در سراسر جهان است.تاریخ ادبیات و هنر قرن نوزدهم شاهد تمامی بحثترین رماننیم پرفروش

اما در  …ی هنر، رسالت اجتماعی هنر، هنر برای هنر، و است که ممكن است در این معنا پیش بیاید: فایده

مفرط، هنر جدید را  17«اسنوبیسم» ممكن نیست.« ارزیابی تاریخ»ی واقعیت، گریز از عمل، یعنی در پهنه

به سوی حادترین اشكال نیهیلیسم کشانده است و آن را تا آنجا از مردم دور کرده که دیگر هنر منشأیت اثر 

دارد، هرگز « مردم»و اما ژورنالیسم به سبب ارتباط تنگاتنگی که ناگزیر با  …ها ندارد جدی در حیات انسان

را نادیده انگارد، در عین « رسالت اجتماعی هنر»ی اسنوبیسم بخزد و پیلهاجازه نیافته است که به درون 

نگری سطحی»به « مراعات ذوق عامه»ها را در جهت ناخواه ژورنالیستحال که همین ارتباط تنگاتنگ، خواه



 :نیز کشانده است« اندیشیو غرض

 چون غرض آمد هنر پوشیده شد

 15صد حجاب از دل به سوی دیده شد 

آزاد باشد، اما در عین حال، هنر عین تعهد اجتماعی است، چراکه وجود « اندیشیغرض»د باید از هنرمن

تواند از تعهد فارغ باشد. آنها هم که دردفاع از ی انسان نمیانسان عین تعهد است و هنر به مثابه جلوه

ی هنر زیبایی ست. فایدههنر وسیله نیست، هدف ا»استقالل هنر در اوایل قرن نوزدهم فریاد برداشتند که 

هنرمندی »گفتند: دانستند. آنها میبازهم هنرمند را نسبت به زیبایی متعهد می«. است و همین کافی است

کردند، شاید هرگز را معنا نمی« زیبایی»اگر آنها «. که به چیزی جز زیبایی محض بیندیشد، هنرمند نیست

آمدیم، چراکه ما ز ما نیز به دام فریب این گفته گرفتار میشد و چه بسا بسیاری اعمق سخن آنان برمال نمی

دانیم؛ اما آنها زیبایی را از نظرگاه خویش تعریف را نیز عین زیبایی می« عدالت و کرامت اخالقی انسان»

هر چیز مفیدی زشت »قائل شدند. گفتند: « مفید بودن»با « متقابل و متضاد»کردند و برای آن مفهومی 

 .«ای نیایندشیایی حقیقتاً زیبا هستند که به هیچ فایدهاست و تنها ا

تر از این بر زبان آورند و در واقع توانند سخنی غریبترین هنرمندان متجدد این روزگار نمیحتی نیهیلیست

ی همین مطلبی است که در اوایل قرن نوزدهم توسط نویسندگانی رُمانتیك، که یافتههنر امروز صورت تحقق

گرفت « جدایی»و چنین بود که هنر از حیات انسان  …علیه رُمانتیسم قیام کردند، بر زبان آمد  خود بعدها

 .هایی به نام موزه و گالری جمع آمدنددر تبعیدگاه« ی اجتماعیفایده»و آثار هنری هیچ 

هنرهای »ای برای بشر ندارند و شود که هیچ فایدهفقط به هنرهایی اطالق می« هنرهای زیبا»از آن پس، 

یافتند، حال آنكه چنین تعریفی از زیبایی بر هیچ مبنای نظری استوار نیست « صنایع دستی»عنوان « مفید

های و تنها از نیهیلیسم و تجددگرایی هنرمندان عصر جدید منشأ گرفته است. از آن پس، هنرمندان تافته

آفرینند! و اما این زیبایی ند و زیبایی میاهای اجتماعی نشستهی فعالیتای هستند که فارغ از همهجدابافته

 شوند؟مند میچیست و چه کسانی از آن بهره

منفصل از  «خیر و زیبایی»است و در زندگی واقعی « زندگی»نویسی، از آنجا که موضوع رمان در رمان



مند است ی روح هنریكدیگر وجود ندارند، هرگز امكان ندارد که سخن فوق به تمامی محقق شود. هنر جلوه

ها و تواند از ظهور و بروز اندیشهاندیشد. هنرمند چگونه میی جهان اطراف خویش میو او الجرم درباره

در هنر جدید با رویكرد « انفصال زیبایی از خیر»تعهدات خویش در آثارش جلوگیری کند؟ بنابراین، 

 حسی و ظاهری دارند و با زیبایی شود. آنها از زیبایی تصوری کامالًمحقق می19 «فرمالیسم»هنرمندان به 

اند. در هنرهای تصویری و تجسمی روشن بود که چه روی خواهد داد: ظاهرگرایی محض همه معنوی بیگانه

های جدید بیانی خواهد ها و تكنیكی سبكسازان صرف تجربهچیز را خواهد بلعید و هم نقاشان و مجسمه

است. اما مگر « احساسات»باقی خواهد ماند، فقط « بیان»چه برای آن« انفصال از عالم معنا و تعهد»شد و با 

های وجودی انسان با یكدیگر ارتباط فعال و مولد دارند توان از فكر و تعهد جدا کرد؟ ساحتاحساسات را می

  .های فكری هستندو الگوهای احساسی همواره متناسب با نظام

ر دارند، اما صورت مبین باطن و حقیقت است. بنابراین، عالم سروکا« صورت»سازی فقط با نقاشی و مجسمه

 .کندای برای تجربیات فرمالیستی تبدیل میسازی را به عرصهانفصال زیبایی از خیر نقاشی و مجسمه

ها همه متوجه همین غایات است، اما از آنجا که معماری بدون زندگی وجود در معماری مدرن، اگرچه تالش

مار باید به خلق فضاهایی مناسب برای زندگی منتهی شود، بازهم حقیقتِ سخن فوق ـ ندارد و الجرم کار مع

  .توانند به تمامی محقق گرددهنر برای زیبایی و زیبایی منهای فایده ـ نمی

« معنا و حكمت»وجوی زیبایی مجرد از خیر عدالت، نخست از اما شعر در این دام گرفتار شد و در جست

شكلی ناشی از بی»، شكل جدید خود را در یك «قواعد و نظام کالبدی شعر»ا نفی دور گشت و سپس حتی ب

حاصل است که و بی« غیرمردمی»پیدا کرد. در این وضع جدید، شعر جدید یك فعالیت کامالً « تخیل آزاد

کرده « ایماژهای تخیلی»تعهدی نسبت به تحوالت تاریخی و اجتماعی ندارد و خود را یكسره وقف آفریدن 

شود. با این واقع نمی« مفهوم»است که حتی برای معدود هنرمندانی که آشنا بدین زبان هستند نیز 

شود، گسیخته و میرا، که چون نسیمی آمیزی ایجاد میفضاهای رویایی و وهم« ایماژهای غیرمفهومی»

  .رسندمانند و به عمق نمیضعیف و کوتاه در سطح می

ایمان « هنر برای زیبایی و زیبایی منهای فایده»تواند بالتمام به نمی طور که گفتم،اما رمان، همان …



