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پیش گفتار

فردا"  ب���رای  "طرحی  گفت���ار  موع���ه  مج ید،  دار دس���ت  در  آن چ���ه 
می دهد.  بازتاب  را  )ازغدی(  رح�می پور  استاد حسن  دیدگاه های 
و  ایش���ان  س���خنرانی های  از  برگرفت���ه   

ً
غالب���ا ک���ه  موعه،  مج ای���ن 

مصول  می باش���د،  ش���اگردان  برخ���ی  یی  دانش���جو ی���رات  تقر یا 
و  گفت وگو ه���ا  و  مهایش  ه���ا   ، آم���وز�یش ی���ا  آزاد  نشس���ت های 

است. امروز  تا  سال 1363  از  برر�  و  نقد  حلقه های 
رسانه های  از  اری  �یش در  پیش تر  موعه  مج این  از  اندکی  ش  بخ
آن  ش عمده  و بخ منتشر شده  نوشتاری،  یا  و شنیداری  دیداری 

س���تین  بار انتش���ار می یابد.  یج و برای نخ به تدر
خواهید  مالحظ���ه  که  چنان  نوش���تار،  و  گفت���ار  موعه  مج ای���ن 
س���ه  تا  دو  که ظرف  اس���ت  برخوردار  بس���یاری  تنوع  از  فرم���ود، 
ملتق���ای  از  وس���یعی  عرص���ه ی  در  موض���وع  حل���اظ  ب���ه  ده���ه، 
تعل�می وتربیت،  اقتصاد، حقوق،  )سیاست،  انس���انی  علوم  مفاه�می 
و  ادبی���ات(  و  هن���ر  ی���خ،  تار روان ش���نا�،  جامعه ش���نا�، 
اسالمی  معارف  با  کلمه(  جدید  مفهوم  )به  ُمضاف  فلسفه های 
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و حدیث(  تفس���یر  فلس���فه،  کالم،  اصول،  علوم حوزوی)فقه،  و 
آس���ان تر  تفکیک  ب���رای  که  اس���ت  بدی���ن علت  و  گش���ته  ارائ���ه 
اصیل  گرایش  خوانن���ده،  انتخ���اب  ح���ّق  به  احترام  و  مباح���ث 

شده است.  ثبت  آن  جلد  روی  بر  کتاب،  هر  موضوع 
گروه  چن���د  ش���امل  ف���ردا"  ب���رای  "طرح���ی  مباح���ث  موع���ه  مج

می باشد:
لدات، مصول سخنرانی ها و مهایش  هایی  1� غالب مج
دانشگاه ها  یان  دانش���جو و  اساتید  ع  در �ج که  اس���ت 
متنّوع  در موضوع���ات  فض���الی حوزه ه���ای علمیه  و 
ایراد شده  اس���المی  اندیش���ه ی  ّیت  با مور و  معرف�یت 

است.
کش���ور  از  خارج  نیز مص���ول مهایش  های  ���ییش  بخ  �2
برگزار  گ���ون  گونا دانش���گاه های  در   

ً
عمدت���ا که  اس���ت 

است. شده 
"حلقه ه���ای  در  نی���ز  ّصیص ت���ری  تخ بث ه���ای   �3
و  اس���اتید  از  ع ه���ای مدودتری  �ج و  ب���رر�"  و  نق���د 
یا  و  یی  دانش���جو پژوهییش  گروه های  ی���ا  پژوهش گران 
آن ها  از  ���ییش  بخ و  داش���ته  یان  جر درس  کالس ه���ای 
یا  مقاله  نقد  گاه  و  مکت�ج  یا  اندیش���ه  نقد  حاوی  که 
می گردد.  منتشر  یج  تدر به  اینک  بوده،  کتاب خایص 
نام  می شود  البته سعی  انتشارات  از  این سلس���له  در 
حذف  )ح�یت االمکان(  خاّص  کتاب ه���ای  یا  افراد  آن 
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جنبه  بث ه���ا  تا  ش���ود  خصوصیت  الغ���ای  و  ش���ده 
عمومی  و  معرف�یت  کّفه ی  و  نیابد  موردی  یا  ش���خیص 

ربد. بچ جنبه شخیص اش  بر  آن 
در مافل  پیاده شده سخنرانی هایی  اندکی،  موارد   �4
یا  و  اس���المی  و  انقالبی  مناس���بت های  و  عمومی ت���ر 

است. نشده  یا  شده  منتشر  گفت وگو های  خ  م�یت
یح  تصر آن ه���ا  مقدم���ه ی  در  ک���ه  نی���ز  منونه های���ی   �5

است. نوشتاری  و  قلمی  کار  شد، مصول  خواهد 
مس���تقیما  که  دارند  وجود  متفاوت تری  منونه ه���ای   �6
واقع،  در  بلک���ه  نیس���ت  ایش���ان  کت�ج  یا  ش���فاهی  اثر 
شاگردان  برخی  یی  دانش���جو یرات  تقر و  یادداشت ها 
پرس���ش  و  جلس���ات  ع بندی ش���ده ی  �ج مصول  یا  و 
می توان  را  آن ها  و  است  ایش���ان  با  گفت وگو  و  پاسخ 
یات  نظر س���نخ  از  و  دیدگاه ها  با  مرتبط   ، غیرمس���تق�می
نیز  آن ها  انتش���ار  زمین���ه  این���ک  که  دانس���ت  ایش���ان 

است. شده  فراهم 
یات  نش���ر و  کتاب ها  ازی،  مج پایگاه های  از  برخی  در  پیش تر 
ح����یت مهاهنگی،  یا  یراس���تاری  و هیچ  ب���دون   

ً
غالب���ا و  گ���ون  گونا

اطالع  با  بار  این  اس���ت!  منتشرشده  ایشان  از  س���خنرانی  ده ها 
فرهنگی  مؤسس���ه ی  به  وابس���ته  فردا"  "طرح  نش���ر  مترم،  مولف 
می کند  آن ها  مکتوب  انتشار  به  اقدام  فردا"  برای  "طرحی  هنری 
مترم  خوانندگان  ب���رای  ایش���ان  جانب  از  توضیح  این  ب���ا  البته 
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در  که  تألیف شده،  کتاب های  س���نخ  از   
ً
غالبا مباحث،  این  که 

نظم  و  و  یژه  و یراس���تاری  و و  می ش���ود  پرداخته  منبع  ذکر  ب���ه  آن 
خ  م�یت  

ً
غالبا بلکه  اس���ت  نبوده  دارد،  مکتوب  کار  مناس���ب  نس�یت 

بسیار  یراس���تاری  و با  و  ش���ده  پیاده  که  اس���ت  س���خنرانی هایی 
الت  �ج س���اختار  تبدیل  حّد  در  منونه خوانان،  توس���ط  تصری  مخ
فاعل ها،  و  فعل  برخی  جابه جایی  و  کت�ج  عبارات  به  ش���فاهی 
مطالبه ی خواننده ی  که  است  منط�یت  بنابراین،  منتشر می ش���ود؛ 

باشد. حّد  این  در  باید  نیز  مترم 
و  مباحث  ای���ن  دقیق  و  مفّصل  بازنگ���ری  ک���ه  اس���ت  طبیعی 
خواهد  زمان ب���ر  کاری  ر����ی،  مقاالت  س���طح  به  آن ها  ارتق���ای 
انتشار  به  و  نپذیرفته  وقت  دلیل ضیق  به  را  آن  ایش���ان  که  بود 
در  آن که  امی���د  اس���ت.  داده  تن  کراهت،  ب���ا  نیز  موعه  مج مهی���ن 
و  دقیق تر  یراس���تاری  و و  بازنگ���ری  ب���رای  ���ایل  مج چنین  آین���ده، 

آید. پیش  مباحث  این  تمکییل 
تش���کر  فردا"، ضمن  برای  "طرحی  هنری  فرهنگی  مؤّسس���ه ی 
برای  را  خ���ود  آمادگی  و  متای���ل  مترم،  خوانن���دگان  و  ایش���ان  از 
که  امیدوار است  و  اعالم می دارد  نقدها  و  ادها  پیش����خ یافت  در
گرم  و  اس���الم  نظری  مفاه�می  گس���ترش  در جهت  کوچک  گام���ی 

باشد.  برداشته  عمومی  افکار  ارتقای  و  تفّکر  شعله های  کردن 
ا باد مهیاری �یش گرامی 

فردا" برای  مؤّسسه ی "طرحی 



یدگی و تجربه شور هنر 
همایش هنر و ماوارءالطبیعه

دانشگاه هنر تهران- 1379

اول:  گفتار 



اس���ت  س���خنرانی   خ  م�یت می خوانید  آن چه 
مفاه����می  ب���ا  هن���ر  "رابط���ه ی  عن���وان  ب���ا 
اردی هبش���ت 1379  که  ماوراءالطبیع���ه" 
ماوارءالطبیع���ه"  و  "هن���ر  مهای���ش  در 

شد. ارائه  هتران  هنر  دانشگاه 
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پیش���اپیش  و عذرخواهی  اس���اتید مترم  س���الم مضر  با عرض 
مفهومی  معادل یاب���ی  نوع���ی  ه���دف  با  ک���ه  تصدیع  ای���ن  باب���ت 
هنر  فلسفه ی  و  یبایی ش���نا�  ز در عرصه ی  مفاه�می  برخی  برای 

می گیرد. صورت 

تناقض گو؟! ترکیب  هنر؛  فلسفه 
بود،  این  گر جز  ا نیمی شهودی است.  و  اندیش���یدنی  نیمی  هنر، 
کنار  در  هنر  و  بود  تناقض گو  ترکیب  یک  هنر"،  "فلس���فه ی  تعبیر 
گر می توان در خصوص  ا درون آب می شد.  آتش  فلسفه، چون 
ال  در "�ج و می توان عاقالنه  کرد  یه پردازی  نظر یبایی شنا�"،  "ز
دارد  این  از  نشان  یس���ت،  نگر "نظام عامل"  در  و عاش���قانه  عامل" 
در هم  مدیون  انسان،  در  "معرفت"  با  "ذوق"  تافتگی  در هم  که 
دادن  ربط  اس���ت. پس  عامل  در  "حقیقت"  با  یبایی"  "ز بافتگ���ی 
کش���ف  یك  و  نبوده  کی  اختراع  حقیق���ت"،  و  "کمال  ب���ا  "هنر" 

است. 
لذت  و  "حقیق���ت"  و  "کم���ال"  رابطه ی  کش���ف  ب���رای  تالش 
اتفا�یت  و  بادآورده  قواعد  با  ب���ازی  یك  حقیقت"،  ال  "�ج از  بردن 
قادر  که  میزانی  به  "حقیقت"  ادعاهای  هنر،  اقل�می  در  و  نیس���ت 
بود.  قابل تسین خواهند  باش���ند،  "حقیقت"  بیان صادقانه  به 

اندیشیدنی  نیمی  هنر، 
نیمی شهودی  و 

این  گر جز  ا است. 
"فلسفه ی  تعبیر  بود، 

ترکیب  یك  هنر"، 
هنر  و  بود  تناقض گو 

فلسفه،  کنار  در 
آب  درون  آتش  چون 

می شد.
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هنر  در ساحت  نه  "حقیقت"،  و  "دروغ"  مش���ترك  س���رمایه گذاری 
است.  نداشته  خوبی  عایدات  دیگری،  س���احت  هیچ  در  نه  و 
را  اس���تعاره  و  از  مج یم،  می گو "دروغ"  از  وق�یت  که  اس���ت  روش���ن 
این  آن منی دانم چه  مش���مول  هنرورزی اند،  مایه های اصیل  ک���ه 
س���خن  "حقیقت"  از  وق�یت  اس���ت. هم چنین   صوری 

ً
دروغ صرفا

با  یژه  و به  "م���اکات"،  یه ی  نظر ب���ه   
ً
لزوما نه  م���ی آورم،  میان  به 

ندارم.  توّجه  هگیل"  "آنتولوژی  به  نه  و  آن  یر  تقار بعیصخ 
از  و  نیس���ت  "هنر"  نلرزاند،  را  ت���ا دیل  هنرمن���د  کار  یی  س���و از 
باش���د،  نداش���ته  کمال"  و  "حقیق���ت  با  نس���ب�یت  تا  دیگ���ر  س���وی 
واقع،  در  اس���ت،  هنر  اسرار  س���ّر  که  مکاشفه  نیس���ت.  "انسانی" 
و  نیس���ت  "هنر"  مکاش���فه،  بدون  هنر  اس���ت.  "دس���تیابی"  نوعی 
کمال"،  و  "حقیق���ت  باب  در  یه ای  نظر خ  داش����یت بدون  مکاش���فه 
استحصال  قابل  مش���اهده ای  و  درخور  مکاشفه ای  کم،  دس���ت 
چیزی  چ���ه  مکاش���فه ی   

ً
اساس���ا مکاش���فه ای،  چنی���ن  نیس���ت. 

"عقل"،  و  "ذوق"  آمی���زش  فرزن���د  یبای���ی"،  "ز باش���د؟  می توان���د 
"اظهار  مقام  در  و عقد  لفظ  و عقد" است،  "لفظ  ی گری  بی میانج

یبایی". کار می آیند، نه در مقام "ش���هود ز یبایی" به  ز
از  باید  "هنر"  اح���رام  خ  بس����یت برای  و  "هنر"  حرم  به  ورود  برای 
این  یس���ت.  نگر "حقیقت"  ب���ه  ذوق،  و  ذه���ن  ه ی  دریچ دو  ه���ر 
کار  و  س���ر  "حقیقت"  از  ییل  تأو وجوه  با  گرچه  هنری  مواجهه ی 
نباشد،  آن  از  برگرفته  و  "حقیقت"  یل  تأو تا  یل،  تأو این  اما  دارد 

بود. واهد  نخ "حقیقت"  با  مواجهه 

سرمایه گذاری مشترك 
و "حقیقت"،  "دروغ" 
"هنر"  در ساحت  نه 
در هیچ ساحت  نه  و 
دیگری، عایدات 
نداشته است. خوبی 

هنرمند  کار  از سویی 
نلرزاند،  را  تا دیل 
از  و  نیست  "هنر" 
نسب�یق  تا  دیگر  سوی 
کمال"  و  با "حقیقت 
باشد،  نداشته 
نیست. "انسانی" 

فرزند  "زیبایی"، 
و  "ذوق"  "آمیزش" 
ی گری  بی میانج "عقل"، 
و عقد" است.  "لفظ 
مقام  در  و عقد  لفظ 
کار  به  زیبایی"  "اظهار 
مقام  در  نه  می آیند، 
زیبایی". "شهود 
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مالیخولیا با  هنری"  "تأویل  نسبت 
داده  پاس���خ  پرس���ش،  این  به  باید  ام���ا  ���االً  ارتج گرچه  هنرمن���د 
به  هنوز  و  موّج���ه  رود،  پی���ش  کج���ا  تا  گر  ا ی���ل"  "تأو ک���ه  باش���د 
مالیخولیا است؟  کجا دیگر  از  و  بود؟  "حقیقت"، مربوط خواهد 
"حصویل"،  درك  چ���ه  و  "حضوری"  درك  ب���ا  چه  "حقیق���ت"  آیا 
اس���ت  از  مج هنرمند  آیا  بود؟  خواهد  متناقضین  ب���ه  یل  تأو قابل 
بپندارد؟  س���یاه  را  و سفید  س���فید  را  س���یاه   ، ذو�یت یل  تأو نام  به 
آن  متضاد  م���ورد  که  اس���ت  چیزی  "حقیقت"  هنر،  عوامل  در  آی���ا 
نیست؟  "حقیقت"  خ  گرف�یت این دست کم  آیا  باشد؟  "حقیقت"  نیز 
بر  که هنرمندی  دارد  از "حقیقت" وجود  باالتر  اف�یت  و  ارتفاع  آی���ا 
هم وزن  را  "الحقیقت"  و  "حقیقت"  باال،  آن  از  و  بایس���تد  آن  بام 
"حقیقت"،  به  که  یبایی"  "ز از  درك  این  ببیند؟!  یه  عیل الّس���و و 
انسانی"  "مادون  بلکه  و  غیرانسانی  و  ، مشروط  تصاد�خ جنبه ی 
ش���هودی  و  یافت�خ  نه  و   " "س���اخت�خ متام  و  تاّم  را  آن  و  می ده���د 
هن���ر، می خواهد  مدد  به  "بی حقیق���ت"  در جهانی  ک���ه  می دان���د 
بدون  گر  ا زندگی  آن ک���ه  کند!! حال  قاب���ل تّمل  ا  ت�خ را  زندگ���ی 
چنین  نیز  هن���ر  به عالوه ی  نباش���د،   " خ یس����یت "ز شایس���ته ی  هنر، 
به  مبّدل  بزك شدن،  با  "دروغ"  گر  ا و  یافت  واهد  را نخ شایستگی 
اساس،  از  دیگر  بار  یك  "حقیقت"،  اعتبار  باید  شود،  "حقیقت" 
توالت  از  پس   " یبایی ش���ناخ�یت "ز ربیات  تج ح�یت  ش���ود.  ین  توز
، این بن بست  که بیشتر، صنع�یت است تا ذو�یت انفورماتیك اخیر 
که "هنرمند" نیستند و  خ های هنر  را در هم نشکست. چه تکنس�می

تر  باال اف�یق  و  ارتفاع  آیا 
از "حقیقت" وجود 

بر  هنرمندی  که  دارد 
از  و  بایستد  آن  بام 

و  باال، "حقیقت"  آن 
را هم وزن  "الحقیقت" 
ببیند؟! و عیل الّسویه 

بزك  با  "دروغ"  گر  ا
به  مبّدل  شدن، 
"حقیقت" شود، 

اعتبار "حقیقت" 
از  دیگر  بار  یك  باید 

توزین شود. اساس 
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بنابراین  و  ببرند  که چگونه لذت هنری  ندیده اند  آموزش  ح����یت 
آن  وقت  ش���اید  دهن���د؟  س���رایت  دیگران  ب���ه  را  ل���ذت  چگون���ه 
از پالستیك و  اعّم  یبا  ز کن�می چرا هنرهای  تأمل  که  رسیده باشد 
که تت  آن  بصری، عیل رغم  یا  بیش���تر �عی  هنرهای  فنوتیك، 
اجتناب  و  یبایی"  "ز به  نیل  و شعار  کانت"   یبایی شنا�  "ز تأثیر 
که  گفت  )در جای خود خواه���م  ش���ده اند  منعق���د  "فای���ده"،  از 
کجا  تا  تنزه طلبانه اش  ظاه���ر  رغم  به  کان�یت  ش���عار  و  ایده  مهین 
ذائقه های  ب���ا  این حد  تا  ش���ود.(  تعبیر  می توان���د خودخواهان���ه 
اس���اس  بر   

ً
گاه صرفا و  ش���ده اند؟  بیگانه  بش���ر  یبایی ش���ناخ�یت  ز

ش نامه ای!  بخ لذت های  برد؛  لذت  آن  از  باید  وراثت  و  عادت 

"هنرمند شوریده"؟ یا  هنر"  "کارمند 
با خود  یدگی  ش���ور ربه  ک���ه تج و دردی  ل���ذت   آن  از  دیگ���ر  چ���را 
فارغ التحصیل،  از هزار هنرمند  ؟ و چرا  اثر می بین�می کمتر  می آورد، 
با  را  ای���ن دل  یا  بزند؟  آتش  را  م���ا  که دل  پیدا می ش���ود  یک���ی 
یده  ش���ور هنرمند  هنر"،  "کارمند  ای���ن مهه  میان  چرا  ببرد؟  خ���ود 
گالری های ما به سردخانه ها  یبا و  کارگاه هنرهای ز یم؟ چرا  ندار
عمیق  تأثیرگذاری های  ب���رای  فروزان  و  داغ  اجا�یت  تا  ش���بیه ترند 
یبایی"  "ز فلس���فه ی  در  نه  ما،  آکادمی های  از  چ���را  و  انس���انی؟ 
و  استنس���اخ  و  روخوانی  جز   

ً
غالب���ا یبایی"،  "ز تکنی���ك  در  ن���ه  و 

کتب،  به  دفات���ر  از  و  دفاتر،  ب���ه  مترَجم  کتب  از  مطل���ب  انتق���ال 
به  ر�ی  پژوهش گران  اغلب  چرا  و  می آید؟  ب���ر  دیگری  کار  کمتر 

و  لذت   آن  از  چرا 
ربه  که تج دردی 
با خود  شوریدگی 
اثر  کمتر  می آورد، 
و چرا  ؟  می بین�می
هنرمند  هزار  از 
یکی  فارغ التحصیل، 
که دل  پیدا می شود 
بزند؟ آتش  را  ما 
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هنر" غرب می روند؟  یخ  "تار ا  به سراغ  ت�خ هنر"،  "فلسفه ی  جای 
بر قرارداد نام "استاتیك" به عنوان ما به ازاء  عالمت سؤال را اوالً 
طبیعی،  ط���ور  به  ک���ه  ی���م  بگذار  " یبایی ش���ناخ�یت ز گاهی ه���ای  "آ
کرد.  س���نگین   حی، 

ً
عمدتا گاهی های  آ س���ود  به  را  آن  وزنه ی 

مایه ی  یونانی،  "استاتیکوس"  تبار  از  اصطالحی  که   18 قرن  از 
عنوان  به  پایی  ارو زبان های  در مهه  که  ش���د  اصطالحی  جعل 
که  می رس���د  نظر  به  افتاد  مقب���ول   " یبایی ش���ناخ�یت "ز به  ازاء  م���ا 
پیوست  وقوع  به  هنر"  "فلسفه ی  ساحت  در  مهمی  اتفاق  شاید 

یافت. تسّری  آن  متوای  چه  و  هنر، چه شکل  در  و سپس 

"اخالق" از  ال"  "�ج تفکیک  و  "استاتیک" 
یبای���ی" با منش���اء  از "ز ی���ه ی درك ح���ّی  ی���ه ی هن���ر"، نظر "نظر
که هس�یت ش���نا�، فرجام شنا�  یك اس���ت  خاص اپیس���تمولوژ
از  ال"   تفکیك "�ج متمایز می کند.  "اس���تاتیك"  از  را  معرفة الغایة  و 
گام بعدی  انس���ان و انسانیت است،  ال معنوی  که �ج "اخالق"  
مال"  کرد "علم احلج در تغییر معنای هنر بود. ح�یت شاید بتوان تعبیر 
این گون���ه از علمّی���ت افت���اده و از اقل�می "معرفت"، جدا می ش���ود. 
یبایی" از  ست بود و وق�یت "ز گام نخ جدایی این َغ�خَ از آن شبان، 
امید از مبادی  فیلتر "کانت" گذشت و مآالً به نوعی "نامعرفت" انج
گسسته و عماًل  " حمکت "نظری"،  یژه "تصدی�یت "تصّوری" و به و
از علوم طبیعی جدا  ا  ت�خ "استاتیك"،  یرا  ز برداش���ته شد  گام دوم 
و  قلمروی "حمکت"  از  بلکه  نبود  باکی  بود،  این  گر  ا که  منی شود 

اغلب  چرا 
پژوهش گران ر�ی 

"فلسفه ی  به جای 
به سراغ  ا  ت�یف هنر"، 

هنر" غرب  "تاریخ 
می روند؟ عالمت 

نام  قرارداد  بر  را  سؤال 
به عنوان  "استاتیك" 

گاهی های  "آ مابه ازاء 
 " زیبایی شناخ�یق

بگذاریم.

از  ال"  "�ج تفکیك 
ال  که �ج "اخالق" 

و  انسان  معنوی 
انسانیت است، 

تغییر  در  بعدی  گام 
بود. ح�یق  هنر  معنای 

تعبیر  بتوان  شاید 
مال"،  "علم الج کرد 

از علمّیت  این گونه 
اقل�می  از  و  افتاده 

"معرفت"، جدا 
می شود.
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ال معقول" نیز منفک می ش���ود. و از این جاس���ت  "اخالق" و "�ج
ال ش���نا�" رو ب���ه نقط���ه صف���ر می گ���ذارد. ک���ه بع���د نظ���ری "�ج

ابتدا  ک���ه  دارد  وجود  حک���م  قّوه  نقد  در  البت���ه  تناق���ض  این 
را  راه  و  می منای���د  ی���ف  تعر بی غای���ت"  "غایت من���دِی  را  یبای���ی  ز
نس���بت  در بث  اما  می بن���دد،  اخ���الق  و  دخال���ت حمکت  ب���ر 
درک  ب���ا  باید  هن���ر  ک���ه  می کن���د  ی���ح  تصر "هن���ر"،  ب���ا  "اخ���الق" 
کلّیت مهاهنگ  ی���ک  در  یی  گو چنان که  جه���ان،  غایت من���دِی 
برای  اخ���ال�یت  یک���رد  رو ب���ا  و  م���ی رود  پی���ش  غای����یت  ب���ه ����ت 
و  از شخیص شدن  فرار  و  یبایی"  ز یابِی  ارز معیار  "مهگانی ش���دن 
)از  گاِیر  امثال  که  مهان گونه  می رسد  به  نظر  بیامیزد.  بی معیاری 
تناقض  این  گفته اند،  کانت(  ش���ارحان  ین  مش���هورتر و  ین  بزرگتر
س���نجه ی  و  معیار  ارائ���ه ی  در  کان���ت  موّفقیت  ع���دم  دلیل  ب���ه 
در  هم  کان���ت  می رس���د خود  به  نظر  و  افت���اده  اّتف���اق  یبای���ی،  ز
یبایی  ز و  هنر  ابتناء  به  اّولی���ه اش(  مبانی  خالف  بر  )ولو  هنایت 

می کند.  تکیه  اخالق  بر 
بژه" 

ُ
"ا مه���ان  یبایی ش���ناس،  ز برای  بژه" 

ُ
"ا که  اس���ت  درس���ت 

س���وی  آن  از  اّما  نیس���ت  یایصخ دان  ر و  ی���ک دان  فیز ی���ك  ب���رای 
حال  به  می بین�می  ام���روز  که  مرتبه  ای���ن  تا  را  بژه" 

ُ
"ا منی ت���وان  نیز 

جایگاه  و  ی���ك  آنتولوژ بس���تر  از  نظ���ر  قط���ع  ب���ا  و  درآورد  تعلی���ق 
عامل،  ای���ن  حقایق  س���ایر  کن���ار  در  و  هس����یت  جغرافی���ای  در  آن 
و  راند  بیرون  معرفت   و  از جرگه ی حمک���ت  را  یبایی ش���نا�"  "ز
یبایی در این صورت، نه  یم او را "مترم" خواست. ز مع ذلك حر
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انکار است  و  ن�خ  قابل  از اساس،  که  قابل قلب و تریف،  ا  ت�خ
افتاد.  قرن  س���ه  دو  این  در  مهه،  ناروا  و  گوار  نا اتفاق���ات  این  و 

"روان شنایس لذت" و احساسات فاقد ماوراء
از  نیس���ت!  یی  غیب گو و  ی���ی  پیش گو می ک����خ  ع���رض  چ���ه  آن 
بی دفاع  ش���د،  از حوزه ی "حمکت"، خارج  یبایی"  "ز ک���ه  روزی 
آن چه  و  گردید،  ذو�یت  تعارف  یك  به  تبدیل  مال"  "علم احلج ش���د. 
"بیان"  ح�یت  نه  و  "ش���هود"  نه  که  چیزی  است،  مض  شخیِص 
و  "هرمنوتیك"  متأخ���ر  نله ه���ای  ب���ه  کامل  توج���ه  با  )و  اس���ت 
منی تواند  پ���س  یم(،  می گو چنی���ن  یبایی،  ز ب���اب  در  "رمانتی���ك" 
به خّطه ی  باملّره  آن  مت���وای  و  باش���د  معرفت"  و  "علم  موضوع 
بر  می ت���وان  ���ا  ت�خ بنابرای���ن  و  ش���د  ران���ده  ل���ذت"  "روان ش���نا� 
آن  ک���رد.  گفت وگو  هن���ر  ���ارت  تج و  تکنی���ك، صنع���ت  ف���رم،  س���ر 
و  هنر  ع���امل  در  قرن هجده  از  نامیدن���د  مدرنیته"  "پ���روژه ی  چ���ه 
ارسطو  "بوتیقای"  و  "پوئتیك"  در  نظر  دید  لوای تج ادبیات، تت 
مابعدالطبیعی  "اخالقی���ات  اص���الح  یا  افالط���ون"  "م���اکات  یا 
مب���ادی  و  "هن���ر"  یش���ه ی  ر ب���ر  را  تیش���ه  واق���ع  در  مس���یحی"، 
وق�یت  ای���ن  از  پی���ش  گذاردن���د.  م���ال"  "علم احلج معرفت ش���ناخ�یت 
نیز  و  هیوم"  ید  "دیو چون  هم فکرانی  و  هاچس���ون"  "فرانس���یس 
"ادراکات"  حوزه ی   از  اساس  در  را  ذوق  وی، ضابطه ی  پیروان 
یبایی شنا�  ز در  را  قاعده ای  که هیچ  آن  برای  و  راندند  بیرون 
یژه  و به  و  "مابه  ازاء"  فاقد   

ّ
کیل به  را  آدمی  نپذیرند، احساس���ات 

که  روزی  از 
از حوزه ی  "زیبایی" 

"حمكت" خارج 
بی دفاع شد.  شد، 

 
ً
مال"، صرفا "علم الج

�یق  تعارف ذو یك 
که  مض شد، چیزی 
نه ح�یق  و  نه "شهود" 

"بیان" است.
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ا بر سر تفاوت "متدولوژی  "فاقد ماوراء" خواندند، دیگر بث ت�خ
بستر  باملّره ی  ن�خ  بلکه  نیس���ت  ربی"  تج علوم  "متدولوژی  با  هنر" 

است. یبایی"  "ز مفهوم  برای  نظری 

در مدینه "عقل" شاعر 
به حّساس���یت  این مهایش  در  اس���اتید مترم  از  یکی  که  دیروز 
ارائه  "مدین���ه ی عقیل" ب�یش  در  ش���اعر  نقش  مورد  در  افالطون 
افالطون  انتقادی  که موض���ع  رس���ید  بنده چنین  نظر  به  کردن���د. 
یند،  می گو هایدگر  و  نیچ���ه  چه  آن  بر خالف  "هومر"  به  نس���بت 
گفت  بتوان  بلکه شاید  نیست  "شاعر"   "  با  مقابله ی "حک�می  

ً
لزوما

قوای  ذیل  در  ّیل���ه  مخ ق���وای  برای  رس���م  و  حّد  تعیین  گون���ه ای 
از  شاعر  مترمانه ی  اخراج  است.  "حمکت"  آرمان شهر  در  عاقله 
ّیل" در آستانه ی  شهر، می تواند تعبیر �بلیك از حد و حدود "تخ
مبت�خ  افالطون  یه ی  نظر به  دیگری  نگاه  نیز   این  باشد،  "تعّقل" 
کارکرد اجتماعی و انسانی آن  بر ارزش گذاری هر چیز به حسب 
فّن  و  هنر  از  اعّم  مفهومی  نه"،  "تخ دلیل،  به مهین  و شاید  است 

است. داشته  تولید  و  نوع خالقّیت  هر  شامل  و 
را  که شعر  افالطون  دیگِر  س���خن  به  چرا  که  نیس���ت  روش���ن 
در  و  می کند  توصیه  سربازان  طبقه  تربیت  و  �اسه  خدمت  در 
می داند  این  در  را  ش���اعران  با  خود  الفت  مخ ت 

ّ
عل دیگر،  جایی 

بدین  منی ش���ود.  اش���اره  بس���ته اند،  دروغ  خدایان  ب���ه  اینان  ک���ه 
ناظر  آرمان شهر،  در  شاعران  با  افالطون  الفت  مخ  

ً
اساس���ا ترتیب، 

دیگر  مناقشه، 
تفاوت  بر سر  ا  ت�یف
با  هنر"   "متدولوژی 
"متدولوژی علوم 
بلکه  نیست  بی"  ر تج
بستر  باملّره ی  ن�یف 
برای مفهوم  نظری 
"زیبایی"  است.

