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هنر اسالمی قرار است
مازوخیسم فرهنگیما را به حداقل ها هدایت کند؟!

تا به راهت ز اهل درد شومکاپیتان آمریکا!

کوسه های انتخاباتیک داستان ناتمام
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  هنر انقلاب؛
 هنر بیدارگر
سرمقاله

   »هنــر، یــاد بهشــت اســت و نوحــه ی انســان در 
فــراق هنــر، زبــان غربــت بنــی آدم اســت در فرقــت 
دارالقــرار و از همیــن روی همــه بــا آن انــس دارنــد، 
ــه در  ــن و چ ــه در لح ــد، چ ــوه کن ــه در کالم جل چ
ــر،  ــان. هن ــت جه ــه قدم ــه ب ــی دیرین ــش؛ انس نق
ــر،  ــی.«1 هن ــان هم زبان ــت و زب ــی اس ــان بی زبان زب
واالتریــن آفرینــش انســان اســت کــه در اوج پیونــد 
ــری رخ  ــات بش ــوت در حی ــم ملک ــا عال ــان ب انس
ــه رقــص مــی آورد و  ــان را ب ــان و بی ــد و بن می نمای
تجلی گاهــی از عشــق، طــراوت، دوســتی و زیبایــی 
ایــن  می ســازد.  برپــا  انســانی  جامعــه ی  در  را 
ــه  ــر اســت کــه انســان ســافل و آفــل را ب ــِر هن هن
ــد  ــوق می ده ــی س ــی و باق ــای عال ــا و قله ه افق ه
و فروخفتــگان در وادی منّیــت و خودیــت را بــا 

ــد. ــد می زن ــت پیون ــت و حقیق هوی
   هنــر در ذات خویــش بیــدار اســت و بیدارگــر، زنده 
اســت و احیاگــر، هنرمنــِد واصــل اســت کــه بیــن 
ــری و  ــا بیدارگ ــود و ب ــل می ش ــل فاص ــق و باط ح
احیاگــری نقــش می آفرینــد و فضیلــت و معنویــت 
ــی  ــهید آوین ــون ش ــهادت را همچ ــت و ش و نورانی
ارمغــان  بــه  ســیاهی ها  و  تباهی هــا  اوج  در 
مــی آورد. امــروز، ایــن وظیفــه و رســالت دانشــجو 
و دانشــگاه اســت کــه بیدارگــری و احیاگــری را 
پیشــه ی خــود ســازد و در عصــر غارت گــری و 
هنرمندانــه  انســانی،  ســرمایه های  چپاول گــرِی 
ــماره،  ــن ش ــد. در ای ــاع نمای ــانی دف ــات انس از حی
ــر  ــی هن ــول و مبان ــری اص ــا بازنگ ــم ب ــعی کردی س
انقالبــی، نســبت خودمــان را بــا آن بســنجیم 
ــوب،  ــت مطل ــا آن حال ــان را ت ــه ی خودم و فاصل
ــده ی  ــل دهن ــام صیق ــر ام ــه تعبی ــه ب ــری ک آن هن
ــه و  ــه و آل ــی اهلل علی ــدی صل ــاب محم ــالم ن اس
ســّلم، اســالم فقــرای دردمنــد و اســالم پابرهنــگان 
اســت و هنــری کــه کوبنــده ی ســرمایه داری مــدرن 
ــالِم  ــده ی اس ــام و نابودکنن ــون آش ــم خ و کمونیس

ــم. ــر ببینی ــت را واضح ت ــل اس ــاه و تجم رف
---------------------------------------

1. شهید سید مرتضی آوینی

زهرا همتیــــان
۹۸ مکانیک
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هنر مخــــدر
نقــل اســت زمانــی کــه 
حضــرت حجــت )عجل 
الشــریف(  فرجــه  اهلل 
ظهــور کنــد، مســاجد بســیاری را خــراب کنــد. نــه 
تنهــا اموالــی کــه خــرج هنــر و زیبایــی آن ها شــده 
ــه  ــد، بلک ــرف نمی کن ــن کار منص ــرت را از ای حض
ــت.  ــن اس ــا همی ــان دقیق ــت تخریبش ــی عل گوی
مگــر اســالم چــه انتظــاری از هنــر و هنرمنــد دارد 
کــه حتــی زمانــی کــه بــه نظــر می رســد در خدمت 
ــام  ــند ام ــور نباش ــد، آن ط ــن درآمده ان ــگاه دی پای

ــد؟  ــح می ده ــان را ترجی ــان نبودش زم
نقــل اســت بعــد از اســالم، اولیــن مســاجد عظیــم 
ــان  در دمشــق ســاخته شــد. و زیباتریــن کاخ والی
ــد  ــف گنب ــه توصی ــت ک ــه داش ــت را معاوی حکوم
ــی و ســتون های مرمــری و ســنگ فرش های  یاقوت
از مرجان هــای دریاییــش، در کتــب تاریخــی مانده. 
ــق را  ــردم دمش ــادت م ــش حس ــن کاخ و امثال ای
ــه  ــزرگان شــهر هــم ب ــی ب ــرد؛ و باق شــعله ور می ک

تبعیــت از امیرشــان، عمارت هایشــان را وســیله ای 
ــرار  ــان ق ــود و قبیله ش ــت خ ــوه ی عظم ــرای جل ب
می دادنــد. در حالــی کــه در نزدیکــی دمشــق، 
ــی و  ــای کاه گل ــا خانه ه ــود ب ــتایی ب ــیا روس قدس

ــا. ــای دری ــقف هایی از نیزاره س
ــم  ــق ک ــی دمش ــیا در نزدیک ــون قدس ــه همچ البت
نبــود. مهمانی هایــی هــم کــه رقاصه هــا هنــر خــود 
را بــرای جوانــان بــه نمایــش می گذاشــتند بســیار 
ــا  ــد ی ــود. و جوانانــی همچــون مهاجــر بــن خال ب
ســلیم ابــن هشــام کــه جوانــی خــود را در عیــش و 

ــد. ــپری نمی کردن ــازی س ــوش و حبیبه ب ن
ــد.  ــرار می گرفتن ــی ق ــخر باق ــت مایه ی تمس  دس
ایمــان  ادعــای  هــم  همــه  نشــود،  اشــتباه 
ــد و چــه بســا شــکوه و جــالل کاخ ســبز  می کردن
معاویــه را نشــانی از عظمــت ملــک اســالم دربرابــر 
ــام  ــافری از ش ــی مس ــا وقت ــتند. ام روم می دانس
بــه کوفــه می رفــت و ســراغ کاخ علــی را از مــردم 
ــد  ــرو می ش ــی روب ــد و تعجب ــا تلخن ــت، ب می گرف
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محمد طاها علینژاد
97 عمران

4 دقیقه



شتاد و سوم
شماره ه

ن 1400
جم فروردی

پن

ــل  ــه هــم خــود غاف ــا معاوی ــی و کاخ؟! ام ــه عل ک
ــه را  ــه جامع ــت ب ــِر عرضــه ی غفل ــود و هــم هن ب
خــوب می دانســت. هنــری کــه بهتریــن معمارهــا 
در کاخ هــا و مســاجد دمشــق بــه خــرج می دادنــد، 
ــران  ــزی و اســتضعاف کارگ ــود از بی چی ــه ای ب آیین
ــه  ــود ک ــری ب ــق. هن ــراف دمش ــتاییان اط و روس
مــردم را بــه خــود درگیــر می کــرد و از خــدا 
می رانــد. هنــری کــه خــرج تجمــل کاخ هــا و 
ــای  ــر رقاصه ه ــراه هن ــه هم ــد، ب ــاجد می ش مس
شــهر، آلــت دســت معاویــه بودنــد بــرای غفلــت و 
فریــب مــردم و وابســته کــردن آن هــا به خــودش. 
و در آخــر جهــل و دروغ کــه در قامــت شــعر و 
ســخنوری چنــان اخبــار کــذب را راســت و راســت را 
ــه از همه جــا بی خبرهــا  ــد ک ــوه می دادن کــذب جل
جانشــان را هــم در نتیجــه ی جهلشــان از دســت 
ــن  ــن خونی ــه پیراه ــی ک ــال زمان ــد. مث می دادن
عثمــان را بــا اشــک و زاری بــه شــامیان نشــان داد، 
ــد  ــان ســخنوری کــرد کــه همــه یقیــن کردن و چن

علــی )علیــه الســالم( قاتــل اســت.
ــه  ــوی از گوش ــر ام ــم، هن ــران ه ــروز در ته ــا ام ام
و کنــار رخ می نمایــد. در کاشــی ها و قالی هــای 
مســاجدی در پاســداران و خیابــان ولیعصــر و کجــا 
ــوص  ــه مخص ــی ک ــتخرهای زیبای ــا. در اس و کج
طبقــه ای خــاص اســت کــه از قضــا بعضــا ادعــای 
ــاردی  ــد ده میلی ــای چن ــد. در خانه ه ــن دارن تدی
ــته  ــزاری داش ــوص نمازگ ــی مخص ــاید اتاق ــه ش ک
باشــند. در تلویزیون هــا و گوشــی های موبایــل کــه 
ــد و  ــه نمی دارن ــان نگ ــرای جوان ــچ قبحــی را ب هی
هــر چیــزی را بــرای چشمانشــان عرضــه می کننــد. 
در آن موســیقی  کــه تــارش غفلــت اســت و آوازش 
شــهوت. جوانانــی کــه بی  خبــر از محرومیــت 
ــراق  ــور در ف ــتاهای کش ــهر و روس ــیه های ش حاش
یــک بــازی کامپیوتری اشــک از چشمانشــان جاری 
می شــود. بــازی طــوری در نهایــت هنرمنــدی و در 

جهــت غفلــت ســاخته شــده کــه او را ایــن گونــه 
ــر از درد  ــی بی خب مســحور خــودش کــرده. مردمان
گرســنگان و بی خانمان هــای حواشــی تهــران و 
روســتاهای ایــران و مظلومیــن یمــن و فلســطین 

و آفریقــا.
ــود؛ و  ــوی ب ــت ام ــالم، بدع ــا در اس ــن غفلت ه ای
سرمنشــأ معاصــرش آمریکاســت. پس ایــن هنرها 
امــوی و آمریکاییســت. و البتــه حاکمــی هــم که از 

ایــن غفلت  هــا اســتفاده کنــد، کاخ نشــینی کنــد و 
عمــارت بســازد، خوی امــوی دارد و آمریکاییســت. 
گرچــه از ســفارت آمریــکا بــاال رفتــه باشــد. همــان 
طــور کــه امــام عزیــز مــا گفــت: »تنهــا هنــری مورد 
قبــول قــرآن اســت کــه صیقل دهنــده اســالم نــاب 
محمــدی )صلی اهلل علیه و آله و ســلم(، اســالم ائمه 
ــد،  هــدی )علیهــم الســالم(، اســالم فقــرای دردمن
اســالم پابرهنــگان، اســالم تازیانه خــوردگاِن تاریــِخ 
تلــخ و شــرم آور محرومیت هــا باشــد. هنــری زیبــا 
ــدرن  ــرمایه داری م ــده س ــه کوبن ــت ک ــاک اس و پ
ــالم  ــده ی اس ــام، و نابودکنن ــم خون آش و کمونیس
ــازش  ــالم س ــاط، اس ــالم التق ــل، اس ــاه و تجم رف
ــک  ــی درد، و در ی ــن ب و فرومایگــی، اســالم مرفهی

کلمــه »اســالم امریکایــی« باشــد.«
ــت  ــرش اس ــورد پذی ــری م ــا هن ــتی تنه ــه راس ب
کــه از غفلــت برهانــد؛ بــرای مســتضعفین، نیــروی 
مبــارزه باشــد؛ واقعیــات را بیــان کنــد و از آرمان هــا 
بگویــد. هنــری کــه نــه بــرای خــودش جلوه گــری 

کنــد بلکــه بــه خــدا برســاند.

هنری که خرج تجمل کاخ ها و مساجد 
می شد به همراه هنر رقاصه های شهر آلت 

دست معاویه بودند برای غفلت و فریب 
مردم و وابسته کردن آن ها به خودش.

و در آخر جهل و دروغ که در قامت شعر و 
سخنوری چنان اخبار کذب را راست و راست 

را کذب جلوه می دادند که از هیچ کجا 
بیخبری جانش را هم در نتیجه ی جهلشان 

از دست می داد.
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صد: مخفف صدای درون
ــا شــروع برنامــه  ــه ای ت ــد دقیق چن
ــان  ــده، میهم ــارز مان روز دوم هنرمب
حســین  ســید  دکتــر  امــروز، 
شهرســتانی اســت. در انتظار شــروع 
برنامــه نشســته ام و عنوان هــای 
ــم  ــرور می کن ــودم م ــا خ ــروز را ب ام
»حکمــت و فلســفه هنــر انقــالب«، 
»هنــر متعهــد« .... امــا هنــر متعهد 
یعنــی چــه؟! اصــال تعهــد بــه چــه؟! 
ــتم  ــش ها هس ــن پرس ــان ای در می
کــه صــدا و تصویــر مجــری تمرکــزم 
را بهــم می زنــد. حقیقتــا جالــب 
صفحــه  از  می خواهیــم  اســت! 
ــکای روم  ــواره اس ــتری و بدق خاکس
آن  زیبایی هــای  و  هنــر  دربــاره 
صحبــت کنیــم، هنــری پویــا و دائما 
ــی  ــکای روم ــر و اس ــال تغیی در ح
کــه یــک ســال و نیــم اســت حتــی 
ــر  ــرده. اگ ــر نک ــم تغیی ــش ه رنگ
بتوانــم صــد )همــان صــدای درون( 
را قطــع کنــم صحبت هــای دکتــر را 
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــنوم ... متاس می ش
ــد  ــا صــدای بلن ــت ی قطعــی اینترن

ــود. ــدم ســوال چــه ب صــد نفهمی
  دکتــر شهرســتانی در حــال پاســخ 
اســت کــه می گویــد: »... هنــر 
و سیاســت می تواننــد بــه چنــد 
شــکل بــا یــک دیگــر رابطــه داشــته 
ــر  باشــند؛ یــک شــکل از رابطــه هن
و سیاســت )سیاســت بــه معنــا 
ایــن  کلمــه(  روزمــره  مفهــوم  و 
اســت کــه، سیاســتمدار حرفــه ای، 
ــرای  ــد ب ــتخدام کن ــد را اس هنرمن
اهــداف روزمــره خــودش کــه اســم 
ــم  ــن شــکل از رابطــه را می گذاری ای
پروپاگانــدای تبلیغــات کــه هنــر بــه 

معنــای اصیــل کلمــه ایــن جــا ظهور 
پیــدا نمی کنــد و در واقــع یــک 
جریان سیاســی یــک هدفــی دارد و 
یــک چیــز را می خواهــد بــه مــردم 
ــد  ــعی می کن ــاال س ــد و ح ــا کن الق
از مســیر خشــم، تــرس، طمــع و... 
عواطــف انســانی را تحریــک کنــد و 
ــرد...«  ــی بگی ــه سیاس ــک نتیج ی