های ادبی که بعد از جنگ جهانی اول، در آغاز قرن بیستم به است. سبك« زندگی»بیاورد، چراکه موضوعش 

ـ در حد شعر توقف کردند و هرگز به صورت  … و داداییسم و سوررئالیسم و 21وجود آمد ـ کوبیسم 

 .نویسی درنیامدندی ماندگار در رمانهایجریان

اند و آن هم از میان هنرهای جدید، قبل از ظهور سینما، مردم بیش از همه به قصه و رمان روی آورده

نویسی به دالیل اند. صادقانه باید اذعان کنیم که رماننگاشته شده« رمان نو»هایی که قبل از دوران رمان

بیاورد و از « تخیل آزاد»سازی اتفاق افتاد، روی به عر و نقاشی و مجسمهسان که در شتواند آنبسیار نمی

 .ـ که روی خطابش با آنهاست ـ غفلت کند« مردم»

لزوماً « وفادار ماندن به واقعیت»وفادار بماند و از فرمالیسم بپرهیزد. « واقعیت»نویسی ناچار است که به رمان

اند. اگر در اینجا بدان پرداخته« رئالیسم»حت عنوان به همان معنایی نیست که در تاریخ ادبیات ت

ایم، بدین سبب است که را در مقابل وفادار ماندن به واقعیت و با معنایی متضاد با آن به کار برده« فرمالیسم»

 .یابدنویسی، فرمالیسم صورتی کامالً متمایز از سایر هنرها میدر رمان

تواند تا آنجا روی به فرم بیاورد که یكسره از معنا غافل شود. در شعر میسازی هنرمند در نقاشی و مجسمه

باشد و آن « موسیقی کلمات»تواند آن همه عمیق باشد که هنرمند در الفاظ صرفاً متوجه نیز این غفلت می

آمیزی است اصطالح هزل« جیغ بنفش»شود؛ ایجاد می «ترکیب غیرمفهومی الفاظ»ای که از فضای آبستره

نویس ناچار است از آنكه باالخره به یك داستان معین وفادار اما رمان …روده برای چنین شعری به کار میک

 .تواند آن همه سیطره پیدا کند که خود محتوای خویش شودباشد و فرمالیسم در اینجا نمی

اشی و گویند، فرم خود جانشین محتوا شده است؛ در نقدر شعری که بدان شعر سپید یا آزاد می

نویسی، اگرچه ممكن است محتوا به تبعیت از جهت تاریخی خاصی که سازی مدرن نیز. اما در رمانمجسمه

تواند جانشین پیماید متوجه اقلیم شیطانی نفی حكمت و معنا و اخالق بشود، اما هرگز فرم نمیهنر می

در »نگارد نیز این اتفاق افتاده است؛ و یا بعضی تجربیات میرای سینمای آوا 21محتوا شود. در تئاتر اَبسورد 

های بسیار مناسبی از این رویداد هنری هستند، اما به هر تقدیر، نمونه 23« کرگدن»و  22« انتظار گودو

ی ی ارادهی بشر امروز در غلبهاستحاله»ای برای تواند بیان روشنفكرمآبانهاوژن یونسكو می« کرگدنِ»بازهم 



« انتظار ناشناخته و غریبی»ی نمایش غیرمستقیم و متظاهرانه« در انتظار گودو»باشد و « معطوف به قدرت

 24« منتظر»که فطرت جمعی بشر امروز را متوجه افق آینده کرده است، اگرچه او خود هیچ تصوری از 

اند، این خویش ندارد، اما برای معدود کسانی که به خودآگاهی نسبت به وضع تاریخی بشر امروز رسیده

 .ای داردظار معنای بسیار عمیق و گستردهانت

تواند یكسره جانشین محتوا شود این است که از یك سو رمان و قصه به نویسی فرم نمیعلت آنكه در رمان

تواند کافی اما این یك سبب نمی .«الفاظ موضوع َلهِ روح معانی هستند»شوند و ی الفاظ خلق میواسطه

منتهی « شعر سپید»ی الفاظ است، اما راهی پیموده که به خلوق به واسطهباشد، چنان که شعر نیز اگرچه م

و « کرگدن»وادار باشد. « طرح منسجم داستانی»نویس به ناچار باید به یك گشته است. از سوی دیگر، رمان

نیز از یك چنین طرحی ـ هرچند مغلوب فرمالیسم ـ برخوردار هستند. اما این  «در انتظار گودو»یا 

ها از استقبال مردمی برخوردار نیستند ـ حتی در غرب. در غرب، آمار فروش کتاب اگرچه از استقبال داستان

ی این حقیقت است که اسنوبیسم دهندهآور مردم نسبت به رمان حكایت دارد، اما در عین حال نشانشگفت

های زشت غرب به بیماریی روشنفكران است و البته مردم در هایی خاص جامعهو آوانگاردیسم )!( بیماری

های ی باز و دموکراتیك است گرفتار هستند. هنوز هم بیشترین فروش از آن رماندیگری که مالزم با جامعه

گویند نیز می 26« رمان نو»، رمانتیك و رئالیستی اجتماعی است، اگرچه در آنچه که بدان 25ناتورالیستی 

ها و حیات وصیت اصلی رمان را که با مرگ و زندگی انسانی خویش نتوانسته است این خصفرم در اوج غلبه

 .است« زندگی»ناخواه خواه« موضوع رمان»فردی و اجتماعی آنها مربوط است انكار کند، چراکه 

سان که نویسندگان موضوع رمان زندگی است، اما نه زندگی آنچنان که هست و باید باشد؛ زندگی آن

تواند خود را از دانند، هنر جدید هرگز نمیمی« اُبژکتیو»را سبكی بینند. خالف آنان که رئالیسم می

نویسی که قصد دارد سوبژکتیویته را انكار کند و جهان اطرافش را سوبژکتیویسم برهاند، چراکه حتی رمان

بیند و این می« شخصیت روانی خویش»های بدون مالحظات نفسانی خویش بنگرد، بازهم به ناگزیر با چشم

االمری یا حقیقت را انكار هایی است که واقعیت نفسی اعتبارات و ارزشی مجموعهآفریده شخصیت،

 .کنند و برای مصادیق فردی و جمعی بشر شأنیت خدایی قائل هستندمی



 

های کنونی خواند، اما این پیش از آن بود که سینما قابلیت« عصر رمان»گفتند که قرن بیستم را می توان 

د. سینما رمان مصور نیست، اما این هست که اگر رمان به وجود نیامده بود، سینما صورت خود را ظاهر کن

 .یافتکنونی خود را نمی

ترین ی زمین تا شرقیی کرهترین نقطههایی که در کشورهای مختلف، از غربیی فیلمنگاهی به مجموعه

ا نشان دهد. تكلیف سینما را این تلقی عام ها را از سینمتواند تلقی عام انسانشود میی ان ساخته مینقطه

های آغازین اختراع سینما چه بسیار بودند متفكرانی که تالش دارد نه چیز دیگر، چنان که در سالمعین می

ها از سینما چیز کردند تا سینما را از روی آوردن به صدا بازدارند، اما موفق نشدند، چراکه تلقی عام انسانمی

  .دیگری بود

ته سینما قبل از آنكه روی به صدا بیاورد از داستان برخوردار گشته بود، اما بعد از عبور از دوران سینمای الب