اخراج مترمانه ی 
از شهر،  شاعر 
تعبیری  می تواند 
و  از حّد  �بلیك 
در  ّیل"  "تیف حدود 
"تعّقل"  آستانه ی 
باشد.
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و  تراز  شاعر  نه  و  است  بوده  یش  زمانه ی خو شاعران  به مهان 
وی. نظر  در  ایده آل 

باش���ند  گفته  درس���ت  مورد،  این  هایدگر  در  و  نیچه  گر  ا ح�یت 
است.  بدی  توجیه  ما،  توضیح  هم  باز 

که  کرد  اش���اره  معرف�یت  بزرگ  لطمه ی  به  باید  اخی���ر  دوران  در 
یه پردازان آمپریست  یژه نظر متفّکران جهان آنگلوساکسون و به و
روانشناسانه ی  تلیل  نوعی  با  و  کردند  وارد  یبایی"  "ز مفهوم  به 
انس���انی  ادراکات  حوزه ی  از  را  یبایی  ز اص���والً  حّی"،  "ادراك 
مله  �خ احلج نیز  جانوران  س���ایر  ش���اید  که  مسوس���ایت  حوزه ی  به 
البته  م���درن  هنر  کاس���تند.  فرو  مش���ترکند،  آن  در  مل���ه(  باحلج )نه 
مناند  منط����یت اش  تا هنایت  ی���ن،  دکتر این  تابع  ام���روز،  غ���رب  در 
بود،  آن  مّدعی  مدرنیت���ه،  پروژه ی  چه  آن  خالف  بر  مس���یری  و 
نه  و   " یس����یت یتیو "پوز معنای  به  )نه  "عقالنی"  و  اس���ت  پیموده 
و  رمانتیك  ح����یت  بلکه  نش���د  کلمه"(  "راسیونالیس����یت  معنای  به 
اّما  کرد  غلبه  آن  وج���وه  س���ایر  بر  متأخر  دوره ی  در  هنر،  ی���یل  تأو
از  جبران ناپذیری  صدمات  هن���ری،  عوامل  که  کرد  انکار  منی توان 
متحّجری  یالیزم  ماتر و  آنگلوساکس���ون  جه���ان  فکری  آموزه های 
ین  کم تر و  کردن���د  یاف���ت  در ب���ود،  آم���وزه  ای���ن  در  منط���وی  ک���ه 
به  "هنر"   تبدیل شدن  دهه،  از چند  پس  آن  اجتماعی  نتیجه ی 
اعضای  اس���افل  بر  هنر  مترکز  و  س���رمایه داری جهانی   نظام  کنیزك 

بود. عاقله  قوای  از  روی گردانی  و  بشر 

که  کرد  انکار  منی توان 
عوامل هنری، صدمات 

از  جبران ناپذیری 
آموزه های فکری 

کسون  آنگلوسا جهان 
یالیزم  ماتر و 

که منطوی  متحّجری 
بود،  آموزه  این  در 

کردند. دریافت 
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قدما اساطیر  از  نازل تر  اساطیر مدرن، 
اساطیر  از  نازل تر  اساطیری  اما  "اساطیری" شده  دوباره  هنر  امروز 
یرا  ز می شوند  تقّدس زدایی  و  شالوده شک�خ  سهولت  به  که  قدما 
ش���ده است.  قدس���ّیت زدایی  آن ها  در  نیز  یبایی"  "ز از خود  ح�یت 
نازل  آن،  اس���اطیر  ک���ه  اس���ت  "اس���اطیری"  نیز  غرب  هن���ر جدید 
تش���دید شد.  س���یر،  این  نوزده  قرن  اواخر  از  ش���ده اند.  س���افل  و 
امپرسیونیس�یت  نقا�یش  تفسیر در چند  و  قابل استحصال  مدرنیزم، 
"بودلر"  اش���عار  و  "واگنر"  اپرای  یا  س���ّنت �بولیزم  در  کار  یا چند 
تغییر  یبایی"،  ز یه ی  "نظر بلکه  نیس���ت  "داستایوفس���کی"  رمان  و 
یافته  تغییر  و س���و  کدام �ت  به  و  باید دید چرا، چگونه  و  ک���رد 
به  مستند  و  فکری  س���ّنت های  کدام  در  ال"   "�ج مفهوم  اس���ت؟ 
نه  دیگر  هن���ر،  روح  و چرا  ش���د؟  انطاط  دچار  فیلس���وفان  کدام 
نه  و  "عقل"  افق  در  ن���ه  و  نیس���ت؟  "ماکات"  نه  و  "بیان"  روح 
متأّخر  نظریات  در  و چ���را  ندارد؟!  ق���رار   " "ش���هود عاط�خ افق  در 
اخیر،  دهه ی  چهار  س���ه  یژه،  و به  و  اخیر  قرن  در  "هنر"  معاصر  و 
به  نیس���ت؟  ش���خیص"  "عاطفه ی  ح�یت  چی���ز،  هیچ  بی���ان  دیگر 
کنید.  توجه  هنر،  باب  در  پست مدرن  هرمنوتیك  به  خاص  طور 
و  ش���د  فروکاس���ته  نفس"،  "حدیث  به  ابتدا  "آفرینش"،  م���اکات 
در حّد  هنر، ح����یت  بیان گری  و خصل���ت  بیان  ین���د  کن���ون می گو ا
"حدیث نفس" نیز مال است. با توجه به آن چه شالوده شکنان 
م تعریف می کنند  یی سراسر م�ج یند و هنر را دعوت به قلمرو می گو
و "سودموری  "پراگماتیزم"  نوعی  از  تلفی�یت  گفت  بتوان  که ش���اید 

امروز هنر دوباره 
"اساطیری" شده اما 
که نازل تر از  اساطیری 
اساطیر قدماست و به 
سهولت، شالوده شک�یف 
و تقّدس زدایی 
می شود زیرا ح�یق از 
خود "زیبایی" نیز 
قدسّیت زدایی شده 
است.

کدام  ال" در  مفهوم "�ج
سنت های فکری 
کدام  و مستند به 
فیلسوفان، دچار 
انطاط شد؟ و چرا 
روح هنر، دیگر نه 
روح "بیان" است و نه 
کات"؟ و نه در افق  "ما
"عقل" قرار دارد، نه در 
"؟! افق "شهود عاط�یف

کات "آفرینش"  ما
به "حدیث نفس" 
کنون  فروکاسته شد و ا
می گویند بیان و 
خصلت بیان گری هنر، 
ح�یق در حّد "حدیث 
نفس" نیز مال است.
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باش���د.  معرفت ش���نا�  انواع  ش���ّکاکانه ترین  ب���ا  تو أم  افراط���ی"، 
از  افالطونی  ذو�یت  حمک���ت  ح����یت  حمک���ت،  س���ایه ی  وق����یت 
گرچه دست خورده ی  مابعدالطبیعه ی  و  ش���د  برداش���ته  هنر  س���ر 
یر  ز نیز  دکاریت"  "قطعیت ه���ای  ط���ر�خ  از  و  ش���د  زائل  مس���یحی 
با�یت  در صحن���ه  ک���ه  ا چی���زی  ت�خ اس���ت  روش���ن  رف���ت،  س���ؤال 
بنابراین  و  است  حّی"  نشانه شناسانه ی  "قراردادهای  می ماند 
یبایی"  "ز برای  روش�خ  هر مالك  از  هنر  ارباب  درازمدت،  در  چرا 
پیش���انی  وق����یت  نش���وند؟!  م���روم   ،" "زش����یت از  آن  تفکی���ك  و 
دوباره  را  هنر  "پس���ت مدرنیزم"،  دیوار  خ���ورده چرا  به  "مدرنیت���ه" 
هنر  نکند؟!  معنا  گونه  هر  از  عاری  و  برنگرداند   "جادو"  به عصر 
ش���د  قراردادهای خصویص، منحصر  در  ���ا  ت�خ نه  دوره،  ای���ن  در 
است  رو  مهین  از  است!  شده  خودش  با  شخص  قرارداد  بلکه 
اثر خود  هنرمند مهراه  باید  و �فونی ها  تئاترها  گالری ه���ا،  در  که 
اطب  این صورت مخ غیر  در  دهد،  توضیح  را  منظورش  و  بیای���د 

ببرد.  لّذت  و  بفهمد  را  وی  منی تواند 

هنر بدون فلسفه و ن�یف بنیادهای اشرا�یق "زیبایی"
و  است  هنری  اثر  در  معنا"  و  "شکوه  کمیاب شده،  امروز  آن چه 
هنرمند، خودش  گاه ح�یت شخص  که  است  این  آن جالب تر  از 
بی خبر  گذاش���ته،  با خودش  اثر  تولید  هنگام  که  قرارهایی  از  نیز 
می دهد.  شکل  یل پذیری  تأو را  هنر  اصیل  ش���اکله ی  و  می شود! 
ابژه های  باشد.  الزم  هنر"  "فیلسوف  تا  ندارد  فلسفه ای  دیگر  هنر 

سایه ی حمكت، ح�یق 
افالطونی  �یق  حمكت ذو

برداشته  هنر  از سر  نیز 
مابعدالطبیعه  و  شد 

)گرچه دست خورده ی 
زائل شد  مسیحی( 

"قطعیت  �یف  از طر و 
زیر سؤال  نیز  یت"  دکار

ا چیزی  ت�یف و  رفت 
با�یق  در صحنه  که 
"قراردادهای  ماند 

نشانه شناسانه ی حیّس" 
بود.

پیشانی  وق�یق 
به  "مدرنیته" 

دیوار  خورد، چرا 
هنر  "پست مدرنیزم"، 

به عصر  دوباره  را 
برنگرداند   "جادو" 

گونه  هر  از  و عاری 
در  هنر  نکند؟!  معنا 
در  ا  ت�یف نه  دوره،  این 

قراردادهای خصویص 
بلکه  منحصر شده 

قرارداد  به  تبدیل 
با خودش  شخص 

شده است.
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عی  قراردادهای �ج از  یز  گر هبانه  به  دو  هر  ش���نیداری،  و  دیداری 
نه  و  ش���دند  مس���تحیل  آموزه ها  این  ربات  یر صخ ز در  "کالکتیو"  و 
نیز تلیل  مش���ترك  انس���انی  ذوق  و  "تفاهم"  بلکه  "قرارداد"  فقط 
و  کور شد  به عمد،  بش���ر،  یبایی ش���نا�  ز ذائقه ی  یی  گو رفت. 
معقول"  یبایی  "ز بای���د  که  نقییش  و  گش���ت  زائل  آرمانی،  یبایی  ز
ایفاء  بشر  حیات  کیل  نقش���ه ی  در  مس���وس"  یبایی  "ز کنار  در 
بنیادهای  رفت.  سؤال  یر  ز یبایی"  "ز ماهیت  شد.  متروك  می کرد، 
امروز  گ���ر  ا ح����یت  ش���د.  مضروب  و  مص���دوم  یبای���ی،  ز  " "اش���را�یت
کید  تأ هنری  فرآورده ی  ش���کل  بودن  ناش���ناخته  بر  ُفرمالیست ها 
"نومینالیس���ت ها"  دیروز  با جزم اندی���ییش  بی رب���ط  نباید  می کنن���د 
از خاك  را  یبایی"  "ز یشه ی  ر تا  یافتند  که رخصت  دانسته شود 

کشند.  بیرون   " اشرا�یت و  ریدی  تج "معرفت 
در  ورود  مع����خ  به  غرب،  جدید  هن���ر  در  گاهی زدایی"  "آ ای���ن 
و  گاهی  "آ ح���وزه ی  از  خ���روج   

ً
صرف���ا بلکه  نب���ود  رازها  قلم���روی 

ا  ت�خ این  بود.  نفسانّیت  و  مالیخولیا  حوزه ی  به  ورود  و  اش���راق" 
بیگانه شدن  است.  "ساحت"  تغییر  نیس���ت،  فرم"  و  "زبان  تغییر 
، پژواك متراکم ترین نفسانّیت ها در پس پوشش  با خود و هس�یت
به  تن   

ً
صراحتا و   

ً
مطلق���ا دیگر  ک���ه  اس���ت  اندیوآلیته  و  فردانّیت 

"معرفت"  آ�ان  وق�یت درب  نیز منی دهد.  معناشناس���انه  طرح های 
و  "استاتیك"  میان  پل  وق�یت  ش���د،  بسته  "ماکات"  و  "اشراق"  و 
و  معنوی  ال  "�ج با  صوری"  و  حّی  ال  "�ج میان  پل  "حقیقت"، 
پیش  که  است  نفسانّیت  برهوت  فقط  دیگر  ت،  ریخ فرو  عقیل" 

هنر  این منطق،  در 
ندارد  فلسفه ای  دیگر 
هنر"  "فیلسوف  تا 
ابژه های  باشد.  الزم 
و شنیداری،  دیداری 
یز  گر به هبانه ی  دو  هر 
عی  قراردادهای �ج از 
زیر  در  "کالکتیو"  و 
آموزه ها  این  ربات  صیف
نه  و  مستحیل شدند 
بلکه  "قرارداد"  فقط 
انسانی  و ذوق  "تفاهم" 
رفت. نیز تلیل  مشترك 

فرمالیست ها  امروز  گر  ا
بودن "شکل  ناشناخته  بر 
کید  تأ هنری"  فرآورده ی 
بی ربط  نباید  می کنند 
دیروز  با جزم اندییسیش 
دانسته  "نومینالیست ها" 
یافتند  که رخصت  شود 
از  را  "زیبایی"  ریشه ی 
و  یدی  ر "معرفت تج خاك 
کشند. بیرون   " اشرا�یق
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و  است  باز  هم چنان  که  راهی  ا  ت�خ اس���ت،  گسترده  هنرمند  پای 
و  ش���ده"  "راه طی  از  مهمی  ش  این بخ آن هناد.  در  پای  می توان 

است. اخیر  در سده ی  ربه شده"  تج "هنر 

ناهوشیاری در  "اهلام"؛ هوشیاری 
آن،  وجه  ّیترین  معنو و  ی���ن  معقول تر در  یبایی"  "ز پذیرش  بدون 
تربیت  یبایی"  "ز درك  برای  را  گوش  و  چش���م  منی توان  واقع،  به 
از  تفس���یری  چنین  ب���دون  نیز  ب���ه خالقّیت  منج���ّر  "اهلام"  ک���رد. 
نوعی هوشیاری  "اهلام"،  یرا  ز است  توجیه هنایی  فاقد  یبایی"،  "ز
بژه 

ُ
ا مصادیق  از  است  "ناهوشیاری"  است.  ناهوشیاری  عین  در 

بژه، 
ُ
ا در  که چگون���ه  ���ال"  "�ج حقیقت  به  اس���ت  "هوش���یاری"  و 

هس����یت  مراتب  در  ی���ل عیل االطالق" چگونه  "�ج و  ش���ده  یق  تزر
بنیادهای  ب���ر  آن مهه  بزرگان،  که  اس���ت  این  اس���ت.  کرده   

ّ
یل تج

 
ً
لزوما که  آن  بی   کردند  کید  تأ ال"  �ج و  "هنر  اش���را�یت  نیز  و  نظری 
نظرات  می ک�خ  گمان  گرچه  باش���ند،  نظر  مّد  ارس���طو  و  افالطون 

است.  نشده  فهمیده  درس�یت  به  گاه  غرب،  در  نیز  آنان 
نیز حق  ش���عر"  هوری  "�ج  ، کن�می از "حمکت" جدا  را  "هنر"  گ���ر  ا
از  برتر  ���از"  "مج هوری،  ای���ن �ج در  یرا  ز کرد  واه���د  نخ اداء  را  ش���عر 
از"  "مج از  فروتر  "حقیقت"  که  زمانی  و  نشست  خواهد  "حقیقت" 
کاری  اس���ت.  "دروغ"  بلکه  ���از،  مج نه  دیگر  نی���ز  از"  "مج نشس���ت، 
هوری  "�ج از  را  "ش���اعر"  ل،  اس���تدال به چند  افالطون  که  ن���دارم 
یه ی  "نظر و  ارس���طو  بیان"  یه ی  "نظر به  و  راند  بی���رون  فضیلت" 

وق�یق درب آ�ان "معرفت"، 
کات"  "اشراق" و "ما

بسته شد، وق�یق پل میان 
"استاتیك" و "حقیقت"، 
ال حیّس و  پل میان "�ج

ال معنوی  صوری" با "�ج
ت، دیگر  و عقیل" فرو رییف

فقط برهوت نفسانّیت 
که پیش پای هنرمند  است 

گسترده است.

نوعی هوشیاری  ݢ"اهلام"  ݢ ݢ ݢ ݢ
ناهوشیاری  در عین 
"ناهوشیاری"  است؛ 

ابژه  از مصادیق  است 
به  است  "هوشیاری"  و 
در  که  ال"  "�ج حقیقت 

به  و  تزریق شده  بژه، 
ُ
ا

که  یل عیل االطالق"  "�ج
 

ّ
یل مراتب هس�یق تج در 

کرده است.

از "حمكت"  را  گر"هنر"  ݢا ݢ ݢ
هوری شعر"  کن�می "�ج جدا 
واهد  ادا نیف را  نیز حّق شعر 
هوری،  این �ج در  زیرا  کرد 

از "حقیقت"  برتر  از"  "مج
که  خواهد نشست و زمانی 

از"  "مج از  فروتر  "حقیقت" 
نه  دیگر  نیز  از"  "مج نشست، 

"دروغ" است. بلکه  از،  مج
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اندیش���مندان  بعیصخ  تعبیر  ب���ه  امروز  که  منی پ���ردازم  نیز  او  ش���عر" 
ادبی  مت���ون  باب  در  س���اختاری  تلیل  مب���دأ  و  اصل  معاص���ر، 
در  ییش  بخ و  ش���یکاگو  مکتب  تألیفات  در  آن  از  ییش  بخ و  اس���ت 
بازتولید  یک���ور"،  ر "پل  امث���ال  یه پردازی  نظر و  ادب���ی  هرمنوتی���ك 
"تناسب  دخالت  مفهوم  آملانی"،  "رمانتیسیزم  ح�یت  و  است  شده 
برجس���ته  ارس���طو  از  تقلید  ب���ه  را  یبای���ی"  "ز مفه���وم  در  نظ���م"  و 
"حقیقت"  از  برت���ر  از"،  "مج ک���ه  باش����می  مراقب  گر  ا اما  اس���ت  کرده 
و جایگاه  "شاعر"  منزلت  و  مکانت  از  پرس���ش  بی شك  ننش���یند 
عی،  �ج هناده���ای  در  "هن���ر"  کارکرد  و  انس���انی  جامع���ه ی  در  او 
کنار،  به  ارسطو  "کاتارسیس"  بود.  خواهد  مهمی  بس���یار  پرسش 
ذائقه ی  ی���ك  تر برای  خود  ب���ا  هنرمند  مش���روع"  "خلوت  مهان 
س���احت  به  را   " ال اخال�یت "�ج پای  تا  اس���ت  کا�خ  یباس���نجی،  ز

کند. باز  هنری"  ال  "�ج

، شرط درک زیبایی در "ابژه" کماالت اخال�یق
بلکه  نیس���ت  بی خبر  نفس"،  "انفعال  از  نفس"  "فعل  گفته اند 
کس���انی  گر  ا و  یکدیگرند  مش���ّوق  و  یکدیگر  بر  مبت�خ  دو  این 
مرادشان  گفته اند  س���خن  هنرمندانه،  یش  آفر در  کات"  "ما از 
نبوده  "طبیعت"  از  ب���دوی  استنس���اخ  و  مکانیکی  تقلید   

ً
صرفا

از   " "هس�یت دوباره خوانی  و  یش"  "خو بازخوانی  به  بلکه  است 
انسانی  الیه های  ین  عمیق تر به  نظر  با  و  ال شناسانه  �ج منظر 
فلوطین  حّد  در  نبوغی  داشته اند.  عنایت  ال"،  "�ج وجودی  و 

"خلوت مشروع" 
با خود،  هنرمند 
ذائقه ی  یك  تر برای 
کا�یف  زیباسنجی، 
ال  "�ج پای  تا  است 
به ساحت  را   " اخال�یق
کند؛  باز  هنری"  ال  "�ج
از  نفس"  "فعل  گفته اند 
بی خبر  نفس"  "انفعال 
مبت�یف  دو  این  و  نیست 
و مشّوق  یکدیگر  بر 
یکدیگرند.
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را  "صوری"  ���ال  �ج آفتاب،  غ���روب  س���رزمین  در  تا  ب���ود  الزم 
یبایی  ز پرورش  و  واند  بخ  " اخال�یت و  "معن���وی  ال  �ج از  منادی 
در  یبایی"  "ز درك  ش���رط  را  اخال�یت  کماالت  یع�خ  نفس،  در 
به  تا  کند  تعقیب  را  ال"  "�ج اشرا�یت  یشه های  ر و  دانسته  بژه 

ُ
ا

به  منی توان  کردن  مشق  ِصرف  با  یابد.  دس���ت  ال"  "�ج اصل 
معرفت  در  کپرنیکی  تّول  اما  یافت  توفیق  یبایی"،  "ز ینش  آفر
امید  انج خرد"  "حذف  به  خرد"،  "نقد  جای  به  یج  تدر به  غرب 
گذارد. نیز  هنر  عامل  و  یبایی ش���نا�  ز بر  عمیقی  سوء  تأثیر  و 

بگیرم: نتیجه  چند  رسید  پایان  به  بنده  فرصت 
و  باش���د  خ  نامطم����ئ خ���ود،  ادراك  ب���ه  هنرمن���د  گ���ر  ا  )1
و  کند  مرب���وط  یکدیگ���ر  ب���ه  نتوان���د  را  ع���امل  اج���زای 
قراردادهای نشانه شناسانه ای   

ً
را صرفا مال"  "معرفة احلج

"واقعیت"، عویصخ می گیرند،  با  را  "تعریف"  ک���ه  بداند 
وق�یت  و  می دهد  ماهیت  تغییر  اصوالً  یبایی شنا�"  "ز
ی  توج�می هیچ  به  دیگر  ش���د،  فلس���فه  فاقد  یبایی"،  "ز

گفت. هنر" سخن  "فلسفه ی  از  منی توان 
دیدن  "س���ودمور"  از  غیر  یبایی"،  "ز دی���دن  حکیمانه   )2
"کانت"  که  حساسی�یت  به  دارم  اش���اره  است.  یبایی  ز
از درك  مفاه�می  این  و طرد  "فایده"  و  "غایت"  باب  در 
اما  می ش���ود  "لّذت"  منش���أ  یبای���ی،  ز دارد.  یبای���ی"  "ز
با  یبایی"  ز "نتیجه ی  نیس���ت.  یبایی"  "ز مالك  لّذت، 

کردن،  با ِصرف مشق 
ینش  آفر به  منی توان 

یافت  توفیق  "زیبایی" 
در  کپرنیکی  اما تّول 

تدریج  به  معرفت غرب، 
به  "نقد خرد"،  به جای 

امید  انج "حذف خرد" 
بر  تأثیر سوء عمی�یق  و 

و عامل  زیبایی شنایس 
گذارد. نیز  هنر 

ادراك  به  هنرمند  گر  ا
باشد،  یف  نامطم�ئ خود 
نتواند  را  اجزای عامل 

بوط  مر یکدیگر  به 
مال"  "معرفة الج و  کند 

قراردادهای   
ً
را صرفا

نشانه شناسانه ای 
یف"  "تعر که  بداند 

"واقعیت"،  با  را 
عویصیف می گیرد، 

اصواًل  "زیبایی شنایس" 
تغییر ماهیت می دهد.

دیدن  حکیمانه 
از  غیر  "زیبایی"، 
دیدن  "سودمور" 

زیبایی است.
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"کانت"  که  حّساسی�یت  است.  متفاوت  یبایی"  "ز خود 
با  و  ه���ی"  هی  "مبا  پدی���ده،  یك  از  "ل���ذت"  ب���اب  در 
که  می دهد  نش���ان   " "یوتیلی����یت و  فوای���د  از  نظ���ر  قطع 
هنری  پدیده ی  یك  حاشیه ی  در  است  ممکن   

ً
احیانا

مفهوم  از  توانس���ته  واقع،  به  آیا  باش���د،  داش���ته  وجود 
منط�یت  ح���ال،  عی���ن  در  و  ش���ود  ع���اری  فایده گرای���ی 
از  رمانتیك ها  س���پس  و  کانت  که  لّذیت  آیا  و  مباند؟! 
سودمورانه  غیر  مقدار  چه   

ً
واقعا یند  می گو سخن  آن 

در جای  و  است  اثرگذاری  و  مهم  این بث  است؟! 
دارد.  رورت  صخ دیگری، 

با حمکت،  یبایی  ز و  هنر  ارتباط  دیگر،  مه���م  نکته ی   )3
خداشنا�  یژه  و به  و  هس�یت ش���نا�  انسان شنا�، 
و  عامل  خ  دانس����یت "غ���رض"  ب���ه  ���ل 

ّ
معل ب���دون  اس���ت. 

و  مفهوم���ی  از  )اع���م  تصدیق���ایت  ب���دون  طبیع���ت، 
هس�یت ش���نا�،  و  معرفة الغایه  حوزه ی  در  ش���هودی( 
گ���ر  ا ح����یت  و  نیس���ت  قاب���ل تلی���ل  یبای���ی"،  "ز هرگ���ز 
تلیل  قابل  اما  یبایی" هست  "ز باشد،  چشیده شده 
چنان  بتوان  بای���د  را  آدم  و  عامل  که  آن  حال  نیس���ت 
اصیل  غرض  با  ی���ژه  و به  و  یکدیگر  با  که  ک���رد  تعّقل 
یبایی  ز رکن  "مهاهنگی"،  این  و  باشد  عامل، مهاهنگ 
نامعّی�خ  گر  ا که  دارد  وجود  نامسو�  حقایق  است. 
ما  یبایی شنا�  ز به ذائقه ی  نامتعّی�خ فرض شوند،  و 

که  حساسی�یق 
باب  در  "کانت" 
یك  از  بردن  "لذت" 
"مبا هی هی"  پدیده، 
فواید  از  نظر  با قطع  و 
که   ،" "یوتیلی�یق و 
است   ممکن 

ً
احیانا

یك  در حاشیه ی 
باشد،  هنری  پدیده ی 
آیا  نشان می دهد 
از  توانسته  واقع،  به 
فایده گرایی  مفهوم 
در عین  و  عاری شود 
مباند؟! حال منط�یق 

به غرض"  ل 
ّ
"معل بدون 

و طبیعت  یف عامل  دانس�یق
)اعّم  بدون تصدیقایت  و 
و شهودی(  از مفهومی 
معرفة الغایه  در حوزه ی 
هرگز  و هس�یق شنایس، 
قابل تلیل  "زیبایی" 
نیست.

باید  را  آدم  و  عامل 
کرد  تعّقل  بتوان چنان 
به  و  یکدیگر  با  که 
با غرض اصیل  ویژه 
باشد  عامل، مهاهنگ 
این "مهاهنگی"،  و 
زیبایی است. رکن 
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به  یبایی  ز درك  دیگ���ر،  عبارت  به  زد.  خواه���د  لطمه 
و  نیست  ّیله"، مصور  "مخ در  اما  است  مربوط  ّیله،  مخ
با رشته ای  که  ّیل"، عواملی است  مادون و مافوق "تخ
درك  مربوط می شوند.  یکدیگر  به  انسانی  مدرکات  از 
آن  گرچه  نیس���ت،  مفهومی  درك   

ً
نیز صرف���ا یبای���ی"  "ز

است؛  فطری  شهود  یك  آن،  حقیقت  اما  هس���ت  نیز 
داد. واهد  نخ دست  مطلق،  در خأل  که  شهودی 

تعریف  با  "هنر"  ی���ف  تعر که  اس���ت  �یت  4( جای خوش بخ
آن  بدون  ای���ن  که  اس���ت  درآمیخته  چنان  "انس���ان"، 
تفس���یر  "مکانیکی"   ، وق�یت از  یبایی"  "ز نیس���ت.  ممکن 
قرار  نظر  مّد  "تکنیك"،  یك  مثابه ی  به   

ً
که صرفا ش���د 

یبایی"  ز "حقیقت  از  "هنر"  انراف  نقطه ی  اما  گرفت. 
یبایی ش���نا�"  "ز ش���هودی  ذائقه ی  ش���دن  خ���راب  و 
یك  اپیس���تمولوژ نقط���ه ی  یك  س���ت،  نخ درج���ه ی  در 
باید  نیز  انسان ش���نا�  نظر  نقط���ه  از  اما  اس���ت  بوده 
 ،" "زش����یت از  نفرت  و  یبای���ی"  "ز به  میل  که  دانس���ت 
که  "عمومی"  قی���د  س���ه  هر  با  اس���ت  فطری"،  "ام���ری 
از  که  کردن���د  ذکر  فط���ری  امر  ب���رای  اس���الم  حمکای 
انسانی"،  "آحاد  از حیث  و  "مکانی"  و  "زمانی"  حیث 
بتوان  تا  باش���د  تعم�می پذیر  اس���تثناء،  هیچ  بدون  باید 
نفرت  و  میل  این  ���ت 

ّ
عل اما  دانس���ت.  "فطری"  را  آن 

یبا"،  ز و  "زشت  مصادیق  کشف  در  اختالف  ت 
ّ
عل و 

 ، وق�یق از  "زیبایی" 
تفسیر  "مکانیکی" 

 
ً
که صرفا شد 

مثابه ی یك  به 
نظر  مّد  "تکنیك"، 

اما  گرفت.  قرار 
"هنر"  انراف  نقطه ی 
زیبایی"  از "حقیقت 

و خراب شدن 
ذائقه ی شهودی 

"زیبایی شنایس" 
ست،  در درجه ی نیف

نقطه ی  یك 
بوده  اپیستمولوژیك 

است.
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است  ید  مر و  ُمدرك  موجودی  انس���ان،  که  اس���ت  آن 
اجتنابایت  و  اقتضائات  انس���ان،  در  "اراده"  و  "میل"  و 
بر  را  ل���ذت"  و  یبایی  "ز ک���ه  اس���ت  رو  این  از  و  دارد 
با  س���ازگاری  که  کرده ان���د  مبت����خ  طبع"،  ب���ا  "مالمیت 

است. و شخصیت  نفس  شاکله ی 

بی هنری اوج  دیدن عامل،  زشت 
بشر  آحاد  در مهه  یبایی ش���نا�"  "ز درك  از  مصادی�یت  که  آن  راز 
مشترك  نیز  مواردی  و  اس���ت  مش���ترك  مکان ها  و  زمان ها  مهه  و 
می باش���د  فردی  حّتی  گاه  و  جنس���ّی�یت  ی���ا  قومی  بلکه  نیس���ت 
و  اقتضائات  ب���ه  را  فط���ری  نفرت  و  می���ل  گر  ا که  اس���ت  آن  در 
نفس، چه  و  طب���ع  این   ، دانس���ت�می مربوط  بش���ر  طبع  اجتناب���ات 
در  چه  و  طبیع���ت(،  و  )جامعه  طبیعیات  و  جس���مانی  عامل  در 
از  معقوالت،  و  عقیل  ع���امل  در  و چه  یات  معنو و  روحانی  ع���امل 
ال  �ج به  می���ل  از  نا�یش  و  االهی  و  فط���ری  مؤلفه هایی  از  ل���ه  �ج
با  "مالمیت  بنابرای���ن  اس���ت؛  برخ���وردار  االه���ی  مطلق  کم���ال  و 
یبایی ش���نا�"  ز "تناس���ب  نیز  و  ال"  �ج و  "کمال  واقع،  در  طب���ع" 
و  و مهگانی  انس���ان، عمومی،  هر  طبع  از  ییش  می کند، بخ معنا  را 
و  س�خّ   ، جنسی�یت قومی،  نیز  ییش  بخ و  اس���ت  فطری  و  ول پذیر  �یش
تداعی  نوع  و  اطالعات  س���طح  از  نا�یش  که  است  فردی  حّتی 
شخصیت  سر  بر  خود  که  است  بالیی  حّتی  و  فرد  ذهن  معانی 
فضیلت ها  ط���رد  و  رذیلت ه���ا  پ���رورش  یق  طر از  خ���ود  نف���س  و 

در  "اراده"  و  "میل" 
اقتضائات  انسان، 
و  دارد  اجتنابایت  و 
که  رو است  این  از 
را  و لذت"  "زیبایی 
با طبع"  بر "مالمیت 
که  کرده اند  مبت�یف 
و  نفس  با  سازگاری 
شخصیت است.
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در  ما  عقاید  و  گاهی ه���ا  آ  ، اخال�یت رذیلت  و  فضیلت  آورده ای���م. 
 " انطاط  و  ارتقاء  در  و  می خورند  گره  یکدیگر  با  ما  شخصیت 
برخی  که  است  این  و  می گذارد  تاثیر  ما   " یبایی ش���ناخ�یت ز درك 
به  چه  )هر  دیگ���ر  برخی  و  بش���ر  اع  ا�ج مورد  ال"،  "�ج مصادی���ق 

است.  اختال�خ  یم(  می شو نزدیك  طبیعت،  و  کثرت  عامل 
جا  "به  اس���ت.  مرتبط  ب���ودن"  جا  "به  می���ل  با  یبایی  ز می���ل 
تعریف  در  ک���ه  اس���ت  موضعه"  �خ  ء  �یش "وض���ع  مه���ان  بودن"، 
؛  درس����یت و  عدالت  ب���ه  می���ل  ب���ا  و  م���ی رود  کار  ب���ه  "عدال���ت" 
گونه ای  به  انس���ان،  فطرت  ش���اقول  و  وجودی  ترازوی  ش���اهین 
چرا  است.  قائل  خایص  مواضع  اشیاء،  برای  که  می شود  تنظ�می 
یرا  ز می شود؟  تعریف  خود"  موضع  در  ء  �یش "وضع  به  "عدالت" 
را  چیزی  ه���ر  دارند،  خایص  موض���ع  اش���یاء،  مهه  عامل،  این  در 
معنا  گونه  ای���ن  االهی  گذاش���ت. حمکت  ه���ر جایی منی توان  در 
در  موضع" خود  در  ء  "وضع �یش به  بش���ر  فطرت  و  طبع  می یابد. 
در حمکت  گر  ا اس���ت.  راغب  و  مایل  عرص���ه ی حمکت عمیل، 
پذیرفت�می  را  هس�یت  عامل  در  ال  �ج و  کمال  عدالت،  وجود  نظری، 
انس���ان  اختیارات  دایره ی  که  قلم���روی حمکت عمیل  در  آن گاه 
از  گاهانه  آ تقلی���د  و  به ماکات  متمایل  فط���رت،  این  نیز  اس���ت 
که بر عامل خارج  گونه ای خواهد شد  ال، به  کمال و �ج عدالت، 
را  گر "حمکت"  ا و  اس���ت  انس���ان، مسلط  اختیارات  از حیطه ی 
 

َ
عامل با  معادل  را  کوچك   

َ
عامل که  دانس���تند   

َ
عامل به  عاِلم  تبدیل 

در  یبایی"  ز و  "حمک���ت  مفهوم  می توان�می  آن گاه  می س���ازد،  بزرگ 

رذیلت  و  فضیلت 
گاهی ها  آ  ، اخال�یق

در  ما  و عقاید 
ظرف شخصیت 

گره  یکدیگر  با  ما 
ارتقا  در  و  می خورند 

"درك  و انطاط 
ما   " زیبایی شناخ�یق

تأثیر می گذارد.