ــت  ــه صحب ــد ب صــد شــروع می کن
کــردن و بــا خــودش می گویــد: 
»پنــاه بــر خــدا از آدمایــی کــه هنــر 
رو هــم وارد بازی هــای سیاســی 
ســعی  می کنــن.«  خودشــون 
را  صحبت هــا  ادامــه  می کنــم 
گــوش کنــم؛ » ... یــک نــوع رابطه ی 
دیگــر هنــر و سیاســت ایــن اســت 
کــه مــا بــرای دفــاع از اصالــت هنر، 
ــا سیاســت  ــاط آن را ب ــه ارتب هرگون
ــک  ــد ی ــگار هنرمن ــم. ان ــی کنی نف
فــرد تــک افتــاده و تنهایــی اســت 
کــه بــرای خــودش یــک احواالتــی 
ــائل  ــد از مس ــچ گاه نبای دارد و هی
ــد  ــری تولی ــش اث ــاری در مملکت ج
ــد...«  ــی بزن ــرش حرف ــد و در اث کن
صــد در حــال مقایســه ایــن دو 
ــا  ــر و رســانه ب ــاط هن شــکل از ارتب
نگاه هــای  هســت:»  خــودش 
افراطــی و تفریطــی! بــا مطــرح 
کــردن شــکل دوم بــه طــرز عجیبــی 
ــران  ــراج ته ــگاه های ح ــاد نمایش ی
ــی  ــد میلیون ــای چندص و فروش ه
یادتــه؟!  می افتــم.  میلیــاردی  و 
اثرهایــی که انــگار تو فضــای منزوی 
و دور از اجتمــاع به اصــالح هنرمندا 
خلــق شــده بــودن، آثــاری کــه هنــر 
ــن...«  ــرده می کن ــن و افس رو غم گی
صــد دنبــال مصداق هــای بیشــتری 
بــرای خــودش می گــردد کــه دکتــر 
هنــر  امــا   « می دهــد:  ادامــه 
اصیــل، هنــری اســت کــه در تعیین 

ــت  ــک مل ــی  ی ــت عموم سرنوش
ــع  ــد و در واق ــته باش ــور داش حض
ایــن هنــر، هنــر مانــدگار اســت. در 
طــول تاریــخ هــم همیشــه همیــن 
طــور بــوده اســت مثــال اشــعار 
ــک  ــه ی ــق ب ــا تعل ــظ  و موالن حاف

ــد. ــت دارن مل
و ایــن تعییــن سرنوشــت عمومــی 
ــد  ــی اینکــه هنربای یــک ملــت یعن
بــه سیاســت گــره بخــورد، امــا 
ــات  ــه تبلیغ ــل ب ــه تبدی ــه اینک ن
پروپاگانــدا و بیانیــه ی سیاســی بــه 
نفــع یــا علیــه یــک جریان سیاســی 
ــه  ــد ب ــط بای ــد فق ــود. هنرمن بش
ــد  ــته باش ــد داش ــز تعه ــک چی ی
وآن تعهــد ذاتــی هنــر بــه اکتشــاف 
بلنــد  صــد  اســت.«  حقیقــت 
ــال  ــوال »اص ــواب س ــد» ج می گوی
ــه چــه؟!« مشــخص شــد!  تعهــد ب
تعهــد به اکتشــاف حقیقــت، همون 
تعریــف هنــر از زبــان امــام خمینــی 
کــه می گــه »هنر در مدرســه عشــق، 
نشــان دهنــده نقــاط کــور و مبهــم 
معضــالت اجتماعــی، اقتصــادی، 

ــت.««  ــی و... اس سیاس
»...در لحظــه  ی انقــالب اســالمی 
یــک نیرویــی در جهــان ظاهــر شــد 
و همــه ی آدم هــا ایــن را احســاس 
کردنــد و مــا حتــی تشعشــع ایــن 
نیــرو را بعــد از چنــد ســال دریافــت 
می کنیــم، ولــی هنرمنــد بیشــتر 
ایــن  می توانــد  افــراد  بقیــه  از 
ــد  ــد و بع ــذب و درک کن ــرو را ج نی
ــال دهــد. شــهید  ــه دیگــران انتق ب
آوینــی دقیقــا یکــی از ایــن آدم 
از دیگــران  هاســت کــه بیــش 
نیــروی انقــالب را جــذب کــرد و آدم 
هایــی را کــه بــا ایــن نیــرو ســاخته 
شــده انــد را در روایــت فتــح نشــان 

داد.«

اصلا تعهد به چه؟ !
روایتی از برنامه روز دوم هنر مبارز با موضوع فلسفه و حکمت هنر انقالب

فاطمه شجاعی
98 مکانیک

6 دقیقه
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ــر  ــم را درگی ــه ذهن ــوالی ک ــک س ی
ــن  ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ــرده ای ک
ــه  ــر، چ ــده از هن ــه ش ــف ارائ تعری
ــه  ــد می خوانیم؟چ ــی را هنرمن کس
ــراد  ــد شــدن اف ــر هنرمن ــی ب عوامل
و تبدیــل آثــار خلــق شــده بــه آثــار 
هنــری موثــر اســت؟! آیــا هنــر فقط 
ــت را  ــان دادن حقیق ــی نش توانای
ــق  ــان حقای ــا خودم ــر م دارد؟ مگ

زمــان خویــش را نمی دانیــم؟
 »... در ظاهــر کــردن حقایــق یــک 
ــی  ــری و باطن ــروط ظاه ــری ش س
وجــود دارد. شــرط ظاهــری آن، 
ایــن اســت کــه هنرمنــد بایــد بــه 
تکنیــک هــای ژانــر هنــری خــودش 
مســلط باشــد و ســپس هنرمنــد در 
ــد از  ــک بای ــه تکنی ــلط ب ــن تس عی
ــد.  ــوردار باش ــم برخ ــری ه ذوق هن
ایــن ذوق هنــری یــک واســطه 
ــهودی  ــت ش ــن آن دریاف ــت بی اس
هــای  تکنیــک  ایــن  و  درونــی 
ظاهــری بیرونــی، امــا ممکن اســت 
هنرمنــد ذوق و تکنیــک داشــته 
ــد روزگار در  ــت ب ــی از بخ ــد ول باش
ــداد  ــه در آن رخ ــد ک ــه ای نباش زمان
ــس  ــد. پ ــورده باش ــم خ ــی رق بزرگ
حضــور در یــک لحظــه ی رخــداد و 
ــی  ــک حقیقت ــت ی ــذب و دریاف ج
ــک  ــری و تکنی ــا ذوق هن ــه آن ب ک
ــت،  ــده اس ــان ش ــل بی ــای اصی ه
ــل  ــر اصی ــه هن ــود ک ــبب می ش س

ــد. ــدا کن ــور پی ظه
از علــل مانــدگاری آثار شــهید آوینی 
ایــن اســت کــه اوال درک عمیقــی از 
انقــالب داشــت و عمیق تریــن الیــه 
هــای انقــالب را می دیــد، دومــا 

دارای ذوق هنری بود و ســوما ســوار 
ــود.«  ــری ب ــای هن ــر تکنیک ه ب

بــا  رابطــه  در  ســوالی  مجــری 
وضعیــت فعلــی هنرمــان می پرســد 
کــه »االن هنرمــان در چــه وضعیتی 
ــالب  ــر انق ــا هن ــا واقع ــت؟ آی هس
ــت  ــا موضوعی ــدان م ــرای هنرمن ب
دارد؟ یــا اصــال چیــز هــای دیگــری 

ــت؟«  ــده اس ــان ارزش ش برایش
آقــای شهرســتانی بــا اندکــی مکــث 
ــالب در  ــر انق ــد »هن ــخ می ده پاس
ــوم  ــت مظل ــع از دو جه ــن مقط ای
ــت  ــک از جه ــت؛ ی ــع شده اس واق
مخالفیــن متعصــب و دیگــری از 
جهــت موافقیــن متعصــب کــه 
بــی  بگوییــم  می توانیــم  مثــال 
ــر انقــالب  ــا بــی فکــر  هن ــر و ی هن
کــه  دارد  مخالفینــی  یکســری 
ــب  ــک تعص ــم ی ــم بگویی می توانی
انقــالب،  اســت.  خــام جاهلــی 
ــی  ــدات فرهنگ ــوراک تولی ــرای خ ب
یــک ملــت طــی صــد ســال کافــی 
اســت امــا مخالفیــن متعصــب نــه 
ــت  ــا را روای ــان این ه ــا خودش تنه
نمی کننــد بلکــه دیگــران را هــم کــه 
در ایــن مقــام اثــری تولیــد می کنند 
مــورد تحریــم قــرار می دهنــد و 
ــان متعصــب،  ــا مدافع ــن ی موافقی
ــر  ــی هن ــای متول ــاد ه ــی نه یعن
غیــر  یــا  و  مســتقیم  انقــالب، 
مســتقیم از صــدا و ســیما پــر ادعــا 
ــوزه  ــاد و ح ــا وزارت ارش ــد ت بگیری
هــای هنــری کــه طــی ســالیان اخیر 
بعــد از انقــالب دائمــا نهــادی تــر و 
بوروکراتیــک شــدند و از یــک نهــاد 
ــد و  ــد هنرمن ــه در آن بای ــری ک هن

ــد  ــته باش ــور داش ــر حض ــل هن اه
ــود  ــد وج ــی کارمن ــش از هرکس بی

دارد.« 
ــرای  ــد و ب ــاز می کن ــان ب ــد زب ص
ابــراز موافقــت و هیجــان خــود 
می گویــد.  بلنــدی  »احســنت!!« 
»...ببینیــد یــک متولــی هنــر، یــک 
ــودش  ــری خ ــی هن ــر فرهنگ مدی
ــد  ــد بدان ــد؛ بای ــر را بفهم ــد هن بای
بــا اهــل هنــر چگونــه تعامــل کنــد 
چــه جــوری مدیریــت کنــد... مــن 
ــدی  ــای بع ــل ه ــه نس ــدوارم ب امی
ــی  ــتقل مردم ــای مس ــاد ه ــه نه ک
شــکل بگیــرد چــون هــر چــه قــدر 
نهــاد هــا حکومتی تــر و کارهــا 
و  تاثیــر  طــرف  آن  از  دولتی تــر 
هســتند.  ضعیف تــر  مانــدگاری 
ــای  ــته ه ــه هس ــدوارم ب ــن امی م
ــری کــه ایجــاد شــده  فرهنگــی هن

ــت...«  اس
باتوجــه بــه اینکــه زمــان برنامــه رو 
ــر  ــری از دکت ــت مج ــان اس ــه پای ب
شهرســتانی می خواهــد کــه خالصه 
صحبت هــا  از  بنــدی  جمــع  و 
ــر  ــه ه ــه »... ب ــند ک ــته باش داش
ــای  ــه ارزش ه ــم ب ــال بی توجهی ح
ــان  ــه آن متولی ــری کار، کاری ب هن
هنــری نــدارم، خــود دوســتانی کــه 
ــالب  ــی انق ــی مردم ــران میدان مدی
هســتند نقــدی که بــه ایشــان دارم 
ــر ارزش  ــرای هن ــه ب ــت ک ــن اس ای
قائــل نیســتند می گوییــم »هنــر 
انقــالب« ولــی فقــط بــه آن انقــالب 
ــن  ــط ای ــی فق ــد ول ــه می کنن توج
ــی  ــم« کاف ــا را »بگویی ــن ه ــه ای ک
نیســت بایــد هنرمندانــه بگوییــم.«
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ــو  ــالمی«، و ت ــر اس ــد »هن می گوین
ــا  ــمت معماری ه ــت س ــاید ذهن ش
و مســجدهای رنگی رنگــِی اصفهــان 
ــر  ــد هن ــی رود. می گوین ــیراز م و ش
ــو شــاید  ــد اســالمی باشــد! و ت بای
ــر  ــه مگ ــی ک ــر می کن ــن فک ــه ای ب
هنــر، اســالمی و غیــر اســالمی دارد؟ 
یــا اینکــه قبــول می کنــی و ذهنــت 
ــر  ــب! هن ــد خ ــودش می گوی ــا خ ب

ــا کــدام اســت؟! اســالمی دقیق
رخ هــای  کــه  چیســت  هنــر 
متعــدد دارد؟ هنــر، یــک جوهــره ی 
موهبــت  یــک  یــا  درونی ســت 
ــا  ــت ی ــب اس ــر، قال ــی؟ هن بیرون
محتــوا؟ بــه راســتی هنر چیســت؟!
هنــر را شــاید بتــوان ترکیبــی از 
همــه ی ایــن بــه ظاهــر متضادهــا 
ــوان در  ــاید بت ــر را ش ــت. هن دانس
ــد  ــه بن ــد، ب تعاریــف و کلماتــی چن
نیم رخــی  کــرد.  تعریــف  و  آورد 
از هنــر را در»شــیوه ی خاصــی از 
بیــان« می تــوان مالحظــه کــرد. 
هنــر در واقــع روش خاصــی از بیــان 
یــک حقیقــت، یــک نظــرگاه، یــک 
اندیشــه یــا عاطفــه و خیــال اســت. 
حــال بــا ایــن تعریــف کلــی و اولیه، 

ــت؟! ــالمی چیس ــر اس هن
از  ســخن  می بایســت  آیــا 
بــه  اســالمی  هنــر  ویژگی هــای 
بگوییــم هنــر  و  بیاوریــم  زبــان 
اســالمی هــم از نظــر فــرم و قالــب، 
مطابــق موازیــن اسالمی ســت و 
هــم اینکــه در محتــوا و درون مایــه، 

ــد  ــی دارد و بای ــه ای متعال درون مای
ــد  ــب باش ــی مخاط ــب تعال موج
و هنــری کــه در بنــد محتــوای 
صحیــح و حــق بیایــد، هنــر اصیــل 
اســت و....؟! آیــا بایــد بــه همیــن 
ــن  ــا همی ــم؟ آی ــوارد بســنده کنی م
ــری بدانیــم  ــر متعهــد را هن کــه هن
ــی را  ــت و اخالق ــوای مثب ــه محت ک
ــن  ــد، کافی ســت؟ همی ــره کن مخاب
کــه هنــر و هنرمنــدان هجــو نگویند 
و اخــالق و حــدود را مــد نظــر 

بگیرنــد، کفایــت می کنــد؟
ــر!  ــه خی ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــالمی  ــر اس ــه »هن ــدگاه ک ــن دی ای
ــی و  ــر فرم ــود، از نظ ــت خ در غای
می شــود«  اســالمیزه  محتوایــی 
صحیــح اســت امــا آیــا اینکــه 
»فقــط«  را  هنــر  اسالمیزه شــدن 
ــم،  ــه کنی ــوا خالص ــرم و محت در ف
صحیــح اســت؟ یــا اینکــه بگوییــم 
محتــوا،  و  قالــب  بــر  عــالوه 
»هنرمنــد« نیــز می بایســت نفــس 
ــق  ــه ح ــل ب ــی و متص و روح عرفان
روشــن  و  زنــده  خویــش  در  را 
ــل  ــا را تکمی ــی م ــگاه دارد؛ ارزیاب ن

! می کنــد؟
ــگاه،  ــن ن ــد در ای ــر می رس ــه نظ ب
ــا در  ــود دارد! م ــامح وج ــی تس کم
ــک  ــر، ی ــا هن ــوع برخــورد ب ــن ن ای
رســالت منفعل و حداقلــی برای هنر 
قائــل شــده ایم. همــان ظلمــی کــه 
همیشــه در حــق دیــن و ارزش های 
ــرار  ــن، ق ــم: »دی ــی روا می داری دین
ــد  ــت کن ــوری تربی ــا را ط ــت م اس
ــای  ــا و روزه بگیره ــه نمازخوان ه ک
ــد.«  ــن ح ــیم. در همی ــی باش خوب

ــت؟  ــت اس ــه درس ــن جمل ــا ای آی
آیــا مــا وقتــی از هنــر اســالمی یــاد 
می کنیــم، می خواهیــم آدم هــای 
ــکام  ــه اح ــد ب ــالق و معتق ــا اخ ب
ــت  ــردی تربی ــعائر ف ــالمی و ش اس
ــر  ــروصدای »هن ــه ی س ــم؟ هم کنی
ــن  ــت در همی ــرار اس ــالمی« ق اس
ــی  ــا حت ــود؟ ی ــه ش ــا خالص چیزه
ــان  ــر بی ــوالی جامع ت ــوان س می ت
کــرد: مملکــت اســالمی قــرار اســت 
در همیــن  مــوارد حداقلــی خالصــه 

شــود؟
ــه   »الگــوی کشــور اســالمی هــم ب
ــن  ــه در ای ــت ک ــن نیس ــای ای معن
کشــور همــه ی مــردم فقط مشــغول 
نمــاز و روزه و دعــا و توّســالتند؛ نــه، 
ــت  ــا معنوّی ــت، این ه ــا هس این ه
اســت اّمــا در کنــار ایــن معنوّیــت، 
پیشــرفت مــاّدی هســت، رشــد 
ــت  علمــی هســت، توســعه ی عدال
فاصله هــای  کم شــدن  هســت، 
طبقاتــی هســت، برداشته شــدن 
ــرافی گری  ــای اش ــا و قّله ه نمونه ه
جامعــه ی  خصوصّیــت  هســت؛ 

ــت.«1  ــا اس ــالمی این ه اس
ــه  ــا ب ــد م ــگاه، دی ــوع ن ــن ن ــا ای ب
جایــگاه هنــر در اســالم و نــوع 
ــوع  ــن موض ــا ای ــا ب ــه ی م مواجه
بســیار متفــاوت می شــود! مــا هنــر 
ــردن  ــن دار ک ــرای دی ــط ب ــه فق را ن
ــی و  ــن حداقل ــاد دی ــردم و ایج م
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــردی، بلک ف
جامعــه ی  و  اســالمی«  »تمــدن 
اســالمی بــه معنــای تمــام و کمــال 
جــدال  در  و  می بینیــم  خــودش 

تمدن هــا بــه آن نیــاز داریــم.