سینما رمانی مصور »سازان بااین تصور و تعریف که صامت، این رویكرد سرعت بیشتری یافت و عموم فیلم

نگرند به این واقعیات و می« ویر محضتص»دانم آنان که سینما را به مثابه روی به سینما آوردند. نمی« است

اند یا خیر، اما این هست که این تصور در غالب موارد برخالف انتظار به حقایق آنچنان که باید توجه یافته

المثل یكی از منتقدین قدیمی انجامد. فیسینما نمی دهندهی عناصر تشكیلنفی و طرد صدا از مجموعه

حال آنكه «. آری سینما، تصویر محض است»گفته بود:  27« روسی خوبانع»سینمای ایران در تأیید فیلم 

تصویر محض نبود. چرا چنین است؟ علت این امر آن است که وجود صدا و دیالوگ « عروسی خوبان»فیلم 

در سینما آن همه طبیعی است که دیگر تعریف سینما به مثابه تصویر محض به نفی و طرد صدا و دیالوگ از 

پس »دانند این سوال عنوان شود که نجامد. اگر در برابر آنان که سینما را تصویر محض میاسینما نمی

نه، مقصود ما »با دستپاچگی جواب خواهند داد: « مقصود شما آن است که صدا را باید از سینما حذف کرد؟

میت دارد که اید. مقصود آن است که در سینما بیان تصویری آن همه اهآن نیست؛ شما درست متوجه نشده

یابد؛ یعنی فیلمساز تا آنجا که ممكن است باید تالش کند که با تصویر بیان ی عناصر دیگر غلبه میبر همه

 .«کند، اما این تالش مساوی با حذف داستان یا صدا و دیالوگ از فیلم نیست



اند، نما شریك بودهالمثل منتقدین تا چه حد در ایجاد این تلقی عام نسبت به سیبحث در این نیست که فی

بخشد همین تلقی عام کند و ماهیت تاریخی سینما را تحقق میاما هرچه هست، آنچه تعیین تكلیف می

« های آوانگارد و تجربی فیلمسازان آماتور آمریكاییفستیوال فیلم»هایی را که در است. من بسیاری از فیلم

ای که از سینما وجود دارد عمالً تجربه شده یف دیگرگونهی تعارها همهام. در این فیلمبه نمایش درآمد دیده

ی نقاشی مدرن اعتبار شده بود و به تفاوت سالیق فیلمسازان، به ها، سینما در ادامهدر بسیاری از فیلم .بود

ها، سینما به در بعضی دیگر از فیلم .گرایش یافته بود 29« آپ آرت» 25« پاپ آرت»نقاشی آبستره و یا 

تعریف شده بود و سعی داشت که بر مخاطب تأثیری چون موسیقی بر جای بگذارد. « وسیقی تصویرم»مثابه 

ای برای هیپنوتیزم تماشاگران به کار رفته بود. در بعضی دیگر، سینما با در بسیاری دیگر، سینما چون وسیله

شده بود. در بعضی دیگر،  نزدیك شدن به شعر جدید به ترکیبی از ایماژهای آبستره و یا ناتورالیستی تبدیل

ی عكاسی قرار داشت، در بسیاری دیگر، سینما اگرچه هنوز در خدمت تفهیم ی تجربهسینما هنوز در عرصه

سرایی را نفی کرده بود و در بعضی دیگر، سینما به تئاتری مصور تبدیل مفاهیم عقلی قرار داشت، اما داستان

ینما را در ذیل همین تعریفی که مقبولیت عام یافته است دیده گشته بود. اما بیشترین تعداد فیلمسازان، س

هایی غیرمعمول، بودند و اگرچه روی به نفی داستان نیاورده بودند، اما آوانگاردیسم آنها را به سوی داستان

ت های این گروه اخیر از جاذبیسروته، روشنفكرمآبانه و یا فلسفی کشانده بود و در این میان، باز هم فیلمبی

 .بیشتری برخوردار بودند

سرایی بالشك از لوازم ذاتی سینماست که با نفی آن ماهیت سینما نفی خواهد شد و البته داستان

نویسی پیدا کند. در سرایی سینمایی رفته رفته توانسته است وجوه تمایز خویش را از رمانداستان

ـ اگرچه نه به طور کامل « کالم»شود و یسرایی سینمایی، توصیف تصویری جایگزین توصیف ادبی مداستان

 .دهدمی« تصویر»ـ جای خود را به 

تواند به طور کامل جایگزین کالم شود و سینما هرگز قادر به حذف کامل کالم نخواهد شد، تصویر هرگز نمی

صویر تقابل ت»تأکیدی این همه بر  .هرچند موفق شود که کاربرد کلمات را در فیلم منحصر در محاورات کند

در این مقاله بیهوده انجام نگرفته است: در ذات تمدن جدید تالشی وسیع و تاریخی در جهت یافتن « و کلمه



وجود دارد این « زبان»یك زبان تصویری در تقابل با کلمات وجود دارد. تعریفی که در علم ارتباطات برای 

ی طبیعی چنین نیست و لذا نتیجه« اردادیهای قرای از نشانهمجموعه»توهم را به وجود آورده که زبان جز 

توان زبان دیگری ابداع های مناسب تصویری نیز میای از نشانهتوانست این باشد که با مجموعهتصوری می

حكایتگر همین تقابل ناپیدایی است که میان  31« ری بردبری»ی نوشته 31«451فارنهایت »کرد. کتاب 

 .ی این کتاب کامالً موجه استود دارد و نگرانی نویسندهتصویر و کلمه در ذات تمدن جدید وج

شود و تجربیات دو قرن اخیر انسان درنقاشی و « خواندن و نوشتن»تواند جانشین هرگز نمی« تصویر خوانی»

  .مخصوصاً گرافیك شاهدی است بر این حقیقت

ر تاریخی این حدیث ی فرهنگ و معارف بشر بوده است و این، تفسیمحافظ تاریخی گنجینه« کتابت»

زبان را نیز ـ همان طور که در  32مشهوری است که از رسول اکرم )ص( رسیده است: قیدوا العلم بالكتابه. 

های قراردادی نگریست. زبان ای از نشانهـ نباید به مثابه مجموعه 33ی مقاالت آمد قسمت دوم این مجموعه

نای حقیقی کلمه، مَكمَن حقیقت است. در کتاب مَكمَن، مظهر و حافظ فرهنگ است و فرهنگ، به مع

بر بشر هنگامی محقق شده بود که  34ی کامل ـ اما پنهان ـ یك حكومت توتالیتر سیطره« 451فارنهایت »

« خواندن و نوشتن»را جایگزین « تصویرخوانی»را نابود سازد و « فرهنگ مكتوب»آن حكومت توانسته بود 

ای آمریكایی چون ری را بیشتر در رمان دیده بود و البته از نویسنده گرداند، اما مظاهر فرهنگ مكتوب

 .توان جز این انتظار داشتبردبری نمی

شود. های تصویری، آرزویی است که هرگز برآورده نمیای از نشانهبا مجموعه« زبان دیگر»اختراع یك 

دن کالم نبوده است، اما بعدها، در یا مصور کر« ایلوستراسیون»طراحی گرافیك اگرچه در آغاز جز در خدمت 