میل  با  زیبایی  میل 
مرتبط  بودن"،  "به جا 
بودن"،  "به جا  است. 
ء �یف  یسیش مهان "وضع 

در  که  موضعه" است 
به  یف "عدالت"  تعر

کار می رود.

این عامل، مهه ی  در 
اشیاء موضع خایص 

را  هر چیزی  دارند، 
هر جایی منی توان  در 

گذاشت.
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است  آن  یبایی شنا�،  ز یشه ی  ر  . کن�می درك  درس����یت  به  را  عامل 
گر  ا و  ���ورد  نخ هم  به  فط���رت"  "ش���اقول  تعادل  باش����می  مراقب  که 
این   ، تعل�می و  با هتذیب  بکوش����می  ش���د  نامتعادل  و  خورد  هم  به 
به درس�یت زش�یت  تا  کن�می  تنظ�می   ،

َ
با ملکوت عامل را دوباره  شاقول 

. ده�می تشخیص  را  یبایی  ز و 
 

َ
نامنظم دیدن عامل و قدر، مهین  به قضا  ما  اعتراض  یشه ی  ر
زش�یت  دیدن  یبا  ز و  یبا  ز دیدن  زشت  و  اوضاع  دیدن  ناهنجار  و 
یبایی شنا� و عدالت شنا�  خ ز �یت از به هم ریخ که نا�یش  است 
لیوانی  وق�یت  است.  ما  در  "فطرت"  ترازوی  ش���دن  نامتعادل  و  ما 
که  می کن�می  اعت���راض  س���ازنده،  کارخانه  به  یم  بگیر ته  و  س���ر  را 
است؟!  باز  آن  ته  و  بس���ته  اس���ت؟ چرا سرش  لیوانی  این چه 
ته  و  س���ر  را  لیوان  ک���ه  دهند  تذّکر  م���ا  به  باید  ک���ه  این جاس���ت 
آن گاه  ید  بنگر را  درس����یت صحنه  به  و  برگردانده  را  آن  گرفته ای���د، 
است.  بس���ته  آن،  ته  هم  و  باز  لیوان،  س���ر  هم  که  دید  خواهید 
در  انبیائی  و  االهی  معارف  تعل����می  و  نفس  تزکیه  که  گفته اند  گر  ا
دالیل  این  به  له  از �ج دارد  سزا  به  نقش  یبایی"،  ز "درك  ارتقای 

است. 
به  ش���ب ها  مکرر،  اکرم�  پیامبر  که  اس���ت  ش���ده  روایت 
یبایی  ز چه  این  شود".  صبح  تا  یس���ت  می نگر ستاره ها  و  آ�ان 
در  اکرم�  پیامب���ر  لطی����خ چون  روح  که  اس���ت  ش���کوهی  و 
روح،  این  منی ش���وند؟  متوجه  را  زمان  گذش���ت  و  می بیند  آ�ان 
طبیعت  ع���امل  در  ما  ک���ه  موجودایت  ک���ه  بود  لطی���ف  به  ق���دری 

ریشه ی 
آن  زیبایی شنایس، 
باش�می  مراقب  که  است 
تعادل "شاقول فطرت" 
به  گر  ا و  ورد  به هم نیف
نامتعادل  و  هم خورد 
با هتذیب  بکوش�می  شد، 
این شاقول   ، تعل�می و 
با ملکوت  دوباره  را 
تا  کن�می  تنظ�می  عامل 
و  ، زش�یق  به درس�یق
و  زیبایی عقالنی 
را تشخیص  روحانی 
. ده�می

اعتراض  ریشه ی 
قدر،  و  به قضا  ما 
دیدن عامل،  نامنظم 
دیدن  ناهنجار 
دیدن  و زشت  اوضاع 
زیبا  و  "زیبایی" 
" است  "زش�یق دیدن 
به هم  از  نایسیش  که 
زیبایی شنایس  یف  �یق رییف
ما  و عدالت شنایس 
نامتعادل شدن  و 
در  "فطرت"  ترازوی 
انسان است.
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خدای  با  و  اس���ت  فرش���تگان  با  ه���م کالم  و  می بیند   ، منی بین����می
حامل  که  جبرئی���ل  با  و  می کن���د  برقرار  معرف����یت  ارتباط  متع���ال، 

می کند.  هم زبانی  است،  عامل  این  حقایق  لطیف ترین 
یباس���ت.  که ز یبایی" را می شناس���د؟! آن روح  ک���دام روح، "ز
که  یبا می یابد و روح زشت است  یبایی" را ز که "ز یباست  روح ز
 " "زش�یت با  یج  تدر به  و  می بیند  یبا"  "ز را  و زشت  را زشت  یبا"  "ز
یبایی" را انکار می کند و مهه ی عامل  گاه حّتی "ز یکی می شود و 

منی شود.  این  از  باالتر  "بی هنری"  و  می بیند  زشت  را 
برکاته. و  ر�ه اهلل  و  علیکم  والسالم 

"زیبایی"  روح،  کدام 
آن  را می شناسد؟! 
زیباست.  که  روح 
که  زیباست  روح 
زیبا  را  "زیبایی" 

روح زشت  و  می یابد 
را  "زیبا"  که  است 

را  و زشت  زشت 
به  و  "زیبا" می بیند 

" یکی  تدریج با "زش�یق
گاه ح�یق  و  می شود 
انکار  را  "زیبایی" 

و مهه ی عامل  می کند 
و  را زشت می بیند 

از  تر  باال "بی هنری"، 
این منی شود.





یت اکثر اقلیت، سینمای  اݤݤدبیات 

رمانتیک سازی(  اساطیر و صنعت  )سینما، 
سومین همایش بین المللی هالیوودیسم- 1391

گفتار دوم: 



خ  م�یت کثریت"  ا سینمای  اقلیت،  "ادبیات 
در   1391/ 11/ 17 که  اس���ت  سخنرانی 
هالیوودیسم  بی�خ امللیل  مهایش  س���ومین 
دوره  یمکین  و   � برگزاری  با  هم زمان  و 
ده ها  با  نشس�یت  در  فجر  فیلم  جش���نواره 
س���ینما،  منتقدین  و  یه پردازان  نظر از  تن 
و  یکای���ی  آمر گران  س���ینما و  کارگردان���ان 

شد. ایراد  پایی  ارو
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هنری  منتقدان  و  سینما گران  کارگردانان،  اساتید،  به مضر  سالم 
ع���امل در مهایش  ش���رق  و  در غرب  گوناگون  کش���ورهای  از  ک���ه 
نقطه  از  تا  ش���د  داده  بنده  به  ک���ه  فرص�یت  از  یافته اند.  حض���ور 
مبانی  یه  زاو از  و  اس���المی  اخالق  و  حقوق  ارزش شنا�،  نظر 
امکان  و  س���ینما  ب���اب  در  مس���ئله  ط���رح  به  اس���المی  انق���الب 

سپاس گزارم: بپردازم،  عصر جدید  در  آن  کردن  اسالمی 

دین  فرهنگ س���ازی؛  صنعت 
؟! دی�یف یا سینمای  سینمایی 

یان  جر در  ب���ث  این  اس���المی،  مافل  در  انق���الب  ابتدای  از 
نو  به  س���ینما  و  عام  نو  ب���ه  یك  تکنولوژ هنره���ای  آیا  ک���ه  بود 
دی�خ  اهداف  و  انقالب���ی  آرمان های  با  نس���ب�یت  می تواند  خاص 
منظر  از  گوناگونی  یان های  کند؟!جر برقرار  "اسالمی"  یژه  و به  و 
فرهنگ س���ازی  صنعت  و  "فرهنگ"  مفهوم  در  س���کوالر  و  غربی 
زدنی  پا  و  دس���ت  را  آن  و  ش���ده  امکانی  چنین  منکر  "س���ینما"، 
بلکه  و  س���ینما  هنر  که  ل  اس���تدال این  ب���ا  پنداش���تند  مذبوحانه 
اس���ت  یژه ای  و فرهنگ  و  ایدئولوژی  ب���ا  مالزم  س���ینما،  صنعت 
عرصه  وارد  پس  می کند.  تمیل  و  می آورد  خود  مهراه   

ً
الزاما که 

و  غرق  آن  در  لوازمش  مهه  با  که  این  مگر  شد  واهید  نخ سینما 

تکنولوژیك  هنرهای  آیا 
و سینما  به نو عام 

به نو خاص می تواند 
آرمان های  با  نسب�یق 

دی�یف  اهداف  و  انقالبی 
"اسالمی"  ویژه  به  و 

کند؟ برقرار 



38 

   هنر و تجربه شوریدگی     

"هالیوودیسم"  سینما، جز  که  را  نگاه  این  شبیه  ید.  مستغرق شو
الفت  مخ منظر  از  اّما  دیگری  کس���ان  باشد  منی تواند  دیگری  چیز 
دغدغه  با  و  غرب  س���کوالر  مدرنیته  و  س���رمایه داری  فرهنگ  با 
از  البته  این���ان  رس���یدند.  نتیجه  مهان  به  ام���ا  پذیرفتند  دیگری 
میان  عبور  غیرقابل  و  قاط���ع  مرزی  ّیت"،  "معنو از  دف���اع  موضع 
مدعی  و  کرده  رس���م  سینما،  ذات  با  اس���المی  انقالب  فرهنگ 
 ، هن�می ی���ك  تکنولوژ هن���ر  و  س���ینما  عرصه  ب���ه  پ���ا  گر  ا که  ش���دند 
می توان  هنایت  در  و  شد  خواهد  یزه  سکوالر و  آلوده  ما  فرهنگ 

خیر!!  اسالمی"،  "سینمای  به  اما  رسید  سینمایی"  "اسالم  به 
معنوی  کموِن  یك  که  می ش���ود  آن  در عمل  ایشان  اد  پیش����خ
را  سینما  ما   

ً
ظاهرا و  ده�می  تش���کیل  یخ  تار و  جهان  حاش���یه  در 

کار  هیچ  منی توان  که  چرا   ، کن�می یم  تر را(  ما  س���ینما  واقع  در  )و 
سامان  به  جهان  در  سینما  سلطه  تت  عمومی  افکار  با  جّدی 

رساند. 

اما "ممکن" سینمای غیرسکوالر؛ "مشکل" 
طرز  دو  ه���ر  این  انقالب،  طلیع���ه  مهان  از  اما   � ی����خ  �خ امام 
با  اس���المی  انقالب  یك  تئور مبانی  که  ک���رد  اعالم  و  رّد  را  فکر 
مشکیل  س���ینما"  "سرش���ت  یا  و  تکنولوژی"  "ذات  نام  به  چیزی 
و  غرب  م���اّدی  و  س���کوالر  فرهنگ  از  "س���ینما"  تفکیك  و  ندارد 
"مش���کل"  البته  و  "ممکن"  را  هالی���وودی  فس���اد  و  فحش���ا  از  نیز 
البته  آن  عم���یل  تعقی���ب  و  مهم  ب���س  ادعایی  ای���ن  می بینی���م. 

با  هنر سینما، مالزم  آیا 
فرهنگ  و  ایدئولوژی 
خایص است؟ صنعت 
دو  سینما چه؟ 
از موضع  یکی  یان،  جر
دیگری  و  سکوالر 
و  از موضع معنوی 
به  با مدرنیته،  ضدیت 
یع�یف  واحد  نتیجه ای 
اقتضائات  پذیرش 
در ذات  سکوالریس�یق 
امتناع  و  سینما 
اسالمی  سینمای 
رسیدند!

انقالب  تئوریك  مبانی 
به  با چیزی  اسالمی 
تکنولوژی"  "ذات  نام 
یا "سرشت سینما"  و 
و  ندارد  مشکیل 
از  "سینما"  تفکیك 
و  فرهنگ سکوالر 
نیز  و  ماّدی غرب 
و فساد  از فحشا 
را "ممکن"  هالیوودی 
البته "مشکل"  و 
می بیند.
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بده ا       یررثکلییفینیلا،فیلگایتفی

در  ما  ک���ه  بود  روش���ن  نیز  ابت���دا  از  اس���ت.  دش���وار  و  پیچی���ده 
یم،  دار پی���ش  در  مش���کل  فوق العاده  کاری  اس���المی،  انقالب 
ترس  شهوت، خشونت،  خفقان  و  دیکتاتوری  برابر  در  باید  چه 
مافیایی  بورس  ارزش های  و  منافع  برابر  در  و  س���ینما  در  وهم  و 
می توان  آیا  و  چگونه؟  اّما   ، بایس���ت�می حقوق"  و  "اخالق  ارت  تج
س���ینمایی  گفت؟  س���خن  اس���المی"  "س���ینمای  از  فضا  این  در 
یعت مور؟  شر یژه  و به  و  عدالت خواه  گرا،  معنا  ، اخال�یت  ، معرف�یت

تاثیرگذار. و  ش  لذت بخ حال،  عین  در  و 

مناقشه در "ماهیت و سرشت" است یا "کارکرد"؟
به حلاظ  یا  "ماهیت"  به حلاظ  را  فرهنگ س���ازی  این صنعت  آیا 
از چیزی  می توان  آیا   

ً
اساسا و چگونه؟  داد؟!  تغییر  باید  "کارکرد" 

به  و  گفت؟   س���خن 
ً
نفیا یا   

ً
اثباتا و سرش���ت س���ینما  نام ذات  به 

"رمان  از  غرب���ی  ربه  تج فرزند   
ً
را صرفا س���ینما  باید  آیا  معن���ا؟  چه 

غرب  س���کوالر  و  مدرن  رمان  مبانی  از   
ً
لزوما که  دانس���ت  جدید" 

نفسانی  و  ماّدی  مبانی  از  را منی توان  "رمان"  آیا  و  ارتزاق می کند؟ 
و هناد سکوالر  ماّدی  س���اخت  که  دارد  رورت  آیا صخ کرد؟  تفکیك 
به  را  ق���رار داد، پس آن گاه آن داوری   مبنا 

ً
نفیا و   

ً
اثباتا را  "رم���ان" 

از نس���بت اجتناب ناپذیر  باید  آیا  تس���ّری داد؟  و  تعم�می  "س���ینما" 
و  "تکنیك  از دترمینیزم  و  فرآیند جبرگ���را  یر در یك  و تصو تکنی���ك 
بازآفری�خ  امکان  با  ربه سینمایی  گفت؟! نسبت تج سینما" سخن 
آن  در  یته  کتیو و سابج یته  کتیو آبج غلظت  میزان  و  عی�خ  واقعیت 

از  آیا می توان   
ً
اساسا

و  نام ذات  به  چیزی 
یا   

ً
اثباتا سرشت سینما 
و  گفت؟   سخن 

ً
نفیا

باید  آیا  معنا؟  به چه 
فرزند   

ً
را صرفا سینما 

"رمان  از  بی  ربه غر تج
که  دانست  جدید" 

رمان  مبانی  از   
ً
لزوما

و سکوالر غرب  مدرن 
ارتزاق می کند؟
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چه مقدار است و هر یك به چه نسبتی در سینما نقش دارند؟ 
در  اصالحایت  نقش،  این  ی���ت  مدیر طریق  از  می توان  چگونه  و 

آورد؟  سینمای جهانی به وجود 

قابل تصّرف است ازی "ذهن زده"،  دنیای مج
از  می توان  مفهومی  و  معنا  چه  به  که  اس���ت  این  دیگر  موضوع 
در  چه  آن   با  امر،  این  نسبت  گفت؟  سینما سخن  آیی�خ  کارکرد 
"فلسفه دین" در غرب معاصر به نام "اساطیر" و "هاله روحانی" 
"ش���ّکاکیت  ب���ر  مبت����خ  ّیت های  ش���به معنو نی���ز  و  ش���ده  نامی���ده 
کجا  تا  و  اس���المی چیست؟  غیر  ّیت های  معنو و  پس���ت مدرن" 
ماّدی  مفاه�می  از  که  ساده ای  رمانتیك سازی  صنعت  به  می توان 
کتفا  ا و  اعتماد  می گی���رد،  صورت  جهان  س���ینمای  در  یزی  غر و 
"ق���راردادی"  را  مفاه����می  س���ینما،  در  می ت���وان  چ���ه حد  تا  ک���رد؟ 
یته غلیظ  کتیو س���ابج و  ازی ذهن زده  دنی���ای مج در  و  دانس���ت؟ 

کرد؟!  مدیریت  را  ذهن  می توان  سینما چگونه  بر  حاکم 
بعد  به  فعاًل  بن���ده  هالیوودیزم"،  "نق���د  در  و  ای���ن مهایش  در 
از مبانی فلس�خ  بلکه  اقتصادی "هالیوود" ورود منی ک�خ  و  سیا� 
یم.  می گو س���خن  اس���المی  انقالب  فرهنگ  ب���ا  نس���بتش  و  آن 
دچار  تفریط،  سر  از  متقاباًل  که  روش���نفکرانی  موضع  از  مهچنین 
کرد،  ع���الج  باید  نیز  را  آن  ک���ه  ش���دند  متومّهان���ه  بیماری ه���ای 
اقلّیت"، چگونه  "ادبیات  که  پرسید  باید  یر  گز نا اما  منی ک�خ  بث 
افتاده  اتف���ا�یت  چ���ه  و  می ش���ود  تبدیل  ّی���ت"  کثر ا "س���ینمای  ب���ه 

نسبت  از  باید  آیا 
تکنیك  اجتناب ناپذیر 
فرآیند  یك  در  تصویر  و 
دترمینیزم  از  و  جبرگرا 
و سینما"  "تکنیك 
نسبت  گفت؟!  سخن 
با  ربه سینمایی  تج
ی�یف  بازآفر امکان 
واقعیت عی�یف چیست؟

و مفهومی  معنا  به چه 
کارکرد  از  می توان 
آیی�یف سینما سخن 
امر  این  نسبت  گفت؟ 
با شبه معنوّیت های 
کیت  ا

ّ
بر "شک مبت�یف 

و  پست مدرن" 
معنوّیت های غیر 
با  نیز  و  اسالمی 
فلسفه  در  آن  چه 
نام  به  "دین"،  بی  غر
"هاله  و  "اسطوره" 
نامیده  روحانی" 
می شود، چیست؟
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و  متفکر  یس���نده  نو بی مس���ئولیت، جای  اما  ماه���ر  کارگردان  ک���ه 
است،  حل  قابل  گر  ا مشکل  این  و  اس���ت؟  گرفته  نیز  را  متعّهد 

چگونه؟! 

ید و فروش  کارخانه دروغ سازی، خر
و خشونت" تصویری "شهوت 

باب  این  در  بیشتر  که دوستان  هالیوودی  س���یا�  در عرصه ی 
کارکرد  در  و  است  روش���ن تر  البته  مسئله،  گفتند صورت  س���خن 
ما  تکلیف  "س���ینما"،  استعمارس���تیز  و  عدالت خواهانه  و  انقالبی 
دروغ سازی،  کارخانه  است.  کار، سهل تر  و  ش���ده  روشن  یع تر  سر
از  "حقیقت"  در جهت تقیر  دروغ  کردن  مصّور  و  یرس���ازی  تصو
سینمای  طور خاص،  به  و  غرب  س���ینمای  متخصصین  س���وی 
صهیونیزم  و  س���رمایه داری  فرهنگ  مناد  که  یکا  آمر متحده  ایالت 
کردن  وارد  شوك  نوه  در  بی س���ابقه  ّصیص  تخ است،  هالیوودی 
و  یری  تصو خش���ونت های  ب���ا  و  یافته اس���ت  عمومی  اف���کار  به 
اداهای  و  ّی���ل  تخ فروش  و  ید  و خر س���کس  ارت  تج م���وج عظ�می 
شده  فساد  و  وهم گرایی  نادانی،  گس���ترش  به  موفق   ، فرمالیس�یت
به  و  را چگونه  ّیت  بش���ر از  میلیارد  که ذهن چند  دانس���ته اند  و 
را  نگاه ها  و  "آلوده"  را  زبان بشر  کنند؟ چگونه  اموری معتاد  چه 
"خیانت"  متام،  مهارت  با  امروز  کنند؟  "توجیه"  را  گناه  و  "بیمار" 
جنایت کار،  و  ���کار  ت�ج از  می ش���ود!   تقدیس  بلکه  و  ی���زه  تئور نیز 
چگونه  اما  می س���ازند،  قهرم���ان  ضّد  "قهرم���ان"،  از  و  "قهرم���ان" 

اقلّیت"،  "ادبیات 
"سینمای  به  چگونه 

تبدیل  ّیت"  کثر ا
اتفا�یق  و چه  می شود 
کارگردان  که  افتاده 

بی مسئولیت،  اما  ماهر 
متفکر  نویسنده  جای 
گرفته  نیز  را  متعّهد  و 

است؟
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دانش،  آیا  برآم���د؟  موج ضالل���ت عظ�می  این  پ���س  از  می ت���وان 
اخالق،  از  دف���اع  برای  کا�خ  اب���زار  و  تکنیك  مه���ارت،  س���رمایه، 
و  مهیاست؟   س���ینما  عرصه  در  انس���ان  االهی  کرامت  و  عدالت 
و  ِعّده و ُعّده  چه  با  اس���ت؟!  یافت�خ  دس���ت  زودی ها  این  به  یا 
نش���ان  بارها  مقابل،  ه  که ج�ج یم  ش���و عرصه ای  وارد  توانی  چه 
تاکتیك جابه جایی  با  را  افکار عمومی جهان  توانس���ته  که  داده 
س���یاه  یر  تصو آن،  ر  حاصخ و  زنده  منون���ه   یبد؟  بفر بدل"  و  "اص���ل 
و ضد  "انق���الب  نس���بت  قلب  در  ام���روز  که  اس���ت  س���فیدی  و 
ش  که بخ ک���رده  کاری  و  س���اخته  ش���هید"،  و  د 

ّ
"جال یا  انقالب" 

یافته  �پایت  د"، 
ّ

"جال به  نسبت  جهان،  عمومی  افکار  از  مهمی 
با شند!  متنفر  "شهید"  از  و 

"ارزش داوری" و قدرت  کاذب  اب  ال�یق
ارتباطات  و  مومیای���ی  را  ی���خ  تار حرک���ت  می کوش���د  ک���ه  قدریت 
آن  ج���ای  ب���ه  و  کن���د  قط���ع  را  بش���ری  عی����خ  ع���امل  در  واقع���ی 
را  اجتماع���ی  اس���ت، حافظ���ه  ک���رده  جع���ل  کاذب���ی  ارتباط���ات 
اس���ت،  آورده  وجود  ب���ه  دید  در  اخت���الل  و  ک���رده  دس���ت کاری 
و  زش���ت  کرده،  معک���وس  را  اندازه ه���ا  داده،  تغیی���ر  را  رنگ ه���ا 
این  ش���ود،  فلج  بش���ر  تش���خیص  قدرت  تا  آمیزد  هم  در  را  یبا  ز
یشان  پر و  کنده  پرا اطالعات  بر  س���ینما  و  اطالع رس���انی  سبک 
قدرت  که  کرده  تضعیف  چن���ان  را  او  عقالنّیت  اما  افزوده  بش���ر 
گرفته  قرار  هجوم  م���ورد  بی س���ابقه،  طرزی  به  او  اخال�یت  داوری 

متام،  با مهارت  امروز 
و  تئوریزه  "خیانت"، 
تقدیس می شود!   بلکه 
و جنایتکار،  کار  ت�ج از 
"قهرمان" می سازند 
"قهرمان"، ضّد  از  و 
اما چگونه  قهرمان. 
این  از پس  می توان 
موج ضاللت عظ�می 
برآمد؟
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غلی���ان  و  آم���ده   ب���اال  کاذب  و  مصنوع���ی  اب ه���ای  ال�یت اس���ت. 
و  فطرت  "عقالنّیت،  پایگاه  وهم،  و  ترس  و  خشونت  و  شهوت 
غدد  در  ح�یت  غرب  س���ینمای  است.  کرده  متزلزل  را  بشر  قلب" 
اختالط  است،  کرده  تصّرف  نیز  اطب  مخ جنی  هورمون های  و 
به نوی  مس���ائل  امهیت  کردن  یاد  ز و  کم  "توّهم"،  و  "واقعیت" 
بازتاب  اخبار  در  کش���ور  یك  غارت  و  ملت  یك  مبباران  گاه  که 
متحده،  ایال���ت  هور  �ج رئی���س  س���گ  ادرار  می���زان  اما  منی یاب���د 
به  چیس���ت؟  نش���انه  این ها  مهه  می ش���ود!  جهان   اّول  مس���ئله 

آن ها چیست؟  پروژه  راس�یت 

! نس�ج اخالق سّیال، حقیقت 
ذائقه ها  تغییر  "حقیق���ت"،  کردن  نس����ج   "اخالق"،  کردن  س���ّیال 
و  واقعیت  می���ان  مرز  جابه جای���ی چش���م اندازها، مو  ی���ق  طر از 
امیدهای  و  ت���رس  به  انس���انی  رجا های  و  خوف  تبدیل  خیال، 
واقعیت  کردن،  رنگی  را  س���فید  و  س���یاه  یاهای  رؤ یزی،  غر نازل 
چند  ذهن  خ  ساخ�یت مصرف کننده  منودن،  س���فید  و  سیاه  را  رنگی 
کردن  تنبل  و عوام،  و خواّص  و عامی  عاِلم  از  انس���ان،  میلیارد 
الخ؛  و  اخالق، جابه جایی حقوق  یت  هو تغیی���ر  "عقل عمیل"، 
گر  سینما که  است  غرب  سینمای  و  رسانه  کارکردهای  از  این ها 

کند. اصالح  و  واکاوی  را  آن  باید  مسلمان 

این سبک اطالع رسانی 
و سینما بر اطالعات 

کنده و پریشان بشر  پرا
افزوده اما عقالنّیت او را 
که  کرده  چنان تضعیف 
 " قدرت "داوری اخال�یق
او به طرزی بی سابقه، 
گرفته  مورد هجوم قرار 

اب های  است، ال�یق
کاذب باال  مصنوعی و 

آمده اند و غلیان شهوت 
و خشونت و ترس و 

وهم، پایگاه "عقالنّیت 
و فطرت" بشر را متزلزل 

کرده است.

"اخالق"،  کردن  سّیال 
کردن "حقیقت"،  نس�ج  
تبدیل  و  ذائقه ها  تغییر 

رجا های  و  خوف 
و  ترس  به  انسانی 

یزی  نازل غر امیدهای 
و  رسانه  کارکردهای  از 
است  کنونی  سینمای 
گر مسلمان  که سینما

کند  کاوی  وا را  آن  باید 
تغییر دهد. و 
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آری می توان�
در  راس�یت  به  که  بود  آن  اس���المی،  انقالب  در  ما  اصیل  مسئله 
می توان.  که  است  این  پاسخ  کرد؟  کاری  می توان  آیا  فضا،  این 
و  متمرکز  متراکم،  کاری  و  اس���ت  دشوار  بی ش���ك، بی  اّما  آری 
"هنر  بی�خ امللل  ه  مشترك ج�ج هم افزایی  و  و مهکاری  شبانه روزی 
عدالت خواه و آرمانی و معنوی" را می طلبد اما انقالب اسالمی، 
را داشت  پایین  رسانه، دسِت  در  که می توان  کرد  ربه  بار تج یك 
نداشت.  "رسانه"   اسالمی  انقالب  داد.  شکس���ت  را  حریف  اما 
موج  رسانه های  بود؛  کاست  نوار  کثر  و حدا رس���انه اش، شبنامه 
دیکتاتوری  و  غرب  و  یکا  آمر یالیزم  امپر بر  توانس���ت  اما   ، خ پیش�می
کن���د. غلب���ه  ایش���ان  جدی���د  م���وج  رس���انه های  مه���ه  و  ش���اه 

می بینید.  اخی���ر  س���ال های  در  نیز  را  پی���روزی  این  دوم  م���وج 
س���طح  در  اس���المی  انقالب  با  غرب  و  ی���کا  آمر قدرت  نس���بت 
هم  باز  ک���ه  اس���ت  جالب  اما  بود  یك  به  نس���بت صد  رس���انه، 
بود  قرار   

ً
پیروز شد؛ چنان چه ظاهرا ه "صد"،  بر ج�ج ه "یك"  ج�ج

شود  خفه  نیز  اسالمی  انقالب  صدای  این،  از  پیش  سال   �
ش���هرهای  کوچه های  پس  کوچه  در  روزی  ک���ه  ش���عارهایی  اما 
گوش  به  اسالم  جهان  سراس���ر  در  امروز  می شد  داده  س���ر  ایران 
است  مهم  و  موثر  "رسانه"،  که  اس���ت  مع�خ  بدان  این  می رسد. 

نیست. هنایی  تعیی�خ کننده  اما 
این  س���ت،  نخ پرس���ش  به  اس���المی  انقالب  پاس���خ  گر  ا حال 
کاری  س���ینمای جهان،  در عرصه  پیروزی  و  مقاومت  که  اس���ت 

در  ما  مسئله اصیل 
آن  اسالمی،  انقالب 
در  راس�یق  به  که  بود 
آیا می توان  این فضا، 
پاسخ  کرد؟  کاری 
این است: بی شک 
اما بیس  می توان 
دشوار است.
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در چنی���ن مهایش ها  این���ك  اس���ت،  ام���ا ممکن  بس���یار مش���کل 
کار  آن  ک���رد،  کاری  می ت���وان  گر  ا پرس���ید  بای���د  نشس���ت هایی  و 
پرسید  باید  آن  از  پیش  اما  کرد؟!"  می توان  چه ها  "و  چیست؟ 
کرد؟"،  می توان  "چ���ه  بپرس����می  آن که  از  پیش  کرد؟  باید  چه  که 

کرد؟"  آغاز  باید  کجا  از  و  کرد  باید  "چه  می پرس�می 

ناب؟ واقعیت  کدام  و  سینما 
 
ً
اساس���ا و  بود!  رگ���ه  دو   ، دوره جنی����خ و  نطفه بن���دی  در  س���ینما 

بصری  بازی های  با  س���حرآمیز  فانوس  گفتند  ش���د.  د 
ّ
متول دورگه 

کرد  "، جفت گیری  "دوربی�خ ب���ا  ایش���ان  نوزاد  آن گاه  و  کرد  ازدواج 
تلط  مخ نژاد  یك  س���ینما مهه عالئم  د شد. پس 

ّ
متول "س���ینما"  و 

اما  اس���ت  آش���فته  رابطه ای  "واقعیت"،  و  "توّهم"  رابطه  دارد،  را 
را  آن  ایدئولوژی ه���ای خاص،  با  معّی���ن  کمپانی های  کن���ون  هم ا
س���ینما  و مصرف کننده  بیننده  مثابه ی  به  ما  و  می کنند  مدیریت 
گزارش  یك   

ً
می کن�می حقیقتا گمان  می بین�می  پیوسته  را  فیلم  چون 

ناب  واقعیت  ما  و  گرفته  صورت  واقعیت،  از  صادقانه  و  واقع منا 
 
ً
غالبا گ���ر  ا که  گفت  خواه���م   !! می کن�می متاش���ا  را  غ���ّش  بدون  و 
چیس���ت؟ پس  نیس���ت،  "واقعیت"  می بین�می  س���ینما  در  آن چ���ه 

منی کنید  تأیید  آی���ا  که  پرس���ید  صاحب نظران  ا  �یش از  می ت���وان 
اس���ت؟  مان���ده  عق���ب  س���ینما"  "کارک���رد  از  س���ینما"  "تئ���وری 
فلس����خ  مباحث  نام  به  آن چ���ه  که  معنا  ای���ن  به  عقب افتادگ���ی 
 ، جامعه ش���ناخ�یت  ، روان ش���ناخ�یت منظر  از  س���ینما  در  ی���ك  تئور و 

در چنین  اینك 
و  مهایش ها 

باید  نشست هایی 
گر می توان  ا پرسید 
کار  آن  کرد،  کاری 
و چه ها  چیست؟ 

اما  کرد؟!  می توان 
باید  آن  از  پیش 

کرد؟ باید  پرسید: چه 
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تکنول���وژی صورت  فلس���فه  و  ارزش ش���ناخ�یت   ، معرفت ش���ناخ�یت
ن���ه  اس���ت،  پس���ی�خ  توجیه ه���ای  و  مداقه ه���ا   

ً
غالب���ا می گی���رد، 

راهگشا!؟ و  پیشی�خ  تئوری های 

و منط� خالء "صورت بندی" شفاف 
می س���ازند  را  جهان  عموم���ی  اف���کار  بیش،  و  ک���م  گران،  س���ینما
و  نه حق���وق منی دانند  و  نه اخالق  فلس���فه،  نه   خود 

ً
غالبا ام���ا 

نقش  پیشه ها  هنر و  کارگردانان  که  اس���ت  جهانی  مش���کیل  این 
بی آن که  و  برگرفته ان���د  را خودس���رانه  مرّبی���ان جامعه  و  م���ان 

ّ
معل

داش���ته  وا�خ  و  کا�خ  فلس����خ  و  دی����خ  دانش  و  اخ���ال�یت  گاه���ی  آ
حقوق  و  فلسفه  و  اخالق  ع بندی های  �ج روی  بر  عماًل  باش���ند 
مواجه  س���ینمایی  با  بنابراین  می دهند.  کار!! صورت  اجتماعی، 
ش���یوه ای  به  اس���ت ویل  یك  تئور پ���رده،  پ���س  در  ک���ه  ش���ده ایم 
به نو  راس����یت  به  اس���ت!  نش���ده  ی���زه  تئور پاس���خ گو،  و  ش���فاف 
اتاق  در  که  آن   بود؟  شده  یزه  تئور نظری  مبانی  کدام   ، پیش���ی�خ
و  و حقوق  فلسفه  و  س���ینمای غرب نشسته است، دین  فرمان 
لّذت مدار است  اخالق  و  س���رمایه داری  منافع  نیس���ت،  اخالق 
فلس����خ  و  حقو�یت   ، اخال�یت خاص  منظرهای  یا  منظر  از  البته  که 
و  شّفاف  صورت بندی  از  آیا  منظرها،  این  اما  ید.  می گو س���خن 
می کن�می منی توان�می  س���ینما بث  از  وق�یت  ما  برخوردارند؟!  منط����یت 
و  منی توان����می  م���ا   ، کن����می ش���خیص چنی���ن  و  منحص���ر  دنی���ای  در 
روش ها  مورد  در  اختصایص  و  بس���ته  جهان  یك  در  منی خواه�می 

از  "تئوری سینما" 
"کارکرد سینما" عقب 
مانده است؛ عقب 
این  به  افتادگی 
به  آن چه  که  معنا 
فلس�یف  مباحث  نام 
در سینما  تئوریك  و 
 
ً
صورت می گیرد، غالبا
توجیه های  و  مداقه ها 
نه  پسی�یف است، 
و  پیشی�یف  تئوری های 
راهگشا؟! 