هنر اسلامی قرار استهنر اسلامی قرار است
 ما را به حداقل ها هدایت کند؟! ما را به حداقل ها هدایت کند؟!

در باب تفسیر و زاویه ی دید ما به هنر اسالمیدر باب تفسیر و زاویه ی دید ما به هنر اسالمی

مریم محمــــــدی
98 مواد و متالوژی

4 دقیقه
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ــی،  ــر پیام ــه ه ــه ام ک ــا گفت »باره
ــر  ــی، ه ــر انقالب ــی، ه ــر دعوت ه
تمدنــی و هــر فرهنگــی تــا در 
قالــب هنــر ریختــه نشــود؛ شــانس 
نفــوذ و گســترش نــدارد و مانــدگار 

ــود.«2 ــد ب نخواه
مــراد از بیــان چنیــن مــواردی 
ــت  ــن اس ــت، ای ــن یادداش در ای
ــط در  ــر را فق ــگاه هن ــا جای ــه م ک
رعایــت حــدود شــرعی در فــرم 
ــر«  ــت هن ــم! »جه ــوا نبینی و محت
ــه  ــت ک ــیار مهمی س ــه ی بس مقول
ــز  ــوا نی ــرم و محت گرچــه شــامل ف
محــدود  بــدان  امــا  می شــود؛ 
ــر  ــی از هن ــا وقت ــت و عمدت نیس
اســالمی صحبــت می کنیــم، جهت 

هنــر را در نظــر نمی گیریــم...
ــور  ــه ط ــالمی، ب ــر اس ــوم هن مفه
هنــر  جهت گیــری  بــه  خــاص 
اختصــاص دارد. آیــا هنــر، در تالش 
بــرای گســترش و نفــوذ و ماندگارِی 
ــا  ــت؟ آی ــدن اسالمی س ــاِم تم پی
دیــد هنرمنــدان مــا بــه هنــر 
و ابزارهــای هنــری، یــک دیــد 
اینکــه  تمدنی ســت؟ و خالصــه 
»هنــر و هنرمنــد، در حــال بردگــی 

ــد؟« ــاب ان ــدام ارب ــرای ک ب
ــار  ــر را این ب ــد هن ــاید الزم باش ش
ــی، بلکــه  ــه در ارزش هــای حداقل ن
در آیینــه ی تمــدن اســالمی ترجمــه 
کنیــم و شــاهدش باشــیم و برایش 
ــازیم.  ــی بس ــوی عین ــه و الگ نظری
همــان چیــزی کــه آوینــی را از 
ــان  ــرد؛ آن زم ــز ک ــایرین متمای س
کــه بــه دنبــال نشــان دادن نقــش 
ــا  ــزاع تمدن ه ــانه در ن ــر و رس هن
بــود و مــا بــه ایــن فکــر بودیــم که 

ــر اســالمی یعنــی چــه... هن
-----------------------

1( بیانــات در دیــدار اقشــار مختلــف مــردم 
۹5/5/11

ــره ی  ــومین کنگ ــای س ــا اعض ــو ب 2( گفتگ
ــور  ــر کش ــجویان سراس ــعر و ادب دانش ش

1365/۹/27
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ــی  ــژه هنرهای ــه وی ــر، ب  هن
کــه بــروز رســانه ای دارنــد، چقــدر 
اهــداف  پیش بــرد  در  می تواننــد 
اســتراتژیک  نقــش  ملــت  یــک 
داشــته باشــند؟ اصــالً هنــر بــرای 
پیش برنده بــودِن  و  راهبردی بــودن 
ــیل دارد؟ ــت، پتانس ــک مل ــداف ی اه

بحثــی کــه عنوانــش را مطــرح کردیــد، 
ــه نظــرم از  ــی اســت و ب بحــث مفصل
ــی  ــای فرهنگ ــروز فض ــای ام اولویت ه
و رســانه ای کشــور اســت. ایــن روزهــا 
هــم ســالگرد شــهادت ســید شــهیداِن 
اهــل قلــم، ســیدمرتضی آوینی اســت. 
ــای آن  ــن ویژگی ه ــی از اصلی تری و یک
شــهید هــم دغدغــه ای بــود که نســبت 
بــه روایــت فتوحــات انقــالب اســالمی 
داشــت. کــه در یــک مقطــع کــه دفــاع 
ــن  ــی ای ــدار اصل ــود او علم ــدس ب مق
روایــت شــد و ثمــرات و بــرکات کار 
ممتــاز و عظیمــی کــه او انجــام داد تــا 
ــا  ــه ی م ــه جامع ــروز دارد ب ــن ام همی

می رســد.
اجــازه بدهیــد بحــث را از یــک مقــدار 
عقب تــر شــروع کنیــم و راجــع بــه 

ماهیــِت خــود انقــالب اســالمی تأملی 
کنیــم بعــد بــه امــروز برســیم. جامعه ی 
ــه چهار  ــال، س ــد س ــر از ص ــا در کمت م
تــا جنبــش بــزرگ و انقــالب اجتماعــی 
ــوی  ــال تکاپ ــد س ــرد. ص ــه ک را تجرب
ــالمی  ــالب اس ــه انق ــره ب ــت باألخ مل
ــرایطی  ــالمی در ش ــالب اس ــید. انق رس
ــان  ــه حرف هایش ــه بقی ــد ک ــروز ش پی
را زده بودنــد؛ یعنــی کســانی کــه ادعــا 
می کردنــد کــه بــرای حرکــت ایــران بــه 
ســمت آینــده ی درخشــان و پیشــرفت 
در جهــان معاصــر حــرف جــدی بــرای 
فرصــت  ســال ها  دارنــد،  گفتــن 
خودشــان  ادعاهــای  کــه  داشــتند 
ــم  ــی ه ــام جهان ــد. نظ ــات کنن را اثب
ــرد.  ــک می ک ــا کم ــه آن ه ــش ب کم وبی
ــم از  ــی ه ــن الملل ــتیبانی های بی پش
ــع  ــن مان ــد و کوچک تری ــا می ش آن ه
خارجــی یــا از بیرون بــرای آن پارادایمی 
کــه دنبــال می کردنــد نداشــتند. خــب 
از همــان اواســط دوره ی قاجــار کــه 
اندیشــه ی پیشــرفت در ایــران مطــرح 
شــد و جریــان روشــن فکری کم کــم 
شــکل گرفــت و بعــد کم کــم در بدنــه ی 
حکومــت، پشــتیبانان و حامیانــی پیدا 

کــرد تــا برســد بــه دوره ی دیکتاتــوری 
آن  از  بعــد  و  رضاخانــی  مدرنیســم 
محمدرضاشــاه، این هــا منابــع ایــران و 
حکومــت مطلقــه ی کاملــی را در ایــران 

ــار داشــتند. در اختی
روشــنفکری  پــدر  قــرن،  اوایــل  در 
ــی زاده،  ــن تق ــای سیدحس ــی، آق ایران
ــهر  ــه ی ایران ش ــه ای در مجل ــک مقال ی
نوشــت و در آنجــا اعــالم کــرد کــه مــا 
بایــد در مســیر پیشــرفت ایــران، از فرق 
ســر تــا ناخــن پــا، همگــی فرنگی مــآب 
بشــویم. ایــن محصــول تفکــر غربزده ی 
ایرانــی اســت. جملــه  روشــنفکری 
مشــهور دیگــری وجــود دارد از یکــی از 
رجــال حکومــت پهلــوی بــه نــام آقــای 
ارتشــبد یــا ســپهبد رزم آرا کــه ایشــان 
در مجلــس شــورای ملــی گفــت )و 
ایــن ســخنرانی اش مشــهور اســت( کــه 
ــگ  ــک لولهن ــد ی ــا نمی توانن »ایرانی ه

ــازند.« ــه( بس )آفتاب
دارم  جهــت  چــه  از  را  این هــا 
می گویــم؟ بــرای اینکــه گاهــی اوقــات 
جمهــوری  کــه  می شــود  فرامــوش 
اســالمی چــه منظومــه ی معرفتــی 
آرمانــی را بــا خــودش آورده اســت و در 

مازوخیسم فرهنگی!
گفتگو با وحید جلیلی در باب اهداف رسانه و سینما 

به مناسبت سالگرد شهادت شهید آوینی

در دنیــای امــروز، نقــش هنــر در پیــش بــردن اهــداف یــک ملــت چیســت؟ نقــش جنــگ نــرم در وضعیــت ســینمای امــروز 
بــه چــه صــورت اســت؟ آیــا ســینما، وظیفــه ی خــود را در قبــال دانشــمندان و نخبــگان کشــور بــه درســتی انجــام داده اســت؟ 
بــرای یافتــن پاســخی بــه ایــن ســواالت بــه گفتگــو بــا یکــی از فعالیــن فرهنگــی پرداختیــم. مصاحبــه میــدان انقــالب بــا وحید 

جلیلــی را دنبــال کنیــد.
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شتاد و سوم
شماره ه

ن 1400
جم فروردی

پن

ــر چــه وضعیــت منحطــی ظهــور  براب
ــت.  ــرده اس ک

ــخت کاری را  ــگ س ــه در جن ــاال ک ح
نمی تواننــد از پیــش ببرنــد... قاعدتــًا 
ــد.  ــرم رو بیاورن ــگ ن ــه جن ــد ب بای

جنــگ نــرم یعنــی چــه؟ جنــگ نرم 
یعنــی اینکــه این هــا آزمودنــد 

و فهمیدنــد کــه ملــت ایــران را 
شکســت  نمی توانــد  هیچ کــس 

بدهــد، جــز ملــت ایــران. ملــت 
ــت  ــرده، بدس ــه را اراده ک ــران هرچ ای
کاری  بایــد  بنابرایــن  اســت؛  آورده 
کنیــم کــه اراده نکنــد. باید در دســتگاه 
محاســباتی اش نفــوذ کنیــم. بایــد بــا 
ــک  ــا ی ــی، ب ــری ویروس های ــک س ی
نرم افــزاری  بدافزارهایــی،  ســری 
کــه توانســته این همــه پیــروزی و 
ــه  ــور ب ــن کش ــرای ای ــتاورد را ب دس
ارمغــان بیــاورد، آن نرم افــزار را مختــل 
کنیــم. شــبانه روز تــالش می کننــد 
کــه  راهــی  بــرای مخدوش کــردن 
ــده اســت در  ــروز آم ــه ام ــا ب ــت ت مل
ابعــاد مختلــف. »پیشــرفت« کــه مــا 
می گوییــم، صرفــًا از جهــت مثــالً 
ــا  ــک و این ه ــتاورد های تکنولوژی دس
نیســت؛ اصــل پیشــرفت، پیشــرفتی 
اســت کــه از لحــاظ جامعه شــناختی و 
از لحــاظ تغییــرات و تحــوالت تاریخی 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــران اتف در ای

 در دنیــای امــروز هنــر چقدر 
ــک  ــداف ی ــرد اه ــد در پیش ب می توان

ــت تأثیرگذار باشــد؟ مل
ــات فضــای  ــه واقعی ــم ب ــر بخواهی اگ
کشــور رجــوع کنیــم، مــن می خواهــم 
شــما را بــه شــکافی کــه بیــن حــوزه ی 
ــای  ــوزه ی واقعیت ه ــا ح ــانه ای ب رس
ــه  ــود دارد ]متوج ــور وج ــی کش عموم
کنــم.[ از یــک طــرف شــما یــک فضای 
رســانه ای گســترده ای داری. شــما فقط 
ــی،  ــی را حســاب کن ــر رســانه ی مل اگ
حــدود ۶۰تــا شــبکه ی تلویزیونــی مــا 
ــد  ــبانه روز دارن ــا ش ــه این ه ــم. ک داری
ــارش  ــد. در کن ــوا می کنن ــد محت تولی
رادیویــی  مثــالً  شــبکه های  کلــی 
ــرا.  ــرف ماج ــک ط ــن ی ــم.[ ای ]داری
ــازی در  ــای مج ــر[ فض ــوی دیگ ]از س

ده ســال گذشــته شــاید ظرفیــت 

مصرف 
محتوا را 

صدبرابــر کــرده اســت. یعنــی از لحــاظ 
ــم.  ــم نداری ــانه ای ک ــای رس ظرفیت ه
ســالی صدتــا فیلــم ســینمایی دارد در 
ــی  ــود. در بعض ــاخته می ش ــران س ای
ایــن  و  از صدتــا.  بیــش  ســال ها 
ــت؛  ــازی اس ــت ممت ــت، ظریف ظرفی
مــا  اســت.  کم نظیــری  ظرفیــت 
ظرفیــت تولیــد ســینمایی مان از اکثــر 