ی امكان ذاتی خویش را برای اختراع یك زبان تصویری ، همه«استقالل از کالم»یك تالش تاریخی در جهت 

های تصویری در این تالش تاریخی نشان داده است که امكان ذاتی نشانه .ی ظهور رسانده استبه منصه

 .روددارند فراتر نمی« امكان مصور شدن»ی مفاهیمی که حیطه بسیار محدود است و جز از «انتقال مفاهیم»

ی مفاهیم را انتقال داد؟ خیر، های مادرزاد از راه تصویر محض همهتوان به کرواللاگر کالم نباشد، آیا می

 .توانند مصور شوندچراکه از این طریق تنها مفاهیمی قابل انتقال هستند که می



ی یزیون باید در این معنا اندیشه کرد. آن داستان مشهوری که همهبرای درك ماهیت سینما و تلو

تواند در این جهت بسیار مفید باشد. در آن اند میی دبستان خواندههای دورهترانِ ما آن را در کتابقدیمی

ی مردی ی مزورانهداستان مرد دانشمندی که برای تعلیم و تربیت روستائیان آمده است، در برابر حیله

شود. مرد دانشمند کند ناچار به ترك روستا میسوادی روستائیان سوءاستفاده میباز که از جهل و بیقهح

اند به سواد بودهکشد و روستائیان را که همگی بیرا می« تصویر مار»گر نویسد و مرد حیلهرا می« لفظ مار»

 .اندتر نوشتهخواند که کدام یك درستقضاوت می

تری برای انتقال مفهوم است، حال آنكه اهل تحقیق ی مناسبآن است که تصویر وسیله حكم عقل ظاهرگرا

است. تصویر یك گل سنبل جز بر همان گل داللت ندارد، « انتقال و تبادل معانی»دانند که کالم تنها راه می

داللت »كه از امكان شماری داللت داشته باشد، بلهای بیتواند بر مدلولنه تنها می« گل»ی حال آنكه، کلمه

 .نیز برخوردار است« رمزی یا سمبلیك

هستند. آنها بارها به حضرت موسی )ع( « گراییپرستی یا چشمدیده»درتاریخ انبیا، قوم یهود مظهر 

چرا فرشتگان بر ما فرود »پرسند: یا می 35«.آوریم مگر آنكه خدا را آشكار ببینیمبه تو ایمان نمی»گویند: می

و به اعتقاد حقیر، به همین علت است که انجیل یوحنا  36 «بینیم؟یا چرا آفریدگار خود را نمی آیند ونمی

 37«. در آغاز کلمه بود و کلمه خدا بود»شود که با این کالم آغاز می

، حال آنكه «کندتا نبیند باور نمی»اکنون این صفت خاص قوم یهود صورتی عام یافته است و انسان، دیگر 

آورد. تلسكوپ و میكروسكوپ ابزاری اعصار گذشته برای کشف اسرار روی به تفكر و تعقل می انسان در

ای هستند که بر بشر امروز غلبه یافته است و اگرنه، انسان از هزاران سال پیش متناسب با همین روح تازه

به این اشتیاق شناخته است. این ابزار، وسایلی دیگر چون سینما و تلویزیون، ها را میخاصیت عدسی

دهند. قوم یهود مظهر چنین روحی هستند که بر درتمدن جدید جواب می« گراییپرستی یا چشمدیده»

ی پنهان تواند با تشكیل دولت اسرائیل، سیطرهتاریخ جدید نیز سیطره یافته است و این حقیقت می

  35ارتباط باشد. بی داران یهودی در حكومت آمریكا در این دورانفراماسونری و نفوذ سرمایه

اسرائیل صاحب صفتی چنین باشد، معجزات حضرت موسی )ع( نیز باید آنچنان باشد که در قرآن وقتی بنی



و « ی کالم ازلینازله»است. قرآن « کلمه»ی پیامبر آخرالزمان مجید آمده است، حال آنكه معجزه

تواند عام و مجرد است و به همین علت مینوع داللت کلمه بر مدلول خویش «. دیدنی»است، نه « خواندنی»

الجهت و نامحدود باشد، حال آنكه داللت تصویر بر مفهوم آن مستقیم و غیرمجرد، خاص، کلی و مختلف

ترین علل روی آوردن انسان جدید به جزئی و محدود است و نیاز به تخیل و تفكر ندارد و این یكی از مهم

ها و گریزد و روی به بازیروز از تعقل فلسفی و تفكر میهنرهای تصویری و تجسمی است. بشر ام

آتاری، سینما و تلویزیون و  39آورد که ذاتاً مبرای از تفكر باشند: فوتبال، جك پات،هایی میسرگرمی

وجو کرد، اگرچه ترین علل تفوق سینما را بر رمان باید در همین جا جستالخصوص کارتون، یكی از مهمعلی

است که با بعضی فطریات وجود « گریز از تفكر»نفسه ناشی از همین رای بشر جدید نیز فیجاذبیت رمان ب

انسان ترکیب و یا همسویی یافته است. اما در مقام مقایسه، باز هم همان طور که عرض کردم، عصر جدید 

رمان وجود  شیرینی خاصی که در خواندن«. رمان»نامیده شود تا « سینما»بیشتر استحقاق دارد که به نام 

دارد از یك سو بر گرایش ذاتی انسان نسبت به قصه مبتنی است و از سوی دیگر، بر این حقیقت که رمان در 

کند؛ اما در سینما تفكر جایی عین حال که نیازمند تفكر بسیاری نیست، تخیل خواننده را به شدت فعال می

توهم »محتاج به تخیل فعال تماشاگر نیست و  ندارد و فیلم برای انتقال مفاهیم و احساسات نهفته درخویش

هایی به توان شیوهنویسی و هم در سینما میکند. هم در رمانی وجود تماشاگر را تسخیر میهمه« واقعیت

ها ترین رمانکار بست که شرکت خواننده و یا تماشاگر در خلق و ایجاد اثر، بیشتر و بیشتر شود؛ اما پرفروش

 .ند که کمتر از همه بر دخالت فعال مخاطب خویش تكیه دارندها آثاری هستو فیلم

تلویزیون نسبت به سینما دارای خصوصیاتی کامالً متمایز است. این تمایز در غایات و نوع ارتباط خاصی 

ی مخاطب با فیلم سینمایی کند و به عبارت دیگر، رابطهاست که تلویزیون با مخاطبان خویش برقرار می

ای که بین تلویزیون و مخاطبان آن وجود دارد و همین تفاوت است که به کار است با رابطهکامالً متفاوت 

ها با فیلم ی انسانبخشد. این رابطه نیز همچون رابطهسازی برای تلویزیون ماهیتی دیگرگونه میبرنامه

شان برقرار شود و از ها با شیئی خارج از وجودسابقه است که بین انسانسینمایی، نسبتی کامالً بدیع و بی

ها نظیری برای تلویزیون و سینما پیدا کرد. اگر اعتبارات ی انسانتوان در حیات گذشتهاین لحاظ هرگز نمی



توان علتی معقول برای ی تلویزیون بیندیشیم، هرگز نمیعقل تمدن جدید را کنار بگذاریم و آزادانه درباره