با سینمایی  امروزه 
در پس  که  مواجه�می 
تئوریك است  پرده، 
به شیوه ای شفاف  یل  و
تئوریزه  پاسخ گو،  و 
نشده است.

اتاق  در  که  آن  
فرمان سینمای غرب 
نشسته است، دین 
و  و حقوق  فلسفه  و 
منافع  نیست،  اخالق 
اخالق  و  سرمایه داری 
ت مدار است.

ّ
لذ
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س���ینما بث  از  که  هر  ییم.  بگو س���خن  ع���ام جهانی  مفاه����می  و 
س���ینما  زبان  از  یا  و  داش���ته  اختصایص  زبانی  می کن���د منی تواند 
"زبان شنا�"  نام  به  دانییش  یی  گو که  یند  گو گونه ای سخن  به 
مقام،  این  در  س���ینما  زبان  از  م���راد  اس���ت  گفت�خ  ندارد.  وج���ود 
بلکه  نیست  سینما  فرم  مش���خصه های  و  درام  قواعد  به  اش���اره 

است. مبنایی تر  و  عام تر  ب�یش 

"تکنسین سینما"! تعقیب  در  فیلسوف 
و عمر سینمای  ش���ده  ما صد ساله  س���ینمای  که  درس���ت است 
یك  هرگز  سینما  اما  اس���ت  کمتر  هم  این  از  س���یا�  و  اجتماعی 
دیگری  هنرهای  که  است  هنری  بلکه  نبود  جدید  و  مستقل  هنر 
ردیف ه���ای حّی خاص  روی  ب���ر  و  گرفته  کار  ب���ه  و  ترکی���ب  را 
امکانات  می کند،  عم���ل  بش���ری  جوامع  اراده  و  ادراك  اری  مج در 
س���ینماگران  عماًل  و  می کند  به خط  و  ردیف  را  تل���ف  مخ هنرهای 
فیلس���وفان  از  س���پس  و  افتادن���د  جل���و  س���ینما  کمپانی ه���ای  و 
پی  در  و حقوق  اخالق  و  سیاس���ت  فیلسوفان  تا  یبایی شناس  ز
بر  واقعی  تأثیر س���ینمای  کنند.  توجیه  را  آن ها  تا  ایش���ان می دوند 
 جدی تر بوده است تا عکس آن. 

ً
یبایی شنا� و فلسفه" اتفاقا "ز

ندارند.  یگانه  تلیل  عمومی،  افکار  با سطح  آکادمیك  سطح 
می کند  یل خایص حرکت  ر بر  س���ینما  افکار عمومی،  س���طح  در 

می شود. مدیریت  و 
کتاب های  ما،  یبایی شنا�  ز و  هنر  دانش���کده های  در  امروز 

هنر  یك  هرگز  سینما 
نبود  و جدید  مستقل 

که  هنری است  بلکه 
را  دیگری  هنرهای 

گرفته  کار  به  و  ترکیب 
ردیف های  روی  بر  و 

در  حیّس خاص 
اراده  و  ادراك  اری  مج

بشری عمل  جوامع 
می کند.

با سطح  بگان  سطح نیف
تلیل  افکار عمومی، 

ندارند. در سطح  یگانه 
افکار عمومی، سینما 
ریل خایص حرکت  بر 

یت  و مدیر می کند 
می شود.
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یر  ز هنوز  می شود،  تدریس  به  مو  مو  و  ه  تر�ج که مهچنان  ر�ی 
با  که  است  گذشته  سده  ن�می  ایده های  از  فرسوده ای  شبح  تأثیر 
به  اّما  می شود  ترکیب  سینمایی  ژورنالیس�یت  و  کلیشه ای  مقاالت 
در  یی  نو و  اّتفاق سترگ   ، فلس�خ و  معرفت شناخ�یت  مبانی  حلاظ 
یات  نشر در  مقاالت  یك س���ری  اس���ت.  نیفتاده  کادمیك  آ عرصه 

گاه البته مقاالت بدی و فاقد ارز�یش نیس���تند.  اس���ت و 

تالیسیش دوباره برای نوسازی "زیبایی شنایس"
یان  در جر یبایی ش���نا�"  "ز نوس���ازی  برای  نی���ز  دیگری  ت���الش 
آزمون های  و  پیمای���ییش  جامعه ش���نا�  ب���ا  مس���تق�می  که  اس���ت 
مافظه کاری  از  اصوال  و  ندارد  کاری  و  س���ر  و...  روان شناس���انه 
در  رادیکال تری  پرس���ش های  ب���ه  و  ش���د  باید  خارج  آکادمی���ك 

گماشت. سینما مهت  یك  تئور مبانی  نقد  و  بازبی�خ 
یی  گفت وگو آن،  بر سر  و  اندیشید  بدان  باید  که  نکته دیگری 
با  اس���المی"  "انق���الب  مبان���ی  می���ان  نس���بت  درگی���رد،  جهان���ی 
فرهنگ س���ازی  صنعت  در  ّی���ل"  "تخ مدیریت  ن���ام  به  مؤلف���ه ای 
عمومی  افکار  و  ارتباطات  عرصه  در  دیگر  امروزه  که  سینماست 
آن  مبنای  که  بدان حّد  ش���ده" است،  "فاش   یک قدرت 

ً
یبا تقر

خ و انتشار  گف�یت که از "آمار" برای  کادمیکی  دسته از آموزش های آ
دیپلما�"  "زب���ان  ب���ه  ش���بیه  چیزی  می کنن���د،  اس���تفاده  دروغ، 
به  بلکه  زدن" منی خ���ورد،  "حرف  درد  به  که  اس���ت  ش���ده  ر�ی 
گونه ای سخن  به  نزدن" می خورد. دیپلمات ها غالبا  درد "حرف 

تالش دیگری 
نیز برای نوسازی 
"زیبایی شنایس" 
در جریان است 
که مستق�می با 
جامعه شنایس 
پیماییسیش و آزمون های 
روان شناسانه سر 
کاری ندارد،  و 
از مافظه کاری 
کادمیك خارج باید  آ
شد و به پرسش های 
رادیکال تری در بازبی�یف 
و نقد مبانی تئوریك 
گماشت. سینما مهت 

آن دسته  مبنای 
آموزش های  از 
از  که  کادمیکی  آ
و  یف  گف�یق برای  "آمار" 
استفاده  دروغ،  انتشار 
می کنند، چیزی شبیه 
دیپلمایس"  "زبان  به 
که  ر�ی شده است 
درد "حرف  به  نه 
درد  به  بلکه  زدن"، 
نزدن" می خورد. "حرف 
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و  دیپلماتیک  ادبی���ات  در  باش���ند!  نگفته  چیزی  که  ین���د  می گو
چیز  هیچ  تا  می زنند  حرف  رس���انه ها  از  بس���یاری  متعارف  زبان 
له  �ج از  دیپلماتی���ك،  زبان  کارک���رد  یند!  نگو جدی���دی  و  جّدی 
بناس���ت  بلکه  ید  بگیر ش���فا�خ  موضع  نیس���ت  بنا  اس���ت.  مهین 
جامعه ش���نا�  نوعی  در  یابد!   ادام���ه  رای زنی ها  و  نشس���ت ها 
می شود.  استفاده  "دروغ"  خ  گف�یت برای  "آمار"  از  نیز  س���یا�  رایج 
کارتابل های حس���ابر�  و  انبوه  و  فربه  گزارش های  اقتصاد،  در 
 حرف های مف�یت 

ً
که غالبا قرائت می شود  چند جلدی و سنگین 

فریب  یا  کند  را سرگرم  عوام  تا  پوشیده شده  زرورق  با  و  اس���ت 
آن  در  دندان گیر  چیزی  می زند  ورق  وق�یت  فّن  کارشناس  و   دهد 
نیس���ت.  اش���تباه  یا  اهبام  یك  اس���ت،  تکنیك  یك  این  منی یابد. 
دارد  دوست  ا  �یش اطب  مخ ید  می گو که  است  عمدی  تکنیك  یك 
هبره  آمادگی  این  از  پ���س  دارد!  را  آمادگی  این  و  ���ورد!  بخ فریب 
روابط عمومی،  در عرصه  که  است  ت 

ّ
عل به مهین  امروز  ید!  ببر

است! شده  تشکیل  "داستان سازی"  کمپانی های 

داستان سازی کمپانی های 
ثرومتند  ندارد. شرکت هایی  اختصاص  "س���ینما"  به  مس���ئله،  این 
و  می آورد  یادی  ز پول  "داس���تان"،  یافته اند  در که  ش���ده  تشکیل 
یاب ها  بازار که ح�یت  اس���ت  چرتکه ای  و  کّمی  واقعی،  قدری  به 
نوع  این   

ً
مثال کنند  ماس���به  می توانند  اقتصادی  کارشناس���ان  و 

مقدار  افکار عمومی، چه  با  کار  شیوه  یا  تبلیغات  و  نظرس���نجی  
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ناخالص  تولید  کل  25درص���د  به  نزدیك  چیزی  م���ی آورد؟  پول 
افکار عمومی،  با  کار  از  درآمد حاصل���ه  یکا،  آمر متحده  ای���االت 
عرصه  در  داستان س���ازی  اس���ت:  "داس���تان"  روی  بر  کار  یع����خ 
مناسب  داستان سازی های  سیاست،  در  داستان سازی  اقتصاد، 
جهان،  به  �له  برای  داستان سازی  "سیا"،  و  "پنتاگون"  اهداف 
بیش  با  ورشکس���ته  اقتص���اد  یك  ک���ه  آن  ب���رای  داستان س���ازی 
نش���ان  جهان  اقتصاد  ین  موفق تر را  بده���ی  دالر  یلی���ون  تر  16 از 
به خوبی پیش می رود!  داس���تان  با  به ظاهر مهه چیز  دهن���د!! 
دهد.  نشان  آهنین  غول  را  کاغذی  ببر  یك  می تواند  "داس���تان" 
با  که  این  ب���ا  عراق  و  افغانس���تان  در  یکا  آمر ارتش  دیدی���د  ا  �یش
یکا  آمر ارتش  امروز  درآمد.  پای  از  نشد،  روبه رو  واقعی  مقاومت 
�له  منی توانند  ����یت 

ّ
مل هیچ  به  دیگر  واقعیت،  صحن���ه  در  ناتو  و 

ت".
ّ
مل "بی  دولت های  به  مگر  کنند 

دوباره موش می شود غول، 
پرداخته،  و  س���اخته  یکا  آمر ارتش  از  هالی���وود  که  یری  تصو اّم���ا 
که  آن  برای  است  کا�خ  آنان  کماندوی  یك  اس���ت:  دیگری  چیز 
اس���طوره  دهد!!  قورت  را  ت 

ّ
مل یك ش���به، چند  یك غول،  چون 

واقعی  میدان  در  و  عمل  صحن���ه  در  البته  صهیونیزم  و  پنتاگون 
در  و  درهم شکس���ت،  ای���ران  اس���المی  انقالب  دس���ت  به  ب���ود 
دیگر  امروز  که  ک���رد  کاری  عراق  و  فلس���طین  تا  ایران  از  منطقه، 
البته  دولت ها  منی ترسد.  ناتو  و  اس���رائیل  و  یکا  آمر ارتش  از  دنیا 
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مهین  اس���المی  انقالب  س���ترگ  کار  ی���ك  می ترس���ند.  هم چنان 
کرد.  را عوض  "داس���تان"  و  ت  ریخ فرو  را  مدرن  اس���اطیر  که  بود 
را  نخ منا  داس���تان  آن  ���ّدد  مج می کوش���د  هالیوود  س���ینمای  ام���روز 
اشاره  مسئله  یك  تئور و  نظری  بعد  به  من  کند!  سازمان  دید  تج
توجه  قضیه  از  بعد  ای���ن  به  دارم  تقاضا  نیز  دوس���تان  از  و  دارم 
از تالش های  جزئ���ی  اس���ت،  "عمل"  از  داس���تان، جزئی  کنن���د. 
یکا  آمر اقتصاد  برای  امروز  "داستان س���ازی"  است.  متقاعدکننده 
عمومی  اف���کار  دارد،  مس���تق�می  س���ود  س���ال  در  دالر  یلیون  تر یك 
ت های 

ّ
مل بس���یاری  و  می ش���وند  کنترل  دّق���ت  به  ی���کا  آمر ���ت 

ّ
مل

ینییش  گز کاماًل  غرب،  سینمای  و  رسانه  از چشم انداز  نیز  جهان 
واقعیت  منی بینند،  را  واقعیات  خود  آنان  می نگرند،  واقعیات  به 
باید  و صهیونیست ها  پنتاگون"  و  "سیا  قرائت  و  تفسیر  با  را مهه 
"داستان سرایی سازمانی"  عنوان  بشنوند. جنبییش تت  و  ببینند 
یالیس�یت  امپر اقتصادی  و  س���ازمان های سیا�  و  آمده  وجود  به 
یافته اند  زمینه مهارت  این  در  و  واقف شده  آن  به امهیت  کاماًل 

مانده ایم. عقب  عرصه،  این  در  ما  متأسفانه  و 

و  "داستان سرایی سازمانی" 
انسان های "چپ مغز" ارزش 

مدیریت  تشکیالیت،  و  اهداف سیا�  برای  داستان  از  استفاده 
کمك  که  این عرص���ه  خ های  یس����می تئور از  یک���ی  و  اس���ت  ّی���ل  تخ

یسد:  می نو کرده  سینمای صهیونیس�یت  به  بسیاری 

انقالب  کار سترگ  یك 
که  بود  اسالمی مهین 

فرو  را  اساطیر مدرن 
را  "داستان"  و  ت  رییف
امروز  اما  کرد  واژگون 

و سینمای  رسانه ها 
هالیوود می کوشند 

داستان  دوباره مهان 
دید سازمان  را تج نخ منا 

کنند.

جنبش "داستان سرایی 
گرفته  سازمانی" شکل 

و سازمان های  است 
اقتصادی  و  سیایس 

به امهیت  یالیس�یق  امپر
در  و  واقف شده  آن 

زمینه مهارت  این 
یافته اند.
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ً
امروز شدیدا "من یك فرد چپ  مغز بودم و سازمان های بزرگ 
مهارت هایی  چنی���ن  عاش���ق  و  اف���رادی عالقه من���د  چنی���ن  ب���ه 
قدرت  و  یاد  ز داستان سرایی  قدرت  آدم های چپ مغز،  هس���تند. 
و  فلس���فه  به  احتیاجی  ���ا  �یش عرصه  این  در  دارن���د.  کم  فلس����خ 
داس���تان های  باید  ا  ت�خ ی���د.  ندار ل  اس���تدال و  و حقوق  اخ���الق 
و  ش���دم  طرفدار  پر  بودم،  من چون چپ مغز  و  بس���رایید  خوبی 
و...  اخالق  استاد  و  فیلسوف  از  بیشتر  بسیار  هم  درآمدم   

ً
اتفاقا

 !!". ک�خ استخدام  را  آن ها  از  نفر  چندصد  می توانم  و  است 
مقوله ای  با  امروز  اما  دیگر است  البته ب�یش  "مدیریت دانش" 
مؤثرتر،  بس���یار  جهان  در  که  روبه روایم  ّیل"  تخ ی���ت  "مدیر نام  به 
بلکه  و  ش���ده  دانش"  "مدیریت  از  سرنوشت س���ازتر  و  س���ودآورتر 
گرفته است!!  قرار  آن  در ذیل  و  پروژه  این  از  نیز جزئی  "دانش" 

پروژکتور "معرفت شنایس"های پشت 
بر چند مبنای فلس�خ  و نقدی  پیش���ین  ادامه نکته  بعد در  نکته 
یکردهایی  رو با  ندانسته  پرده سینما است. سینماگرانی  در پشت 
اخالق،  فراروان ش���نا�،  روان ش���نا�،  دین،  فلس���فه،  حوزه  در 
خود  که  می سازند  فیلم هایی  و...  اقتصاد  سیاست،  بشر،  حقوق 
البته قدرت  اما  پیامدهایش س���ر در منی آورند!   و  مبانی  از   

ً
دقیق���ا

و  کردن  یری  تصو یع�خ   ، مفاه�می ای���ن  یر  تصو برای  الزم  مهارت  و 
سینماگران،  غالب  دارند.   

ً
کامال را  نادرس���ت  مفاه�می  مصّورسازی 

از مفاه�می  بنیادین و دقیق  کارگردانان جهان، چیزی  و  فیلم سازان 

مقوله ای  با  امروز 
یت  "مدیر نام  به 
که  روبه روئ�می  ّیل"  تیف
کنونی،  در فضای 
مؤثرتر، سودآورتر  بسیار 
از  و سرنوشت سازتر 
دانش" شده  یت  "مدیر
است.

ندانسته  گرانی  سینما
رویکردهای  با 
فلسفه،  در  ویژه ای 
روان شنایس،  دین، 
فراروان شنایس، 
اخالق، حقوق، 
اقتصاد  و  سیاست 
فیلم هایی می سازند 
از مبانی   

ً
که خود دقیقا

پیامدهایش  و  معرف�یق 
در منی آورند. سر 
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یا  غرائز  ب���ا  را  خ���الء  این  و  و حق���و�یت منی دانند  اخ���ال�یت   ، دی����خ
پیدای���ش قدرت  زمینه های  از  یک���ی  القائ���ات جب���ران می کنن���د. 
معرفت ش���نا�   به  "واقعیت"،  بر  "داس���تان"  غلبه  یع�خ  داس���تان، 
 مهه علوم انسانی 

ً
یبا که تقر فیلسوفانی چون "کانت" باز می گردد 

و  معرف�یت  نس���بّیت  تأثی���ر  به ن���وی تت  را  غ���رب  اجتماع���ی  و 
س���ازماندهی  برای  داده اند.  قرار  ش���دید خود  یا  رقیق  ش���ّکاکیت 
متام  دّقت  با  له  از �ج می توان  اسالمی  انقالب  تئوریک سینمای 
بنیادهای  نیز  و  فرهنگ���ی  و  اجتماعی  نظام های  ی���ك  تئور نقد  به 
اپیس���تمولوژی معاصر غرب  و  ی���ژه معرفت ش���نا�  و به   ، فلس����خ
کار  پروژکت���ور  پش���ت  از  و  پ���رده  در پس  ک���ه چگون���ه  پرداخ���ت 
یا  متوّجه   

ً
لزوما هنرپیشه  و  کارگردان  و  آن که سینماگر  بی   می کند، 

باید  و  دارد  وجود  مبنایی  بی ش���ك  اما  باشند.  آن  لوازم  به  ملتزم 
با منطق خش���ك، مورد  و  و بی ر�انه  تعارف  مبانی، بدون  ای���ن 
نوعی  دچار  نقد،  نام  به  نباید  اما  گیرند  قرار  نقد  و  کالبدش���کا�خ 

انفعال لج بازانه شد.  دنباله روی معکوس و 

"واقعیت" کنترل  برای  "مفهوم سازی" 
و  ربه گرای���ان  تج س���خن  او  ب���ود؟  چ���ه  کان���ت  مبنای���ی  آم���وزه 
می شود  آغاز  ربه"  "تج با  "ش���ناخت"  که  پذیرفت  را  یس���ت ها  آمپر
ذهنّیت  آن چه  و  منی آورد  "شناخت"  ربه،  تج اما  دارد،  رورت  صخ و 
نیس���ت.  بیرونی  مس���وس  واقعیت  ح�یت  می دهد  ش���کل  را  فرد 
"ذهن"  آن  و  اس���ت  خایل  چیزی  ج���ای  ربه گرا"،  "تج ی���ر  تصو در 

زمینه های  از  یکی 
"داستان"  فلس�یف غلبه 

به  "واقعیت"،  بر 
معرفت شنایس  

فیلسوفانی چون 
باز می گردد  "کانت" 
 مهه علوم 

ً
یبا تقر که 

اجتماعی  و  انسانی 
به نوی تت  را  غرب 

نسبّیت معرف�یق  تأثیر 
یا  رقیق  کیت  ا

ّ
و شک

دادند. قرار  شدید 
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داستان ها  که  اس���ت  مقوله ای  مهان  "ذهن"  قضاء،  از  و  اس���ت 
با  ���ه ذهن تان  یچ در از  ا  �یش می ش���وند.  پرداخته  و  س���اخته  آن  در 
است  کا�خ  گر  سینما بنابراین  ید.  می ش���و روبه رو  بیرون  واقعیات 
نیس���ت  الزم  دیگر  بنش���یند.  کمین  به  فراخ  روزنه  ای���ن  کنار  که 
روزنه  این  باید   

ً
بلکه صرفا کند  تفسیر  یا  دهد  تغییر  را  "واقعیت" 

واقعیت، مهان  به سوی  "ذهن"  مدیریت  کند.  کنترل  و  تنظ�می  را 
ربه حّی  س���ینما می افتد.تج و  هنر  در عرصه  ک���ه  اس���ت  اتفاقی 
نامفهوم،  و  بی معن���ا  معجون  ی���ك  واقع  در  بیرون���ی،  واقعی���ت  از 
هنوز  ویل  است  واقعی  و  ربی  تج درك های  و  احس���اس ها  شامل 
"ش���ناخت"  به  را  آن ها  می توان  زمانی  چه  نیس���ت.  "ش���ناخت" 
بر  "مفهوم س���ازی"  طریق  از  دل خ���واه  نظم  تمیل  ک���رد؟  تبدیل 

می گیرد؟  "واقعیات"، چگونه صورت  از  اطب  مخ ربه  تج

گر می توانی بشکن ا و  کن  را خم  "واقعیت" 
ربه ها باید مدّون، بازسازی و تفسیر شوند. مفاهیمی باید خلق  تج
ییش و  شند. نوعی نظام بخ ربه ها نظم و نظام بخ شوند تا به این تج
ام   یك نواخت انج

ً
یبا کار خود را تقر که  سازمان دهی ذه�خ خودکار 

در چنین  "کانت"  مق���والت  له،  از �ج و  اس���ت  نیاز  مورد  می دهد، 
از  نیز  مق���والت مصنوعی  س���ری  اما چند  می آید،  کار  ب���ه  مقامی 
راست می کند  و  را خم  "واقعیت"  یژه سینما،  و به  و  رسانه  طریق 
"واقعیات"  از  جهانی  می کنید،  ربه  تج که  جهانی  می شکند.  گاه  و 
زاییده سزارین سینمای  بلکه  آشکار می ش���ود  ا  بر �یش که  نیس���ت 

ربه گرا"،  "تج تصویر  در 
جای چیزی خایل 
"ذهن"  آن  و  است 
"ذهن" مهان  و  است 
که  مقوله ای است 
را می  پردازد  داستان 
نیست  الزم  دیگر  پس 
"واقعیت"  گر،  سینما
تفسیر  یا  تغییر دهد  را 
باید   

ً
بلکه صرفا کند 

کند.  کنترل  را  ذهن 
رهیافت  یت  مدیر
واقعیت،  به  "ذهن" 
در  که  اتفا�یق است 
عرصه سینما می افتد.
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یا دین ستیز در  یز  و تصّرفات دین گر یالیس����یت  امپر و  صهیونیس����یت 
و مس���اوی  متقابل  تعام���ل و مهکاری  اس���ت. ح�یت  واقعی���ت  آن 
می شناسید،  سینما  پرده  طریق  از  ا  �یش که  نیست. جهانی  کار  در 
ش تصّنعی  نظام بخ از طریق چارچوب مقوالت  که  جهانی است 
در "فرهنگ سرمایه داری" ساخته می شود. جهان با تفسیر ایشان 
بلکه  نیستید،  مواجه  �خ نفسه"  "واقعیت  با  ا  �یش می رس���د،  ا  �یش به 
ید.  آن���ان می خواهند"، مواجه می ش���و ک���ه  آن گونه  "واقعی���ت،  ب���ا 
"کار شده"  ماّده خاِم  بلکه یك  ماّده خام نیست  "واقعیت"، دیگر 
آمده  بیرون  منافع"  "تعریف  و  "تئوری سازی"  کارخانه  از  که  است 

ید. آن مواجه می شو با  ا  و سپس �یش

و جبر "مصرف" نشانه شنایس  ُکدگذاری، 
بلکه  "کش���ف" منی کند!  را  س���ینما، چیزی  اطب  امروز مخ بنابراین 
"کش���ف کننده"  از  غیر  "مصرف کنن���ده"،  می کن���د.  "مص���رف"  ���ا  ت�خ
 " "منط���ق عاط�خ ب���ه  را  خ���ود  تعّق���یل"، جای  "مباح���ث  اس���ت. 
مفاه�می  می شود.  مدیریت  "تخّیل"  طریق  از  "عاطفه"  و  می دهند 
منتقل  انس���ان  میلیاردها  ب���ه  کد  و  رم���ز  قال���ب  در  واقعی���ات،  و 
یابید،  در درس����یت  به  گر  ا را  رفتارگ���را"  "نشانه ش���نا�  می ش���وند. 
می کند!  عمومی چه  افکار  با  فعیل  س���ینمای  که  یافت  خواهید 
س���ینمای  ح�یت  که  ببینید  یابی���د،  در می خواهی���د  را  تف���اوت  گر  ا
بدون صدا  و  هنوز صامت  امروز سینما  که  کنید  )فرض  صامت 
کارهای  نشانه سازی،  و  منادس���ازی  با  یر  تصو طریق  از  باز  بود( 

ا  �یش که  جهانی 
در عامل سینما 

روای�یق  می شناسید، 
یق  از طر که  است 

"مقوالت  کلیشه 
سازمان دهنده 

"فرهنگ  در  ذهن" 
سرمایه داری" ساخته 

با  می شود. جهان 
به  ایشان  تفسیر 

با  ا  �یش ا می رسد؛  �یش
"واقعیت �یف نفسه" 

بلکه  نیستید  مواجه 
آن گونه  "واقعیت،  با 

آنان می خواهند"،  که 
مواجه می شوید.

اطب سینما،  میف
را "کشف"  چیزی 
ا  ت�یف بلکه  منی کند 

"مصرف" می کند. 
از  غیر  "مصرف کننده"، 

"کشف کننده" است. 
تعّقیل"، جای  "مباحث 

"منطق  به  را  خود 
و  " می دهند  عاط�یف
یق  از طر "عاطفه" 

یت  ّیل" مدیر "تیف
می شود.
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از  بس���یاری  نیز  امروز  ام می رس���اند. چنان چ���ه  انج ب���ه  بس���یاری 
یر"، منتقل می ش���ود نه با "صدا".  مفاه�می با "تصو

ی���ر،  تصو تأثیرگ���ذاری  می���زان  در  "ص���دا"  ک���ه  اس���ت  واض���ح 
می کند  کار  نی���ز  ب���دون صدا  یر  تصو اما  اس���ت  مهم  فوق الع���اده 
چه  به  اطب"،  "مخ سینما  در  امروز  دارد.  "منادسازی"  قدرت  یرا  ز
آزمایشگاه  در  پائولوف  که  س���گ هایی  به  اس���ت؟  شده  تبدیل 
زنگ،  با ص���دای  پائولوف  س���گ های  بود.  ک���رده  تربیت  خ���ود 
واکنش  زنگ،  دوم  با صدای  و  می دادند  نش���ان  واکنش  نوعی 

دیگری. 

"شرطی سازی" هالیوودی و سگ های پائولوف
انس���ان  هزار  ده ه���ا  ک���ه  می کن���د  کاری  دارد  هالی���وود  س���ینمای 
خش���ونت،  صحنه های  در  پائولوف  س���گ های  ش���بیه  درس���ت 
نشان  "مدیریت شده"،  واکنش هایی  مالیخولیا،  و  ترس  سکس، 
و حساب  ا ماس���به  �یش واکنش های  روی  بر  "هالیوودیزم"  دهند. 
می ش���ود.  مدیریت  و  پیش بی����خ  واکنش ه���ا  ای���ن  اس���ت.  کرده  
فعالیت های  مه���ه  برای  که  یس����یت  یتیو پوز و  ماده موری  دوران 
س���پری  می کرد،  یك طرح  یولوژ فیز تفس���یر  و  توجیه  ا  ت�خ انس���ان، 
و  سینما  مکانیك  بر  و صوری  انتزاعی   

ً
کامال مفاه�می  امروز  ش���د. 