ــت. ــر اس ــی باالت ــورهای اروپای کش
ــواره  ــه ماه ــا ن ــش م ــال پی بیست س
ــه  ــم و ن ــرده بودی ــاب ک ــه فضــا پرت ب
اول  نانوتکنولــوژی جــزو ۵تــای  در 
ــوژی  ــه در بیوتکنول ــم و ن ــان بودی جه
جــزو  شــاخه هایش(  بعضــی  )در 
بودیــم،  جهــان  اول  ســه چهارتای 
جــزو  موشــکی  صنایــع  در  نــه  و 
بودیــم،  جهــان  برتــر  قدرت هــای 
حوزه هــای  از  برخــی  در  نــه  و 
ــا  ــه ی این ه ــا[ هم ــروز ]ام ــر. ام دیگ
ــی  ــه بازتاب ــا چ ــی این ه ــتیم؛ ول هس
داشــته  مــا  رســانه ای  در حــوزه ی 
اســت؟ در طــول 2۰ســال گذشــته، 
قاچاقچی هــا، عرق خورهــا، دزدهــا، 
ــان  ــهم خودش ــدام س ــر ک ــا ه این ه
و  داشــته اند  ایــران  در ســینمای  را 
ده هــا فیلــم ســاخته  شــده اســت بــا 
ــی  ــا و زندگ ــای این ه ــوع کاره موض
ــه  ــم ب ــی[ شــما یــک فری این هــا. ]ول
مــن نشــان دهیــد از یــک دانشــمند 
ــران در  ــینمای ای ــاب س ــی در ق ایران
ــال  ــته. در بیست س ــال گذش بیست س
گذشــته حتــی یــک دانشــمند ایرانــی 
اجــازه ی حضــور در حتــی یــک قــاب 
ــت. ــته اس ــران نداش ــینمای ای در س

 االن مجیــد شــهریاری را جامعــه ی 

ــم  ــا مری ــی بیشــتر می شناســد ی ایران
میرزاخانــی را؟ رحمــة اهلل علیهمــا، خدا 
ــای  ــردو چهره ه ــرزد، ه ــردو را بیام ه
خــدوم، بــا اســتعداد، فــالن... ولــی 
ــه چــرا  ــد ک ــد ســؤال کن یکــی نبای
ــر  ــد شــهریاری، اگ در مــورد مجی
االن بــه ۴میلیــون دانشــجوی 
چنــد  کنــی،  مراجعــه  ایرانــی 
نفرشــان عکــس و اســم شــهریاری 
ــدازه ی  ــه ان ــد و ب ــق می دهن را تطبی
ــه  ــع ب ــات راج ــراف اطالع ــک پاراگ ی
ــازده  ــس از[ ده ی ــد ]پ ــهریاری دارن ش
ســال از شــهادتش؟ آیــا اجــازه داریــم 
ــن آدم را  ــیم؟ ای ــؤال را بپرس ــن س ای
چــرا جامعــه ی ایرانــی نباید بشناســد؟ 
چــرا بایــد بایکــوت بشــود؟ چــرا نباید 
روایــت بشــود؟ و این فقط متأســفانه 
ــالب  ــانه های ضدانق ــه رس ــدود ب مح
و ســلطنتی یــا نمی دانــم... حتــی 
رســانه ی ملــی و این هــا نیســت؛ 
هــم  دانشــجویی  جنبــش  حتــی 

ــت. ــن اس همی
ــن آن  ــه م ــت ک ــزی اس ــن آن چی ای
ــم.  ــر می کن ــم« تعبی ــه »مازوخیس را ب
از  کــه  فراگیــر  مازوخیســم  یــک 
را  ســلطنت طلب  تــا  حزب اللهــی 
دربــر گرفتــه اســت. زورشــان می آیــد، 
کــه  می داننــد  شأنشــان  خــالف 
خــدای نکــرده بخواهنــد چنــد کلمــه 
ــوری  ــتاورد های جمه ــه دس ــع ب راج
اســالمی، پیشــرفت های نظــام حــرف 
بزننــد و قهرمان هایــش. چــرا؟ چــون 
تحــت تأثیــر آن فضــای روانــی ای 
در  دشــمنان  کــه  گرفته ایــم  قــرار 
ــه کار  ــر چ ــد. هن ــل کرده ان ــا تحمی م
می توانــد  هنــر  کنــد؟  می توانــد 
حداقــل بازنمایــی کنــد: این همــه 
ــه  ــکل گرفت ــه ش ــی ک ــات بزرگ اتفاق
قهرمان هایــی  این همــه  اســت، 
ــور،  ــینمای سانس ــم... س ــا داری ــه م ک
ســینمایی کــه چهارصدهــزار والدیــن 
ــک  ــتان ی ــدازه ی انگش ــه ان ــهدا ب ش
]را[  دســت اجــازه ی حضــور در آن 
و  دانشــمند  ده هاهــزار  ندارنــد... 
متخصــص، اســتاد دانشــگاه ایرانــی، 
پژوهشــگر ايرانــی کــه همیــن االنــی 
ــا همدیگــر  ــم ب کــه مــن و شــما داری
صحبــت می کنیــم، دارنــد تــالش 
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را  مملکــت  می کننــد،  کار  می کننــد، 
چهارهــزار  می برنــد،  پیــش  دارنــد 
بــه  ایرانــی  دانش بنیــان  شــرکت 
انــدازه ی یــک قــاب اجــازه ی حضــور در 
ســینمای ایــران را ندارنــد. بــه انــدازه ی 

ــاب... ــک ق ی
ــى  ــوَن ِإَل ــٌة َيْدُع ــْم أُمَّ نُك ــن مِّ » َوْلَتُك
ــْوَن  ــُروِف َوَيْنَه ــُروَن ِباْلَمْع ــِر َوَيأُْم اْلَخْي
ــه  ــد ک ــما می گویی ــِر«، ش ــِن اْلُمنَك َع
»هنــر و رســانه چــه کار می تواننــد 
کننــد؟« قــرآن وظیفــه را مشــخص 
ــد شــما موقعــی  ــرده اســت؛ می گوی ک
بــه جامعــه ی تــراز خواهیــد رســید، بــه 
یــک امــت مطلوبــی تبدیــل خواهیــد 
ــر  ــی الخی ــون إل ــه در آن یدع ــد، ک ش
ــوان  ــی فراخ ــد؛ یعن ــته باش رواج داش
بــه قله هــا وجــود داشــته باشــد؛ 
برجسته ســازی  الگوهایــت  یعنــی 
بــه رخ کشــیده بشــوند.  بشــوند، 
ــوند...  ــده بش ــک دی ــای درجه ی آدم ه
ــان  ــد. جری ــان دهی ــا را نش بهترین ه
دعــوت کــه یکــی از ابزارهایــش رســانه 
را نشــان  بهترین هــا  بایــد  اســت، 
بدهــد نــه اینکــه پیــک آنتــن شــما در 
اختیــار کســانی باشــد کــه شــش ماه در 
ســال مثــالً در غــرب زندگــی می کننــد، 
شــش مــاه دیگــرش را می آینــد ایــران 
ــد  ــاز برون ــا ب ــد ت ــول در بیاورن ــالً پ مث
آنجــا خــرج کننــد. یعنــی فراخــوان بــه 

ــت... ــمت آن هاس س

ــما  ــی ش ــای جلیل ــب آق  خ
ابتــدا بــه ســاکن صحبتــی در ایــن 
ســینمای  در  )ســیاه نمایی  مــورد 
ایــن  ایــران( داریــد؟ چــون اصــالً 
ــا  مســئله کــه مــا ســیاه نمایی داریــم ی
ــیاه نمایی  ــن س ــه ای ــا اینک ــم، ی نداری
ــون  ــت[؛ چ ــرح اس ــه ]مط ــا ن ــت ی اس
خیلی هــا هســتند کــه می گوینــد ایــن 
ســیاه نمایی نیســت؛ مــن واقعیــت 
جامعــه را بــه تصویــر می کشــم یــا دارم 

انتقــاد می کنــم.
ــت؟  ــه چیس ــد[ نکت ــد، ]می دانی ببینی
ــاد  ــم انتق ــه می خواهی ــی ک ــا وقت م
ــه مثــالً کارهایــی کــه  کنیــم نســبت ب
از نــگاه مــا بــد اســت و اتفــاق افتــاده، 
ــرا  ــم »چ ــم. می گویی ــراض می کنی اعت
را  صحنه هایــی  چنیــن  مثــالً  آقــا 
نشــان می دهیــد؟« و فــالن. مــن 
ــد  ــره ی نق ــه؛ دای ــم ن می خواهــم بگوی
ــتر از  ــا بیش ــد. م ــیع تر دی ــد وس را بای
آنکــه بخواهیــم بــه ایــن کارهــای بــِد 
ــه  ــد ب ــم، بای ــراض کنی انجام شــده اعت
ــراض  کارهــای خــوِب انجام نشــده اعت
کنیــم. اتفاقــًا یکــی از مشــکالت جریان 
نقــد این اســت کــه بــه کارهــای خوب 
روی زمین مانــده اعتراضــی نــدارد. مــن 
ــا را  ــالً این ه ــذار اص ــه؛ بگ ــم ن می گوی
ــه  ــی ک ــن فیلم های هــم بســازند، همی
شــما نشــان دادیــد )منظــور فیلم هــای 
بگذاریــد  اســت(  ســیاه نمایی  دارای 
بســازند؛ اشــکالی ندارد؛ مــا اعتراضمان 

بــه ایــن اســت کــه چــرا صدهــا فیلــم 
ــی  ــر ســاخته نمی شــود؟ مثال های دیگ
ــد...[  ــه کنی ــردم ]را توج ــرض ک ــه ع ک
ــی  ــمند ایران ــک دانش ــم[ ی ــرا ]فیل چ
شــرکت  یــک  نمی شــود؟  ســاخته 
به شــدت  کــه  ایرانــی  دانش بنیــان 
بســیاری از ماجراهــای این هــا هــم 
دراماتیــک اســت و جــذاب اســت، چرا 

این هــا ســاخته نمی شــود؟

 آن ســاختار موفقــی کــه 
ــا  ــه ارزش ه ــد ب ــه پایبن ــدی ک از هنرمن
ــا  ــد چیســت؟ ت اســت حمایــت می کن
ــوی  ــم؟ گام روبه جل ــه کار کرده ای االن چ
مــا ]در ایــن حــوزه[ چیســت؟  و ســؤال 
ــه کار  ــر چ ــور های دیگ ــه کش ــر اینک دیگ
را  شــرایطی  چنیــن  کــه  می کننــد 

ــد؟ ندارن
ــا  ــد. م ــار می کنن ــی رفت ــا طبیع آن ه
وضعیتمــان غیرطبیعــی اســت. جنــگ 
نــرم وضعیــت مــا را غیرطبیعــی کــرده. 
یعنــی چــه؟ یعنــی شــما به یک شــکل 
ــیاهی ها،  ــی س ــه ای از بازنمای بیمارگون
بحران هــا،  آســیب ها،  تباهی هــا، 
نی ها  ما بســا نا ، ی ها ر هنجا نا
بازنمایــی  از  ولــی  می بــری  لــذت 
پیروزی هــا،  زیبایی ها،پیشــرفت ها، 
منزجــری  قهرمان هــا  دســتاورد ها، 
ــه آن هــا  و هیــچ دغدغــه ای نســبت ب
نــداری. مــا دچــار یــک وضعیــت 
در  امــروز  هســتیم  روان شــناختی 
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ــی. ــه ی ایران جامع

ــا راه  ــدادی را اینج ــا روی  م
انداخته ایــم بــه نــام ژانــر گفتگــو 
بــرای ســینما. و در ایــن رویــداد، یکــی 
ــن  ــم ای ــه کرده ای ــی ک ــای مهم از کاره
ــار را  ــم عم ــنواره ی فیل ــه جش ــود ک ب
شــرکت کردیــم و ده شــب متوالــی، ده 
اثــر برگزیــده ی ایــن جشــنواره را اکــران 
کردیــم. کــه خیلــی هــم اســتقبال شــد 
ــا  ــود. م ــب ب ــم عجی ــا ه ــرای م و ب
کامــالً درک کردیــم کــه ایــن جشــنواره 
ــذاری اش  ــت، هدف گ ــش چیس هدف
ــت؟  ــال چیس ــالً دنب ــت، و اص چیس
ــت  ــت، روای ــد اس ــت امی ــال روای دنب
ســینما،  ایــن  اســت.  پیشــرفت 
ســینمای ملــی اســت. امــا یــک 
ــرای  ــه ب ــه همیش ــت ک ــزی هس چی
مــا مبهــم اســت دربــاره ی جشــنواره ی 
ــؤال  ــا س ــرای م ــر: ب ــم فج ــی فیل مل
اســت که اصــالً هــدف ایــن جشــنواره 
چیســت؟ بــرای چــه وجــود دارد؟ چــه 

دارد؟ سیاســت گذاریی 
ایــن را گفتیــد، اتفاقًا دیشــب داشــتم 
را  شــهیدآوینی  »آیینه ی جــادوی« 
نــگاه می کــردم. یــک جملــه از ایشــان 
راجــع بــه جشــنواره ی فجــر بخوانــم: 
ــارزه بایــد منظــر غایــی  »ســینمای مب
ــم  ــنواره ی فیل ــی جش ــود نهای و مقص
فجــر و دســت اندرکاران محتــرم امــور 
ــت  ــر ام ــد. اگ ــور باش ــینمایی کش س
مســلمان ایــران هویــت عقیدتــی 
ــت،  ــه اس ــارزه یافت ــش را در مب خوي
ــت  ــد هوی ــز بای ــران نی ــینمای ای س
ســینمای  در  را  خويــش  مســتقل 
مبــارزه پیــدا کنــد.« عــرض مــن 
ــه  ــد ک ــما می فرمایی ــت: ش ــن اس ای
نمی دانــم ده شــب مثــالً مــا ده تــا فیلم 
ــان  ــم نش ــار را آمدی ــنواره ی عم جش
ــما در  ــل ش ــروه مث ــد گ ــم. چن دادی
کشــور وجود دارد؟ بســیج دانشجویی 
فقط ۳۰۰۰تــا پایگاه دارد. چندتایشــان 
ایــن کار را کردنــد؟ نــه راجــع بــه 
ــه چیزهــای  جشــنواره عمــار، راجــع ب
ــن  ــا، )م ــا ۵ت ــا، از ۳۰۰۰ ت ــر، ۵ت دیگ
ــی  ــد؛ ول ــدارم( نکردن ــع ن ــتر توق بیش
ــه  ــد علی ــد بيایی ــا بگویی ــه همان ه ب
جشــنواره ی فجــر بیانیــه بدهیــد، ۳۰۰ 

تــا پایــگاه بیانیــه خواهنــد داد؛ یعنــی 
فعال تریــم  نهی ازمنکــر  حــوزه ی  در 
امربه معــروف  امربه معــروف.  تــا 
ــر،  ــب مهجورت ــه مرات ــا ب ــور م در کش
مغفول تــر  متروک تــر،  مظلوم تــر، 
از نهی ازمنکــر اســت. آقــا اگــر مــا 
بــه قــرآن معتقدیــم، بــه اســالم 
ــرآن بارهــا و بارهــا و  ــم، در ق معتقدی
نهی ازمنکــر  و  امربه معــروف  بارهــا 
بــه کار بــرده شــده اســت، حتــی 
ــوا  ــت وانه ــه اس ــم نگفت ــار ه یک ب
عــن المنکــر وامــروا بالمعــروف؛ ]بلکــه[ 
ــت  ــبوق اس ــر مس ــه نهی ازمنک همیش
ــروف  ــروف؛ اول امر به مع ــه امربه مع ب
اســت بعــد نهی ازمنکــر. چــرا؟ چــون 
ــر  ــان قوی ت شــما هرچــه امربه معروفت

نهی ازمنکــر  در  دســتتان  باشــد، 
ــر امــروز  ــر خواهــد شــد. اگ قدرتمند ت
شــده ایم،  ضعیــف  نهی ازمنکــر  در 
در  کــه  اســت  خاطــر  ایــن  بــه 

امربه معــروف کــم آورده ایــم...