ای ها، وقف تماشای وسیلهتمادی از زندگی خویش را، روزها و شبهای مها ساعتاین امر پیدا کرد که انسان

ی نیازهایی باشد ی مناسبات و جوابگوی همهچون تلویزیون کنند، مگر آنكه این وسیله بتواند جایگزین همه

 .ها در طول این ساعت دارندکه انسان

مند هست یا خیر وجود ندارد؛ وجود ای نیازی اینكه انسان به یك چنین رابطهاکنون فرصت فكر کردن درباره

دارند. انسان جدید هرگز ها دریغ میخود این امكان را از آدمتلویزیون و اعتبارات عقلی تمدن جدید خودبه

کند؛ او زندانی ی خویش و جهان اطراف خود و تكنولوژی را پیدا نمیامكان اندیشیدن آزادانه درباره

کند که این زندگی را با نیازهای ذاتی است و هرگز اجازه پیدا نمیمقتضیات زمان و موجبات تمدن صنعتی 

چرخد و یا او برای آنكه بتواند این خویش بسنجد و دریابد که آیا این نظام تكنولوژیك بر مدار اختیار او می

ناپذیر،که چون چرخ سیطره 41همه را حفظ کند، خود را با مقتضیات و موجبات این سیستم پسخوراندی

کند و از سر راه رحمانه خرد میی موانع راه خویش را بیچرخد و همهسریع و خودگردانی می بزرگ

 .دارد، تطبیق داده استبرمی

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ما رادیو و تلویزیون و سینما و بسیاری دیگر از ملزومات تمدن جدید را 

ایم و لهذا برای دریافت ماهیت ایم تغییر دادهتوانسته متناسب با معتقدات کامالً استثنایی خویش تا آنجا که

اند. تلویزیون ایران هرگز حقیقی این ملزومات، باید به آن صورتی نظر کرد که این پدیدارها در غرب یافته

ناخواه و نه از سر خودآگاهی بلكه در ی موجودیت تلویزیون باشد، چراکه ما خواهتواند حكایتگر همهنمی

المقدور مانع از ظهور تعارضات آشكاری شویم ایم که حتیك ضرورت طبیعی در انقالب ناچار شدهپاسخ به ی

ایم که نیش این مار را که میان این پدیدارها با تفكر دینی ما وجود دارد. به عبارت دیگر، ما ناگزیر بوده

تواند مظهر تمام ایرانی نمیبكشیم و اگرچه در این امر توفیق کامل ممكن نیست، اما هرچه هست، تلویزیون 

 .باشد« تلویزیون بماهو تلویزیون»و کاملی برای 

باید دانست که اصوالً در عالم ماده و نسبیت، اشتغال انسان به هر چیز او را از پرداختن به دیگر امور 

ی زمینهبه همین معناست. از آنجا که در تمدن امروز  41 یعمی و یصِم  دارد و روایت حبُ الشیبازمی



اند که ها فرصت یافتههای مطلوب عقل اعتباری جدید به تمامی فراهم است، آدمی گرایشپرورش برای همه

های غیرمعقول خود بگردانند و تا آخرین ی وجود خویش را وقف خواستههایی غیرمتعادل همهبه صورت

دینی و اخالق اجتماعی و نظام های قدیم اعتبارات اعماق ظلمات بُعد از حقیقت، پیش روند. در تمدن

 .دادندای نمیحقوقی مبتنی بر شرایع آسمانی و یا غیرآسمانی هرگز چنین اجازه

ی مناسبات دیگری گشته است ها را تسخیر کرده و جایگزین همهتلویزیون اکنون در جهان غرب روح انسان

ح دارد؟ و آیا اینجا اصالً مقام پرسش از بایست وجود داشته باشند. مگر یك انسان تا کجا نیاز به تفریکه می

ی ساعات ذات و حقیقت وجود انسان و نیازهای ذاتی او نیست؟ چرا تلویزیون باید اجازه داشته باشد که همه

ناخواه درکف ای است که فراتر از آنكه تلویزیون در سراسر جهان خواهها را پر کند؟ این مسألهفراغت انسان

ها را به و حكام قرار گرفته است و از یك حاکمیت شیطانی واحد تبعیت دارد و انسان قدرتمندان و زورمندان

 .خواندی خاصی میسوی غایات استثمارگرانه

المثل چه امری ما را بدانجا کشانده که رودربایستی را کنار بگذاریم و یك بار دیگر از خود سوال کنیم که فی

پردازیم؟ و یا کنیم و به پخش اذان و مختصری مناجات میطیل میها را تعی برنامههنگام اذان مغرب همه

های صبح رسد؟ و یا روزهای جمعه چرا برنامههای تلویزیون ساعت یازده به اتمام میها چرا برنامهشب

شود؟ تعطیل موسیقی در روزهای ی دو، برای احتراز از تعارض برنامه با نماز جمعه قطع میی شبكهجمعه

ای مذهبی های دیگر از این قبیل. این تعارضات در جامعهگردد؟ و بسیاری پرسشدلیل انجام می عزا به چه

نماید، اما در غرب تلویزیون نیز به تبع نظام فكری غالب، لجام گسیخته ی ما به ناگزیر رخ میهمچون جامعه

و را از صراط اعتدال بیرون ی ساحات و قلمروهای وجود آدمی تجاوز کند و ااست و اجازه یافته تا به همه

گسیخته و ی همین فرهنگ لجامبكشد. از یك سو همه ی لوازم و محصوالت تمدن امروز صورت تبدیل یافته

عدم اعتدال هستند و از سوی دیگر، این لوازم متناسب با ماهیت خویش حیاتی غیرمتعادل و بیمارگونه را بر 

، مارشال مك 42قسمت اول از این چهار مقاله آمده است طور که دراند و همانبشر امروز تحمیل کرده

ها باید خود را از لوهان بدین واقعیت توجه کرده است که برای معرفت یافتن نسبت به این وسایل و رسانه

  .تأثیرات آنها دور نگه داشت



 :آمده است« فرهنگ و زندگی»ی در نشریه

ی اینگونه وسایل با درصد بسیار کمتری کنندههای آگاهبرنامهدهد که مردم به هایی که شده نشان میبررسی

روند، از توجه به تفسیرهای سیاسی، کنند بدین صورت که از گوش دادن به اخبار طفره میتوجه می

رسند که این دو وسیله ]رادیو و تلویزیون[ را فقط زنند و سرانجام به حدی میاقتصادی و اجتماعی تن می

کننده، به مناسبتی پخش نشود، میزان استفاده های سرگرمخواهند و به مجرد اینكه برنامهبرای سرگرمی می

 43رسد. های مزبور به حداقل میاز دستگاه

خود و این واقعیتی است غیرقابل انكار. اگر حكام جامعه بخواهند بدین خواسته ترتیب اثر بدهند، خودبه

لویزیون را پر خواهد کرد ـ آنچنان که اکنون در غرب معمول ی ساعات پخش تکننده همهی سرگرمبرنامه

سازان روی بدین امر بیاورند که حتی است ـ واگرنه، آنچنان که در ایران امروز روی داده است، یا باید برنامه

های کمدی ارائه کنند و یا انگیز، شوهای جذاب و فیلممسائل تربیتی را نیز در قالب مسابقات هیجان