دیگر  ما  و  کرده اند  غلبه  معرف�یت  گیرنده های  بر  س���ینما  طریق  از 
. نیست�می مواجه  ذهنی  امر خشك  با 

حّد  چه  تا  هم اکنون  منی دانم   
ً
دقیقا که  است  دیگری  پرسش 

و  ماده موری  دوران 
برای  که  پوزیتیویس�یق 
فعالیت های  مهه 
توجیه  ا  ت�یف انسان، 
یولوژیك  فیز تفسیر  و 
طرح می کرد، سپری 
مفاه�می  امروز  شد. 
و  انتزاعی   

ً
کامال

بر مکانیك  صوری 
یق  از طر و  سینما 
گیرنده های  بر  سینما 
کرده اند  معرف�یق غلبه 
امر  با  دیگر  ما  و 
مواجه  خشك ذه�یف 
. نیست�می
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دو  البته  اس���ت.  مطرح  غرب  ّصیص  تخ در مافل  معنا  به چه  و 
متوای  برای  دی�خ  پسوند  از  پرس���ش  بود.  مطرح  پیش تر،  دهه 
 " "دی�خ که صفت  کرد  باید بث   

ً
حتما و  نیست  انتزاعی  سینما، 

است؟  "معنادار"  معنا،  کدام  به  سینما،  برای 
و  فیلم برداری  و  فیلم نامه  و  کارگردان���ی  از  ترکی�ج  را  "ف���رم"  گر  ا
احساس  که  بدانید  و...  ین  تدو و  خ  م�یت موس���ی�یت  و  بازی ها  نوع 
و سپس پسوند دی�خ  و مدیریت می کند  تنظ�می  را  اطب  هنایی مخ
بی دلیل  یی  کیل گو کنی���د،  ن�خ  آن  از  ی���ا  دهید  نس���بت  آن  به  را 
و  دقیق  پاس���خ  ت���ا  پرس���ید  م���وردی  و  یزبینان���ه  ر بای���د  اس���ت. 
نیز  "متوا"  گر  ا کنید.  یافت  در اصغر  و  کبر  ا فقه  منظر  از  کارب���ردی 
تفکیک  این  قیود  و  کیفیت  باید  می شود؛  تفکیك  "مضمون"  از 
پرس���ش  این  اما  رود.  بیرون  یی  کیل گو از  و  ش���ود  تبیین  دقی���ق 
می ش���وند؟  تبدیل  بصری)فیلم(  ف���رم  ب���ه  چگونه  مضامی���ن  که 
که  اس���ت  هنری  و  ف�خ  پرس���ش  بلکه  نیس���ت  دین  از  پرس���ش 
و  می شود  پرس���یده  سکوالر  و  مس���لمان  گر  س���ینما از  یکسان  به 
در  می توان  را  واح���دی  مضمون  ندارد.  مکت�ج  پاس���خ  اقتضای 
هنایی  امهیت  ک���ه  آن چه  و  ش���ید  بخ  

ّ
یل تج گون���ی،   گونا فرم ه���ای 

رعایت  را  ف�خ  قواعد  و  اصول  باید  که  است  تولیدی  فرم  دارد،  
و  تأثیرگذاری  باشد،  تواناتر  مس���یر،  این  در  هر چه  و  باش���د  کرده 

سکوالر. و چه  دی�خ  چه  دارد؛  بیشتری  ماندگاری 
شکیل  در   ، اخال�یت ضد  چه  و  اخال�یت  چه  مضمون،  یك  گر  ا
که  مقدار  یابد،  مهان  تعّی�خ  ُفرم  یك  در  مایه  بدون  و  کلیش���ه ای 
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و  دی�خ  نیز )چه  ش���ده، متوا  ارائه  مأیوس کننده  و  فرمی ضعیف 
و  ش���خصیت پردازی ها  نوع  می ش���ود.  تاثیر  فاقد   ) دی�خ غیر  چه 
در  متناسب  پایان بندی  و  اوج  نقاط  و  داس���تان  کشمکش های 
ناگسس���ت�خ  پیوندی  و  امتزاج  گرچه  مقبول،   و  ف�خّ  فیلم نامه  هر 
القاء  مضمون  و  اس���ت  هنرمند  هنرس���نِج  ُفرم،  ام���ا  دارد  متوی 

می شود. داوری  و  پیمانه  دیگری  ترازوی  با  بیننده،  به  شده 

بیداری خوابگردها  : دی�یف سینمای 
این  با  است  هنری  ممنوع  ربه  تج یك  سینما  که  معتقدند  کسانی 
عبارت  به  می کند.  عم���ل  توّهم،  و  وهم  طریق  از  که  ل  اس���تدال
بیدار  را  ک���ی   

ً
غالب���ا غرب���زه  و  غ���رب  کنون���ی  س���ینمای  دیگ���ر، 

که  می کند  تبدی���ل  خواب گردهایی  ب���ه  را  اطب  مخ بلکه  منی کن���د 
خواب،  در  و  می روند  راه  خ���واب،  در  می کنند،  فکر  خواب،  در 
و  آمده  بش���ر  بیداری  برای  "دی���ن"  اما  می دهند  نش���ان  واکنش 
برخی  از  را  دی���دگاه  این  من  کند.  کار  مخ���ّدر،  این  با  منی توان���د 
س���ینمای  از  معتناهبی  ش  بر بخ ک���م  حا روح  مورد  در  و  جه���ات 
را  آن  عام  و  بنیادی���ن  روری،  به نو صخ ام���ا  می ک�خ  تأیید  کنون���ی 

منی پذیرم. 
را  ّدر  مخ مواد  و  الکیل  مشروبات  کار  که  سینمای مست کننده 
سینمای  بلکه  "بیدارگر"  س���ینمای  نه  که  نیست  ش���کی  می کند، 
"ژورنالیزم"،  یس����یت  سکوالر س���نت  چنان چ���ه  اس���ت،  "غفلت زا" 
ار  امروزه �یش ید.  نگو را  مهم ت���ر  تا چیزهایی  هیاهو می کند  مه���واره 

کنونی  سینمای 
 
ً
بزه غالبا غر و  غرب 

بیدار منی کند  را  کیس 
به  را  افراد  بلکه 
تبدیل  خواب گردهایی 
در خواب،  که  می کند 
در  فکر می کنند، 
راه می روند  خواب، 
کنش  وا در خواب،  و 
اما  نشان می دهند 
بیداری  برای  "دین" 
انسانیت  رشد  و  انسان 
نازل شده است.
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هزاران  و  کابیل  یون های  یز تلو و  ماهواره ای  ش���بکه های  یادی  ز
منتش���ر  و  فعالیت می کند  و جه���ان  در غرب  روزنام���ه  و  یه  نش���ر
 بیش از یك پارادایم بر عرصه، حاکم نیست. 

ً
یبا می شود اما تقر

س���ینمای  تفاوت  اس���ت!  یکی  میکروفون،  اما  بس���یار  بلندگوها، 
با  ش���د  مش���هور   " خ آهن�می "دیوار  به  که  و چپ  کمونیس����یت  جهان 
در  دارد  نامرئ���ی  اّما  دی���واری ضخ�می ت���ر  که  "هالی���وود"  س���ینمای 
ندانه  هو�یش و  پوس�یت  یر ز  ، کاپیتالیس�یت نظام  که  اس���ت  نکته  این 
می کردند.  چنی���ن  ابلهانه  کمونیس���ت ها  و  می کند  "دیکتات���وری" 

دیوار شیشه ای با  ند  دیکتاتور هو�یش
را  گیرنده ه���ا  و  می س���اختند  تك م���وج  را  رادیوه���ا  کمونیس���ت ها 
دس���ت  گیرنده ها  ب���ه  س���رمایه داری  نظ���ام  اما  می کردن���د  کنت���رل 
شبکه  هزاران  باشند،  متکّثر  می خواهند  هرچه  گیرنده ها  منی زند، 
و  باشد  یکی  باید  "فرس���تنده"  اما  وبگاه،  و  روزنامه  و  ماهواره ای 
با  غرب  و صهیونیس�یت  یالیس�یت  امپر سانس���ور  تفاوت  است  این 
را  رادیوها  که  آهنین  دیوار  سوسیالیس����یت  و  فاشیس����یت  سانسور 
نه  و  بتونی  دیوار  نه  یک���ی  این  اما  یا تك موج می کرد  ���ع آوری  �ج
شیش���ه ای  دیوار  با  موج  هزاران  بلکه  منی س���ازد  تك موج  گیرنده 
گوناگون  می سازد و مهه باید یك مضمون را اما در صورت های 
که بلندگوها به تعداد و به رنگ های  بازتاب دهند. مهم نیست 
تکثر  باشد؛  واحد  میکروفون،  که  است  آن  مهم  است،  گوناگون 
پش���ت صحنه! در  قاهر  تک صدایی  و  روی صحنه  ب���ر  صوری 

رادیوها  کمونیست ها 
گیرنده ها  و  تك موج  را 
اما  کنترل می کردند  را 

نظام سرمایه داری 
گیرنده ها دست  به 

هر  گیرنده ها  منی زند، 
متکّثر  چه می خواهند 
این است  باشند مهم 
"فرستنده" تک گو  که 

باشد.
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ج���ای  ب���ه  س���ینمایی"  "دی���ن 
کمدی "معنوّیت"  :" "سینمای دی�یف

خ جا عرض  یکی از دوستان از سینمای دی�خ هالیوود پرسید. مه�می
کرد  دی�خ عرضه  عنوان سینمای  هالیوود تت  آن چه  ک�خ غالب 
با  و  س���کوالر  یکرد  رو با  ک���ه  داش���ت  ییل  انج و  تورایت  مضامی���ن 
به عبارت  " شد.  "غیردی�خ واقع  تکنیك های سینمایی، در  کمک 
را  "سینما"  که  نداشت  بنا  هرگز  و  کرد  س���ینمایی  را  "دین"  دیگر، 
فیلم  در  منونه  به عنوان  می پذیرم.  را  واقعیت  این  من  کند!  دی�خ 
یر  تصو یکال  فیز و  ا�قان���ه  چنان  را  "نبّوت"  ن���وح�،  حضرت 
س���تین  نخ می ش���ود.  ش���بیه تر  ّیت"،  معنو "کمدی  ب���ه  که  می کن���د 
به  چنان  "وح���ی"  ید،  می گو س���خن  نوح�  با  ک���ه خداوند  بار 
دیوار  از پشت  ناگهان  کی  یی  گو که  کش���یده می ش���ود  یر  تصو
این  بود؟!   کی  بله، چه  که:  برمی گردید  و  می زند  ص���دا  را  ا  �یش
می کشد. یر  تصو به  آن گاه  و  کرده  یالیزه  ماتر نیز  را  "وحی"  سینما 
پیش  مبتذیل  به چه شیوه  را  توّسل  و  دعا  مفهوم  که  ید  بنگر
تا  می شود  آورده  کلیسا  به   

ً
اجبارا مذه�ج  غیر  فرد  یك  می کشد؟ 

پیش���گاه  در  را  کند، حرف هایش  دعا  مس���یح�  متثال  برابر  در 
اما  می کند!  عب���ور  و  خداحافظی  "خ���دا"،  از  و  می زند  ّس���مه  مج
می گردد  باز  ناگهان  می آورد،  یاد  به  چیزی  می رود  که  قدم  چند 
قضیه   ، راس�یت می کند:  او خطاب  به  و  می ایس���تد  مقابل خدا  و 
مّطلع  باید  هم  تو  ویل  یم  بگو کردم  فراموش  که  بود  هم  دیگری 

شوی!! 

هالیوود  آن چه  غالب 
تت عنوان سینمای 
کرد  دی�یف عرضه 
و  تورایت  مضامین 
با  که  ییل داشت  انج
با  و  رویکرد سکوالر 
تکنیك های  کمک 
واقع  در  سینمایی، 
" شد. "غیردی�یف

را چنان  "نبّوت" 
یکال  فیز و  ا�قانه 
که  تصویر می کنند 
معنوّیت"،  "کمدی  به 
شبیه تر می شود، 
یالیزه  نیز ماتر را  "وحی" 
تصویر  به  آن گاه  و  کرده 
می کشند.
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می ش���ود،  ّیت، عرضه  معنو و  دین  و  نب���ّوت  از  که  ی���ری  تصو
س���ینمای دی�خ  نام  به  آن چه  اس���ت. ح�یت  مبتذیل  به مهین  گاه 
نبوی  و  توحیدی  مفاه�می  با   سنخی�یت 

ً
تولید شد غالبا هالیوود  در 

و  قدّسیت  از  قد�  غیر  و  شده  مسخ  واقع صورت  در  و  ندارد 
انتخاب  به  معترض اند  حّتی  که  گروهی  از  یم  بگذر است.  دین 
می کنند  ب���ازی  را  قدیس ها  و  اولی���اء  نقش  ک���ه  پیش���ه هایی  هنر
آنان  آیا  شده اند!!  دیده  اروتیك  فیلم های  در  بارها  که  آن  حال 
دیگران  به  اخال�یت  موعظه های  و چنان  پیامبر شوند  دارند  حق 

می چسبد؟! بسیار  البته  که  کنند 

یح با "االهّیات"، ذات "هنر تکنیکال" نیست تفر
ی�خ  تعر می کنند،  میع  تج قهرمان"،  "ضّد  چهره  در  که  مفاهیمی  نیز 
با  نسب�یت  چه  می ش���ود،  ارائه  س���ینما  این  در  قد�"  "امر  از  که 
یاده روی  ز کسانی  میان  این  در  دارد؟  نبّوت"  و  "قداست  مفهوم 
هنرهای  ذات  ب���ه  مرب���وط  مش���کل،  که  گرفتند  نتیج���ه  و  ک���رده 
"سینمای غرب"  ا مشکل  ت�خ این  و  اس���ت  یری  تصو و  تکنیکال 

یش���ه در "ذات" س���ینما دارد!  نیس���ت بلکه مش���کل ر
مربوط  کنونی،  معضل  و  منی بی����خ  ذایت  را  مش���کل  البته  بنده 
را  مذهب  که  اس���ت  تابع   و جهان  س���ینمای غرب  موجودِی  به 
و  ماّدی  منظر  از  ّی���ت  معنو و  به اخالق  و  ک���رده  یزه  س���کوالر نیز 
بارها  این مشکل، چنان چه  یدوآل می نگرد. حل  اندو نفسانّیت 

است.  ممکن  اما  نیست  آسان   ، گفت�می

زیاده روی  کسانی هم 
گرفتند  نتیجه  و  کرده 

بوط  مر که مشکل، 
هنرهای  به ذات 

و تصویری  تکنیکال 
البته  بنده  است. 

ذایت منی بی�یف  را  مشکل 
کنونی،  و معضل 

به موجودی  بوط  مر
سینمای غرب و جهان 

که مذهب  تابع  است 
و  کرده  را سکوالریزه 

معنوّیت  و  اخالق  به 
و  ماّدی  منظر  از  نیز 
فردگرایانه  نفسانّیت 

می نگرد.
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و  یکش  تئور واقع���ی  زمینه های  از  االهی���ایت  مفاه�می  تفکی���ک 
اس���ت  واقعی  انراف  یك  ک���ردن!  س���رگرمی  و  یح  تفر به  تبدی���ل 
امری  ّی���ت،  معنو ک���ه  اس���ت  این  آی���ا  آن چیس���ت؟  منش���أ  ام���ا 
امری  عام،  نو  به  تکنیك  و  به نو خاص  سینما  و  "آن جهانی" 
س���ینما  و  که دین  نتیجه می دهد  س���پس  و  اس���ت  "این جهانی" 

خیر. نیستند؟  یکدیگر  با  تلفیق  قابل   
ً
ذاتا

گرا؟ معنا یا سینمای  ُبعدی  اسالم سه 
انق���الب  منظ���ر  از  "آن جهان���ی"  و  "این جهان���ی"  تفس���یر  و  معن���ا 
"این جهانی"  از  بودایی  و  مس���یحی  تفسیر  با  اساس  از  اسالمی 
بنیادی و مهم  تفاوت های  از  بلکه  و  و "آن جهانی"، یکی نیست 

است. و...  بودیزم  و  مسیحیت  با  اسالم 
ّی���ت  معنو در  منحص���ر  اّوالً  "اس���الم"،  آموزه ه���ای  و  ره آورده���ا 
مفاه�می  اس���ت.  ُبع���دی  س���ه  دس���ِت کم،  بلکه  نیس���ت  عرفان  و 
کاماًل   ، معرف�یت و  عقالنی  ُبعد  یك  حاوی  اوالً  اسالمی،  انقالب 

است.  معرف�یت  تبیین  قابل  و  برهان پذیر  شناخت پذیر، 
بر مهین  ک���ه  اس���ت  ّیت  معنو و  اخ���الق  بع���د  آن،  دوم  بع���د 
نیس���ت.  گسس���ته  آن  از  و  بوده  مبت�خ  نظری  و  یك  تئور مبادی 
و  "معرفت  از  اس���المی  ّیت"  معنو و  "امی���ان   ، دی����خ س���ینمای  در 
نیز   " "فراذه�خ معرف���ت  البته  و  منی ش���ود  یده  بر اس���المی  گاهی"  آ
ّیت  معنو از  نا�یش  معرفت،  "فراحصویل"  س���طح  و  منی شود  انکار 
با  متناقض  ّیت"  "معنو اس���المی،  فرهنگ  در  است.  ارتقاءیافته 

تفسیر  و  معنا 
و  "این جهانی" 
منظر  از  "آن جهانی" 
اسالمی  انقالب 
تفسیر  با  اساس  از 
بودایی  و  مسیحی 
و  "این جهانی"  از 
یکی  "آن جهانی"، 
از  بلکه  و  نیست 
و  بنیادی  تفاوت های 
دیگر  با  اسالم  ماهوی 
مکاتب است.
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یم.  ندار "عقل"  با  بی ربط   
ً
اساسا یا  "عقل" 

متدن س���ازی  و  عدالت خواهی  ب���ه  ناظ���ر  اس���الم،  س���وم  بع���د 
 " "دی�خ منی تواند  هنری  هیچ  اس���المی  انقالب  یر  تصو در  است. 
قضایی،  سیا�،  اقتصادی،  عدالت  و  بشر  حقوق  با  اما  باشد 

باشد.  نداشته  کار  و  سر  اجتماعی  و  فرهنگی 

معنوّیت، عدالت" "عقالنّیت،  سینمای 
و جنگ های  سرمایه داری  کمپانی های  به  که  معنوی  س���ینمای 
نش���ان منی دهد،  واکنییش  و...  اس���تبدادی  به دولت های  و  ع���امل 
و  نیست  اسالمی  س���ینمای  می پذیرد،  را  و مهه  ندارد  اعتراضی 
"عقالنّیت"  از  یك  تئور ترکی�ج  اس���المی،  انقالب  و  "اس���الم"  گر  ا
و  انقالب  دی�خ  سینمای  پس  اس���ت،  "عدالت"  و  ّیت"  "معنو و 
"عدالت"  است؛ سینمای  این سه  از  ترکی�ج  اس���المی،  سینمای 
"هنر"  منی ت���وان  "عقالنّیت".  س���ینمای  و  ّیت"  "معنو س���ینمای  و 
"این جهانی"  را  س���ینما  تکنی���ك  مثاًل  و  معن���وی  و  آن جهان���ی  را 
انقالب  تصور  نیست!  برقرار  ارتباطی  که  گرفت  نتیجه  و  خواند 
مرزی  م���ا  نیس���ت.  چنی���ن  س���ینما،  و  هن���ر  مس���ئله  از  اس���المی 
منظر  از   . نیست�می قائل  "آن جهانی"  و  "این جهانی"  میان  مکانیکی 
بعد  و  نیز هست  "آن جهانی"  است،  "این جهانی"  هر چه  اسالم، 
اس���ت  "آن جهانی"  چه  هر  و  دارد  توحیدی  و  معنوی  و  ملکویت 

شود. "این جهانی"  می تواند  و  باید 

گرا"یی  سینمای "معنا
کمپانی های  که علیه 

سرمایه داری، اشغال ها 
و جنگ ها و دولت های 

استبدادی اعتراض 
منی کند و وضعیت 
کنونی را  ک  اسفنا

می پذیرد، سینمای 
اسالمی نیست.

گر "اسالم" و انقالب  ا
اسالمی، ترکی�ج از 

"عقالنّیت" و "معنوّیت" 
و "عدالت" است، پس 

سینمای دی�یف انقالب نیز 
ترکی�ج از این سه است؛ 

سینمای "عقالنّیت" و 
سینمای "معنوّیت" و 

سینمای "عدالت".

ما مرزی مکانیکی 
میان "این جهانی" و 

 . "آن جهانی" منی شناس�می
از منظر اسالم، هر چه 

"این جهانی" است، 
"آن جهانی" نیز هست و 
بعد ملکویت و معنوی و 

توحیدی دارد و هر چه 
"آن جهانی" است باید 

و می تواند "این جهانی" 
شود.
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کاتولیک،  بودایی،  "س���ینما"ی 
پروتستان، سکوالر! هیودی، 

به  تا  آمدند  انبی���اء�  می گفت  ی�خ  ظر تعبیر  ب���ه   � ی�خ �خ امام 
تبدیل  به "معنا"  را  "ماّده"  که چگونه می توان  بشر آموزش دهند 
عده ای  تا  کرد  رس���م  مکانیکی  مرز  نباید  معنا  و  ماّده  میان  کرد. 
باش���ند.  یات"  "معنو مس���ئول  گروه���ی  و  م���اّدی"  "امور  مس���ئول 
معنا،  و  ماّده  که  می شود  آغاز  نقطه  مهین  از   

اصوالًً یزم  سکوالر
اس���الم  فرهنگ  در  ش���وند.  دیده  رقیب  دو  بلکه  بی ربط  امر  دو 
معنوی  ام���ر  به  تبدیل  ش���وهر،  و  زن  جن���ی  آمی���زش  ح����یت  که 
و جامعه، جهاد  خانواده  اقتصاد  تأمین  برای  تالش  و  می ش���ود 
در  یا تالش  مردم  راه  س���ر  از  مانع  یك  خ  برداش�یت اس���ت.  مقّدس 
چگونه  می شود،  خوانده  "صدقه"  ناش���نوا،  فرد  به  مطل�ج  تفه�می 
غی���ر دی�خ خوانده می ش���ود؟!  و  م���ادی  امر  ی���ر،  تصو و  تکنی���ك 
روز  هر  مس���لمان  فرم���ود:  مس���لمین  ع  �ج در  خدا�  رس���ول 
پیامبر�  چه؟  نداشت�می  پول  گر  ا پرسیدند  دهد.  صدقه  باید 
می خندند،  و  یند  می گو که مهه  عی  در �ج را  ناشنوایی  گر  ا فرمود 
بقیه  که  کنید  تفه�می  او  ب���ه  که  اس���ت  این  یافتید، صدقه  منزوی 

مناند. ا  ت�خ و  ندد  بخ نیز  او  تا  می خندند  چه  به  و  چرا 

 ، �یق شر سکوالر  "معنوّیت"  نه 
بی "مادّیت" سکوالر غر نه 

اس���المی  انقالب  یك  تئور مبنای  مادیت  و  ّیت  معنو باهم نگری 

از مهین  سکوالریزم 
آغاز می شود  نقطه 
دو  معنا،  و  ماّده  که 
دو  بلکه  و  بی ربط  امر 
دیده شوند. رقیب 
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"این جهانی"  ی���ف  تعر به  هرگز  و  اس���ت  اس���المی  انقالب  هن���ر  و 
ت���ن  غرب���ی  ی���ا  ش���ر�یت  یزم  س���کوالر قرائ���ت  ب���ه  "آن جهان���ی"  ی���ا 
و  اخالق  در  نی���ز  ارض���ای جنی  و  ش���هوت  داد.ح�یت  واه���د 

خ
ن

در  است.  ش���ده  مدیریت  و  ش���ناخته  ر�یت  به  اس���المی،  فقه 
و  شدند  "تابو"  جنی،  مس���ائل  که  اس���ت  کاتولیك  مس���یحیت 
ش���ناخته  ر�یت  به  ش���رعی،  حقوق  عنوان  ب���ه  جنی  حقوق 
فرهنگ  در  ب���ود.  ازدواج  ت���رك  ب���ودن"،  "معنوی  ین���ه  هز و  نش���د 
با  اسالمی"  "سینمای  بنابراین  است؛  عکس  به  مسئله  اسالم، 
گر  سینما نیست.  یکسان  لزوما  غرب،  دی�خ  یا  معنوی  س���ینمای 
و  انتزاعی  را  هن���ر  و  عرفان  و  و عش���ق  ّیت  معنو نباید  مس���لمان 
سیاس���ت  و  اقتصاد  و  تکنیك  و  هنر  متقاباًل  و  "آن جهان���ی"  امور 
انقالب  یابد.  در یکدیگ���ر  با  بی رب���ط  و  "این جهانی"  ام���وری  را 
جنگ  ه  ج�ج و  مزرع���ه  کارخانه،  و  دانش���گاه  و  بازار  اس���المی، 
تبدیل  توحیدی  معب���د  و  "مس���جد"  به  سراس���ر  را  هنر  کادمی  آ و 
و  و عدالت  ّی���ت  معنو مس���یر عقالنّی���ت،  در  را  و مه���ه  می کن���د 
نه  )و  تأمین حقوق  و  رعایت حدود  برای  و  بش���ر  االهی  تربیت 

می گیرد. کار  به  حقوق(  با  الفت  مخ

اس���ت  اما  درس���ت  قضایا  این  دادند:  تذک���ر  یزان  عز از  یک���ی 
به سرگرمی  نیاز  بر اساس  باید  که در سینما،   این جاست  مسئله 
او به سالن سینما منی آید  یم.  بیننده پیش رو کنج کاوی  و حّس 
او  کند.  کارگردان  تلّمذ  و  یس  فیلم نامه نو نزد  و  بشنود  موعظه  تا 

معنوّیت  باهم نگری 
مبنای  مادّیت،  و 

هنر  و  انقالب  تئوریك 
است  اسالمی  انقالب 

یف  تعر به  هرگز  و 
یا  "این جهانی" 

قرائت  به  "آن جهانی" 
یا  �یق  سکوالریزم شر

داد. واهد  تن نیف بی  غر

اسالمی"  "سینمای 
با سینمای معنوی 

لزوما  دی�یف غرب،  یا 
نیست.  یکسان 

گر مسلمان  سینما
و  معنوّیت  نباید 

و  و عرفان  عشق 
و  انتزاعی  را  هنر 

و  "آن جهانی"  امور 
تکنیك  و  هنر   

ً
متقابال

و سیاست  اقتصاد  و 
"این جهانی"  اموری  را 

یکدیگر  با  بی ربط  و 
دریابد.
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س���رگرمی  و حّس    Entertainment به  گرایش  با    
ً
اصالتا و    

ً
ابتدائا

آن جا شکل  فرم موّفق س���ینمایی در  و  به س���راغ س���ینما می آید 
مناید؛  تا هنایت مهراهی  بیننده  با مهین حّس  بتواند  که  می گیرد 
در  هنفته  و  فیلم  ی���ن  یر ز الیه های  در  را  پیامش  و  مضم���ون   اما 
بنابراین چه  کند.  بیان  تعلیق و غافل گیری  و  و درام  کش���مکش 
معنوی شده ی  مفاه�می  و چه  اخال�یت  و  معنوی    

ً
مس���تقیما مفاه�می 

ارائه  فرمیك  و  دراماتی���ک  قواعد  مهی���ن  قالب  در  باید  م���اّدی، 
اما  باشد.  اطب موّفق  بتواند در جذب و جلب نظر مخ تا  شوند،  
و  التقاطی  غیر  و  سربلند  گونه ای  به   منی توان  را  مفاهیمی  چنین 
، در قالب "فیلم" درآورد و بیننده را پای آن نشاند.  آن ها  انرا�خ
بزنگاه  به مهین  می کنن���د،  مطرح  را  س���ینما  ذات مندی  که بث 
را  فیلمنامه(  )ی���ا  رمان  و  متثییل  داس���تان  تفاوت  و  دارند  اش���اره 
و  گوش����یت  انس���ان های  قّصه  فیلم،  و  رمان  ک���ه  مهی���ن می دانند 
اد  باید مهه قواعد ایج که  خ زندگی دنیاست  تشّخص یافته در م�یت
اطب  برای حفظ مخ نیز  را  و...  و غفل���ت  تعلیق  مانند  جذابی���ت 
اثر  بیننده،  و  می ش���ود  منبر  و  پند  به  تبدیل  گرنه  و  مناید  رعایت 
و عشق  ارزش ها  س���وی  به  تغیر مضامین  با  زد.  را پس خواهد 
فیلم   ، فیلم دی�خ و  فُرم سینما مهراه منی شود  و عدالت،  و فطرت 

است. کلیشه  و  شعار  بلکه  نیست 
که مهگی نادرست است: این دوستان چند پیش فرض دارند 
است. اطب  مخ برای مهه سطوح  سینما  1( مهه سطوح 
است! کنج کاوی  بدون  سینمای  اسالمی،  سینمای   )2
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نیست  یح، سازگار  تفر نوع  با هیچ  3( سینمای اسالمی، 
با  مساوی   

ً
لزوما که  است  سکوالر  مقوله ای  یح،  تفر و 

است. غفلت 
آن  اس���ت،  موعظه گ���ری   

ً
صرف���ا اس���المی،  س���ینمای   )4

یر  ز را  خ���ود  پیام  گر  ا و  غیرس���ینمایی!  ش���یوه  به  ه���م 
تعلیق  و  کش���مکش  و  درام  بطن  در  و  فیلم  الیه های 

نیست. اسالمی  دیگر  بیاورد،  و... 
از  طی����خ  ب���ا  واقع���ی  انس���ان های  و  داس���تان  و  درام   )5
خدم���ت  در  و  دی�خ ان���د  غی���ر   

ً
ذات���ا مه���ه  گون���ی،  گونا

ب���ا  ���ا  ت�خ اس���الم  منی گیرن���د.  ق���رار  اس���المی  پی���ام 
گوش�یت  انسان  و  دارد  کار  و  س���ر  متثییل  داس���تان های 
 
ً
اساس���ا واقعی،  انس���ان های  یع����خ  تش���ّخص یافته،  و 

دارند. اسالمی  تعال�می  با  بی ربط  دنیایی 
نیز  هن���ری  جذابیت  و  اس���ت  غفلت  مه���ان  تعلی���ق،   )6

است. غفلت آفرین  امر  در  منحصر 
چه  عدالت خواه،  چه   ، اخال�یت چه   ، دی�خ س���ینمای   )7
هنرمندانه  ه���م  چه  ه���ر  و...  تلی���یل  و  ���ش  معرفت بخ

است.  خطابه 
ً
صرفا و  هنری  غیر  هم  باز  باشد 

یزم" هنفته  نگاه، "سکوالر این  ُبن  در  پاس���خ عرض می ک�خ  در 
با  و بی بط  ع���وامل متثیل  به   

ً
را صرفا دی���ن  این طرز فکر،  اس���ت. 

و  او و موعظه و اخالق  و ش���ادی های  واقعی و غم ه���ا  انس���ان 
بش���ر  و  با هنر و جذابّیت،  تقابل  را در  و معارف االهی  عدال���ت 
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یزه می بین���د و امکان زندگی  را مدود در ش���کم و ش���هوت و غر
مش���کل  مش���کل ها،  این  می پندارد.  در غفلت  را مدود  واقع���ی 
اطب،  سینما نیست. هم معارف دین، هم هنر و سینما و هم مخ
، هر  اط�ج گوناگونی دارند. مگر در منبر و مدرسه، به هر مخ سطوح 
و  لزوما سکوالر  موفق،  تربیت  و  تعل�می  مگر  گفته می شود؟  چیزی 
غفلت مور است؟ مگر هر تفریی، غیر دی�خ است؟! مگر انسان 
تعلیق،  نیس���ت؟ مگ���ر  اطب دین  تش���خص یافته، موض���وع و مخ
به  س���ینما،  ش���عار، مهچون  و  مگر خطابه  اس���ت؟  مهان غفلت 
هنرمندانه و تاثیرگذار و غیر هنری و بدون تاثیر، تقس�می منی شود؟ 
ا سطوح عایل عرفانی است؟ مگر اخالق عمومی،  مگر دین، ت�خ
و  تعل�می  اقتص���اد،  ، سیاس���ت،  مناس���بات حقو�یت زندگی،  س���بک 
و  دین  و... موضوعات  و صلح، عش���ق  تربیت، خانواده، جهاد 
پیش فرض های  در  نیست؟ من  س���ینما  در عین حال، موضوع 
 هم ندانسته غیراسالمی است.