دهــه  چنــد  اینکــه  بــا   
از انقــالب گذشــته اســت، عــده اي 
معتقدنــد کــه ســینمای اســالمی اصــال 
وجــود نــدارد و امکان پذیــر نیســت... 
ــا  ــد م ــه می گوین ــرادی ک ــی از اف بعض
ــی  ــم، وقت ــق آســید مرتضــی بودی رفی
ــوند؛  ــوت می ش ــو دع ــوان مدع ــه عن ب
اینطــور  می گوینــد ســید مرتضــی 
گفــت، فــالن گفــت و... و در انتهــا 
ــم  ــی ه ــید مرتض ــود س ــد خ می گوین
ــالمی  ــینمای اس ــه س ــود ک ــد ب معتق
اصــال ممکــن نیســت. این یــک ابهام و 
شــبهه اســت بــرای کســانی کــه )آثار( 
ــد.  ــه نکرده ان ــت مطالع ــی را درس آوین
نظر شــما چیســت؟ ســینمای اســالمی 
از منظــر شــهید آوینــی چطــور اســت؟

یــک مشــکل غلبــه ی حاشــیه بــر 
یعنــی مثــال شــما  اســت،  متــن 
ــی را  ــهید آوین ــر ش ــد نظ می خواهی
ــو  ــا ت ــد، می آییــد می گوییــد بی بدانی
بگــو. شــهید آوینــی زنــده اســت، این 
هــم کتابــش، بــرو بخــوان تــا ببینــی. 
آقــا در ایــن ســینما آژانس شیشــه ای 
ســاخته شــده یــا نشــده اســت، لیلــی 
بــا من اســت ســاخته شــده یا نشــده 
ــفی  ــر فلس ــا از نظ ــو بی ــاال ت و... ح
آژانــس  نمی شــود  کــن  اثبــات 
ــاخته  ــوب س ــاخت، خ ــه ای س شیش
ــی؟...  ــه می گوی ــو چ ــت ت ــده اس ش
مهــم تریــن دلیــل بــرای امــکان شــیء 
وقــوع شــیء اســت، آقــا واقــع شــده 
ــاره ی  ــی درب ــک فیلم ــر ی ــت... اگ اس

کاســه  کنــار خیابــان  کــه  کســی 
بشــقاب می فروشــد ســاختی کــه 
طــی آن  ایــن فــرد رئیــس جمهــوری 
ــذاب  ــن ج ــا ای ــد آی ــور ش ــک کش ی
ــی  ــهید رجای ــت؟ ش ــا نیس ــت ی اس
رحمــت اهلل علیــه. جــای دیگــری هــم 
ــود  ــه ی ن ــا برنام ــان ب ــه ام همزم گفت
یــک برنامــه ی دیگــر کــه از نــود هــم 
ــد  ــل ش ــود تعطی ــر ب ــب ت ــر مخاط پ
ــورت  ــورد آن ص ــی در م ــی اعتراض ول
ــل(. ده  ــاه عس ــه ی م ــت) برنام نگرف
هــا میلیــون مخاطــب داشــت. حتــی 
یــک توییــت در اعتــراض بــه ایــن زده 
ــجویی  ــیج دانش ــک بس ــود. ی نمی ش
بــه  اصــال  نمی کنــد.  اعتــراض 
فکرشــان خطــور نمی کنــد کــه آقــا مــا 
وظیفــه داریــم از کارهــای خــوب هــم 
ــا  ــادی م ــای انتق ــت کنیم...فض حمای
مریــض اســت. ایــن فضــای مریــض 
نمی توانــد رســانه را کــه هیچــی، 
ــد.  ــالح کن ــد اص ــی را نمی توان هیچ
ــد می شــود  ــه تولی ــی ک کارهــای خوب

ما بیشتر از آنکه بخواهیم به این کارهای بد انجام 
شده اعتراض کنیم باید به کارهای خوب انجام 

نشده اعتراض کنیم. اتفاقا یکی از مشکلات جریان 
نقد این است که به کارهای خوب روی زمین مانده 

10اعتراضی ندارد.
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را بازنشــر کنیــم. بخــل، اصــال دوســت 
نداریــم) بازنشــر کنیــم(. امــروز مــا کار 
ــفانه  ــی متاس ــم، ول ــم نداری ــوب ک خ
بــه خاطــر بخلــی کــه داریــم، حمایــت 
ــر  ــیما اگ ــن صداو س ــم... همی نمی کنی
چیدمانــش عــوض شــود، اگــر ضریبــی 
می شــود،  داده  برنامه هــا  بــه  کــه 
متفــاوت شــود همیــن صداوســیما 
ــا همیــن مقــدار  ــا همیــن نیروهــا ب ب
بودجــه می توانــد چنــد برابــر بــه 
ــی  ــی وقت ــد ول ــت کن ــالب خدم انق
مهندســی ذهــن شــما، نظــام ارزشــی 
ــران صداوســیما منفعــل اســت و  مدی
ــم آورده، در  ــا ک ــرب زده ه ــر غ در براب
واقــع غــرب زده زده اســت... ایــن دیگــر 

ــت. ــه اس فاجع

 خــب آقــای جلیلــی تقریبــا 
بــه پایــان مصاحبــه رســیدیم، اگــر 
ســخن پایانــی داریــد در خدمتیــم و اگر 
ــان  ــاب خودت ــاره ی کت ــی درب توضیح
کــه جدیــدا تأليــف شــده اســت داریــد 
کــه  می شــویم)  خوشــحال  خیلــی 

ــد(. بگویی
ــن  ــت، ای ــده اس ــف نش ــدا تألی جدی
مقاله هــای ده پانــزده ســال گذشــته ی 
مــن بــوده اســت در حــوزه ســینما کــه 
ــع  دوســتان زحمــت کشــیده اند و جم
کردنــد؛ هفــت هشــت ده تــا گفتــار و 

ــه  ــت ک ــتار اس نوش
ــوان "عبور  تحــت عن
از ســینمای سانسور" 
یــک  قالــب  در 
کتــاب منتشــر شــده 
ــش  ــت... خواه اس
مــن از شــماها ایــن 
اســت کــه موقعیــت 
در  کــه  تاریخــی 
را  داریــم  قــرار  آن 
بفهمیــد... شــما هم 
کاری کنیــد، رســالتی 
ــان قائل  ــرای خودت ب
شــوید، هر چقــدر از 
حرف هــای مــن را 
کــه قبــول داریــد، 
مســئولیتی  یــک 
بــه روی دوش شــما 
بیــاورد... شــما یــک 
برندیــد، اگــر بیانیــه 
ــه،  ــد، محترمان ــه کنی ــد، مطالب بدهی
مؤدبانــه، منطقــی بــا رعایــت همــه ی 
ــک  ــد. ی ــی، می افت ــک اتفاق اصــول، ی
رصــد درســتی داشــته  باشــید . االن 
مشــکل مــا در عرصــه ی فرهنــگ، 
چیدمــان  در  عمدتــا  هنــر  رســانه، 
ــم،  ــز داری ــه چی ــی هم ــت؛ یعن هاس
ــات داریــم، محتــوا  نیــرو داریــم، امکان
داریــم، مخاطــب داریــم ولــی بــه 
ــه  ــادی ک ــم فس ــود، ه ــم رک ــر ه خاط
ــود  ــور وج ــی کش ــت فرهنگ در مدیری
ظرفیت هایمــان  از  نمی توانیــم  دارد، 
ــمن  ــم. دش ــری کنی ــتفاده ی حداکث اس
ــر  ــن تعبی ــرده، ای ــری ک بســیج حداکث
آقاســت، مــا ایــن وســط بســیج 
بکنیــم،  نمی توانیــم  هــم  حداقلــی 
هم افزایــی نمی توانیــم داشــته باشــیم. 
ــه  ــن همیش ــر امیرالمؤمنی ــن تعبی ای
ــه ی ۳۴  ــد، خطب ــگ بزن در گوشــتان زن
ال  و  »تــکادون  گفــت:  نهج البالغــه؛ 
تکیــدون«، آن هــا طراحــی دارند، شــما 
طراحــی نداریــد. »و تنتقــص اطرافکــم 
فــال تمتعضــون«، هــی ریزش هــا را 
می بینیــد و چشــم هایتــان را درویــش 
ــد:  ــر می گوی ــد در آخ ــد. و بع می کنی
ــد  ــون«. می گوی ــب واهلل المتخاذل »غل
ــه خــدا  ــد ب ــه، می گوی ــه قســم جالل ب
قســم، امیرالمؤمنیــن قســم می خــورد، 

ــی نباشــند  ــه اهــل هم افزای کســانی ک
مــا  مشــکل  می خورنــد.  شکســت 
اســت.  هم افزایــی  جبهــه  ایــن  در 
متخاذلــون کســانی اند کــه همدیگــر را 
ــد. ظرفیت هــا و نیازهــا  ــاری نمی کنن ی
در ایــن جبهــه بــه هــم نمی رســد. 
خطیــر بــودن موقعیــت را بفهمیــم 
ــی را  ــر امکان ــم ه ــه آوری ــه صحن و ب
ــم، در هــر حــدی کــه اســت.  کــه داری
خیلــی کارهــا شــما می توانیــد بکنیــد. 
ــر  ــه فک ــن اســت ک مــن خواهشــم ای
ــدودی  ــت مح ــن وق ــا همی ــد، ب کنی
ابتــکار  داریــد.  دانشــگاه  در  کــه 
را  شــما  محدودیت هــای  می توانــد 
ــکاری  ــد. بنشــینید و کار ابت ــران کن جب
ــئولین  ــد روی مس ــار بیاوری ــد. فش کنی
فرهنگــی کشــور، بــر روی صداوســیمای 
ــه کار  ــد. چ ــار بیاوری ــده فش خراب ش
ــد  ــن بان ــان؟... ای ــن آقای ــد ای می کنن
ــیما  ــال صداوس ــت وهفت س االن بیس
ــد، االن  را در مشــت خودشــان گرفته ان
ــال،  ــت س ــت بیست وهش ــده اس ش
ــد  ــا االن دســت یــک بان از ســال ۷2 ت
اســت [صداوســیما] ...در موشکی هیچ 
ــا، در  ــم شــدیم یــک دنی ــزی نبودی چی
ــا، در  ــارم دنی ــوم چه ــدیم س ــو ش نان
ــوم  ــدیم س ــده ایم ش ــوژی ش بیوتکنول
چهــارم دنیــا، در هســته ای همینطــور، 
در چیزهایــی کــه مــا اصــال ســابقه ای 
نداشــتیم، ظرفیتــی در آن نداشــتیم؛ در 
رســانه شــدیم صــدم دنیــا، آقــا یکــی 
ــا  ــرد، م ــا را بگی ــه ی این ه ــد یق نبای
در رســانه بایــد اینقــدر عقب مانــده 
باشــیم؟... نیــرو هســت، امکانــات 
ــب  ــت، مخاط ــوا هس ــت، محت هس
ــی  ــت، ول ــز هس ــه چی ــت، هم هس
مناســبات فاســد قــدرت رســانه را آلوده 
کــرده اســت، مدیریــت رســانه  در ایــن 
کشــور فاســد اســت و مفســد اســت، 
مفســد اســت، مفســد اســت، مفســد 
اســت، مفســد بــه چــه معنــا، بــه ایــن 
معنــا کــه ظرائــف را جابه جــا می کنــد، 
شموشــک نوشــهر برایــش از فــالن 
ــت.  ــر اس ــان مهم ت ــرکت دانش بنی ش
افتخــارات انقــالب اســالمی راهــی 
بــرای رســیدن بــه قــاب ســینمای 

ــد... ــا ندارن ــون م ــک تلویزی دراماتی
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اگــر بخواهــم شــخصیت هالیــوود 
ــم،  ــه کن ــارت خالص ــک عب را در ی
آمریــکا«!  »کاپیتــان  می گویــم 
ــش رو  ــاز، پی ــخصیتی افسانه س ش
ــکا  ــان آمری ــن. کاپیت و افتخارآفری
ــق  ــاِن مطل ــدارد؛ قهرم ــت ن بن بس
افســانه پردازی هایش  اســت؛ 
ملــِت  یــک  رویاهــای  تجلــی 
البتــه  و  اســت.  قهرمان طلــب 
ــوود  ــه هالی جــای بحــث اســت ک
روح امیــدوار و افسانه ســرای خــود 
ــه  ــه وام گرفت ــای جامع را از باوره
اســت و یــا برعکــس؟ مــن گمــان 
می کنــم هیــچ یــک از ایــن دو 
بلکــه  نیســتند،  یکدیگــر  وام دار 

یک دیگرنــد! قوام بخــش 
کثیــری  جمــع   1۹۶۸ ســال  در 
ابرســرمایه دار  اسپانســرهای  از 
ــر  ــکاری یک دیگ ــا هم ــی ب آمریکای
اولیــن فیلــم فضایــی تاریــخ را 
ســاختند، فیلــم پــر ســر و صدایــی 
فضایــی«؛  »ادیســه  نــام  بــه 
کــه البتــه کارگردانــی اســتندلی 
کوبریــک هــم بی شــک نقــش 
آن  درخشــش  در  به ســزایی 
ــواره  ــوود هم ــت. هالی ــته اس داش
علمی-تخیلــی  ســبک  پرچــم دار 
کــه  چــه  آن  و  اســت؛  بــوده 

ــه  ــه ب ــت، توج ــت اس ــز اهمی حائ
مقتضیــات ایــن عنــواِن پرمنفعــت 
اســت. کشــوری می توانــد در ایــن 
ــه ای  ــه جامع ــازد ک ــم بس ــر فیل ژان
داشــته  پیش رونــده  و  زاینــده 
باشــد. جامعــه ای می توانــد بــا 
عجائــب جهــان گالویــز شــود 
قــدم  علــم  لبه هــای  بــر  کــه 
می گــذارد، نــه جامعــه ای کــه تنهــا 
ــوژی اســت.  ــده ی تکنول مصرف کنن
شــاید ایــن معنــا برایتــان ملموس 
شــود، اگــر فیلمــی علمی-تخیلــی را 
تصــور کنیــد کــه در ســینمای ایران 

ــد! ــده باش ــل آم ــه عم ب
واقعــی  معنــای  بــه  هالیــوود 
تمــدن  دســت  عصــای  کلمــه 
هنگامــی  تــا  اســت.  غــرب 
در  آمریکایــی«  »رویــای  کــه 
ــده  ــینما زن ــلوغ س ــالن های ش س
ــای  ــمار کارتون خواب ه ــت، ش اس
مــی رود.  حاشــیه  در  پایتخــت 
تمــام آن چــه کــه بــه دنیــا صــادر 
می شــود تخیل هــای ســبک بال 
کریســتوفر  اعجاب انگیــز  و 
بــس. محــال  و  اســت  نــوالن 
ــی  ــا بحــران مال اســت کشــوری ب
ــه  ــد ک ــکا بیابی ــا آمری ــراِز ب هم ت
رئیس جمهــور ش بــا افتخــار اعــالم 
بــدارد کــه جهــت بــه دســت آوردن 
ــا  ــر دنی ــی در آن س ــع نظام مناف
هفــت هــزار میلیــارد دالر)!( خــرج 
کردیــم و عایــده ای نصیبمان نشــد! 