های ویدئویی آپارتمانی و وز از تعداد بینندگان تلویزیون کاسته خواهد شد و در صورت امكان، شبكهرروزبه

انگیز، نماید آن است که مسابقات هیجانای همه جا را پر خواهد کرد. مشكلی که دراینجا رخ مییا محله

که در مسائل تربیتی،  توانند کالبد روحی واقع شوندانفسهم، نمیهای کمدی، فیشوهای جذاب و فیلم

ی تاریخی نفوذ اخالقی و یا مذهبی وجود دارد. آنچه که در ایران امروز روی داده است، با عنایت به سابقه

ناپذیر است که در تهران و استعمار در این کشور و پیوستگی فرهنگی سراسر جهان به یكدیگر، امری اجتناب

های پیكر جامعه را نیز رهنگی همچون جذام استخوانزدگی فبسیاری دیگر از شهرهای بزرگی که غرب

های تلویزیونی تا بدین حد گسترش پیدا ها و برنامههای خصوصی ویدئویی و قاچاق فیلمخورده است، شبكه

 .کند

شود در نزد ما استعمال می« تعلیم و تربیت»نیز در غرب به مفهوم خاصی، متفاوت با مدلول « آموزش»لفظ 

تواند همسو با غایات مورد نظر نظام اسالمی دانست. مارشال های آموزشی تلویزیون را نیز نمیو لهذا، برنامه

 :گویدمك لوهان در این باره می

ی ماده و حتی زندگی به عوامل ی فردگرایی، تجزیهی بنیادی چنین آموزشی، در این دورهخصیصه



به همین نحو  .به میزان دلخواه است ی آن، به منظور تكثیر و تولید محصوالت متحدالشكلمتشكله

در چنین نظامی «. آیندهای متخصص هم به صورت عوامل متشكله ماشین عظیم اجتماعی درمیانسان»

ی دانشجویان ـ هدف آموزش و پرورش، تربیت متخصص است نه ترغیب جوانان به کشف و یادگیری. کلیه

شكل و یك« هایای از دانستنیمجموعه»ه فراگرفتن ی ادب و علوم انسانی ـ خود را ملزم بخاصه در حوزه

دارد، به طوری که افراد برای نشان دادن خود و ابزار لیاقت بیند. این نظام همه را به تقلید وامییكنواخت می

تر. هیچ کس از آنها مسوولیت دهند، منتهی بهتر و سریعباید همان کاری را بكنند که سایرین انجام می

 44خواهد.های تازه نمیاد دانستنیواقعی در ایج

ی ماشین عظیم اجتماع هستند و های که عوامل متشكلهاست، متخصص« تولید متخصص»هدف آموزش 

تواند راهبر به سوی انقالب آید. آموزش با این تعریف هرگز نمیهرگز جز تقلید از غرب کاری از آنها برنمی

ی تمدن حافظ همین وضع فعلی باشد و به صورت علت موبقه تواند کهاجتماعی باشد و بدون تردید فقط می

 .غرب عمل کند

هایی کثیر از روز و شب را با مردم در ارتباط است. ها حضور دارد و ساعتی خانهتلویزیون در همه

 .سازدخصوصیات کمی و کیفی این رابطه است که تلویزیون را از سینما متمایز می

است و به همین علت، تماشای تلویزیون « خواندن»تر از از مردم سهلبرای بسیاری « دیدن و شنیدن»

ی کالم و تصویر در تلویزیون عیناً همان کفایت کند. رابطه« خواندن»تواند بخش کثیری از مردم را از می

های ماهوی شنیدن و نسبتی نیست که بین کالم و تصویر در سینما حاکم است و از این گذشته باید تفاوت

تر است تا دیدن ـ اگرچه خواندن و دیدن هر دو را نیز در نظر داشت: شنیدن به خواندن بسیار نزدیك دیدن

گیرد ـ چراکه انسان در خواندن و شنیدن، هر دو، با کالم سروکار دارد اما در دیدن با با چشم انجام می

نیز از انسان « تعقل و تفكر»ن نبود، امكا« کلمه»تصویر، تفاوت اصلی اینجاست: مابین کالم و تصویر. اگر 

های نشانه»ی همان صورت تغییریافته« حروف»شود که شد و اگرچه معموالً اینگونه عنوان میسلب می

های هستند، اما مهم این است که داللت کلمات به معنی، مجرد است و داللت تصاویر به مدلول« تصویری

های تصویری داشته توانند نشانهای غیرمادی اصالً نمیهخویش، مستقیم و غیرمجرد؛ گذشته از آنكه صورت



 .باشند

نویسی در کشور که از لحاظ تاریخی همزمان با دوران مشروطه است، خوانی و رماناز همان آغاز رواج رمان

شد؛ یك نفر با نشینی، مجامعی برای خواندن رمان تشكیل میها و محافل شبرسم بر این بود که در خانه

سپردند. در هنگام خواندن، بخشی از توجه ذهن مشغول خواند و دیگران گوش مید رمان میصدای بلن

تواند همه هم خواندن کلمات است، اما در هنگام شنیدن، اشتغال ذهنی به مراتب کمتر است و شنونده می

 .خویش را مصروف تخیل سازد

ی کلمات بسیار وسیع شنونده و یا خوانندهی تخیل ی داللت کلمات به معانی، به صورتی است که دامنهنحوه

؛ «تخیل»است نه « توهم واقعیت»کشد است، اما در هنگام تماشای تصاویر، آنچه بیننده را به خود می

ء متوقف کند و او را در صورت ثابت و واحدی از تحقق شیتصویر اصالً امكان تخیل را از بیننده سلب می

  45های نامحدودی از تحقق اشیا داللت دارد. ل به صورتالحاسازد، حال آنكه کالم، فیمی

  .ی بیشتری داردتر است و بنابراین، مخاطب و جاذبهشنیدن از خواندن سهل

 .ی مخاطب برداشته شده استتر است، چراکه دیگر زحمت تخیل و تصور نیز از عهدهدیدن از شنیدن سهل

جنایت و »با آنچه در فیلم تلویزیونی  46« افاتجنایت و مك»درداستان « راسكلنیكوف»تصور من از 

ی کتاب به هم تصورات مرا درباره «جنایت و مكافات»پخش شد کامالً متفاوت بود. فیلم تلویزیونی « مكافات

 .آورد که اصالً حاضر نشدم فیلم را تا پایان ببینمریخت و این مرا تا آنجا به خشم میمی

تصویر کرده بود. این امر مبین « جنایت و مكافات»ات خودش را از کتاب کارگردان این فیلم به ناچار تصور

 .همان تفاوت ماهوی است که میان کالم و تصویر وجود دارد

  .گیردهای مختلفی به خود میدر تلویزیون نسبت بین کالم و تصویر صورت

اگر هنگام پخش فیلم  .یابدهای است که امكان پخش از تلویزیون میفیلم سینمای فقط یكی از انواع برنامه

سینمایی از تلویزیون همان شرایطی که در سینما وجود دارد، ایجاد نشود ـ یعنی اگر تاریكی مطلق و سكوت 

شرایط خاصی که فیلم سینمایی در آن به نمایش  .حاکم نگردد ـ فیلم سینمایی به هدر خواهد رفت