ً
که غالبا دوستان اشکال می بی�خ 

"ایدئولوژیک" در صد  سینمای غرب: صد 
 ، لیبرالیس�یت س���ینمای  با  غرب  در  امروز  که  اس���ت  این  واقعیت 
این  از  و  یدیس����یت  فرو س���ینمای   ، یستانسیالیس����یت گز ا س���ینمای 
به  و  کارگردان  ی���س،  فیلم نامه نو می ک����خ  تکرار  مواجه ایم.  قبی���ل 
دقت  به  و  یزبینان���ه  ر موارد،  بیش���تر  در  پیش���ه،  هنر اویل  طریق 
کیل  مفاه�می  ح���ّد  در  مگ���ر  منی کنند  درک  را  قضای���ا  قبی���ل  ای���ن 

دیده شدن. و  دستمزد  دغدغه  و  ژورنالیس�یت 
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منظری  از چه  که  کرده ان���د  تربیت  را  ذهن ها  که  کس���انی  اما 
را  آب  که  اسفنج  توانس���ته اند چون  بنگرند،  انس���انی  مفاه�می  به 
در  را  بگان  نخ ذهنیت  و  عمومی  اف���کار  می کند،  جذب  خود  در 
گاه این مفاه�می قرار دهند. دانشگاه های جهان، تت تأثیر ناخودآ
روری  صخ "شّر  را  اخال�یت  مس���ئولیت  نوع  هر  لیبرال"  "س���ینمای 
ین  کمتر در  یا  و  رها شد  آن  از دست  باید  که  می داند  حّداقیل" 
که  اس���ت  این  لیبرال،  س���ینمای  هدف  کرد.  اعمال  ممک���ن  حّد 
باشد  رافع داشته  و  مانع  نباید  و  دارد  آن چه اصالت  نشان دهد 
ندانسته  یا  دانسته  سینما  این  اس���ت.  بشر"  امیال  و  "نفسانّیت 
مبانی  که  گرفت���ه  ش���کل  ك"  "ال و  "هابز"   امثال  دیدگاه  ب���ر  مبت�خ 
آنان  تعریف  و  ساختند  را  "لیبرال"  فکری  س���ّنت  انسان شناخ�یت 
دادند.  قرار  مبنا  را  انس���ان  به  نگاه خایص  و  "وض���ع طبیعی"  از 
بر مهان  ندانس���ته  یا  دانس���ته  امروز،  س���ینمای  از  مهمی  ���ش  بخ
آن  بر  که  و شاخه هایی  یزه شد  تئور و 18  قرن 17  در  که  مبانی 

است.  گرفته  داد، شکل  بعدها  که  میوه هایی  و  روئید 

"آزاد"! و سینمای  لیبرال  "آتوریته ی" 
مفهوم  ی���ك  و  نیس���ت  واقعی  "جامع���ه طبیع���ی"،  ک���ه  می دانی���د 
که  ب���ود  معنا  ای���ن  به  طبیع���ی جامع���ه  وض���ع  اس���ت.  ی���ك  تئور
هیچ   ، فریصخ جامع���ه ای  در  و  فریصخ  آزمایش  یك  در  دس���ِت کم 
نباش���د  عدالت  و  حقوق  و  اخالق  یته  آتور ح����یت  یته ای"،  "آتور
انس���ان  آن گاه  "انس���ان"   ، لیبرالیس����یت نگ���ره  در  ک���ه  آن ج���ا  از  و 

لیبرال،  هدف سینمای 
نشان  که  این است 
آن چه اصالت  دهد 

مانع  نباید  و  دارد 
باشد  داشته  رافع  و 
امیال  و  "نفسانّیت 

بشر" است.
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مرز  هیچ  و  بکند  واهد،  بخ که  هر چه   ، موقعی�یت هر  در  که  اس���ت 
در خدمت  و مهه چیز  نباش���د  او  برابر  در  و...  و حقو�یت  اخال�یت 
تعریف  لّذت"  "اصالت  معیار  با  و  بوده  او  منّیت"  و  "نفس���انّیت 
اس���ت.  کرده  و جهانی  ی���ده  آفر را  س���ینمای خاّص خود  ش���ود، 
"ِلوی یاتان"  بشناس���ید،  را  س���ینما  ای���ن  مبنای  می خواهی���د  گ���ر  ا
منزوی،  ام���ر  یك  زندگی،  چگون���ه  که  ببینید  و  وانی���د  بخ را  هاب���ز 
که  اس���ت  کوتاه مدت  ش���ّدت  به  و  بی روح، وحش���یانه  دردناك، 
)تکالب(  س���گ  وار  باید  انس���ان ها  س���گی،  زندگ���ی  مس���ابقه  در 
متمّدنانه ای است  س���رپوش  این  بروند.  و جلو  وند  را بج یکدیگر 
شده  گذارده  جدید  س���ینمای  در  انسان ش���نا�  نوع  این  بر  که 
نش���ان  را  آن  رّد  می توان  ش���رق،  و  غرب  س���ینمای  در  و  اس���ت 
به  وضوح  به  آن که  ب���ا  لیبرال  انسان ش���نا�  چرا  که  دید  و  داد 
س���ینما  این  خ  م�یت در  می زند،  هپلو  پیچیده تر  حیوان ش���نا� های 

است؟  گرفته  قرار 

دارد ادامه  قابیل"  و  هابیل  "دیالوگ 
امتی  از جنگ های  پ���س  ّییل  تخ وقایع  ب���ه  مربوط  فیلم های  ب���ه 
تعریف  )با  اولیه  انسان  به  و  ذات خود  به  دوباره  انس���ان ها  که 
اولیه تر  انس���انی  ما  البت���ه  کنید.  توج���ه  می گردند،  ب���از  س���کوالر( 
نیز  قابیل  و  هابی���ل  منط���ق  در  و  ی���م  ندار و ح���ّوا�  آدم�  از 
که  اولیه  انسان  آن  اس���ت.  مطرح  و عقالنّیت  و حقوق  اخالق 
سینمای  پرداخته  و  غرب  ساخته   است،  نداشته  اخال�یت  شعور 
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امروز،  انسان  اولیه چون  انس���ان  ندارد.  واقعیت  و  اس���ت  غرب 
انس���ان  با  او  تفاوت  و  اس���ت  را درک می کرده  و حقوق  اخالق 
در  نه  اس���ت  ابزاری  و  ربی  تج و عقل  یك  تکنولوژ بعد  در  ام���روز 

"انسانّیت".  اساس 
مبارکه  شریف)س���وره  قرآن  ش���هادت  به  که  دیالوگی  و  گفت وگ���و 
 
ً
عینا گرفت���ه،  صورت  قابیل  و  هابی���ل  می���ان   ،)27-31 مائ���ده)5(: 

در  مهچنان  بش���ری،  جهان  در  ام���روز  که  اس���ت  دیالوگی  مهین 
قتل  به  که  قابی���ل  به  هابیل  اس���ت.  مهان  این  اس���ت؛  یان  جر
دراز  دس���ت  من،  قتل  به  امروز  تو  گر  ا ید  می گو می کند،  اقدام  او 
قابیل،  و  هابیل  دیالوگ  این  کرد.  واهم  نخ چنی���ن  تو  با  من  ک�خ 
بشر  دارد.  ادامه  و  اس���ت  یان  در جر بش���ری  در جهان  نیز  اینك 
در  نیز  ام���روز  بش���ر  ندارد.  وجود  هالیوودی  اوصاف  با  اولی���ه ای 
به مهان  بش���ر  این  "اف���کار".  در  ن���ه  اس���ت  آمده  پی���ش  "اب���زار" 

است. مادی  اندازه،  به مهان  و  معنوی  اندازه، 

"ش���ک گرایی"  و  ربه زدگ���ی"  "تج
در سینمای مدرن و پست مدرن

ربه گرایی  تج کنید،  ب���رر�  دیگر  بار  را  "هیوم"  امثال  دیدگاه ه���ای 
ببینید  را  او  انسان"  ماهیت  باب  "در  رس���اله  ش���ك گرایی وی،  و 
می���ان "عقل" و "میل"،  نبرد جنون آمیز  را در  انس���ان  ک���ه چگونه 
را ماهیت اصیل "انسان"  فاقد اختیار راس���تین دیده و "شهوت" 
را در  به جانب، "عقل"  آش���کارا و حق  می داند. مدرنیته غرب، 

"بشر اولیه" ای با 
اوصاف هالیوودی 

وجود ندارد. بشر امروز 
در "ابزار"، پیش رفته 
است نه در "افکار"؛ 

این بشر به مهان اندازه، 
معنوی و به مهان 

اندازه، مادی است.



72 

   هنر و تجربه شوریدگی     

که  را  انبیاء  خدم���ت "ش���هوت" می پن���دارد و می طلبد و س���خن 
دعوت به "تقوا" است مسخره می کند. اّتقواهلل به چه معناست؟ 
یزی  رورت دارد "عقل و فطرت" بر متایالت غر که صخ بدین مع�خ 
بش���ر حاکم باش���د و بشر می تواند و الزم اس���ت غرایز جسمانی 
یند  لیبرال - س���رمایه داری می گو پدران  اما  کند.  را مدیریت  خود 
"اخالق"  و  توس���ط "عقل"  "ش���هوت"  امکان مدیریت  که اصوالً 
" وجود  اخ���ال�یت "عقل  نام  به  معی���اری  یژه  و به  و  ن���دارد  وج���ود 
به  انس���ان منی تواند  م���ادی  معرفت ش���نا�  اس���اس  ب���ر  ن���دارد؛ 
ارزش ها و ضد  نیست  قادر  و  یابد  یقی�خ دست  و  ثابت  حقایق 
را  نبایدها، صالح و فس���اد، ح���ق و باطل  و  بایده���ا  ارزش ه���ا، 
احساس���ات  و  لّذت  و  میل  لوقات  مخ  

ً
ما صرفا متیز دهد.  ه���م  از 

 ! هست�می یش  خو
تعارض عقل  از  کن���ون  تا  ک���ه  نتیجه می دهد هر  پن���دار،  ای���ن 
"عقل"  که  بگی���رد  نتیجه  ت���ا  گفته   س���خن  گونه ای  به  ش���هوت  و 
کدام  و  کاری درس���ت  که چ���ه  ی���د  بگو ما  ب���ه  بای���د  و  می توان���د 
گفته  گزاف  کند،  نادرست است و آن گاه رفتار و امیال ما را تنظ�می 
به  ابزاری  کاری جز خدمت رسانی  از دس���ت "عقل"،  یرا  ز اس���ت 
معناداری است  بسیار  له  این �ج بر منی آید!!  "لّذت"  و  "ش���هوت" 
است.  بنا شده  گزاره هایی  اس���اس چنین  بر  هالیوود  س���ینمای  و 
زاییده  و  س���اخته  "اخ���الق"،  و  اس���ت  ش���هوت  برده  ا  ت�خ عق���ل، 
در  آفریدیم!! عقل  را  خ���دا  ما  نیافرید،  را  ما  ماس���ت. خدا  خود 
فوری تر  و  کارآمدتر  روش  ماس���به  از  بیش  کاری  م���اّدی،  منطق 

لیبرال -  پدران 
سرمایه داری می گویند 
یت  امکان مدیر
در سایه  "شهوت" 
"اخالق"  و  "عقل" 
معیاری  منت�یف است، 
 " اخال�یق "عقل  نام  به 
و  نیست  میان  در 
نیست  قادر  انسان 
ارزش،  و ضد  ارزش 
از  را  نبایدها  و  بایدها 
متیز دهد. یکدیگر 

از دست "عقل"، 
کاری جز 
ابزاری  خدمت رسانی 
ت" 

ّ
"لذ و  به "شهوت" 

است  این  بر منی آید. 
که سینمای  انگاره ای 
آن  اساس  بر  هالیوود 
بنا شده است؛ عقل، 
است  برده شهوت  ا  ت�یف
قرارداد  "اخالق"،  و 
و  اراده  زاییده  و  مض 
توافق ماست.
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بازرگان،  نیست.  بشر  نفس���انّیت های  در خدمت تّقق  ارزان تر  و 
کار می گیرد.  به  برای منافعش  را  به ثروت دارد، پس عقل  می���ل 
کش���ف  را در خدمت  و عقل  اس���ت  سیاس���ت مدار، قدرت طلب 
"اقتصاد  ی���ف  تعر امروز  می گیرد.  کار  ب���ه  قدرت طل�ج  ش���گردهای 

این نیست.  و "سیاست مدرن" جز  مدرن" 

"حی���وان  جن���یس"،  "حی���وان 
"حیوان تصویرساز" اقتصادی"، 

تفکیك  ب���ا  مدرن  اقتص���اد  و  م���درن  سیاس���ت  چ���را  راس����یت  به 
ش���د؟  آغاز  اقتصاد"  از  "دین  جدای���ی  و  سیاس���ت"  از  "اخالق 
الزم  دیگر  آن گاه  پ���س  می کن����می  تفکی���ك  را  عمل  و  نظ���ر  گفتن���د 
فعل  و  ینش  گز مبنای   ، اخ���ال�یت و  برهان عقیل  که  بود  واه���د  نخ
با  بی ربط  را  عمیل  حمکت  و  رفتار  ترتیب  بدین  باش���د.  ارادی 
انسانی  علوم  و  دادند  اخالق شکل  و  و عقالنّیت  معاد  و  مبدأ 
مطرح  م���درن"  "اقتصاد  عن���وان  به  آن چه  ش���د.  متولد  س���کوالر 
که  اقتصاد  ی���ایصخ   ر و  ربی  تج بعد  به  که  اس���ت  )روش���ن  اس���ت 
انسان شنا�  مبانی  آن  ندارم(  اشاره   را دارد،  روش شنا� خود 
م���درن" غرب هنفته  "سیاس���ت  و  س���کوالر"  "اقتصاد  در پس  که 
این  در  انسان  اس���ت؟  انسان  از  تعریف  کدام  بر  مبت�خ  اس���ت، 
سیا�"  "حیوان  سیاست،  آن  در  و  اقتصادی"  "حیوان  اقتصاد، 
"حیوان   

ً
هورمون ش���نا�، صرفا مطالع���ات  در  اس���ت، چنان چه 

تعریف  این گونه  و  آغاز  این جا  از  انس���ان  وق�یت  اس���ت.  جنی" 

و عمل  نظر  گفتند 
تفکیك می کن�می  را 

الزم  دیگر  آن گاه  پس 
برهان  که  بود  واهد  نیف

مبنای   ، اخال�یق و  عقیل 
ارادی  فعل  و  ینش  گز

ترتیب،  بدین  باشد. 
و حمكت عمیل  رفتار 

و  مبدأ  با  بی ربط  را 
و  و عقالنّیت  معاد 

دادند. اخالق شکل 
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غیر  م���درن،  سیاس���ت  و  اقتص���اد  ک���ه  اس���ت  طبیعی  می ش���ود، 
فّن   

ً
"اقتص���اد"، صرفا و  ش���ده  س���کوالر  و  عادالنه  غیر   ، اخ���ال�یت

و  "کسب  بالشرط  تکنیك  سیاس���ت،  بود.  ثروت خواهد  کس���ب 
یعت  و شر و حقوق  اخالق  به  ربطی  که  قدرت" می شود  حفظ 
هیوم"،  ی���د  "دیو ك"،  "ج���ان ال وق����یت  ک���ه  اس���ت  روش���ن  ندارند. 
 18  ،17 قرون  در  را  انس���انی  چنین  دیگران،  "اس���توارت میل"  و 
تعریف  می کنند،  یزه  تئور غرب  انس���انی  علوم  پایه های  در   19 و 
هنر  و عاقبت،  در می آید  از آب  مدرنیته چه  معیارهای  و  مادی 

می شود. یزی  پی ر کارکردی،  چه  با  سینما  و 

"خشونت"؛  و  "وحش���ت"  "ش���هوت"، 
مرکه های اصیل سینمای "سکوالر"

در  ام���روز  آیا  اس���ت.  ش���هوت  و  جنس���یت  مولفه  دیگ���ر،  منون���ه 
و  "جنسیت  مس���ئله  بر  نوی  به  که  می بینید  س���ینمایی  غرب، 
سینما،  در  اسالمی  انقالب  نکند؟!  س���رمایه گذاری  جنی"  امر 
کند؛  استفاده  نباید  شرق  و  غرب  س���ینمای  اصیل  موتور  سه  از 
و  "وحشت  موتور  و  موتور "خشونت"  و سکس"،  موتور "شهوت 
"عقل"  و  "وحی"  موتور  ا  ت�خ و  مباند  خاموش  باید  سه   هر  توّهم" 
به  گر  ا و  شود  روشن  "عشق"  و  "اخالق"  و  "قلب"  و  "فطرت"  و 
دسته  مفاه�می  ذیل  در  می پردازد  شهوت  و  ترس  و  مسئله خشم 
 با مهان سه موتور 

ً
که دقیقا دوم باشد و آن گاه با سینمای غرب 

بسیار مشکیل  رقابت  بی شک  کند!  رقابت  می کند،  کار  ست  نخ
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پاست.  نو ربه،  تج و  ابزار  و  تکنیك  حلاظ  به  که  یژه  و به  اس���ت، 
ندارد  مش���کیل  تکنیك،  و  اب���زار  ب���ا  اس���المی  انقالب  س���ینمای 
جهت گیری های  ب���ا  دراماتیک  و  بص���ری  مفهوم س���ازی های  اما 
مضامی���ن  در  ک���ه  نادرس���ت  اخ���ال�یت  و  حق���و�یت   ، معرف����یت
اس���ت.  مس���ئله اصیل اش  می ش���ود،  تلقین  و  یق  تزر س���ینمایی، 

"فروید"، سلطان سینما
توجه  عطف  یدی،  فرو غالب  سینمای  به  نیز  سکس  مفهوم  در 
مهارت  با  را  خانوادگی خود  و  مش���کالت جنی  ید"،  کنید."فرو
بس���یاری عرصه ها  در  روان ش���نا�  مبنای  امروز  و  کرد  ی���زه  تئور
به  کودکی  دوران  در  پس���ر  ک���ه  بود  این  او  تصور  اس���ت.  ش���ده 
ع���ده ای  دارند!   جن���ی  ن���گاه  پ���درش،  ب���ه  دخت���ر  و  م���ادرش 
غرب  اجتماعی"  و  انس���انی  "علوم  پ���دران  از  که  یه پ���ردازان  نظر
را  فردی ش���ان  مش���کالت  از  رگه های���ی  گاه  می ش���وند  ش���ناخته 
گزنده باشد و در  تند و  تعبیر، قدری  این  کرده اند! شاید  یزه  تئور
بیندیش���ید  آن  در  کمی  اما  ش���ود،  تل�یت  توهین  آکادمیک،  مافل 
البته مهه  ش���ود!  متبادر  نیز  ا  به ذهن �یش گوناگونی  منونه های  ت���ا 
کرد  درنگ  خواند،  دقت  به  باید  را  ایشان  نوشته های  و  ایده ها 
گفته  که  نیز  نکته  این  به  اما  داد،  پاس���خ  مس���تدل  و  مس���تند  و 
و  فعل  میان  تعامل  و  تناسب  که  یرا  ز باشید  توجه داشته  ش���د، 
امروز  چرا  که  بود  این  ما  پرس���ش  اس���ت.  اجتناب ناپذیر  فاعل، 
درون مایه های جنی هبره  از  نی���ز  آموز�یش  و  س���یا�  س���ینمای 
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مبانی  ردی���ف  در  انس���ان  به  یدی  فرو یک���رد  رو یا  گو می گی���رد؟! 
ارت سکس،  و تج و اخالق سرمایه داری است  لیبرال  س���ینمای 
سینما  این  است.  شده  غرب  مدرن  س���ینمای  صفت  از  یی  جز
کرده  س���رمایه گذاری  باالتنه اش  از  بیش  بش���ر  پایی�خ تنه  روی  بر 
را  افالطون  و اسب س���وار"  "اس���ب  متثیل  ید  ید می گو فرو اس���ت. 
اسب  بر  سوار  اسب سوار،   . می ک�خ استفاده  دیگری  به شکل  من 
نیروی  در عین حال خود،  و  کند  او حرکت  نیروی  با  تا  می شود 
یکدیگر  به  افسار  یق  طر از  اسب س���وار،  و  اسب  و  است  کمکی 
و  کیست؟  است  س���وارکار   

ً
واقعا که  آن  اما  می دهند،  یس  س���رو
است؟  کدام  می دهد  سواری  آن که 

روانی است بیماری  "هالیوود"،  در  تقوا 
 مصول 

ً
ماهیت���ا که  ش���ود  تعریف  این گون���ه  "انس���ان"،  ک���ه  آن گاه 

قطعی  پی���روزی  و  اس���ت  اخالق  و  یزه  غر می���ان  ش���دید  تعارض 
تعبیر  به  و  اس���ت  غریزی  س���الئق  و  نفس���انی  س���ائق های  آِن  از 
باعث  غرایز جنی،  مدیریت  برای  نوع تالش  هر  ید،  فرو صریح 
یع�خ  "تقوا"،  که  است  روش���ن  بنابراین  می شود!  روانی"  "اختالل 
یزه  "غر و مدیریت ش���دن  بش���ر  "رفتار"  بر  و اخالق"  "عقل  غلب���ه 
مص���داق  "، مهگ���ی  اخ���ال�یت روح  و  "عق���ل  دس���ت  ب���ه  ب���دن"  و 
امیال  مهه  که  اس���ت  کرده  تصریح  وی  باش���ند.  روانی"  "بیماری 
را  بش���ر  کنترل می ش���وند  و مذهب،  نام اخالق  به  که  لذایذی  و 
که  اس���ت  بیمار"، بش���ری  "بش���ر  و  روانی می کنند  دچ���ار اختالل 

پرسش ما این است 
که چرا امروز مهه 
ژانرهای سینمایی از 
درون مایه های جنیس 
گویا  هبره می گیرد؟! 
رویکرد فرویدی به 
انسان در ردیف مبانی 
سینمای لیبرال و 
اخالق سرمایه داری 
گرفته است. این  قرار 
سینما بر روی پایی�یف تنه 
تنه اش  بشر بیش از باال
کرده  سرمایه گذاری 
است.

این  "انسان"  هرگاه 
که  یف شود  تعر  گونه 
تضاد  مثره   

ً
ماهیتا

و  یزه  میان غر شدید 
نوع  هر  و  است  اخالق 
یت  برای مدیر کوشش 
روانی"  "اختالل  غرایز، 
روشن  دارد،  دنبال  به 
یع�یف  "تقوا"،  که  است 
اخالق"  و  "عقل  غلبه 
یزی"،  "رفتارهای غر بر 
"بیماری  مصداق 
باشند. روانی" 
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که در این  ا هنر و سینمایی  کند. �یش یزه جنی را مهار  بکوشد غر
کنید. منجالب متولد می شود را پیش بی�خ 

اس���ت  "مهار"  طرف���دار  اس���الم،  ک���ه  توضی���ح  دهم  خ ج���ا  مه�می
س���رکوب  کرد،  ربه  تج مذه����ج  غ���رب  آن چه  ام���ا  "س���رکوب".  نه 
انواع  با  امروز"  المذهب  "غرب  عاقبت،  و  بود  یزه  غر و  جنسیت 
"غرب  یم ه���ای  حر و  تابوه���ا  و  موانع  مه���ه  جنی،  عقده ه���ای 
 
ً
ر�ا کش���ور غربی،  پانزده  امروز  تا  گذارد  پا  یر  ز را  دیروز"  مذه�ج 

به  را  کلیس���ا  در  مهجنس ها  ازدواج  و  قانونی  را  مهجنس ب���ازی 
می شناسند.  ر�یت 

کلیسای هم جنس بازان و  تابوی "جنسّیت" 
کاتولیك  کلیس���ای  گرفتار  قرن ها  غرب،  در  هنر  و  انس���انی  علوم 
ّیت،  معنو در جهت ضّد  کوشییش  و  اراده  نیز  را  "ازدواج"  که  بود 
پاپ  که  رس���انده  این جا  ب���ه  را  کار  اف���راط،  آن  می  کرد.  تفس���یر 
غرامت  یورو  هزار  و صدها  رفته  کش���ور  به  کش���ور  اس���ت  بور  مج
گرفتار  ک���ه  راهبه هایی  و  کش���یش ها  پرون���ده  ت���ا  بپ���ردازد  م���ایل 
فضای  ش���ود.  بس���ته  به نوی  لفات جنی اند،  تخ و  بیماری ها 
به  غ���رب،  س���ینمای  و  غ���رب  بر  ک���م  حا جن���ی  بی بندوب���اری 
یا  فاش  ی���اد،  ز یا  کم  که  فیلم���ی  دیگر   

ً
یب���ا تقر که  اس���ت  نوی 

اینك  ندارد.  نکند وجود  اس���تفاده  انگیزه های جنی  از  ���ان،  پ�خ
س���وی  از  نیز  یدیزم"،  "فرو اس���ت.  مقابل  س���وی  از  افراط  نوبت 
کنترل جنس���یت  و  مهار  برای  ن���وع تالش  هر  افراط،  این  دیگ���ر 
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پ���س  می خوان���د.  روان���ی  ���ن هبداش���ت  د�یش را  جن���ی  رفت���ار  و 
نوع  هیچ  با  جنس���ّیت  که  اس���ت  آن  گروی  در  روانی  س���المت 
از  دی�خ  غی���ر  و  دی�خ  س���ینمای  مرز  نش���ود!  مهار  اخ���ال�یت  گزاره 
تفاوت های  می شود.  جدا  یکدیگر  از  نیز  نقاطی  چنین  در  له  �ج
"انسان شنا�"  از  و  اس���ت  "انسان ش���نا�"  در  س���ینما  دو  این 
سپس  و  ربه گرایان  تج "هیوم"،  و  "کانت"  می شود.  "دکارت"،  آغاز 
س���ینمای  از  که طی�خ  گفتن���د  یستانسیالیس���ت ها، چیزهای���ی  گز ا
واس���طه  چند  با  هالیوود  در  را  گرا!!  معنا س���ینمای  تا   !! واقع بی�خ
طوالنی،  دوره ای  در  که  آن  از  پس  داد.  ش���کل  مس���تق�می  غیر  و 
گفتمان س���ازی  خش���ونت،  و  ش���هوت  و  یزه  غر س���ینمای  دهه ها 
گرایی"  "معنا نام  به  کاله برداری جدی���دی  به  نوبت  اینک  ک���رده 

است. رسیده 

گرایی سرمایه داران! معنا
مهند�  را  اجتماع���ی"  "فرهنگ  می خواهد  س���رمایه داری  نظام 
بعد  از  منی توان���د  آدم ها  رفت���ار  کنترل  ب���رای  که  آن جا  از  و  کن���د 
و  کند  صرف نظ���ر  اس���ت،  فطری  امری  ک���ه  بش���ر  ّیت طلب  معنو
دد  تج نیز  و  ش���ده  منحرف  مس���یحیت  اس���ت  واقف  یی،  س���و از 
و  فردموری  و  لّذت موری  و  ماش���ینیزم  و  پول پرس�یت  و  س���کوالر 
معاصر  انسان  با  گذش���ته  قرن  در یك  یزم  یتیو پوز و  معناس���تیزی 
جامعه  رفت،  می���ان  از  امنیت  ش���د،  نابود  خانواده ها  ک���رد؛  چه 
باش���د،  یخ  تار پایان  بود  ق���رار  که  یکا  امر متح���ده  ایاالت  مدن���ِی 

که  آن  از  پس 
و  ترس  سینمای 
و خشونت،  شهوت 
گفتمان سازی شد 
به  نوبت  اینک 
کاله برداری جدیدی 
گرایی"  "معنا نام  به 
رسیده است.
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خشونت  تعداد  ین  بیش���تر و  ش���ده  جهانی  جامعه  خش���ن ترین 
می گیرد  ص���ورت  متحده  ای���االت  در  کش���تار  و  جنی  ���اوز  تج و 
از  پس  اینك  می جنبد،  وضوح  به  که  اس���ت  مدنّیت  س���قف  و 
حفظ  با  که  می کند  نی���از  احس���اس   ، ی�یت هو و  معنوی  پا�یش  فرو
"ُپست مدرن"  عنوان  با  بار  این  و  نفس���انی  مفاه�می  و  یزم  سکوالر
ش���ود  س���ینمایی  و  س���کوالر، طراحی  فردگرای  ّیت های  معنو و... 
نباید  و  باش���د  قرآنی"  و  "اس���المی  نباید  نی���ز  ّیت  معنو ای���ن  ام���ا 
باید  ّیت  معنو ای���ن  باش���د.  گره خورده  و عدالت  ب���ا عقالنّی���ت 
شبه عرفان  و  بودیزم  امروز  باشد.  شر�یت  و  هندی  نوع  از  کثر  حّدا
و  سرخ پوس�یت  عرفان های  هیودی،  تصّوف  و  کابالیزم  مس���یحی، 
یرا  ز دارند. چرا؟  این سینما  در  ادیان ساختگی، حضوری قوی 
 ، معرف�یت و  ی���ك  تئور ب���ه حلاظ  و  بوده  س���لیقه ای  و  م  م�ج کام���اًل 
اّدعا می شود  در عین حال  و  نیس���تند  دفاع  قابل  و  واضح   

ً
ابدا

ش���رك،  هندوئیزم،  هس���تند.  فراماّدی  و  فراذه�خ  و  یکی  متافیز که 
"کاالی  عن���وان  به  امروز  گ���ون  گونا تفس���یر های  با  نیروانا  مفه���وم 
می گیرد  ق���رار  س���رمایه داری غرب  س���ینمای  در خدمت  معنوی" 
ی���ک  اس���ت؟  س���نخی  چ���ه  از  توحی���دی،  غی���ر  ّی���ت  معنو ام���ا 
می کند،  را  کارهایش  مهه  که  کنید  تصور  را  س���رمایه دار  نوکیسه 
احس���اس  آن گاه  می کن���د،  را  زنای���ش  می خ���ورد،  را  مش���روبش 
احتیاج  کنون  ا و  ش���ده،  کدر  می کند  احس���اس  می کند،  کدورت 
س���ینمای  که  ّی�یت  معنو اس���ت  این  بزند!  ّیت  معنو مقداری  دارد 
"عدالت"  "وحی"،  از  جدا  ّی�یت  معنو می کند.  عرضه  سرمایه داری 

نظام سرمایه داری 
"فرهنگ  دارد  بنا 

را مهندیس  اجتماعی" 
که  رو  آن  از  و  کند 
رفتار  کنترل  برای 

بعد  از  افراد منی تواند 
رخ  بشر  معنوّیت گرای 
احساس  اینك  برتابد، 

که ضمن  نیاز می کند 
از سکوالریزم،  صیانت 

فردگرا  معنوّیت های 
را  درون هتی  و 

کند. سازمان دهی 
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برای  یعت  شر و  اخال�یت  مس���ئولیت  که  ّی�یت  معنو "عقالنّیت"،  و 
عین حال،  در  و  می ت���وان مهجنس ب���از  منی کن���د.  تعریف  ک���ی 
در  و  "پنتاگون"  و  "سیا"  سازمان  می توان شکنجه گر  بود!  معنوی 
ّیت"  "معنو ارزان،  ّیت  معنو بود!!  اخال�یت  انسان  یك  حال  عین 

زندگی".  "مبنای  مثابه  به  ّیت  معنو نه  کاال!  یك  بسته بندی  با 
ع���ذر  تصدی���ع  ای���ن  از  و  ���ا  �یش تّم���ل  از  متش���کرم 

برکاته. و  ر�ه اهلل  و  علیکم  والسالم  می خواهم. 

که سینمای  معنوّی�یق 
منتشر  سرمایه داری 
معنوّی�یق  می کند، 
"وحی"،  از  منفک 
و  "عدالت" 
"عقالنّیت" است، 
که مسئولیت  معنوّی�یق 
برای  یعت  و شر اخال�یق 
یف منی کند. تعر کیس 



ایدئولوژی و  هنر 
وهشی دانشگاه هنر تهران -1378 پاسخ به اقتراح دفتر پژ

گفتار سوم: 



یی  پاس���خ گو مص���ول  ایدئول���وژی"  و  "هن���ر 
هن���ر  دانش���گاه  پژوه���ییش  دفت���ر  اقت���راح  ب���ه 
اری  �یش با  که  اس���ت   1378 س���ال  در  هتران 
پژوهش���گران  و  دی����خ  هن���ر  یه پ���ردازان  نظر از 

گرفت. هنر صورت  فلسفه ی 
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عرصه ی  در  ل���ه  �ج از  م���اّدی"  غی���ر  "مقوالت  ی���ف  تعر مق���ام  در 
مانع،  و  جامع  لفظی  تعریف  ب���رای  مذبوحانه  تالش های  "هنر"، 
"هنر"   چون  از  می خورن���د.  ب���ر  کور  ترافیك  ب���ه  موارد  بیش���تر  در 
جرأت  به  و  داد  دس���ت  ب���ه  می توان  ی���ف  تعر ده ها  "فرهن���گ"، 
از  ش���رح اال�ی  یا  ر�ی  و  حّدی  تعریف های  نی���ز  این  از  بیش 
معیارهای  و  یک، مهه صفات  هیچ  ش���اید  اما  ارائه شده  "هنر" 
مفهوم  س���ر  بر  اس���ت  هنوز  که  هنوز  ندارند.  را  علم���ی"  "تعریف 
نظر  اع  ا�ج به  بتوان  منی ک�خ  گمان  و  است  اختالف  "هنر"  واژه ی 

شد. نائل  این سطح،  در 
جس���ت وجو  و  "فرهنگ"  ی���ا  "هن���ر"  لف���ظ  در  افراط���ی  دق���ت 
این  نیز  لغ���ت  کتاب  در  دیگر  واژه ه���ای  با  واژه  ی���ك  ارتب���اط  از 
که  می رس���د  نظر  ب���ه  حال  عی���ن  در  منی کن���د.  ح���ل  را  مش���کل 
نقطه  از  روحی  نوع���ی تالش  و  یبا گرایی"   ز "ذائقه   هن���ر، مصول 
 حّس 

ّ
یل دیگ���ر، تج تعبیر  ب���ه  باش���د.   " یبایی ش���ناخ�یت "ز می���ت  عز

بی ش���ک  را  آن  از  ���ییش  بخ که  اس���ت  انس���ان  در  یباش���نا�"  "ز
از  تعبیر"  "نوه   ب���ه  ییش  و بخ می دهد  تش���کیل  "خالقّیت"  عنصر 
واقعیت"  یین  "تز گاه  و  می گردد  باز  عامل  در  موجود  یبایی ه���ای  ز
به  و شاید  دارد  کار  و  س���ر  "روح"  با  هنر  ش���امل می ش���ود.  نیز  را 

مقوله ای  هنر،  ذات 
غیر مادی است 

یف های  تعر و 
از  شرح اال�ی 

"هنر"، تالیسیش  واژه ی 
تقّرب  برای  مذبوحانه 

ال"  "�ج ریشه ی  به 
است.
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روی  نیز  "هنر"  منط����یت منی پذیرد،  تعریف  "روح"،  که  دلیل  مه���ان 
در  ش���اید مش���کل  ���ان می دارد.  پ�خ مان���ع"  و  ی���ف جام���ع  "تعر از 
زندگی  که  آن  حال  باشد.  ما  در  مفاه�می  قبیل  این  درك  ظرفیت 
انسان  قوام  و  "هنر" می گذران�می  با  و هم آغوش  "روح"  برکت  به  را 
"درك حضوری"،  از  انس���ان جدا  مع ذلك  اوس���ت،  روح  دوام  به 
بدون  و  نیس���ت  "روح"  از  مفهومی  و  حص���ویل  یر  تصو ب���ه  قادر 
هم  و حیات"  "روح  ادراك  از  می���زان  به مهین  انبی���اء�،  کمك 

یبایی" نیز چنین اس���ت.  نمی توانستیم دست یابیم. حقیقت "ز

آن؟ یا مصادیق  ال"  "�ج در مفهوم  نسبّیت 
عامل  ش���رق  و  غرب  در  هنر"  "فلس���فه ی  گفتمان ه���ای جاری  در 
این  و  اس���ت  ش���ده  بس���یاری  ال"، بث  و �ج یبای���ی  "ز س���ر  ب���ر 
را تش���کیل می دهند؛  "فلس���فه ی هنر"  پرس���ش ها، جوه���ر اصیل 
 " "ذه�خ مقدار  چه  و   )Objective(  " "عی�خ مقدار،  چه  یبایی"،  "ز
اشیاء،  یا  یبا" می بین�می  "ز را  اش���یاء  ما  آیا  اس���ت؟   )Subjective(
" است یا "مطلق"؟ و  آیا مفهومی "نس�ج یبایی،  یبا" هستند؟ ز "ز
یشه در چه چیز دارد؟ یبایی"، ر اختالف در مفهوم و مصداق "ز

فیلس���وفان  مهه ی  ذهن  با  متناس����ج  ارتباط  پرس���ش ها  این 
به  اس���ت؛  نیافته  پاس���خ  فرهنگ ها  مه���ه ی  در  و  نکرده  برق���رار 
یبایی"،  "ز منی دانن���د   

ً
دقیق���ا یبایی ش���ناس  ز فیلس���وفان  که  یژه  و

را  دو  ای���ن  آثار  ���ا  ت�خ چیس���ت؟  دو  آن  می���ان  نس���بت  و  "روح" 
منعکس  منی توان  متام  و  تاّم  نیز  را  حّس  مهین  و  می کنند  حّس 

و  زیبایی  روح، 
و  هنر، هم آغوش ا ند 
تصویرسازی مفهومی 
آن ها  از  یل  و حصو
هرگز منی تواند خالء 
در  را  "درك حضوری" 
کند.  پر  این مقوالت 
میان  وجه اصیل خلط 
کتیو"  "آبج مفاه�می 
در  کتیو"  و "سابج
نادیده  هنر،  فلسفه ی 
یف علم حضوری  گرف�یق
"زیبایی" است. به 

متفاوت  آیا درك های 
مفهوم  "زیبایی"،  از 
نس�ج  را  ال"  "�ج
یا مشکل  می کند 
ناحیه ی مصداق  از 
است؟
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و  خود  احس���اس  از  ���ییش  بخ می کوش���ند  ���ا  ت�خ و  ک���رد  منتق���ل  و 
ش���ده،  برافروخته  ایش���ان  در  که  را  ���ال"  �ج و  یبایی  "ز ش���عله ی 
هنگام  یکدیگر  درون���ی  احوال  از  اّم���ا  دهند  س���رایت  دیگران  به 
با  تن  دو   . نیست�می و  نیس���تند  خبر  با   

ً
دقیقا هنری  اثر  با  مواجهه 

ملیح  چهره   یك  ح�یت  و  هنرمندان���ه  بیان  یک  با  هنری،  اثر  یك 
می دهند  دست  به  یبایی"  "ز از  متفاوت  درك  دو  و  شده  مواجه 
نباش���د،  یکس���ان  نگاه،  دو  این  در  یبایی"  "ز تعریف  که  بس���ا  و 
نظر  )صرف  یبایی"  "ز ش���هود  در  االهی،  فطرت  بر  دو  آن  چه  گر 
دارند  باور  مش���ترکی  عناصر  و  وجوه  ب���ه  اختالف ها(  پاره ای  از 
حاکم  ما  مهه ی  یباشنا�  ز حّس  بر  مش���ترکی  فطری  اصول  و 

است.
منی شود  منتقل  لفظ  با  که  اس���ت  مفاهیمی  له  �ج از  یبایی"  "ز
یبایی های  ز مه���ه  میان  از  گر  ا نیس���ت،  حصویل"  "مفاه����می  از  و 
ش���هود  اس���ت،  یبایی  ز منش���أ  که  مطلق"  یبای���ی  "ز آن  موج���ود، 
مستند  یباس���ت، چگونه  ز چه  هر  که  شد  خواهد  آش���کار  شود، 
از  است چرا  ال  و �ج یبایی  ز هر چه  و  است  مطلق"  یبایی  "ز به 

می شود. ناشی  یل عیل االطالق"،  "�ج
البته خارج  موجود،  هنره���ای  انواع  از  ّصیص  تعریف ه���ای تخ
بث  در  می توان  بودیم.  آن  پی  در  که  است  عمومی  تعریف  از 
تعریف  اما  داد  ارائه  تعریف مصدا�یت  هنرها،  انواع  از  کادمی���ك،  آ

بود. خواهد  دشوار  هم چنان  "هنر"  از  عمومی  بنیادین 

یل عیل االطالق"  "�ج
در مهه ی  چه گونه 
در  ال  مصادیق �ج

 
ّ

یل عامل طبیعت، تج
آیا  و  می کند؟! 