ــن  ــد چنی ــوری می توان ــا کش تنه
انجــام  جنگ طلبانــه ای  رفتــار 
بدهــد کــه بــه پشــتوانه ی ســینما 
و رســانه فرهنــگ میلیتاریــزم را 
تحســین کــرده باشــد! در هالیــوود 
یــک ژانــر نخ نمــا و قدیمــی وجــود 
بگــذرد  هــم  هــزاری  کــه  دارد 
یــک  شــد:  نخواهــد  قدیمــی 
آســیایِی طمــع کار، و یــا یــک روِس 
کثیــف و خودخــواه، می خواهــد 
از بیــن ببــرد! و حــال  را  دنیــا 
ــا  ــات دنی ــور نج ــی مأم ــه کس چ
می شــود؟ معلــوم اســت، یــک 
ســرباز فــداکار آمریکایــی! )کــه 
اگــر از اعضــای ویــژه ســازمان ســیا 
ــر هــم می شــود!( و  باشــد مترقی ت
در انتهــای فیلم شــما از شــخصیت 
و  می شــوید  منزجــر  آســیایی 
درود  آمریکایــی  قهرمــان  بــه 
می فرســتید. شــاید فکــر کنیــد 
گذشــته  فیلم هــا  ایــن  دوران 
اســت، امــا اگــر دقــت کنیــد حتــی 
ــوالن )تنــت( هــم  ــم ن آخریــن فیل
همیــن قــدر کلیشــه ای و شــعار زده 

ــت! اس
روح  ایــن  آمریکایــی،  هنــر  در 
افسانه پرســت  و  قهرمان خــواه 
تنهــا محصــور بــه ســینما نیســت. 
در داستان ســرایی و رمان نویســی 
ــده  ــم دی ــن روِح ایده آلیس ــم ای ه
بیــن  اســت  فــرق  می  شــود. 
»ُکــِزت «ای کــه ویکتــور هوگــو 

کاپیتان آمریکا !
نسبت سینمای ایران و هالیوودنسبت سینمای ایران و هالیوود

محمد حیدری
97 کامپیوتر

5 دقیقه
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می آفرینــد و »ســیندرال«یی کــه بــه 
ــی آورد  ــر در م ــر از قص ــاره س یک ب
جلــودار  محدودیتــی  هیــچ  و 
نیســت.  او  رویا دوســت  ذهــن 
مکافــات«  و  »جنایــت  وقتــی 
ــر  ــد ه ــکی را می خوانی داستایوفس
راســگولنیگف  می دانیــد  لحظــه 
چنــد  داســتان(  اول  )نقــش 
روبــل در جیــب دارد و بــا چــه 
محدودیت هایــی مواجــه اســت، 
بــزرگ«  »گتســبی  وقتــی  امــا 
ــی(  ــهور آمریکای ــان مش ــک رم )ی
می خوانیــد، از شــدت مهمانی هــای 

بی حــد و حصــر آقــای گتســبی 
بــه ســتوه می آییــد! هــر شــب 
مهمانــی، مهمانــی ای بــرای همــه ی 
مــردم شــهر، آن هــم تنهــا بــه 
بهانــه ی یافتــن یــک نفــر! در حالــی 
ــک  ــدا ی ــبی در ابت ــای گتس ــه آق ک
ــوده  ــز ب ــاس و بی چی ســرباز آس وپ
اســت، و در حاشــیه ی داســتان، 
ــن  ــه ای ــر اســب رویاهــا، ب ســوار ب
تمکــن مالــی دســت یافتــه اســت 
ــای  ــال ج ــاق اص ــن اتف ــی ای و گوی

ــت! ــاب نیس اعج
ــار ملــت  در آمریــکا ســینما در اختی
ــردی  ــتراتژیک و راهب ــرار دارد، اس ق
ــدواری را  ــاط و امی ــت. روح نش اس
ــد، مســیر را  ــه می دم ــن جامع در ت
همــوار می کنــد، عصــای دســت 
ــه  ــینما چ ــا س ــور م ــت! در کش اس
کــدام  از  می کنــد؟  دوا  را  دردی 
می کنــد؟  عالج جویــی  مشــکل 
گویــا در کشــور مــا، ســینما نــه تنهــا 
عصــای دســت نیســت، بلکــه وبــال 
ــوود،  ــالف هالی ــت! برخ ــردن اس گ
ســینمای مــا ســینمای ضدقهرمــان 
نداریــم،  قهرمــان  مــا  اســت! 
و  غیرمانــدگار  شــخصیت های 
بی هویــت داریــم. مــا داســتان 
نداریــم، ماجــرا داریــم. ســینمای مــا 

ــه  ــن ب ــینمای ممک ــن س بی ربط تری
جامعــه ی ماســت. از بعــد انقــالب 
تــا کنــون هیــچ گاه ســینما چنیــن 
ــت.  ــرده اس ــه نک ــی را تجرب انزوای
ــر  ــد قه ــزان بای ــه می ــا چ ــردم ت م
خــود را نشــان بدهنــد تــا مدیــران 
ــن  ــال ای ــه ح ــری ب ــی فک فرهنگ
ــردم  ــد؟ م ــردم کنن ــینمای ضدم س
ســینماها را تــرک کرده انــد، چــون از 
ایــن ســر تــا آن ســر پــرده عریض و 
طویــل ســینما هیــچ نشــان و اثری 
از خودشــان نمی بیننــد! نــود درصــد 
فیلم هــای مــا در یــک آپارتمــان 
واقــع در نیمــه ی شــمالی پایتخــت 
بــا  هــم  آن  می شــود،  ســاخته 
یــک موضــوع بی ربــط بــا حــوادث 
ــض و  ــینمای مری ــن س ــه. ای جامع
ــه ی اول  ــان ده ــی از هم غیرطبیع
انقــالب کلیــد خــورد؛ هنگامــی 
کــه افــراد پرادعــا و بی بنیــه ای 
ــی«،  ــای »اجتماع ــعار فیلم ه ــا ش ب
فیلم هــای »اشــتباهی« ســاختند. و 
از طرفــی بــا تشــویق فســتیوال های 
مواجــه  خارجــی  معلوم الحــال 
ــود  ــی ب ــر تثبیت ــن مه ــدند، و ای ش
ــا از  ــی آن ه ــی و کج فهم ــر گمراه ب

ــالب. ــینمای انق س
ــه  ــی ب ــی کل ــم نگاه ــر بخواهی اگ
در  ایــران  ســینمای  چشــم انداز 
دهــه ی اخیر داشــته باشــیم، فضای 
ــک  ــتخوش ی ــران دس ــینمای ای س
ــام  ــه ن ــوی ب ــاری فرانس ــوج بیم م
ــده  ــِزرد« ش ــا »آب ــی« و ی »پوچ گرای
ــر  ــر هن ــت ب ــه قرن هاس ــت ک اس
ــه  ــر انداخت ــه لنگ ــرده ی فرانس افس
ایــن  آثــار  مصادیــق  از  اســت. 

»ابــد  نظیــر  فیلم هایــی  آفــت، 
و یــک روز« اســت، فیلمــی کــه 
برنــده ۹ ســیمرغ بلوریــن و بهتریــن 
کارگردانــی در جشــنواره »ملــی« 
ــم »فجــر« شــده اســت! )فجــِر  فیل

انقــالب اســالمی!( از عــوارض ایــن 
ــی آن  ــم، حت ــه بگذری ــا ک بیماری ه
فیلم هایــی کــه بــه اصطــالح رایــج 
»ارزشــی« هســتند هــم چنگــی 
نمی زننــد. چهــل ســال  بــه دل 
ــم  ــاع مقــدس فیل ــه از دف اســت ک
می ســازیم، چهــل ســال اســت کــه 
آبــادان را از دســت می دهیــم، چهل 
ــم!  ــهر را می بازی ــه خرمش ــال ک س
وقتــی کــه رزمنده هــا را بــه تصویــر 
ــهادت  ــه ش ــدا ب ــیم، از ابت می کش
ــاِن  ــچ گاه قهرم ــا هی ــم. م می پردازی
شــهید خلــق نکرده ایــم، چــون 
ســینمای مــا اصــال قهرمان ســاز 
محــدودی  آثــار  تنهــا  نیســت! 
می شــود  یافــت  »چ«  نظیــر 

را  بی بدیــل  قهرمــان  یــک  کــه 
ــد  ــر می کش ــه تصوی ــه ب هنرمندان
بــه  می کنــد.  حماســه آفرینی  و 
لحــاظ دراماتیــک شــهادت نقطــه ی 
اوج قهرمان پــردازی اســت، امــا مــا 
ــم،  ــق نمی کنی ــان خل ــوال قهرم اص
می کنیــم.  شهادت ســازی  فقــط 
شــک نکنید کــه اگــر روزی بخواهیم 
از شــهید همــت فیلــم بســازیم، 
فیلم نامــه محــدود می شــود بــه 
یــک عملیات ســخت و جــان کاه، که 
در نهایــت بــا مظلومیت و فــداکاری 
ــهادت  ــورد و آِن ش ــت می خ شکس
خلــق می شــود. مــا هیــچ گاه از 
ــت  ــگر بیس ــرایی های لش حمایه س
ــی  ــول اهلل )صّل ــد رس ــک محم و ی
اهلل علیــه و آلــه( حرفــی بــرای 
گفتــن نداریــم، مــا از عملیات هــای 
نمی ســازیم.  تصویــری  ناممکــن 
ــه  ــل ســال اســت ک متأســفانه چه
ــرده  ــر پ ــم ب ــت نکرده ای ــوز جرئ هن
ــس  ــهر را پ ــینما خرمش ــض س عری

ــم ... بگیری
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ــه  ــن ک ــم از ای ــاپیش عذرخواه پیش
ــن فکرمآبانه  ــای روش ــه الی بحث ه الب
و حرف هــای تــر و تمیــز در بــاب 
هنــر، مجبــورم از زخمــی صحبــت کنــم 
ــه  ــه ب ــا حوال ــان اســت ت ــه پنه ــه ن ک
آینــده اش بدهیــم و نه ســطحی اســت 
تــا مرهمــی موقتــی بــر آن بگذاریــم و 

ــا ســر  آن را بپوشــانیم. کافیســت ت
ــرک و  ــا چ ــد ت ــدم بزنی ــان ق کوچه ت

ــد. ــش را ببینی خون
ــه  ــه چ ــود را ب ــانیت خ ــان، انس انس
مدیــون اســت؟ یــا بهتــر بگویــم، 
ــت؟ ــد چیس ــودی اش بن ــاکله وج ش
ــخاوت  ــل س ــد و اه ــی کن ــر مهربان اگ
یــا  می نامنــد،  انســانش  باشــد 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــر باش ــل تفک ــر اه اگ

بنیــادی اش؟ ســوال های 
عقــل، عشــق، مدنیــت؛ عنصــر محوری 

ــت؟ کدام اس
دیــن داری و والیت مــداری چطــور؟ 

ــاوری؟ ــد و خداب ــم توحی ــاید ه ش
پاســخ ســوالم را در میان ایــن گفتگوی 

ــی می یابم.  ــاِه واقع کوت
- چقدر چشــمات قشــنگه! می تونستی 
هنرپیشــه بشــی هــا. فکــر کــن اگــه 
تــوی فرشــته تهــران بــه دنیــا اومــده 
بــودی، بــاال شــهر، می تونســتی بــزرگ 
کــه شــدی هنرپیشــه بشــی. دوســت 
ــی؟  ــی کاره بش ــدی چ ــزرگ ش داری ب

- کار کنم.
- چی کار کنی؟ 

- آخشال رو جمع کنم.
- چی؟

-آخشال.
- آخشال چیه؟ 

- ایــن آخشــال رو مثــالً. ایــن جــوری 
اونــا رو برمــی دارم، جــدا می کنــم بعــد 

می فروشــم.
ــع  - آهــا دوســت داری آشــغاال رو جم

کنــی و بفروشــی وقتــی بــزرگ شــدی. 
یــه آرزوی بــزرگ کــن. 

- چی بکنم؟
 - آرزو، آرزو.

- آرزو چی هست؟
ــای  ــازم می ــزم... ب ــه؟!!... عزی - آرزو چی

ایــن جــا؟...
ــل  ــام فضائ ــوام تم ــر ق ــد؟ اگ می بینی
و بســتر رشــد و تکامــل انســان ها 
وابســته بــه عدالــت اجتماعی نیســت، 

ــه چیســت؟  پــس ب
انــگار در هیــچ خاکــی بــذر انســانیت 

رشــد نمــی کنــد اال زمیــن عدالــت.
حــاال مشــکل از کجاســت؟ »مــا در 
ــد  ــا بای ــا را از کج ــِم« آق ــت عقبی عدال

ــم؟ ــروع کنی ش
فلســفی-تاریخی  دوگانه هــای  از 
اجتماعــی؟  عدالــت  فیلســوفان 

ــای  مهــم اســت کــه مــا فهمــی از مبن
عقلــی و معرفــت دینــی در این مســئله 
داشــته باشــیم. بســیار الزم اســت کــه 
بدانیــم باالخــره عدالــت قــرار اســت از 
ــرد در  ــان های منف ــدن انس ــی ش قربان
ــر یــک خیــر اجتماعــی جلوگیــری  براب
ــه  ــت ک ــروری اس ــه؟ ض ــا ن ــد ی کن
ــه  ــی ک ــا لیبرتارین های ــبتمان را ب نس
معتقدنــد حقــوق مالکیــت را هرگونــه 
مداخلــه ای بــرای برقــراری عدالــت 
اجتماعــی پایمــال می کنــد، و فقــرا 
بایــد طــی فراینــد تکامــل اجتماعــی از 

ــم. ــد، مشــخص کنی ــن برون بی
ــرای  امــا موافقیــد کــه ایــن نســخه ب

شــروع درمــاِن مــا در عدالــت عقبیــم، 
ــه جــوری« نیســت؟  »ی

ــرد؟ از  ــروع ک ــد ش ــه بای ــس از چ پ
و  اقتصــادی  طرح هــای  بررســی 
محرومیــت زدا و پیگیــری قوانیــن برای 

ــه؟ ــف صحن ــدام ک اق
بــه هــر ترتیــب موســم انتخابــات هــم 
از آن چــه در آینــه می بینیــد بــه شــما 
ــان  ــًا گفتم ــت و مطمئن ــر اس نزدیک ت
ابرمســئله های   از  یکــی  عدالــت 
ــه خواهــد شــد.  بازیگــران ایــن صحن
ــت و  ــز و درش ــای ری ــیل برنامه ه و س
ــا  ــه م ــد ب ــا روان. بای ــده و وعیده وع

ــی  ــه گزاف ــن هزین ــه از ای ــد ک بگوین
کــه ســاالنه از بیت المــال کنــار گذاشــته 
می شــود بــرای نهادهایــی مثــل کمیته 
امــداد، بنیاد مســتضعفان، بهزیســتی، 
و  احمــر و هــزاران خیریــه  هــالل 
صنــدوق نیکــوکاری، بــه چــه حاصلــی 
می خواهنــد برســند. البتــه کــه برنامــه 
ایــن اعــّزه بایــد بررســی شــود و ایــن 
ســاختارها بایــد حســاب پــس بدهند 
و بــه طــور کلــی طرح هــای توســعه و 
ــن  ــا ای ــری شــوند؛ ام پیشــرفت بازنگ
ــت ورزی،  ــاز مســیر عدال ــرای آغ هــم ب

»یــه جــوری تــر« نیســت؟ 
ــه  ــوری« را ب ــه ج ــح واژه ی »ی توضی
فرصــت دیگــری موکــول می کنــم و بــه 