را به خودش وابگذارد، اما در تلویزیون اگر آن شرایط آید به صورتی است که فیلم اصالً نباید مخاطب درمی



مطلوب آماده نباشد ـ که معموالً نیست ـ بسیاری از لحظات و ظرایف فیلم از چشم خواهد افتاد، چراکه اصاًل 

ها و ی آدماش نشسته و با همهتواند مصروف تلویزیون باشد. او در خانهی وجود مخاطب تلویزیون نمیهمه

وآمد دیگر های و رفتهای روشن، همراه با سروصداهای بازی بچهف مرتبط است و در زیر چراغاشیای اطرا

 .ساکنان خانه به تماشای تلویزیون مشغول است

ی روشن فیلم هیچ منازعی نداشته باشد و بتواند تمامی ذهن تماشاگر سالن تاریك برای آن است که صحنه

ان وجود ندارد و فیلم تلویزیونی باید برای جلب توجه تماشاگر و حفظ را اشغال کند، اما در تلویزیون این امك

تر المثل در تلویزیون تصاویر باید درشتآن، ترفندهایی تازه را به کار بندد که در سینما معمول نیست. فی

هایی که از سازان تلویزیونی در طول این سالتر. برنامهتر و مفاهیم سهلها کوتاهباشد، تكرارها بیشتر و مدت

اند و آن را به کار های ماهوی سینما و تلویزیون را در عمل یافتهگذرد، بسیاری از تفاوتعمر تلویزیون می

 .اندبسته

با توجه به « ی پیتونمحله»و « های دور از خانهسال»، «تلخ و شیرین»، «روزهای زندگی»هایی چون سریال

 .اندلت از توفیق بسیاری در جلب تماشاگران برخوردار بودهاند و به همین عهمین خصوصیات تولید گشته

های های خاصی چون سریالی تلویزیون با مردم خصوصیتی کمی است که برنامهروزهی مستمر و همهرابطه

گیرند؛ او شناسند و با او خو میرفته میرا رفته« اوشین»سازد. مردم قهرمانی چون تلویزیونی را مطلوب می

ی مستمر تلویزیون با مردم جامعه در شوند. رابطهپذیرند و به سرنوشتش عالقمند میون خود میرا به در

شكل دادن به شخصیت قهرمانی چون اوشین و الفت مردم با او عامل اساسی است. اگر اوشین شخصیتی 

بود که شخصیت  تر داشت و یا متعلق به قشر دیگری از اجتماع بود و یا کارگردان سریال موفق نشدهپیچیده

ها ثابتی به او ببخشد و یا داستان فیلم و بیان آن از روانی و یكدستی کافی برخوردار نبود، این سریال

وجود نداشت، هیچ یك از « پخش مستمر هفتگی»توانست جایگاهی چنین در میان مردم بیابد. اما اگر نمی

هرگز نتوانست جایگاهی چون اوشین در « باددر برابر »یافت. سریال خصوصیات دیگر نیز امكان وجود نمی

های آن برای مردم ما آشنا میان مخاطبان تلویزیون پیدا کند و علت آن این بود که فضای فیلم و شخصیت

 .نبودند



کند. در نامگذاری ی مجالت استفاده میها در تهیهی ژورنالیستتلویزیون از حاصل تجربیات دویست ساله

این واقعیت ظهور پیدا کرده است. در  «ی خانوادهمجله»و « ی ورزشیمجله»همچون  ها،بسیاری از برنامه

ها این فیلم سینمایی نباید تصویر به مثابه عاملی فرعی اعتبار شود، اما در تلویزیون، در بسیاری از برنامه

م و موسیقی ـ به طور ها، نسبت بین عناصر تلفیقی ـ تصویر، صدا، کالحكم اعتبار ندارد. در این گونه برنامه

هایی چون مسابقات تلویزیونی، تصویر کند. در برنامههایی متفاوت با فیلم سینمایی پیدا میکامل صورت

های روتین اقتصادی، ها، اخبار، برنامههمچنین است در شوها، گزارش«. بیانی»دارد نه « توصیفی»ای وظیفه

 …فرهنگی و سیاسی، 

های مستقیماً به مسائل کند که پیش از هر چیز برنامههای تلویزیونی ایجاب میهاصل جاذبیت در تولید برنام

ی حفظ یك نقطه»هایی جذاب برای ارائه مسائل بیابند. مبتال به مردم توجه یابند و از سوی دیگر، قالب

 .استهای تلویزیونی های معمول فیلمسازان و تولید برنامهاز شیوه« هامجهول در تمام طول برنامه

ای برای کنندهکشاند و او را تا آن هنگام که جواب قانعی مجهول تماشاگر را به دنبال جواب میاین نقطه

ای است که یك سر آن در دست فیلم و سر دیگرش در کند. جاذبیت رشتهمجهول خویش بیابد، رها نمی

، اعم از خصوصیات فطری و غریزی جان مردمان است و فیلم اگر نتواند قالب خود را به جایی درون تماشاگر

اش بند کند، از جاذبیت برخوردار نخواهد شد. انسان فطرتاً از مجهول او و یا عادات و اعتبارات اجتماعی

سازها و تولیدکنندگان آویزهای فیلمترین دستگریزد و طالب علم است و این خصوصیت یكی از بزرگمی

ها و نقاط ی سوالتانی تنها در پایان داستان است که به همههای تلویزیونی است. در یك سیر داسفیلم

هایی که فاقد داستان هستند، باز هم برنامه باید سیری شبیه به مجهول جواب داده خواهد شد و در برنامه

 .داستان را از آغاز تا پایان طی کند و خود را کامالً در ارتباط با تماشاگر نگه دارد

های تلویزیون باید به خواست مردم پاسخ توان روا داشت. این سوال که برنامهنمی ی مردم حكمی کلیدرباره

ای در این حد؛ اما از آنجا که به هر تقدیر، این از اولین مقتضی بدهد و یا نه، امری است بسیار فراتر از مقاله

ی مجمل به یك اشاره سواالتی است که باید در تلویزیون بدان جواب گفته شود، ناگزیر باید هرچند در حد

 .این مهم بپردازیم



نظر و عمومیت را محال تعارضاتی که بین معتقدات اقشار مختلف مردم وجود دارد، رسیدن به یك وحدت

کدام یك از اقشار مختلف مردم هستند؟ از سوی دیگر، قبل از هر چیز باید به « مردم»سازد. مقصور از می

ی تلویزیون اجابت دعوات مردم و سرگرم کردن آنهاست و یا وظیفهتر جواب گفت که آیا این پرسش بزرگ

های ظاهراً دموکراتیك موجود تعلیم و تربیت آنها؟ اگر تعریف ما از همان مردم باشد که اکنون در حكومت

ی آنچه شرکت فعال آنها را در تفكر و تعقل طلب کند است، این مردم از مسائل جدی و تربیتی و همه

ی اصل مطلوب و غالب تفكر عام مردم در مغرب زمین است. با این تفكر، وظیفه« پرستیلذت»گریزند. می

ناخواه باید منتظر بدان اشاره رفت، اگرنه، خواه 47تلویزیون همان است که در قسمت دوم از این چهار مقاله 