در  انسان شنایس 
"زیبایی"،  یف  تعر

دارد؟! دخالت 
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انسان شنایس و  ال شنایس  �ج
ب���ه  ل���ه  �ج از  "هن���ر"،  از  متض���اد  گاه  و  متف���اوت  تعابی���ر 
از  متف���اوت  تفس���یرهای  ب���ه  و  متناق���ض  انسان ش���نا� های 
باش���ند.  درس���ت  منی توانند  آن ها  که مهه  می گردد  باز  یبای���ی"  "ز
تعریف  چ���را  اس���ت،  یالیس����یت  ماتر "آدم"،  و  "عامل"  تفس���یر  وق�یت 
به  و  معاد  و  مب���دأ  به  که  آن  نگ���ردد؟!  ماّدی  یبایی"،  ز و  "هن���ر 
منزلت  که  است  ندارد، مشکل  امیان  این عامل،  در  ال"  "�ج منشأ 
یبایی"،  "ز از  او  بشناس���د.  ع���امل  در  را  ال"  "�ج حقیق���ت  معنوی 
هنر  و  یبایی  ز ش���أن  و  دارد  حّی"  "لذت  در  منحصر  برداش����یت 
را چونان  عامل  یبایی"  "ز ک���ه  آن  اما  می کاهد.  فرو  یزه"  "غر ب���ه  را 
قرار  آب  ی���ر  ز در  آن  اعظم  ���ش  بخ که  می بیند  ���ی  یخ کوه  ه ی 

ّ
قل

 ، می کن����می مش���اهده  را  آن  برآم���ده ی  جل���وه ی  ���ا  ت�خ م���ا  و  دارد 
و  "موّحد"  اس���ت.  قائل  یبای���ی  ز و  هنر  ب���رای  دیگری  ش���رح  به 
مفه���وم  از  واح���دی  درك  موقعی����یت  ه���ر  در  آی���ا  یالیس���ت"،  "ماتر
یبایی"  "ز از  به مصدا�یت  می توانند  کس���انی  دارند؟ چه  یبایی"  "ز
و مهراه  آن  از  پس  آن،  از  پیش  را  مطلق"  ال  "�ج و  ش���ده  خیره 

مبانند؟ ج  مب�یت و  ببینند  آن  با 
"تعّقل"  و  "ش���هود"  از  مرکب  قدریت  لذت،  از  درک  گونه  این 
چرا  اما  است  بوده  ما  چش���م  پیش  مهواره  عامل،  این  می طلبد. 

؟ نیست�می برخوردار  یبایی شنا�  ز حّس  چنین  از  ما 
مرتبه  چ���ه  تا  یالیس����یت  ماتر منظر  از  یبای���ی"  "ز حقیق���ت  درك 
عامل  باط�خ  یبایی ه���ای  ز به  یه،  زاو ای���ن  از  آیا  و  اس���ت؟  ممکن 

"زیبایی"،  نسبت 
"احساس"  و  "لذت" 
در  آن ها  و طبقه بندی 
درك  و  توحیدی  درك 
دوگانه   ، یالیس�یق ماتر
خواهد شد.

و  ترکیب "شهود" 
تبیین می کند  "تعّقل"، 
تفاوت  که چه گونه 
 صوری 

ً
جذابّیت صرفا

با جذابّیت  و حیّس 
به  فطری، شبیه 
با  تفاوت "شهوت" 
"عشق" است.
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کار هبره  در  یب���ا  ز تکنیك  از  آری، می ت���وان  ب���رد؟  پ���ی  می ت���وان 
و  گیرا  فضاس���ازی های  و  ج���ذاب  هن���ری  آث���ار  ش���اهد  و  گرفت 
ب���ود،  مادی اندی���ش  هنرمندان���ی  از  خیره کنن���ده  تکنیک های���ی 
 
ً
غالبا و  دارند  هن���ری  ظاهری  تکنیك ها،  ک���رد.  نباید  اش���تباه  اما 
و  یزی  غر جذابّیت  تفاوت  اما  می باش���ند.  یکدیگر  از  رونوش���ت 
"ش���هوت"  تفاوت  به  تش���بیه  قابل  فطری،  جذابّیت  ب���ا  صوری 
تفکر  یشه های  ر گر  ا نیز  در غرب  راس����یت  به  اس���ت.  "عش���ق"  با 
نبود،  نس���خ شد،  و  مس���خ  و  انراف  دچار  بعدها  که  مس���یحی 

می رفت؟ پیش  مقدار  چه  "هنر" 
 

ّ
یل دیدن تج به  اس���المی، دعوت  مال"  "علم احلج مبانی  از  یکی 

هنری  گوناگون  شاخه های  در  االهی  خالقّیت  و  یباش���نا�"  "ز
اس���ت.  گوناگون  ال ه���ای  مج در  "هن���ر"  فطری  ت���راوش  ش���هود  و 
روش هایی هبره  و  تکنیك ها  از  گرافیست  یا  پیکرتراش  کارگردان، 
به  رغم  و  می آورد  پدید  را  هنری  بیان  از  خایص  نوع  و  می گیرد 
میان،  این  در  واحدی  یبایی"  "ز ذائقه ی  یی  گو نظرها،  اختالف 
مالمیت  را  یبایی"  "ز شاخص  گر  ا می برد.  لذت  و  می کند  داوری 
بنیادین  اصل  این  ه ی 

ّ
ادل دانسته اند،  انس���ان"  االهی  "فطرت  با 
می یابد. ارجاع  اسالمی  انسان شنا�  به 

اسالم، دعوت به مهه مراتب و مصادیق "زیبایی"
پدیداری مستقل  مثابه ی  به  "علم"،  برابر  در  را  "هنر"  آیا می توان 
علمی،  پژوهش  در  را  روش های خود  "هنر"  کرد؟  تل�یتّ  منفك،  و 

مال"  "علم الج آیا 
ذائقه ی  با  اسالمی، 

واحدی،  زیبایی 
و  تکنیك  نسبت 

ارزش گذاری  را  متوا 
می کند؟
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اّما  نیس���ت  جدا  "علم"،  از  و  می ده���د  ب���روز  و  می کند  اقتض���اء 
صنعت گر  اس���ت،  فّن  و  دانش  از  پیچیده تر  پدیداری  بی ش���ک 
یبایی ش���نا�"  "ز از حّس  بی هنر  بر خالف صنعت گر  "هنرمن���د" 
چنان  یف  تعار ای���ن   

ً
غالبا دیگ���ر،  س���وی  از  اس���ت.  هبره مند  نیز 

به  آنان  میان  ارتباط  تبیین  نوه ی  که  اس���ت  لفظی  و  شخیص 
می شود. اختالف  دچار   ،" "مفاه�می تبع 

اما شنوندگان،  یند  بگو است یک سخن  فیلس���وف ممکن  دو 
تعابیر  و  "هنر"  از  اس���تمداد  نفهمند.  را  دیگری  و  بفهمند  را  یکی 
در  که  اس���ت  متفک���ری  کار  اط���ب،  مخ س���امعه ی  ب���ا  مناس���ب تر 
اطب  مخ یبایی شنا�  ز حّس  و  اندیشیده  هنرمندانه تر   ،" "مفاه�می
ناآراسته  و  ناپیراسته  را  مفاه�می  دیگری  و  اس���ت  گرفته  جّدی  را 
عهده ی  از  یا  و  نداشته  "تأثیرگذاری"  دغدغه ی  و  گرفته  کار  به 

است. نیامده  بر  آن 
دقت  به  و  خ  گف�یت و سنجیده  کم  به  اس���المی  آموزه های  وق�یت 
کردن  آرایش  پوشیدن،  لباس  نوه ی  در  ح�یت  یبایی شناس���انه  ز
که  دهد  نش���ان  می خواهد  اس���ت،  فراخوان���ده  و...  خ  رف����یت راه  و 

بود. حّساس  باید  یبایی"،  "ز مصادیق  به مهه ی  نسبت 
اخالق  پیام آور  اکرم�،  پیامبر  وق�یت  نیز،  روزم���ّره  رفتار  در 
را  خود  ش���خیص  دارایی  از  توج���ه  قاب���ل  مبلغ���ی  ّی���ت،  معنو و 
که  یافت  در بای���د  می کن���د  ی���ات"  "عطر ی���د  خر ص���رف  هفتگ���ی 
از  و  می بیند  ناگسس���ت�خ  نس���ب�یت  "اخ���الق"،  و  یبایی"  "ز می���ان 
یبایی های  ز ت���ا  بوئیدنی،  و  ش���نیدنی  و  مس���وس  یبایی ه���ای  ز

میان  یت  تفاو چه 
"هنرمند"  فیلسوف 
"بی هنر"  فیلسوف  و 
مقوله ی  در 
زیبایی شنایس است؟

"زیبایی"  میان  نسبت 
گسست�یف  نا "اخالق"،  و 
و منش  کنش  و  بوده 
اولیاء خدا، شاهدی 
پیوستگی  این  بر  گویا 
است.
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حیات  است.  ش���ده  دی�خ  التفات  مهه،  به  ش���هودی،  و  معقول 
"هنر"،  اص���یل  از عناصر  ایش���ان  فرزن���دان  و  ک���رم�  ا پیامب���ر 
طرز  تا  پوشش  گفتار، خورش،  رفتار،  در  و  اس���ت  بوده  سرش���ار 
و  گفته  هنرمندانه سخن  کرده،  رفتار  هنرمندانه  مبارزه ی سیا� 

کرده اند.  هنرمندانه سکوت 
از  کمتر  ش���ده،  ش���ناخته  روایت  به  که  ید  بنگر را  فاطم���ه� 
آن مهه  در حض���ور  و  مدینه  مس���جد  در  ک���ه  بود  س���اله  هجده 
عقیدیت،  و  سیا�  مؤثر  الفان  مخ و  موافقان  برجسته،  چهره های 
س���ر  مبارزه  و  افش���اگری  و  دادخواهی  یاد  فر یك پارچه  خطبه ای 
کیل  به  موقعی�یت  در  ران���د؛  س���خن  تأثیرگذار  و  فصیح  و چه  داد 
آرامش  از  کنده  آ فضای���ی  در  که  هنرمندی  با وضعیت  متف���اوت 
را  ی���م جدید  رژ ایش���ان  می کند.  هنرمنای���ی  و  هن���رورزی  روح���ی، 
می دهد  قرار  اعتراض ها  ین  کوبنده تر و  نقدها  ین  ش���دیدتر مورد 
بوی  که  س���یا�  حاّد  موضع گیری  و  بران���ی  ح���ال  مهان  در  و 
گیرا  جّذاب،  تفّکربرانگیز،  کلمایت  از  می رس���ید،  مش���ام  به  خون 
برای  را  یبایی  ز س���تیغ  و  هنر  اوج  که  می گیرد  هبره  تکان دهنده  و 
که  گونه ای  ب���ه  اس���ت  کرده  فتح  ادبیات عرب،  یخ  تار مهیش���ه 
دقیقه ای  چند  س���خنرانی  عرب،  س����خّ  ش���اعران  ین  برجس���ته تر
دانسته اند.  عرب  ادبیات  قله های  از  ادبی،  به حلاظ  را  ایشان 
که در هنج البالغه و... چه هنرمندانه  ید  و امیر کالم� را بنگر
که  می کند  خلق  آثاری  و  رهبری  را  "کلمات"  ارکستر  جاودانه،  و 
در  اخالقیون  و  سیاس���یون  و  و حقوق دانان  عارفان  و  حکیمان 

چرا عیل� 
فاطمه�،  و 

کلمات  رکستر 
ُ
ا

ین  در برانی تر را 
ین  زیباتر به  شرایط 

ین  برانگیزتر ر
ّ

تفک و 
به رقص  شکل، 

وامی داشتند؟!
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کلمات  در  عرب  ادب���ای  و  ش���اعران  و  هنرمندان  و  آن،  متوای 
غرق  که  است  س���ال  هزار  ایشان،  نوش���ته های  الفاظ  و  گفته ها 
و  یا دست  به صراحت  نیز  الفانش  مخ و  مانده اند  خیره  و  ش���ده 
و  رساتر  مت�خ  یم،  کر قرآن  از  پس  که  کردند  اعتراف  پا شکس���ته 
وانده  ایم. نخ و  نداش���ته ایم  بیانات عیل بن ابیطالب�  از  یبات���ر  ز

"هیچ"، هدف پوچ هنر 
در  هنرمند"  حی���ات  "غای���ت  و  هنرمن���د"  "غایت  هن���ر"،  "غای���ت 
ش���وند.  دیده  یکدیگر  با  مرتبط  غی���ر  منی توانند  هنر"،  "فلس���فه ی 
و  ید؟  بگو بی ه���دف"  "هنر  از  می توان���د  چگونه  اخ���ال�یت  متفّکر 
برای  هدف داری  و  معقول  فلسفه ی  می تواند  فیلس���وف چگونه 
برای "حیات  متعایل  به فقدان غایت  که  آن  نگیرد؟  نظر  هنر در 
هنر  منشأ  مثابه ی  به  را  انسان  موجودیت  و  آورده  باور  انسانی" 
است  طبیعی  دانس���ته،  "غایت"  از  فارغ  آن،  کننده ی  مصرف  و 
و  نپذیرد  اخال�یت  و جه�یت  منط�یت  غای����یت  نیز  هنری  آثار  برای  که 
زندگی  منی تواند  و  دانسته  "غایت مند"  را  انس���ان  و  آن که حیات 

بداند؟ پوچ  را چگونه  هنر  بداند،  معنا  فاقد  و  پوچ  را 
یرا  ز اس���ت  بازی  و  س���رگرمی  بی غای���ت"،  "انس���ان  برای  هن���ر 
"هنر  از  ک���ه  نیز  آن���ان  و  اس���ت  "بازی"  او  ب���رای  هس����یت  غای���ت 
صفحه ی  بر  ا  ت�خ گفتند،  س���خن  "مکتب"  مثابه ی  به  هنر"   برای 
پی  در  خود  واقعی،  زندگی  صفحه ی  در  اما  گفتند  چنین  کاغذ 
ماّدی  یا دسِت کم در پی غایات  و  یك  ایدئولوژ جهت گیری های 

نه  و  "هنر"  نه 
"هنرمند"، منی توانند 
اما  باشند  بی غایت 
"متعایل"  به  غایات، 
و  پاك  به  "متدانی"،  و 
تقس�می می شوند. پلید، 
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و  مادی"  "ایدئولوژی  آش���کار  پای  رّد  و  رفته اند  خودپرس���تانه   و 
یافت  می توان  ایشان  هنری  آثار  در  را  اباحه گرانه"  "خودخواهی 
تبعیض ها  نابرابری ه���ا،  بس���یاری  تکیه گاه  در عمل،  ک���ه چگونه 
در  "هنر"  بوده ان���د.  س���یا�  و  اجتماعی  نادرس���ت  کنش های  و 
باشد،  "باطل"  نه  و  "حق"  نه  که  چیزی  به  منی تواند  حال  هیچ 
گر  ا ح�یت  و  ده���د  آرایش  و  پ���رورش  را  "هیچ"  یک  و  بیندیش���د 
نفس  این  می کن���د،  وی  "درون"  برون افک����خ  و  نفس"  "حدی���ث 
در  یا  ش���یطانی"  نه  و  ر�ان���ی  "ن���ه  منی توان���د  هنرمن���د،  درون  و 
نیز،  انس���ان  وجودی  صف���ر  نقطه ی  ح����یت  باش���د.  صفر  نقطه ی 
که  آن  مگ���ر  دارد.  خ���دا"  "رنگ  و  اس���ت  و صبغة اللهی  فط���ری 
که  باشد  زده  ش���یطانی  رنگی  بدان  بی طرفانه!!  ما  ش���به هنرمند 
هیچ   حامل  "هن���ر"،  گر  ا بود.  واه���د  نخ بی طرف  و  خن����یش  هم  باز 
آرمان خواهانه  نوع  از  و  هنرمند  ناحیه ی  از  تعهدی  و  مسئولیت 
گرایش   فاقد  که  نیست  معنا  بدان  نباشد،  حقیقت طلبانه اش  و 
و  ف���ردی  زندگ���ی  در  باط���ل"  و  "ح���ق  قط����ج  دو  ان���کار  اس���ت. 
 ، هس����یت جهان  پیکر  و  سرش���ت  در  اعّم  گونه ی  به  و  اجتماعی 
، خود،  خ گف�یت "باطل" سخن  و  "حق"  از  نظر  ثال�یش صرف  شّق  از 

است. نوعی جهت گیری  و  دارد  اثبات  به  نیاز 

"باطل"؟! نه  نه "حق"، 
"ض���ّد  و  "ارزش ه���ا"  وج���ودی  ب���ه صف بن���دی  معت���رف  ک���ه  آن 
و  انس���انی  جه���ان  در  باط���ل"  و  "ح���ق  قط����ج  دو  و  ارزش ه���ا" 

هنر"،  برای  "هنر  تز  از 
برای غایات  ی  توج�می

اخال�یق  و غیر  مادی 
هنرمند عافیت طلب 

و حدیث  ساختند 
آن  کردند حال  نفس 

نه  و  نه حق  آن چه  که 
رنگ  از  و  باشد  باطل 
رنگ شیطان؛  و  خدا 

باشد،  دو عاری  هر  از 
ندارد. وجود خارجی 

دو قط�ج  انکار 
یا  "عدل- ظلم" 

برای  باطل"،  "حق- 
و  بی دردی  توجیه 

خودفرویسیش روشنفکرانه 
در  �یف  بی طر است. 

تاریخ  در  نبرد جاری 
به  بی احسایس  و  بشر 

و "عدالت"،  "حقیقت" 
"بطالت  به  تعّهد  عین 

و ضاللت" است.
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از  پ���س  باش���د،  ارز�یش  هس�یت شناس���انه  بین���ش  از  برخ���وردار 
تش���کیل  را  پای���ه ی جهان بی����خ وی  ک���ه  اص���ول  ای���ن  پذی���رش 
یك" باشد. منی توان  ایدئولوژ می دهد، منی تواند فاقد "جهت گیری 
"حقیقت"  به  تعّهدی  و  ب���ود  "هنرمند"  نوع  از  هم  آن  "انس���ان"، 
دو  نداشت. چگونه  خلق"  و  "خدا  به  احس���ا�  و  "عدالت"  و 
ال ش���ناس"  "�ج و  "هنرمند"  یك  در چش���م  باطل،  و  س���وی حق 
 " "بی طر�خ و  "ب���ی دردی"  "بی نظری"،  باش���د؟  یکس���ان  می تواند 
و  تعّه���د  ع���دم  می افت���د؟!  س���ازگار  "هنرمن���دی"،  ب���ا  چگون���ه 
به  تعّه���د  مگ���ر  "عدال���ت"،  و  "حقیق���ت"  براب���ر  در  بی احس���ا� 
تبعیض"  و  بی عدال�یت  و  "ناراس����یت  یع�خ  دو،  این  مقابل  نقطه ی 

نیست؟ 
یه پردازی های���ی  نظر چنی���ن  کن���ه  در  ی���م.  رو پی���ش  گام  ی���ك 
و  دست ها  منافع  جهت  در  هنری  سفار�یش  مکتب های  می توان 
"پاکی  میان  مرز  می کند  اب  ایج که  دید  نیز  را  س����یت  دستگاه های 
از  مکتب سازی ها  این  ش���ود.  مو  هنرمندانه!!  کاماًل  ناپاکی"،  و 
عیار،  متام  تعّهدی  بلکه  نیست،  "تعّهد"  قید  از  رها  ا  ت�خ نه  قضا، 
"ارزش ها"س���ت.  با  تقابل  در  بلکه  حقایق  و  ارزش ها  به  نه  اما 
"هنرمن���دان"  ف���روش  و  ی���د  خر و  "هن���ر"  ���ارت  تج عرص���ه ی  در 
"بردگان  ه ی حق،  در جهت خلع س���الح ج�ج )برده های مدرن( 
علیه  تا  می کنند  اس���تخدام  گ���ذر!  س���ر  مزدور  چونان  را  هنرمند" 
وگرنه  کنند  صحنه آرای���ی  انقالبی،  و  اخ���ال�یت  و  دی����خ  تعّهدات 
و  ّس���م  مج تناق���ض  بی احس���اس"،  "هنرمن���د  ک���ه  اس���ت  واض���ح 

تئوریزه  برای  تالش 
دردی  "بی   کرن 
مرز  و مو  هنرمند" 
کی"،  ناپا و  کی  "پا
مکتب سفاریسیش 
برده داران مدرن است 
"هنر"  ارت  بازار تج که 
فروش  و  ید  و خر
رونق  را  "هنرمندان" 
می دهد.
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دیدید،  هنرمن���دی  ه���رگاه چنین  و  اس���ت  "تناق���ض"  ّس���مه ی  مج
منط�یت  پاس���خی  خ���ود  تبرئ���ه  ب���رای  بای���د  او  کنی���د.  متّه���م  را  او 
نیس���ت،  و حقیقت"  گاهی  آ "در خدمت عدالت،  گ���ر  ا که  ده���د 
و چش���م بندی  و جهل  نابرابری  و  س����یت  در خدمت  متقاباًل  آی���ا 
به  کمر  مذبوحان���ه   داعی���ه داران،  نیس���ت؟  "حقایق"  از  توده ه���ا 
گر  ا بپرس���ید  بی درد  هنرمند  از  ام���ا  بس���ته اند  واقعیت  این  انکار 
و  اس���ت  یان  جر در  تو  چش���م  پیش  اوزی  تج و  قت���ل  صحنه ی 
و  تابلوی خود  و  مو  قلم  یا  دوربین عکا�  به  خ  رف�یت ور  مشغول 
نزده ای؟! لبخند  قاتل،  و  ظامل  به  عماًل  آیا   ، هس�یت وقت گذرانی 

ات! بی درد؟! ه�می ال شنایس  �ج
ابتدا  ک���ه  اس���ت  فرخنده ای  اّتف���اق  براب���ر حقیق���ت"،  در  "تعه���د 
مس���تور  آثار وی،  در  بی ش���ك  و  می دهد  رخ  هنرمن���د،  درون  در 
"متعّهد"  هنرمن���د،  که  اس���ت  مال  و  کند  می   

ّ
یل تج نامس���تور،  و 

نباشد! "متعّهد"  او  هنر  و  باشد، 
از  نی���ز  و  معن���وی  و  اخ���ال�یت  "ه���دف"  از  "هن���ر"  تفکی���ک 
مان���د.  س���طحی"، خواه���د  یبای���ی  به"ز عدالت خواه���ی، م���دود 
که  می گردد  باز  تص���ّور  این  به  هدف"،  بدون  یبایی  "ز یش���ه ی  ر
یبا"  "حقیقت"، نه می تواند "هدف" باشد و نه به خودی خود" ز
تراز،  و در مهان  "ح���ّق"  ان���دازه ی  به  "ناحق"  که  بس���ا  و  اس���ت 
"حّق"،  با  یبایی"  "ز میان  هنرمند  گر  ا باشد!!  یباتر  ز  

ً
احیانا و  یبا  ز

را  بودن متوا  باط���ل"  یا  "حّق  اثر هنری،  در  و  نس���ب�یت منی بین���د 

و  متعهد"  "هنرمند 
متعهد"  "هنر غیر 

که  تناق�یف است 
تفکیك  آن،  منشاء 
و  از "هدف"  "هنر" 

"زیبایی"  خن�یش سازی 
نه  را  است و "حقیقت" 

به  نه خود  و  "هدف" 
"زیبا" می داند.  خود، 
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کلمه،  مفهوم حقی�یت  به  یبایی"  "ز یه می داند،  و عیل الّسو بی تأثیر 
مطمح نظر او قرار نگرفته و در تکنیك های صوری، مصور شده 
تکنیك "صوری"، می تواند در خدمت حق  که  آن  اس���ت. حال 
که  یا باطل باشد. سنگ بنای هنر اسالمی، این حقیقت است 
باشند. بزك شده  هر چند  است؛  زش���ت  "باطل"،  و  یبا  ز "حق"، 

"روح مهّذب" و "نفس تربیت نشده" البته منشأ دو گونه تراوش 
گر به تکنیك واحدی متوسل شوند اما در  هنری می شوند ح�یت ا
ندارند.  واحدی  نتیجه ی  نه  و  نه هدف  هرگز  و خاستگاه،  متوا 

هنر در  "ماده گرا"  ایدئولوژی  و  پوزیتویسم 
چنان  هنر"،  ی���ف"  تعر حّی،  و    " یس����یت "آمپر معرفت ش���نا�  در 
ش���ده  غائب  آن  از  ال"،  "�ج روح  ک���ه  اس���ت  ماّدی  و  تنّزل یافته 
"باطن  که  است  به ذهن هایی  تّص  مخ "هنر"،  متعایل  ُبعد  است. 
کنند و به نگره ای ملکویت،  عامل" را درك یا دست کم به آن توجه 
باش���ند. یافت���ه  دس���ت  آدم،  و  ع���امل  از  و یک پارچ���ه  توحی���دی 
ال"و  "�ج از  ی���ری  تصو چ���ه  جس���م گرا،  و  یس����یت  یتیو پوز هن���ر 
"حقیقت  از  تفس���یری  و چه  االه���ی"  "عهد  و   " اخ���ال�یت "میث���اق 
انسجام  از  و  اندیش���ه؟  و  "عقیده"  از  ی�خ  تعر چه  و  دارد؟  عامل" 

عقیدیت؟! تعهد  از  و  حّقانیت؟  و 
"دستگاه  یع�خ  ایدئولوژی،  تعریف  ین  س���اده تر با  گر  ا بی شك 
را  آن  ما  )و  یم  رو پیش  یافته" هم  انسجام  عقیده ی  و  اندیش���ه  
یم( منی توان  کار  می بر به  "لغوی"   

ً
یبا تقر و  در مهین معنای ساده 

و  زیباست  آیا "حق" 
نفس  "باطل"، زشت؟ 
"آری"  بیت شده،  تر
آشفته  روح  و  می گوید 
"نه".

و  پوزیتیویس�یق  هنر 
جسم گرا، چه تصویری 
"میثاق  ال"و  "�ج از 
"عهد  و   " اخال�یق
تفسیری  و چه  االهی" 
از "حقیقت عامل" 
از  ی�یف  تعر و چه  دارد؟ 
و  اندیشه؟  و  "عقیده" 
و حّقانیت؟  انسجام  از 
تعهد عقیدیت؟! از  و 



95 

   یگهفرفی ر    نت   

ایدئولوژی  ک���رد.  صادر  "ایدئول���وژی"  علیه  یا  ل���ه  مطلق،  حکم 
متناق���ض  گاه  و  متف���اوت  ی���ف  تعار گ���ون،  گونا نله ه���ای  در 
و  مثبت"  و  معق���ول  "الزم،  امری  ی���ف،  تعر یك  در  اس���ت.  یافته 
و  وهن  مورد  و  عقالن���ی  غیر  الزم،  "غیر  ام���ری  دیگر،  قرائ����یت  در 

است. مالمت" 
با  نس���ب�یت   چه 

ً
اثباتا و   

ً
ثبوت���ا "هن���ر"،  که  اس���ت  این  مس���ئله، 

قرار  "عقی���ده"  خدم���ت  در  بای���د  آی���ا  ؟  دارد  امی���ان"  و  "عقی���ده 
زبان  با  ابتدا  باید  هن���ر  فلس���فه ی  در  می گیرد؟  قرار  آیا  و  گیرد؟! 
بیان شود  "عقیده"  و  "هنر"  رابطه ی  میزان  و  واقعیت  "توصیف"، 
هنری  مسئولیت  و  حقوق  و  حدود  "توصیه"،  زبان  با  س���پس  و 

شود.  بیان  رابطه  این  در 
 مل 

ً
اساس���ا عقیدیت"،  جنبه ی   فاقد  "هنری  وجود  امکان  اما 

روحی  و  ذه�خ  تراوش���ات  "هن���ر"، مصول  اس���ت.  تردید  و  بث 
نوع  هر  از  ف���ارغ  هنرمند،  انس���انی  موجودّیت  و  اس���ت  هنرمن���د 
می تواند  چگون���ه  هنرمند  دارد.  ان���کار  ج���ای  ُخل���ق،  و  عقی���ده 
هنری،  اث���ر  ین���ش  آفر ب���رای  را  خ���ود  اخالقی���ات  و  جهان بی����خ 
به  گاهانه  آ و  اراده  س���ر  از  هن���گام،  آن  در  و  بگ���ذارد  تعلی���ق  در 

بپردازد؟  منتزع  و  منفک  ی�خ  هنرآفر
با  وثیق  پیوندی  او،  "عق���ل"  و  طریق"قلب"  از  هنرمن���د  "هنر" 
"عقیده"  از  منتزع  خود،  به  خود  و  می کند  برقرار  "عقیده"  عامل 

بود. خواهد  و  بوده  آن  از  ذییل  و 
عقیده"  از  "هت���ی  هن���ر  که  اس���ت  روش���ن  پیش فهم،  ای���ن  ب���ا 

یق  از طر هنرمند  هنر 
او،  "خرد"  و  "دل" 

عقیدیت می شود پس 
"عقیده"،  از  هنر هتی 

 مال است.
ً
وقوعا
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یافت  هرگز  "عقیده"،  فاقد  هنرمند  و  است  مال   
ً
وقوعا و   

ً
اساسا

می نشود. 