ــردازم.  ــرف می پ ــل ح اص
از کجا شروع کنیم؟ 

بیــان ناتــوان خــودم را کــم می کنــم و 
ــش. ســالم  ــه اهل ــم را می ســپارم ب قل
ــی آن  ــی آوین ــید مرتض ــر س ــدا ب خ
ــد  ــد بای ــد: »هنرمن ــه می گوی ــا ک ج
ــا  ــه تنه ــن درد ن ــد و ای ــل درد باش اه
ــری،  ــای هن ــی و صف ــمه زیبای سرچش
بلکــه معیــار انســانیت اســت. آدم 

ــد  ــی درد، هنرمن ب
نیســت کــه هیــچ؛ اصــال انســان 

نیســت.«
چه قدمی مهم تر از اهل درد شدن؟

ــت  ــط عدال ــرای بس ــوان ب ــر می ت مگ
قــدم برداشــت وقتــی رد شــدن از 

تتا به راهت ز  اهل درد شومتتا به راهت ز  اهل درد شوم
حکایت آسوگی در یک میدان مین و داستان سردرگمی برای یک غایت

سید مرتضی محمودی
98 برق
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ــی نشســته در  ــاز پیرزن ــار دســِت نی کن
ــف و   ــا لی ــار ت ــا چه ــرو ب ــتگاه مت ایس
ــرای  ــرش، ب ــذی دور و ب ــتمال کاغ دس

ــده؟ ــادی ش ــهر ع ــردم ش م
خنــده دار اســت بــا جماعتــی دم از 
فلســفه عدالــت بزنــی کــه بــرای خــراب 
ــد ســر  نشــدن روزشــان ســعی می کنن
بچرخاننــد و حــواس خــود را  پــرت 
کننــد تــا چشــم های متحّیــر کــودک دو 
ــد؛  ــادر نبینن ــاله را روی دوش م ــه س س
ــد  ــوب می بین ــودک خ ــه ک ــی ک درحال
تمــام  و  را،  مــادرش  التماس هــای 
خاطــرات کودکیــش می شــود ملغمه ای 
از تحقیــر و ســرکوب و بی هویتــی. کاش 
ــد از  ــر بچرخان ــم س ــت او ه می توانس
ــه آن  ــی دردی آدم هــا نســبت ب ــن ب ای

ــد. ــرش می آورن ــه س ــه ب چ
}خــارج از متــن! اگــر در حــال خوانــدن 
ایــن بخــش از نشــریه هســتید، همین 
حــاال عــدد 1 را بــه ادمیــن کانــال میدان 
انقــالب ارســال کنیــد تــا در قرعه کشــی 
ــرکت  ــالب ش ــدان انق ــماره می ــن ش ای

داده شــوید.{
قــدم اول بیــدار شــدن اســت. کــه 
محقــق نمی شــود مگر بــا درد کشــیدن. 
ــد و  ــن نرون ــکن ها از بی ــن مس ــا ای ت
همــه بــا حقیقــت تلــخ روبــرو نشــوند،  
ــا  ــاال بی ــاون و آب! ح ــتی و ه ــو هس ت
و ابالغیــه ی سیاســت های اصــل چهــل 
ــا وقتــی  ــاال پاییــن کــن! ت و چهــار را ب
ــت، اراده ی  ــی هس ــی اجتماع بی تفاوت

عمومــی درکار نیســت. 
ــر  ــک دخت ــدن ی ــم دوی ــر می بینی اگ
بچــه وســط خیابــان را کــه یــک 
دســتش بــه پنجــره آن ماشــین نفرینی 
و دســت دیگــرش فــال حافــظ اســت، 
حــس  وجودمــان  در  تالطمــی  و  
ــم، پــس در شــهر مــا اجتمــاع  نمی کنی

نیســت. کار  در  انســان ها 
یــک  هولناکــی  صحنــه ی  چنیــن 
»سوشــیال پرابلــم« نیســت، بمــب 
اســت. بــا دســت خودمــان مملکــت را 
ــاعت  ــر س ــم! و ه ــذاری کرده ای مین گ
یکــی از آن هــا منفجــر می شــود. یکــی 
از مــا! چــرا ایــن انفجارهــای روزمــره ما 
ــده ایم  ــه ش ــزد؟ چ ــم نمی ری ــه ه را ب

ــا حــاال نمرده ایــم؟  کــه از خجالــت ت
چــه چیــزی جــز چند تکــه گوشــت روی 

اســتخوانیم ما؟ 
ــن درد زود  ــکن های ای ــه مس ــق ک الح
ــی رود.  ــن م ــر از بی ــذارد و دی ــر می گ اث
بی جــان  نهادهــای  بازی خــورده ی 
ــئولیت  ــم  مس ــال می کنی ــدیم و خی ش
از دوشــمان برداشــته شــده؟ یــا آن 
ــت  ــه نی ــط ب ــه فق ــی ک نیکوکاری های
ــم و  ــام می دهی ــواب انج ــع آوری ث جم
هیــچ  پشــتوانه و دغدغــه ای از برپایــی 
ــان داده؟  ــدارد فریبم ــم ن ــط در عال قس
بنابــر  اگــر  در شــهر مســکن خورها 
دســتگیری هــم باشــد، از ایــن جهــت 
نیســت کــه فــرد طالــب کمک، انســانی 

ــودش.  ــِن خ ــِن عی اســت عی
ــه  ــاال ب ــه ی ب ــد رابط ــه می خواه بلک
ــر  ــه فقی ــد و ب ــتحکم کن ــن را مس پایی
دســت  دنیــا  بفهمانــد  بی چــاره 
کیســت. اعتــراِض به جایــی اســت اگــر 
گفتــه شــود »خیــر آقــا؛ اتفاقــا از صدای 
عدالت خواهــی چنــد وقتیســت گــوش 

ــت.« ــن مملک ــده در ای ــر ش ــک ک فل
ــهر  ــت. در ش ــور اس ــن ط ــه همی البت
»آدم هــا« ایــن خــود اســت کــه مالــک 
اســت. اگــر اوضــاع »خــود هــا« رو بــه 
ــود« در  ــا »خ ــط چندت ــد و فق راه باش
حــال لــه شــدن باشــند، دیگــر صحبــت 
از برقــراری عــدل بی معنــی اســت. امــا 
بــه محــض این کــه اوضــاع اغلــب این 
»خــود هــا«ی جــدا از هــم به هــم بریزد 
ــوند، آن  ــتی ش ــار تنگ دس ــه دچ و هم
موقــع اســت کــه از دیــوار هــم صــدای 

عدالت خواهــی بلنــد می  شــود.
ــت  ــا در عدال ــل مشــکل »م ــه تقلی البت
عقبیــم« بــه مســئله رفــع فقــر و 
درســت  تنگدســتان  از  محرومیــت 
نیســت. عدالــت، شــرط اســتواری
ــری و  ــه بش ــک جامع ــط ی ــام رواب تم
حتــی روابــط جامــدات و حیوانــات 
اســت. و بــرای مثــال هنــوز مشــکالت 
ــع   ــی و توزی ــت سیاس ــی در عدال اساس
ــدرت حــل نشــده اســت.  نامناســب ق
ــی  ــد عدالت خواه ــه بای ــن ک ــا در ای ام
فقــرا  و  مســتضعفان  مشــکل  از  را 
شــروع و توجــه را بــه آن نقطــه جلــب 
کــرد نکتــه ای نهفتــه اســت، و آن آفــت 
خودپرســتی فــردی یــا اجتماعــی بــرای 
بــرای  کار  اســت.  عدالت خواهــی 
ــرار  ــت ق ــا منّی ــل ب مســتضعف در تقاب
می گیــرد و جلــوی انحــراف مســیر 
تمرینــی  انــگار  را می گیــرد.  قســط 
درســت  جهت گیــری  بــرای  اســت 
ــئونی  ــایر ش ــرای س ــی ب عدالت خواه
کــه خطــر خودپرســتی بــه همــراه دارد.
چــاره ای نیســت. بعضــی دردهــا را 
ــن  ــه ای ــا را ب ــد و بی درده ــد پروران بای

ــرد.  ــوده ک ــروس آل وی
پــس بــرای اولیــن اقــدام بیاییــد 
بلندتریــن منبــر دنیــا را بســازیم و باالی 
آن بلندتریــن صدایمــان را بنشــانیم و با 

ــردِم  ــم: »آی م ــاد بزنی او فری
کشور اسالمی، انسان باش.«
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کمــی ســخت اســت داســتانی را کــه 
ــه  ــف ب ــای مختل ــرای آدم ه ــا ب باره
ــار  ــه ای، ب ــون گفت ــای گوناگ زبان ه
ــر از  ــار جذاب ت دیگــر تعریــف کنــی طــوری کــه هــر ب
قبل باشــد! اساســا هــر داســتانی قابلیتــش را نــدارد... 
ــان  ــش رویم ــه پی ــتانی ک ــم داس ــان می کن ــا گم ام
ــد  ــر چن ــت. ه ــوردار اس ــی برخ ــن ویژگ ــت، از ای اس
داســتان ناتمامــی اســت کــه هنــوز در جریــان اســت.

از بطن موضوعش بگویم
علــم و فنــاوری و مقاومــت؛ اصــال ایــن دو چــه ربطــی 

بــه هــم دارنــد؟!
داســتان، داســتان یک ســوگیری اســت. اصــال بگذارید 
ــی از  ــرای خیل ــد ب ــر می رس ــه نظ ــم: ب ــور بگوی اینج
ــت؛  ــدف اس ــم ه ــان، عل ــریف دور و برم ــان ش مردم
ــردن  ــاال ب ــای ب ــدر در پیچ وخم ه وســیله نیســت. آنق
ــه  ــان رفت ــر یادم ــه دیگ ــم ک ــر کرده ای ــت کار گی کیفی
بــرای چــه اصــال ایــن علــم و فنــاوری را می خواســتیم. 
امــا منظورمــان از مقاومــت دقیقــا چیســت؟ باالخــره 
ــت  ــرش مقاوم ــا در براب ــد ت ــد باش ــزی بای ــک چی ی
کنیــم! اجــازه بدهیــد ایــن را هــم اینگونــه بازگــو کنــم: 
بــه قــول یکــی از اســاتید، فــرق اســت میــان کار علمی 
و یــا تکنولــوژی ای کــه بخواهــد شــهری ایده آل بســازد 
بــرای مرفهیــن، و کاری کــه هدفــش ســرپناه ســاختن 

بــرای آواره هــای جنــگ زده باشــد.
از آدم های قصه بگویم

ســمج های داســتان، کســانی اند کــه می رونــد در 
ــد  ــی می کن ــر دلشــان را خال ــی زی ــرد بزرگ جلســه و ف
کــه اصــال موضوعــی کــه انتخــاب کرده ایــد نامربــوط 
ــرد!  ــوال می ب ــر س ــان را زی ــا کل موجودیتش ــت؛ ی اس
ــد،  ــت ادامــه می دهن ــه صحب ــه ب ــا آن هــا مهربانان ام
ــد در  ــم بیای ــوال برنده ه ــرد زیرس ــه ف ــی ک ــا جای ت
ــور  ــم اینط ــه ه ــه همیش ــد ک ــه نمان ــان. ناگفت تیم ش
نیســت؛ گاهــی انتقــادات همچنــان تنــد و تأمل برانگیز 

می مانــد و البتــه گاهــی 
حمایت هــای  هــم 
ــمت  ــده ای از س دل گرم کنن
ــتان  ــد. داس ــل می آی مقاب
ــدا  ــه پی ــتن ب ــد داش امی
کــردن راه در مــه مطلــق 
اســت. کــم کــم امــا آفتــاب 
کنــار  را  مــه  و  می آیــد 

می زنــد.
شــده  یــاد  ســمج های 

ــد  ــت بل ــی درس ــق اند! وقت ــم کله ش ــی ه ــا خیل بعض
نیســتند جلــوی مربیــان دلسوزشــان تواضــع کننــد و 
گــوش بشــوند بــرای حــرف فــردی کــه الاقــل ده برابــر 
خودشــان تجربــه دارد. دســت آخــر آدم هــای شــریف 
قصــه ی مــا کار را یــاد گرفتنــد. باالخــره آن هــا هــر چــه 
نداشــتند، ایمانکــی داشــتند کــه موجــب می شــد هــر 
ــاره راه برگشــت را  ــد، دوب ــه وادی شــک می افتن ــار ب ب
پیــدا کننــد؛ کــه بارهــا و بارهــا استقامتشــان بــه مــو 

برســد امــا پــاره نشــود.
ــی و اتحــاد مســتتر در  از قشــنگی های کار هــم همدل
آن بــود. مثــل بعــد از ظهــر یــک روز آذرماهــی کــه بــا 
ــک و دور کشــور  ــد نقطــه ی نزدی ــاس، از چن ــد تم چن
ــد، دور هــم جمــع  ــا هواپیمــا!- بچه هــا آمدن -شــده ب
شــدند تــا آنقــدر بحــث و گفت وگــو کننــد کــه بتواننــد 
کار را تعریــف کننــد. اتحــادی از جنــس کنــار گذاشــتن 
عنوان هــا و گــروه مــن و گــروه شــما، از جنــس خواهــر 
شــدن، اتحــادی در نــوع خــودش جســورانه و کم نظیر.
عــذر می خواهــم اگــر توصیفــات فضایــی شــد! 
زمینــی اش می شــود ایــن کــه رویــدادی بــه زودی بــه 
خــط پایــان ایــن دوره اش می رســد کــه اگــر تــا حــاال 
ــت  ــد گف ــی آن بای ــده اید، در معرف ــنا نش ــا آن آش ب
ــوع  ــه از ن ــار ن ــن ب همایشــی دانشــجویی اســت.  ای
ــم در  ــخنرانی آن ه ــله س ــک سلس ــه ی ــوش دادن ب گ
مناســبتی خــاص؛ بلکــه از نــوع فکر کــردن و قلــم زدن، 
ــه. چــرا  ــرای هم ــه ای در  دســترس ب ــه گون آن هــم ب
ــب  ــوع آن غری ــون موض ــترس؟ چ ــم در دس می گویی
نیســت، هر چنــد کمتــر از آن صحبت شــده و در آن اثر 
ــود  ــای موج ــن گزینه ه ــت. هم چنی ــده اس ــد ش تولی
بــرای قالــب نوشــتن، بــه ســادگی یــک یادداشــت یــا 
مقالــه ای مــروری اســت و بــه جذابیــت تجربه نــگاری 
بــه ســبک ناداســتان یــا گــزارش یــک تجربــه ی علمــی 
و فناورانــه. البتــه بــرای همیــن قالب هــای ســاده نیــز 
ــد  ــن راه بیای ــه در ای ــی ک ــرای کس ــی ب آموزش های
ــر  ــت. اگ ــده اس ــم ش فراه
هــم فرصــت درگیــر شــدن 
روایت گــری  ایــن  در 
جمعــی از داســتان علــم 
نداریــد،  را  فنــاوری  و 
پــای  پیشــنهاد می کنــم 
صحبت هــای آن بنشــینید، 
کم تریــن  کــه  چــرا 
کم یابــی  متــاع  آورده اش 

ــت. ــد اس ــل امی مث

یک داستان ناتمام
کوتاه درباره ی یک کندوکاو فرهنگی-علمی

مریم عراقی
95 مکانیک

3 دقیقه
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ــن  ــاخته ذه ــر س ــن زی ــه: مت نکت
ــای  متوهــم نویســنده اســت و دنی
مــوازی بــا واقعیــت را ترســیم کــرده 
و بعید اســت مســئولین پاکدســت 
مــا اینگونــه باشــند؛ ابــدًا! در صورت 

تشــابه نیــز تکذیــب میشــود!