وجوی معه در جستی مردم برنیاید و بخش عظیمی از اقشار جای جذب همهباشیم که تلویزیون از عهده

 .های قاچاق بیاورندهای ویدیویی و فیلمای که آنها را از خود غافل کند، روی به شبكهغفلتكده

ای است خاص جوامع مذهبی چون ما که از یك سو حفظ دین و نشدنی است و مسألهاین یك تعارض حل

خواهیم از دست زیون را هم نمیهایی چون تلویدانیم و از سوی دیگر، رسانهدینداری را بر خود فرض می

های تولیدی تلویزیون های جذابی برای انواع موضوعات مطروح در برنامهاند قالببدهیم. اگر در غرب توانسته

ی خویش گرفتار این تعارض که عرض کردم نیستند و بنابراین، در بیابند، بدین سبب است که آنها در جامعه

توان روی به غرب آورد، چراکه اصالً مسائلی چنین، ن تعارض نمیوجوی جواب این مسأله و حل ایجست

فقط مبتال به جوامعی چون ماست و در هیچ یك از اعصار تاریخی و در میان هیچ یك از اقوام دیگر نظیر 

 .ندارد

 

 :هانوشتپی

 .1373خمینی، تهران، چهارم، الصلوه، موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، آدابـ امام1

 .63الصلوه، ص ـ آداب2

 .سودانگاری، مذهب اصالت فایده. ـ و :Utilitarianism ـ3

 .باز. ـ وهمجنس :Homosexual ـ4



 .نگارش یافته است. ـ و 1365ـ این مقاله در سال 5

ای که براساس آن مفهوم یك قضیه یا فعل و عمل در ی صالح عملی. نظریهفلسفه :Pragmatism ـ6

، روانشناس و فیلسوف (1542ـ  1911ی آن نهفته است. ویلیام جیمز )و مشاهدهنتایج قابل مالحظه 

 .آمریكایی، این نظریه را عنوان کرده است. ـو

 .ـ منورالفكری. ـ و7

 .59ی نارسیسی، کتاب حاضر، ص ـ جادوی پنهان و خلسه8

 .گویی، سخن گفتن با خود. ـ وتك :Monologue ـ9

 .1375شرق، حدیث، تهران، اول ـ آقانجفی قوچانی، سیاحت 10

 .1363ـ آقانجفی قوچانی، سیاحت غرب، مرتضی، مشهد، هفتم، 11

به ترتیب « سیاحت غرب»و « سیاحت شرق»ش(. دو کتاب 1257ـ  1322ـ سیدمحمد حسن نجفی )12

 .و -شرح زندگانی ایشان در این جهان و وصف حیات بعد از مرگ است. 

 .ذهب اصالت فرد. ـوفردگرایی، م :Individualism ـ13

نویس فرانسوی. پیشرو نویس: شاعر و نمایشنامه(: داستان1512ـ  85) :Victor – Marie Hugo ـ14

 .ـ و .«بینوایان»و « گوژپشت نتردام»ی ادبیات رمانتیك در فرانسه. نویسنده

رهنگی و های فم( که با نسخ فرم1916ـ  23جنبشی هنری و ادبی در اروپای غربی ) :Dadaism ـ15

آمیز، با تكیه بر عناصرغیرعقالنی و تصادفی، واقعیت اصیل ای مضحك و طعنهزیبایی شناختی سنتی به شیوه

 .کرد. ـ ووجو میرا جست

کوشد آنچه را که در ضمیر ناخودآگاه آدمی است نهضتی هنری در قرن بیستم که می :Surrealism ـ16

می، نیز با قرار دادن اشیای غیرعادی و ناهمگون در کنار یكدیگر به با استفاده از اشكال و تصاویر خیالی و وه

 .تصویر کشد. ـ و

ی هنر و فروشی، خصوصاً در حوزهنظر و رفتار توأم با تظاهر و عجب و خودستایی و فضل :Snobbism ـ17

  .تفكر



  .و –ـ مثنوی معنوی، مولوی. 18

 .توجهی به معنا یا محتوا. ـ ور و بیاصالت دادن به فرم یا به صورت ظاه :formalism ـ19

سازی ـ که در اوایل قرن بیستم در پاریس سبكی غیرتمثلی ـ خصوصاً در نقاشی و مجسمه :Cubism ـ20

های طبیعی به صور و ساختارهای انتزاعی و غالباً ی اصلی آن، تجزیه و تحویل فرمبه وجود آمد و مشخصه

 .هندسی است. ـو

در فرانسه به وجود آمد. سموئل  1951ی نهضتی در تئاتر که در اوایل دهه :Theater of Absurd ـ21

تئاتر »شوند. تئاتر آبسورد را اصطالحاً به بكت و اوژن یونسكو از جمله پیشروان این نهضت محسوب می

 .و –اند. ترجمه کرده« پوچی

 .م( ـ و1916ـ 591ای از سموئل بكت )م(، نمایشنامه1952) En attendant Godot ـ22

 .م(. ـ و1912ای از اوژن یونسكو )ـ م(، نمایشنامه1960) Rhinoceros ـ23

 .ـ اسم مفعول در باب افتعال، یعنی آنچه مورد انتظار است24

ی علمی زندگی، ای در هنر )خصوصاً ادبیات( که بر مشاهدهبه معنای خاص، نظریه :Naturalism ـ25

 .ـ و .کندها تأکید میردگی در نمایش زشتیپگرایی، صراحت و بیفارغ از آرمان

اصطالحی که نخست توسط ژان پل سارتر برای توصیف کار  :noveau roman (new novel) ـ26

آلن روب گریه،  .شهرت یافتند به کار برده شد 1951ی نویسان فرانسوی که در طول دههگروهی از رمان

دیدگاه آنان معنایی غایی در پس زندگی وجود ندارد، صرفاً  اند. ازناتالی ساروت و کلود سیمون از آن زمره

 .ی افراد بشر است که اصالت دارد. ـ وتجارب خودبنیادانه

 .. ـو1367ی محسن مخملباف، سال ـ ساخته27

م. در آمریكا و انگلستان رایج شد و مضامین و  1955ای هنری که از حدود سال شیوه :Pop Art ـ28

 .را از فرهنگ عامه و بازار مصرف وام گرفت. ـ وعناصر تصویری خود 

29- Op Art: مخفف Optical Artی ؛ نوعی هنر انتزاعی که با استفاده از اشكال و نقوش هندسی قوه

شود. ویكتور وازارلی از جمله هنرمندان شاخص این شیوه دهد و موجب توهمات بصری میباصره را فریب می



 .آید. ـ وبه حساب می

 .1363، عالءالدین بهشتی، آشتیانی، تهران، 451بردبری، فارنهایت ـ ری 30

 .های علمی ـ تخیلی، اهل آمریكا. ـ وی داستانم(؛ نویسنده 1920 -) Ray bradbury ـ31

العقول، احمد جنتی عطایی، ـ علم را با نوشتن به زنجیر کشید. )حسن بن علی بن شعبه حرانی، تحف32

 .. ـ و39 علمیه اسالمیه، تهران، ص

 .73ـ زبان، تلویزیون و سینما و اوقات فراغت، کتاب حاضر، ص 33
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