ــای  ــدا از دنی ــن ابت ــد همی بگذاری
ــی  ــک اجنب ــزاره ای را از ی ــی گ واقع
قــرض بگیریــم و برویــم ســراغ 
تخیــالت خودمــان. ســفیر فرانســه 
ــر  ــه کاروکارگ ــا روزنام ــه ب در مصاحب
و در بحبوحــه مذاکــرات ویــن گفته 
ــل  ــام قب ــم برج ــالش میکنی بود:»ت
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  از 

احیــا شــود.« ســفیر فرانســه خیلــی 
خــوب اوضــاع فعلــی کشــورمان را 
ترســیم کــرده. هــر تــالش و دعوایی 
قبــل از انتخابــات ریاســت جمهوری 
و بــرای تاثیــر در انتخابــات ریاســت 

ــوری... جمه
ــال را مــرور  ــد مث بیاییــد باهــم چن
کنیــم. بعــد از انتخــاب بایــدن 
مقابــل  در  او  صریــح  اعــالم  و 
ــه  ــه هم ــون اینک ــا پیرام دوربین ه
تحریم هــا علیــه ایــران را برنمــی دارد 
ــد از نرمــش برخــی در داخــل  و بع
ــری  ــع گی ــری در موض ــور، رهب کش
صریــح گفتنــد کــه سیاســت قطعی 
ایــران در قبــال برجــام اینگونــه 
خواهــد بــود: طــرف مقابــل همــه-
نــه بخشــی- تحریم هــا را بــردارد مــا 
راســتی آزمایــی میکنیــم و بعــد بــه 

برجــام و تعهداتمــان بــاز میگردیــم. 
حتــی ایــن سیاســت قطعــی بــرای 
ــه  ــات ب ــوی انتخاب ــه ب ــانی ک کس
مشامشــان رســیده بــود هــم دچــار 
ــه  ــرای اینک ــی ب ــد! برخ ــیر ش تفس
ایــن سیاســت قطعــی را بــرای 
طــرف مقابــل توضیــح دهنــد و 
شــفاف کننــد)!( تصمیــم گرفتنــد که 
بــا طــرف مقابــل مذاکــره)!( کننــد. 
اینکــه چــرا بــه جــای احیــای برجام، 
مذاکــرات احیــا شــد ســفیر فرانســه 
ــخ  ــی پاس ــه خوب ــی ب ــای واقع دنی
داده. جالب تــر آنکــه بــوی تنــد 
انتخابــات گــزاره راســتی آزمایــی را 
ــدان دعواهــای  ــه وســط می هــم ب
سیاســی انداختــه و مجلس شــورای 
اســالمی بــرای آن بــازه زمانــی 
حداقــل ۳ الــی ۶ ماهه)موکــول بــه 
بعــد از انتخابــات( و رئیــس جمهــور 
ــام  ــی کوتاه)اتم ــازه خیل ــرم ب محت
قبــل از انتخابــات( را تعریــف کــرده. 
در حالــی کــه بــه گفتــه برخــی 
کارشناســان نــه آن ۶ مــاه طوالنــی 
مجلــس و نــه آن بــازه کوتــاه و چند 
روزه رئیــس جمهــور درســت اســت. 
از بحــث مذاکــرات خــارج شــویم و 
گــذری هــم بــه قوه هــا و نهادهــای 
ــه  ــس ک ــه مجل ــم. ب ــر بیندازی دیگ
نــگاه می کنیــم می بینیــم بــه انــدازه 
یــک تیــم فوتبــال بــرای انتخابــات 
اعــالم آمادگــی کرده انــد و مجلــس 
انتخابــات  در  کامــل  باترکیــب 
ریاســت جمهــوری حاضــر خواهــد 
شــد. البتــه فعــال اوضــاع کاپیتــان 
بــرای  مجلس)رئیــس مجلــس( 
ــن  ــت. و ای ــخص نیس ــازی مش ب
آرایــش انتخاباتــی احتمــاال برخــی 
شــایعه ها ماننــد اینکــه برخــی 

کوسه های انتخابات
تاملی در آرایش انتخاباتی جریان های سیاسی
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جم فروردی

پن

ــه  ــا توج ــس ب ــای مجل مصوبه ه
بــه بازی هــای انتخاباتــی تصویــب 
شــده را پیرامــون مجلــس راس 
امــور ایجــاد می کنــد و دامــن 
برخــی نماینــدگان پاکدســت را نیز 
ــع  ــه مجم ــم ب ــری ه ــرد! س می گی
تشــخیص مصلحــت نظــام بزنیــم. 
علــی رغــم آنکــه چندماهــی اســت 
 fatf ــون ــی پیرام ــث کارشناس بح
مطالعــات  مرکــز  شــده،  تمــام 
ــه  ــود را ب ــی خ ــر نهای ــع نظ مجم
ــت  ــرده و از دول ــالم ک ــع اع مجم
هــم نظــر را پرســیده اند و کلــی 
پیرامــون آن بحــث شــده مجمــع 
هــر دفعــه بــه بهانــه ای رای گیــری 
ــم  ــی رغ ــه، عل ــه عقــب انداخت را ب
ــای  ــی از اعض ــه یک ــه گفت ــه ب آنک
مجمــع ســعی می شــود فضــا 
بــرای جلســه مجازی)بــا توجــه بــه 
تعطیلــی ناشــی از محدودیت هــای 
ــه  ــا ب ــود ام ــم ش ــی( فراه کرونای
علــت همراه نبــودن برخــی اعضای 
مجمــع راه بــه جایــی نمی بــرد. 
ــد  ــن فکــر اشــتباه را نکنی اصــالً ای
کــه علــت ایــن تاخیــر عالقــه وافــر 
ــع  ــذار مجم ــای تاثیرگ ــی اعض برخ
ــه  ــاره در عرص ــور چندب ــرای حض ب
ــتن  ــه داش ــفید نگ ــات و س انتخاب
خــود و از دســت نــدادن رای در 
ــب  ــدم تصوی ــورت تصویب/ع ص
ــم  ــی ه ــم نگاه ــال! نی ــت؛ اص اس
انقــالب  پاســداران  ســپاه  بــه 
ــل  ــی قب ــم. مدت ــالمی بیندازی اس

فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیا)ص( 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
احتمــال حضــور در  بهانــه  بــه 
ــرای آنکــه شــائبه ای  انتخابــات و ب
متوجــه نهاد ســپاه نشــود اســتعفا 
ــی  ــاون سیاس ــد مع ــد. بع م یده
ســپاه، ســردار جوانــی بــا اشــاره به 
ایــن اســتعفا گفــت منفــک کــردن 
ســعید محمــد از قــرارگاه خاتــم بــه 
ــخنگوی  ــود؛ س ــش ب ــل تخلف دلی
ســپاه بــه نوعــی تکذیــب می کنــد، 
نماینــده ولــی فقــه در ســپاه تایید! 
ــن  ــع نقیضی ــال جمی ــر ح ــه ه ب
ــن  ــه ای ــان ب ــت آقای ــال اس مح

ــید. ــته باش ــه داش توج
بــوی  وقتــی  کوســه  میگوینــد 
ــرای  ــد ب ــمام کن ــون را استتش خ
رســیدن بــه منشــا خــون و طعمــه 
ــد  ــی خــود هــر کاری می کن احتمال
و هیــچ چیــز مانــع او نیســت. 
بالتشــبیه برخــی سیاســتمداران 
دنیــای واقعــی مثــال خوبــی بــرای 
رویدادهــای خیالــی اســت کــه 
اشــاره کــردم؛ ایــن بــوی انتخابــات 
ــه  ــی ب ــه برخ ــود ک ــث می ش باع

اصطــالح احــزاب جــز منافــع حزبی 
خــود هیــچ چیــز را نبیننــد، هیــچ 
ــع  ــد و مناف ــا نباش ــع آنه ــز مان چی
ملــی را فــدای منافــع حزبــی کننــد. 
در آن حــد کــه برخــی اعضای حزبی 
بــه نــام اصولگرایــان برای پیــروزی 
می کننــد  ســعی  انتخابــات  در 
مشــارکت را )کــه از اصلی تریــن 
ارکان جمهــوری اســالمی اســت( 
پاییــن نگــه دارنــد و اعضــای حزب 
دیگــری بــه نــام اصالحطلبــان 
بــا پرداخــت بــه مســائل زردی 
همچــون فیلترینگ ، دیوارکشــی در 
خیابــان و... مــردم را از رقیــب خود 
ــت  ــن وقاح ــا ای ــانند. ضمن بترس
ــان  ــن بانی ــه ای در حــدی اســت ک
َتکرارکننــدگان وضــع موجــود  و 
بــرای آنکــه بــه طعمــه انتخاباتــی 
خــود برســند بــه منتقــدان وضــع 
ــروژه  ــل شــده اند و پ موجــود تبدی
گــذر خــود از رئیــس جمهــور فعلــی 
را مدت هاســت آغــاز کرده انــد.

از  انتخاباتــی  کوســه های  ایــن 
ــن  ــه تامی ــد ک ــار دارن ــردم انتظ م
ــان باشــند  ــرای آن ــده طعمــه ب کنن
در حالــی کــه اگــر گرســنه و زخمــی 
ــان  ــه  آن ــز طعم ــردم نی ــند م باش
ــد  ــان بای ــن می ــد. ای ــد ش خواهن
ــه  ــوع دلســوزی نســبت ب از هــر ن
ایــن کوســه  ها پرهیــز کــرد و بایــد 
ســعی کنیــم تــا حــد ممکــن از آنها 
ــرادی  ــمت اف ــه س ــویم و ب دور ش
غیــر از ایــن افــراد کوســه مانند 

ــم... بروی

این کوسه های انتخاباتی از مردم انتظار دارند که تتامین کننده 
طعمه برای آنان باشند در حالی که اگر گرسنه و زخمی باشند 

مردم نیز طعمه  آنان خواهند شد. این میان باید از هر نوع 
دلسوزی نسبت به این کوسه  ها پرهیز کرد و باید سعی کنیم تتا 

حد ممکن از آنها دور شویم
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ــی  ــن موجــودات احساســات و ادراکات ــی ای گوی
ورای احساســات و ادراکات دیگــران دارنــد و 
درونشــان  فعــال،  آتشفشــان های  همچــون 
شــعله ور و گداختــه اســت و بــا انــدک تحریکــی 
شــروع بــه فــوران می کننــد. حکیمانــی کــه در جهــان آینــده متولــد 
ــه  ــه ب ــردم و ن ــه ی م ــه ســادگی عاّم ــه ب ــی ن ــا زبان می شــوند و ب
دشــواری عالمــان و دانشــمندان بــا مــا ســخن می گوینــد. خدواند، 
در بطــن آن هــا گوهــری ارزشــمند بــه نــام »هنــر« نهــاده. چیــزی 
ــت وا  ــوش و حرک ــه جنب وج ــد و ب ــب می کن ــان را منقل ــه انس ک
مــی دارد. هنــر همــان چیــزی اســت کــه بــا جــان انســان ها ارتباط 
دارد. »هنرمنــد، از تکامــل تاریــخ اجتماعــی و آسیب شناســی 
ــد  ــی، درک دارد و می خواه ــخ اجتماع ــل تاری ــا تکام ــب ب متناس
جامعــه ی خــود را بــه ســمت آن جامعــه ی هــدف هدایت کنــد و از 
خیــال اجتماعــی، معبــری بــه ســمت جامعــه ی مطلــوب به وجــود 

بیــاورد.«
   در جامعــه ی امــروز مــا، هنــر و جلوه هــای گوناگــون آن و نقــد و 
تحلیــل آن، موجــب بــروز اتفاقــات عظیــم و اختالفــات گوناگونــی 
شــده کــه در ایــن عرصــه بایــد افق گشــایی و نظریه پــردازی 

بشــود. به راســتی هنــر چیســت؟ هنرمنــد کیســت؟ هنــر متعهــد چیســت؟ آیــا اصــال هنــر متعهــد وجــود دارد؟ واحــد 
مطالعــه ی آن فــرد اســت یــا هنــر یــک دیــدگاه و رســالتی اجتماعــی و حتــی فراتــر از آن دارد؟ آیــا هنــر هــم بــه »اســالمی 
و غیراســالمی« دســته بندی می شــود؟ اگــر چنیــن اســت مبانــی هنــر اســالمی چیســت؟ نقــش هنــر در ارتقــای تمــدن و 
فرهنــگ یــک جامعــه چگونــه اســت؟ آیــا زیبایی شناســی امــری اســت ثابــت و مشــترک یــا نســبی؟ و ســؤاالت فــراوان 

دیگــری از ایــن دســت کــه پاســخ بــه آن هــا مشــکل اصلــی کنونــی هنــر جامعــه ی مــا اســت.
   کتــاب »هنــر، دیــن، تجــدد«، بــه بررســی ارتبــاط و نســبت ایــن ســه مفهــوم بــا یکدیگــر پرداختــه اســت و اســتاد 
محمــد مهــدی میرباقــری، در گفتارهایــی تحــت عناویــن: »هنــر و ارتقــای تمدنــی«، »هنــر، تجلی ذکــر اجتماعی در مســیر 
تاریــخ«، »هنــر قرآنــی«،  »ارزش هــای بومــی و هنــر هالیــوودی«، »مبانــی شــعر مذهبــی«، »امــکان یــا عــدم امــکان هنــر 
دینــی و هنــر غیردینــی«، »فرهنــگ و نظــام شهرســازی«، »شــاخص های قطــب فرهنگــی نظــام اســالمی« و »رســالت 
ــرح  ــالمی مط ــر اس ــه ی هن ــه در زمین ــوال هایی ک ــه س ــد ب ــعی  کرده ان ــدرن«، س ــر م ــل هن ــت در مقاب ــینمای مقاوم س
می شــود، بــا ادبیــات، تعابیــر و اندیشــه ی متمایــز خودشــان پاســخ بدهنــد و در تشــخیص راه از بی راهــه بــه هنرمنــدان 

کمــک بکننــد و رســالت هنرمنــدان را در ایجــاد تمــدن اســالمی و آینــده ی آن تبییــن بکننــد. 
   در قســمتی از ایــن کتــاب آمــده: »هنــر حقیقــی زمانــی شــکل می گیــرد کــه احساســی از جــالل و جمــال حضــرت حــق 
و قــرب کلــی عالــم در مســیر تکامــل تاریــخ بــر محــور والیــت حقــه در هنرمنــد شــکل گیــرد، بــه جامعــه منتقــل گــردد و 
جامعــه را به ســوی مراتــب قــرب هدایــت کنــد. در شــکل دوم اگــر احســاس هنرمنــد ناشــی از اتوپیــای مــادی و تمایــل 
و دلدادگــی بــه آن و نیــز ناشــی از احســاس رنــج از توســعه  یافتگــی باشــد و در عالــم تخیــل اجتماعــی بــرای عبــور از 
وضعیــت موجــود بــه ســوی توســعه یافتگــی مــدرن، مســیری بــرای توســعه ابتهــاج مــادی ایجــاد کنــد، هنــر او، هنــر 

باطــل اســت. ایــن شــاخصه ی کلــی هنــر حــق و باطــل در جهــت گیــری اســت.«

آن ها از آینده می آیند! 
معرفی کتاب هنر، دین و تجدد

زهرا همتیــــان
۹۸ مکانیک
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