ایدئولوژی اپیکوری و "باید و نباید"های هنر
"بینش"  از  می توان  را چگونه  "امیان"  که  است  آن  دیگر  پرسش 
به  و  "بین���ش"  مص���ول  عیل االصول،  "امی���ان"،  ک���رد؟!  تفکی���ك 
وجودی"  "جهت گیری  "امیان"،  اس���ت.  آن  از  فراتر  ارزش،  حلاظ 

ندارد. امکان  و  معنا  "بینش"،  بدون  و جهت گیری،  است 
منفك  "عقی���ده"،  یع����خ  آن  مت���وای  از  را  "امی���ان"  ک���ه  آن���ان 
مهان  بینش،  و  عقی���ده  ک���ه  نکردند  توّجه  چگون���ه  انگاش���تند، 
و  گرایش  به  منجر  ناخواس���ته  که  اس���ت  عامل  از  ما  "ش���ناخت" 

می شود؟ ما  در  "امیان" 
متفاوت  امیان های  "عامل"،  به  نگرش ها  نوع  که  است  طبیعی 
تل�یتّ  س���پس  و  مع���اد  و  مب���داء  به  ملحدان���ه  نگ���رش  می س���ازد. 

دارد. مؤمنانه  هنر  و  نگاه  با  فاحش  تفاوت  "هنر"،  از  ملحدانه 
"جهت"  هنرمند،  به  و  هنر  به  که  است  "ایدئولوژی"  و  "امیان" 
و  "نباید"ها  و  "باید"ه���ا  آس���تانه ی  در  را  او  جای���گاه  و  می ده���د 
از  مادی  معرفت ش���نا� های  می کند؛  معّی����خ  "باطل"  و  "ح���ّق" 
و  مش���خص  مواضع  فاق���د چنین  لیب���رال،  اپیس���تمولوژی  قبی���ل 
به  را  "عقاید"  و  اس���ت  "اباطیل"  و  "حقایق"  برابر  در  مس���ئوالنه 
ارزش  فاقد  اعتب���اری"،  "ارزش  و  "حقیقت منای���ی"   درجه  حل���اظ 

"ماوراء مسوسات"می داند. حوزه ی  در  یژه  و به  معرف�یت 

"امیان"، جهت گیری 
نه  است.  وجودی 
و  بدون عقیده  امیان 
بدون  نه جهت گیری 
ندارد.  امکان  بینش، 
جهت گیری وجودی 
نباید"  و  "باید  بدون 
منی شود. پس چه گونه 
بدون  که  هنرمند، 
هنرمند  امیان،  و  عشق 
بدون  نیست، می تواند 
بدون  و  نباید"  و  "باید 
هنرورزی  "اصول"، 
کند؟
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 " ارز�یش "نظام  با  "توحیدی"،  معرفت ش���نا�  س���وی،  دیگر  از 
ن���ه  لیب���رال،  فلس���فه ی  در  "خی���ر"  مقی���اس  منی س���ازد.  م���ادی 
و  لّذت"  "اصالت  بر  مبت�خ  مالك های  بلکه   ،" ارز�یش "معیارهای 
التذاذ مفرط،  که برای انسان، جز  یانیسم است  از اپیکور مرات�ج 
"فلس���فه" ای،  بس���تر چنین  از  منی پذیرد.  واضحی  اخال�یت  غایت 
نفسانی"  "اهواء  خدمت  در  هنری  می خیزد؟  بر  "هنر"ی  چگونه 

انطاط آور. و  روح ُکش  آثاری  با  ظلم"،  "توجیه  و 

ین سینمای تاریخ سینمای غرب، ایدئولوژیک تر
را  غرب  بی طرفان���ه ی  و  هن���ری   

ً
ظاهرا تالش ه���ای  از  منون���ه ای 

س���رکوب  انگیزه ی  به  ک���ه  یافت  آث���اری  و  فیلم ه���ا  در  می ت���وان 
منصفانه  توصیف  ج���ای  به  غرب،  س����یت  تت  ملت های  روانی 
ت های 

ّ
مل و  مظلوم  مبارزان  القاءطلبان���ه،  و  تقیرگرانه  واقعیات، 

غیرمتمّدن  و  ع، خش���ن  مرتج نادان،  ک���ودن،  تیپ  را  آزادی خ���واه 
مبتکر،  ن���د،  هو�یش را  یکایی ها  آمر ی���ژه  و به  و  غربی ه���ا  متقاب���اًل  و 

می دهد!! نشان  اخال�یت  حّتی  و  متمّدن 
یکایی   آمر شهر  یك  در  گر  ا ژاپن  هیروشیمای  هسته ای  مبباران 
بود  ش���ده  کران  ا باب،  این  در  فیلم  ده  ها  کنون  تا  بود،  رخ  داده 
و  ماند  مس���کوت  هالیوود،  در  مهیش���ه  برای  ژاپن  فاجعه ی  اما 
و  هنر  می ش���ود.  تریف  حاش���یه،  به  متن  از  یا  و  مان���د  خواهد 
و  بوس����خ  عام  قتل  نظیر  س���همگی�خ  فجایع  در  غرب،  س���ینمای 
ایران و جنگ تمییل،  انقالب اسالمی  ین، وقایع خونین  هرزگو

نظام  چه گونه 
"معرفت شنایس"، 

ارزیسیش  نظام  چه گونه 
از چه گونه  و  می زاید؟ 

فلسفه ای، چه گونه 
بر می خیزد؟! هنری 

و  و سینما  هنر  هیچ 
تاریخ  در  رسانه ای 
اندازه ی  به  جدید 

به ویژه  و  بی  نوع غر
آن،  یکایی  آمر

و  "سیاه  و  ایدئولوژیك 
نبوده است. سفید" 
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یخ استعمار چهار قاّره ی دیگر  جنایت های هولناک غرب در تار
و... سکوت  به دس���ت صهیونیست ها  فلسطینیان  نس���ل کییش  و 
و  نش���د  داده  هیچ جایی  آن ها  به  آزاد!!  هنر  در عرصه ی  و  کرد 
سرمایه داری  منافع  خدمت  در  ا  ت�خ بی طرف!!  "هنردوستان"  هنِر 
رف���ت. کار  ب���ه  مس���تکبران  انس���انی  ض���ّد  اه���داف  و  غ���رب 

دهن���ده ی  س���فارش  س���رمایه داران  و  اس���تکباری  دولت ه���ای 
"هنر  هنرورز  ب���ه  و  ش���هرت"  و  "ش���هوت  هنرمند  به  هنری"،  "آثار 
برای  "حقیقت"  نفس  که  اس���ت  داده  س���فارش   

ً
صریا ُمزد"  به 

اهداف  خدمت  در  "اب���زار"  مانند  را  تو  هنر  و  ن���دارد  امهی�یت  من 
به مهین  قدرت  منابع  بع���یصخ   ! می ک�خ اس���تخدام  منافع خود،  و 
مع ذلك  و  دارند  هنرمند  از  انتظاری  وقاح���ت، چنین  و  صراحت 

یند!!  می گو یك  ایدئولوژ غیر  هنر  از 

ایدئولوژیک و سینمای سرمایه داری ایدئولوژی ستیزی 
س���فارش  "حقانّی���ت"،  ب���دون دغدغ���ه  هن���رورز،  و  هنرمن���د  گ���ر  ا
عمل   " اخال�یت "وجدان  و  انس���انی"  "فطرت  خالف  بر  می پذیرد 
منط�یت  دوام  منی توان���د  او  انس���ان گرایی  و  انس���ان منایی  و  می کند 

باشد. داشته 
کنونی  ین هنرها، هنر و سینمای  ین و سیا� تر یک تر ایدئولوژ
ایدئولوژی"  ���ای  م�خ "هنر  ش���عار  مهه،  از  بیش  که  اس���ت  غرب 
بی رقیب س���ازی  و  تثبی���ت  و  خ���ود  الفی���ن  مخ ح���ذف  ب���رای  را 

می دهند. سر  سرمایه داری"  "ایدئولوژی 

بدون  که  هنرمندی 
"حّقانیت"،  دغدغه ی 
سفارش می پذیرد، 
"هنر  از  که  َدم  مهان 
ایدئولوژی"  ای  م�یف
در  سخن می گوید، 
ین  استخدام خشن تر
یع�یف  ماّدی،  ایدئولوژی 
"اصالت سود شخ�" 
گرفته است. قرار 
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پاره ای  م���ورد  در  حقارت آمیزتر  س���طوحی  در  حقیق���ت،  ای���ن 
تابع  دیروز  تا  که  است  نیز صادق  ایرانی  گران  سینما و  هنرمندان 
س���ر  انقالب،  ارزش های  با  امروز  و  بودند  ش���اه  یم  رژ سیاس���ت 
و  نوی  به  دوره  هر  در  و  دارند  ش���جاعانه  غیر  منازعه  و  س���تیز 
در  که  داده اند  سر  فراایدئولوژی!  روشنفکرانه ی  شعار  تا حدی، 
با  اینان  که  کمکی  آید.  ایشان  کار  به  مس���ئولیت،  از  فرار  جهت 
گذشته  یم  رژ منافع  در جهت  گسترش فساد  به  مبتذل  سینمای 
اخیر  در دهه های  انق���الب  ارزش های  س���پس شالوده ش���ک�خ  و 
فعالیت  چنین  است؟  فراایدئولوژی  توجیه  قابل  چگونه   کردند، 
"هنر  م���دار  در  بلک���ه  نیس���ت  یک  غیرایدئولوژ ���ا  ت�خ ن���ه  هن���ری 

می گیرد. قرار  آن،  پست  نوع  از  یك"  ایدئولوژ
کی اثری درباره ی  گر  پول ساواك، برکت داشت!! اما امروز ا
اس���دآبادی،  ال   س���ید�ج چهره هایی چون  ی���ا  و  جنگ  انق���الب، 
به  م  م�یت بسازد،  و...  صفوی  نّواب  ش���هید  مدّرس،  سیدحس���ن 

می شود! سینما  و  هنر  کردن  سیا�  و  یك  ایدئولوژ کار 
چگون���ه  کلم���ه،  کام���ل  معن���ای  ب���ه  یبایی ش���ناس"  "ز ی���ک 
عارف  اه���دان  مج چهره ی  در  را  یبای���ی"  "ز ی���ر  تصو اس���ت  ممکن 
کار  را  س���وژه ها  این  ب���ه  خ  پرداخ����یت و  نبین���د  گذش���ته  ج���ان  از  و 
در  و  بش���مارد؟  دول����یت  سیاس���ت های  اس���اس  بر  ی���ك  ایدئولوژ
و  ضدقهرمان  جنایتکاران  از  هالیوودی  قهرمان س���ازی های  عین 

واند؟! بخ غیرایدئولوژیک  را  هنر  سیا،  و  پنتاگون  شکنجه گران 

شعار 
روشنفکرمنایانه ی 

فراایدئولوژی، 
رجزخوانی معکوس 

فرار  توجیه  برای 
از مسئولیت های 

توجیه  و  شرافتمندانه 
ایدئولوژی های پست 

است.



100 

   هنر و تجربه شوریدگی     

تکنیك ارزش،  هنر، 
قیت 

ّ
فرزند خال و  ن���دارد  اجازه  به  نیازی  "تکنی���ك"،  بع���د هنری 

و  متوایی  بعد  اما  می شود،  د 
ّ
متول برس���د،  وقتش  هرگاه  و  است 

اس���ت  رنگارنگی  ایدئولوژی های  از  متأّثر  تکنی���ك،  در  مضمونی 
آیا  اما  می کند.  و تمی���ل  القاء  یا  می دهد  اهل���ام  هنرمند،  به  ک���ه 
تعیی���ن  را  تکنیك ه���ا  ح���دود   ،" معرفت ش���ناخ�یت "دس���تگاه های 
می کنند؟ این پرسش مهّمی است که منی توان از کنار آن عبور کرد.
نیس���ت  ملتزم   " اخال�یت "روش ه���ای  به  ک���ه  "ایدئول���وژی "  آن 
نس����ج  را  ارزش ها  و  نداش���ته  معنوی  اخ���الق"  "فلس���فه ی  یا  و 
اخال�یت  معی���ار  که  اس���ت  طبیعی  می داند،  م���ض  ق���راردادی  و 
معیار  پس  داشت.  واهد  نخ هنری  تکنیك های  از  اس���تفاده  برای 
اخالق"  "فلس���فه ی  تابع  تکنیك ه���ا،  از  هب���ره وری  در  تغیی���رات 

نباشد. یا  باشد  مسلمانانه  است  ممکن  که  بود  خواهد  هنرمند 

تغییر و  ثبات  "هنر"، 
اسالمی"،  "اندیشه ی  س���ازواره های  می دانند  که  آن  با  کس���انی، 
رکود  و  جزمّیت  به  هنادن  گردن  نیس���تند،  الیتغّیر  و  ثابت  مهگی 

داده اند.  نسبت  "مذهب"  به  را  "هنر" 
و  ثابت  "اخ���الق"،  اص���ول  و  "عقای���د"  اص���ول  که  آن  ح���ال 
می باشند.  متغّیر  اری  �یش و  ثابت  اری  �یش نیز  "احکام"  و  الیتغّیرند 
هس����یت  حقایق  و  اس���ت  هس����یت  "حقایق"  انع���کاس  "عقای���د"، 
تا  می گیرد.  اس���الم  قرار  "اصول"  قلمروی  در  و  می باش���ند  الیتغّیر 

د" 
ّ
"متول "خالقّیت"، 

"تولید"،  نه  می شود 
نسب�یق است  اما 
میان دستگاه 
با  معرفت شناخ�یق 
و  تکنیك ها  حدود 
ابزارگرایی ها  نوع  میان 
که  اخال�یق  فلسفه ی  با 
می تواند مسلمانانه 
نباشد. یا  باشد 

است  یقین  "مذهب"، 
ثابتات  نه جزمّیت. 
هنرورزی  آن، مدار 
و  بر حول "حقیقت" 
و  است  "فضیلت" 
آن، سرعت  متغّیرات 
و خالقّیت. حرکت 
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ثابت  و  برق���رار  "توحید"،  عقی���ده ی  خداس���ت،  خدا،  که  زمانی 
است. "ثابت"  مهانا  "حقیقت"،  واژه ی  معنای   

ً
اساسا و  است 

و  مم���دوح  مهیش���ه،  برای  نی���ز  اخ���ال�یت  یربنای���ی  ز ّیه ه���ای  رو
در  اگرچه  اس���ت،  مذموم  برای مهیش���ه،  اخ���ال�یت  ّی���ه ی ضّد  رو

باشند. متغّیر  اخال�یت  عرف های  مصادیق،  حوزه ی 
دو  هر  متغّی���ر،  و  ثابت  مفاه����می  "اح���کام"،  دامنه ی  در  ام���ا  و 
احکام،  برخی  نتیج���ه،  در  و  موضوعات  برخی  می ش���ود.  یافت 
باشد،  انسان  "ثابتات"  در خدمت  وق�یت  هنر  می ش���وند.  متحّول 
اصوالً  و  گ���ردد؟  بس���ط  و  قبض  دچار  تکنیکش  گر  ا ب���اک  چه 
کمترین  بدون  را  دین  "گوهر"  و  مکتب  "ثابتات"  دانه،  �یت مج باید 

قرار  داد. متغّیرها  پایه ی  دستبردی،  و  تریف 
مقید  "تکنیك"  انتخ���اب  در  هنرمند  ، خالقّیت  مکت����ج هر  در 
بسترسازی  آن  برای  و  هم راستا  و  مش���روط  "اصول"،  رعایت  به 
اما چه  دگرگونی اند.  در  به طور مستمر  تکنیك ها  گرچه  می شود، 
به  کسانی  و چه  است؟  ایدئولوژی ها  و  تکنیک ها  میان  نسب�یت 
مکت�ج  هنر  جهت  و  مت���وا  تغییر  دنبال  به  تکنی���ك،  تغییر  جای 

است.  مستقیل  عنوان بث  می باشند؟! 

تکنیك،  و بسط  قبض 
هنر  گوهر  ثبات  با 

است  ، سازگار  دی�یف
"تغییر  مراقب  اما 

"تغییر  به جای  جهت" 
. باش�می تکنیك" 





تفصیلی فهرست 

ربه شوریدگی و تج هنر  اول:  گفتار 
گر جز این بود، تعبیر  هنر، نیمی اندیش���یدنی و نیمی شهودی اس���ت. ا  13
کنار فلسفه، چون  "فلسفه ی هنر"، یك ترکیب تناقض گو بود و هنر در 

آتش درون آب می شد.

سرمایه گذاری مشترك "دروغ" و "حقیقت"، نه در ساحت "هنر" و نه   14
در هیچ ساحت دیگری، عایدات خوبی نداشته است.

کار هنرمند تا دیل را نلرزاند، "هنر" نیس���ت و از سوی دیگر  از س���ویی   14
کمال" نداشته باشد، "انسانی" نیست. تا نسب�یق با "حقیقت و 

ی گری "لفظ  "زیبایی"، فرزند "آمی���زش" "ذوق" و "عقل"، بی میانج  14
کار می آیند،  و عقد" است. لفظ و عقد در مقام "اظهار زیبایی" به 

نه در مقام "شهود زیبایی".

که هنرمندی بر بام آن  تر از "حقیقت" وجود دارد  آیا ارتفاع و اف�یق باال  15
بایس���تد و از آن باال، "حقیقت" و "الحقیقت" را هم وزن و عیل الّسویه 

ببیند؟!

گر "دروغ" با بزك ش���دن، مبّدل به "حقیقت" شود، اعتبار "حقیقت"  ا  15
باید یك بار دیگر از اساس توزین شود.

کمتر اثر  ربه ش���وریدگی با خود می آورد،  که تج چرا از آن لذت  و دردی   16
؟ و چرا از هزار هنرمند فارغ التحصیل، یکی پیدا می ش���ود  می بین����می

که دل ما را آتش بزند؟

ا به  چ���را اغل���ب پژوهش گ���ران ر�ی به ج���ای "فلس���فه ی هن���ر"، ت�یف  17
س���راغ "تاریخ هنر" غ���رب می روند؟ عالمت س���ؤال را بر ق���رارداد نام 
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 " گاهی ه���ای زیبایی ش���ناخ�یق "اس���تاتیك" ب���ه عن���وان ماب���ه ازاء "آ
بگذاریم.

ال معنوی انس���ان و انس���انیت  که �ج ���ال" از "اخ���الق"  تفکی���ك "�ج  17
کرد  گام بعدی در تغییر معنای هنر بود. ح�یق شاید بتوان تعبیر  است، 
م���ال"، این گونه از علمّیت افت���اده و از اقل�می "معرفت"، جدا  "علم الج

می شود.

ک���ه "زیبای���ی" از ح���وزه ی "حمك���ت" خارج ش���د، بی دفاع  از روزی   19
که نه  �یق مض شد، چیزی   یك تعارف ذو

ً
مال"، صرفا ش���د. "علم الج

"شهود" و نه ح�یق "بیان" است.

ا بر س���ر تف���اوت "متدولوژی هنر"  ب���ا "متدولوژی  مناقش���ه، دیگر ت�یف  20
بی" نیس���ت بلکه ن����یف باملّره ی بس���تر نظری ب���رای مفهوم  ر عل���وم تج

"زیبایی"  است.

اخراج مترمانه ی ش���اعر از ش���هر، می تواند تعبیری �بلیك از حّد و   20
ّیل" در آستانه ی "تعّقل" باشد. حدود "تیف

که ع���وامل هن���ری، صدم���ات جبران ناپذیری از  کرد  منی ت���وان ان���کار   21
که  یالیزم متحّجری  کس���ون و ماتر آموزه ه���ای فکری جهان آنگلوسا

کردند. منطوی در این آموزه بود، دریافت 

امروز هنر دوباره "اساطیری" شده اما اساطیری که نازل تر از اساطیر   22
قدماست و به س���هولت، شالوده شک�یف و تقّدس زدایی می شود زیرا 

ح�یق از خود "زیبایی" نیز قدسّیت زدایی شده است.

ک���دام  ک���دام س���نت های فک���ری و مس���تند ب���ه  ���ال" در  مفه���وم "�ج  22
فیلس���وفان، دچار انطاط شد؟ و چرا روح هنر، دیگر نه روح "بیان" 
کات"؟ و ن���ه در افق "عقل" ق���رار دارد، ن���ه در افق  اس���ت و نه "م���ا

"؟! "شهود عاط�یف

کنون  ین���ش" ب���ه "حدی���ث نف���س" فروکاس���ته ش���د و ا کات "آفر م���ا  22
می گوین���د بیان و خصلت بیان گری هنر، ح�یق در حّد "حدیث نفس" 

نیز مال است.

�یق افالطونی نیز از س���ر هنر برداشته  س���ایه ی حمكت، ح�یق حمكت ذو  23
ش���د و مابعدالطبیعه )گرچه دس���ت خورده ی مس���یحی( زائل ش���د و 
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که در  ���ا چیزی  یت" نیز زیر س���ؤال رفت و ت�یف �یف "قطعیت دکار از ط���ر
صحنه با�یق ماند "قراردادهای نشانه شناسانه ی حیّس" بود.

وق�یق پیش���انی "مدرنیته" به دیوار  خورد، چرا "پست مدرنیزم"، هنر را   23
گونه معنا نکند؟!  دوب���اره به عص���ر "جادو" برنگرداند  و عاری از ه���ر 
ا در قراردادهای خصویص منحصر شده بلکه  هنر در این دوره، نه ت�یف

تبدیل به قرارداد شخص با خودش شده است.

در این منطق، هنر دیگر فلسفه ای ندارد تا "فیلسوف هنر" الزم باشد.   24
یز از قراردادهای  گر ابژه های دیداری و ش���نیداری، هر دو به هبانه ی 
ربات این آموزه ها مس���تحیل شدند و نه  عی و "کالکتیو" در زیر صیف �ج
فقط "قرارداد" بلکه "تفاهم" و ذوق انسانی مشترك نیز تلیل رفت.

گر امروز فرمالیست ها بر ناش���ناخته بودن "شکل فرآورده ی هنری"  ا  24
کید می کنند نباید بی ربط با جزم اندییسیش دیروز "نومینالیست ها"  تأ
ک���ه رخص���ت یافتن���د ریش���ه ی "زیبای���ی" را از خاك  دانس���ته ش���ود 

کشند. " بیرون  یدی و اشرا�یق ر "معرفت تج

کات" بس���ته شد، وق�یق  وق�یق درب آ�ان "معرفت"، "اش���راق" و "ما  25
ال حیّس و صوری"  پل میان "اس���تاتیك" و "حقیق���ت"، پل میان "�ج
ت، دیگر فقط برهوت نفس���انّیت  ال معن���وی و عقیل" فرو رییف ب���ا "�ج

گسترده است. که پیش پای هنرمند  است 

ݢ"اهلام" نوعی هوش���یاری در عین ناهوش���یاری است؛ "ناهوشیاری"  ݢ ݢ ݢ ݢ  25
که در  ال"  است از مصادیق ابژه و "هوشیاری" است به حقیقت "�ج
 

ّ
یل که در مراتب هس�یق تج یل عیل االطالق"  بژه، تزریق شده و به "�ج

ُ
ا

کرده است.

هوری ش���عر" نیز حّق ش���عر را ادا  کن�می "�ج گر"هنر" را از "حمكت" جدا  ݢا ݢ ݢ  25
از" برت���ر از "حقیقت" خواهد  ه���وری، "مج ی���را در این �ج کرد ز واه���د  نیف
از" نیز  از" نشس���ت، "مج که "حقیقت" فروت���ر از "مج نشس���ت و زمان���ی 

از، بلکه "دروغ" است. دیگر نه مج

یك ذائقه ی زیباس���نجی،  "خلوت مش���روع" هنرمند با خود، برای تر  26
���ال هنری" باز  " را به س���احت "�ج ال اخال�یق کا�یف اس���ت تا پ���ای "�ج
گفته اند "فعل نفس" از "انفعال نفس" بی خبر نیس���ت و این دو  کند؛ 

مبت�یف بر یکدیگر و مشّوق یکدیگرند.
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ینش "زیبای���ی" توفیق یافت  کردن، منی ت���وان به آفر با ِصرف مش���ق   27
کپرنیکی در معرفت غرب، ب���ه تدریج به جای "نقد خرد"،  ام���ا تّول 
امید و تأثیر سوء عمی�یق بر زیبایی شنایس و عامل  به "حذف خرد" انج

گذارد. هنر نیز 

یف باش���د، اج���زای ع���امل را نتواند  گ���ر هنرمن���د به ادراك خ���ود نامطم�ئ ا  27
 قراردادهای 

ً
م���ال" را صرف���ا کن���د و "معرفة الج ب���وط  ب���ه یکدیگ���ر مر

ی���ف" را ب���ا "واقعی���ت"، ع���ویصیف  ک���ه "تعر نشانه شناس���انه ای بدان���د 
می گیرد، "زیبایی شنایس" اصواًل تغییر ماهیت می دهد.

حکیمانه دیدن "زیبایی"، غیر از "سودمور" دیدن زیبایی است.  27
ک���ه "کانت" در باب "لذت" بردن از ی���ك پدیده، "مبا هی  حساس���ی�یق   28
 ممکن اس���ت 

ً
که احیانا  ،" ه���ی" و ب���ا قطع نظ���ر از فوای���د و "یوتیلی����یق

در حاش���یه ی یك پدیده ی هنری باش���د، نش���ان می دهد آیا به واقع، 
توانس���ته از مفه���وم فایده گرایی عاری ش���ود و در عی���ن حال منط�یق 

مباند؟!

یف عامل و طبیع���ت و بدون تصدیقایت  ل به غرض" دانس����یق
ّ
ب���دون "معل  28

)اعّم از مفهومی و شهودی( در حوزه ی معرفة الغایه و هس�یق شنایس، 
هرگز "زیبایی" قابل تلیل نیست.

که ب���ا یکدیگر و به ویژه با  کرد  ع���امل و آدم را باید بت���وان چنان تعّقل   28
غرض اصیل عامل، مهاهنگ باش���د و این "مهاهنگی"، رکن زیبایی 

است.

 به مثابه ی یك 
ً
که صرفا ، "مکانیکی" تفس���یر شد  "زیبایی" از وق�یق  29

گرفت. اما نقطه ی انراف "هنر" از "حقیقت  "تکنی���ك"، مّد نظر قرار 
زیبای���ی" و خ���راب ش���دن ذائق���ه ی ش���هودی "زیبایی ش���نایس" در 

ست، یك نقطه ی اپیستمولوژیك بوده است. درجه ی نیف

"میل" و "اراده" در انس���ان، اقتضائ���ات و اجتنابایت دارد و از این رو   30
که  کرده اند  که "زیبایی و لذت" را بر "مالمیت با طبع" مبت�یف  اس���ت 

سازگاری با نفس و شخصیت است.

ظ���رف  در  م���ا  عقای���د  و  گاهی ه���ا  آ  ، اخ���ال�یق رذیل���ت  و  فضیل���ت   31
گره می خورند و در ارتق���ا و انطاط "درك  ش���خصیت ما با یکدیگ���ر 
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" ما تأثیر می گذارد. زیبایی شناخ�یق

می���ل زیبای���ی با میل "ب���ه جا بودن"، مرتبط اس���ت. "به ج���ا بودن"،   31
کار  یف "عدالت" به  که در تعر ء �یف موضعه" اس���ت  مهان "وضع یسیش

می رود.

در ای���ن عامل، مهه ی اش���یاء موضع خایص دارند، ه���ر چیزی را در هر   31
گذاشت. جایی منی توان 

که مراقب باش�می تعادل "شاقول  ریش���ه ی زیبایی شنایس، آن اس���ت   32
گر به هم خورد و نامتعادل ش���د، بکوش����می با  ورد و ا فط���رت" به هم نیف
کن�می تا به  ، این شاقول را دوباره با ملکوت عامل تنظ�می  هتذیب و تعل�می

. ، زش�یق و زیبایی عقالنی و روحانی را تشخیص ده�می درس�یق

ریش���ه ی اعتراض م���ا به قضا و ق���در، نامنظم دیدن ع���امل، ناهنجار   32
" اس���ت  دیدن اوضاع و زش���ت دیدن "زیبایی" و زیبا دیدن "زش����یق
یف زیبایی ش���نایس و عدالت ش���نایس ما و  ����یق ک���ه ن���ایسیش از به ه���م رییف

نامتعادل شدن ترازوی "فطرت" در انسان است.

که زیباس���ت. روح  ک���دام روح، "زیبای���ی" را می شناس���د؟! آن روح   33
که "زیبا"  که "زیبایی" را زیبا می یابد و روح زشت است  زیباس���ت 
" یکی می شود  را زشت و زشت را "زیبا" می بیند و به تدریج با "زش�یق
گاه ح�یق "زیبایی" را انکار می کند و مهه ی عامل را زش���ت می بیند  و 

تر از این منی شود. و "بی هنری"، باال

یت کثر ا اقلیت، سینمای  اݤݤدبیات  گفتار دوم: 
رمانتیک سازی(  و صنعت  اساطیر  )سینما، 

آی���ا هنرهای تکنولوژیك به نو عام و س���ینما به نو خاص می تواند   37
نس���ب�یق با آرمان ه���ای انقالبی و اه���داف دی�یف و به ویژه "اس���المی" 

کند؟ برقرار 

آیا هنر س���ینما، مالزم با ایدئولوژی و فرهنگ خایص است؟ صنعت   38
یان، یکی از موضع س���کوالر و دیگری از موضع  س���ینما چ���ه؟ دو جر
معن���وی و ضدی���ت ب���ا مدرنیت���ه، ب���ه نتیج���ه ای واحد یع����یف پذیرش 
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اقتضائات سکوالریس����یق در ذات سینما و امتناع سینمای اسالمی 
رسیدند!

مبان���ی تئوریك انقالب اس���المی با چیزی به ن���ام "ذات تکنولوژی"   38
و یا "سرش���ت سینما" مش���کیل ندارد و تفکیك "س���ینما" از فرهنگ 
س���کوالر و ماّدی غرب و نیز از فحش���ا و فساد هالیوودی را "ممکن" و 

البته "مشکل" می بیند.

 یا 
ً
 آیا می ت���وان از چیزی به نام ذات و سرش���ت س���ینما اثباتا

ً
اساس���ا  39

ربه   فرزند تج
ً
گفت؟ و به چه معنا؟ آیا باید سینما را صرفا  سخن 

ً
نفیا

 از مبانی رم���ان مدرن و 
ً
ک���ه لزوما ب���ی از "رمان جدید" دانس���ت  غر

سکوالر غرب ارتزاق می کند؟

آی���ا بای���د از نس���بت اجتناب ناپذی���ر تکنی���ك و تصویر در ی���ك فرآیند   40
ربه  جبرگرا و از دترمینیزم "تکنیك و س���ینما" سخن گفت؟! نسبت تج

ی�یف واقعیت عی�یف چیست؟ سینمایی با امکان بازآفر

کارک���رد آیی�یف س���ینما س���خن  ب���ه چ���ه معن���ا و مفهوم���ی می ت���وان از   40
کیت  ا

ّ
گف���ت؟ نس���بت این امر ب���ا ش���به معنوّیت های مبت�یف بر "ش���ک

پس���ت مدرن" و معنوّیت های غیر اس���المی و نیز با آن  چه در فلسفه 
بی "دین"، به نام "اس���طوره" و "هاله روحانی" نامیده می ش���ود،  غر

چیست؟

ّیت" تبدیل می ش���ود و  کثر "ادبیات اقلّیت"، چگونه به "س���ینمای ا  41
کارگردان ماهر اما بی مسئولیت، جای نویسنده  که  چه اتفا�یق افتاده 

گرفته است؟ متفکر و متعّهد را نیز 

ام���روز با مهارت مت���ام، "خیانت"، تئوریزه و بلکه تقدیس می ش���ود!    42
���کار و جنایت���کار، "قهرم���ان" می س���ازند و از "قهرم���ان"، ضّد  از ت�ج
قهرمان. اما چگونه می توان از پس این موج ضاللت عظ�می برآمد؟

یشان  کنده و پر این س���بک اطالع رس���انی و س���ینما بر اطالعات پرا  43
که قدرت "داوری  کرده  بشر افزوده اما عقالنّیت او را چنان تضعیف 
گرفته اس���ت،  " او ب���ه ط���رزی بی س���ابقه، م���ورد هجوم ق���رار  اخ���ال�یق
کاذب ب���اال آمده اند و غلیان ش���هوت و  اب ه���ای مصنوع���ی و  ال�یق
خش���ونت و ترس و وه���م، پایگاه "عقالنّیت و فطرت" بش���ر را متزلزل 

کرده است.
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ک���ردن "حقیق���ت"، تغیی���ر ذائقه ها و  ک���ردن "اخالق"، نس����ج   س���ّیال   43
یزی از  تبدیل خوف و رجا های انسانی به ترس و امیدهای نازل غر
گر مسلمان باید  کارکردهای رسانه و سینمای کنونی است که سینما

کند و تغییر دهد. کاوی  آن را وا

که به راس����یق در این  مس���ئله اصیل م���ا در انقالب اس���المی، آن بود   44
کرد؟ پاسخ این است: بی شک می توان اما  کاری  فضا، آیا می توان 

بیس دشوار است.

گر می توان  این���ك در چنین مهایش ها و نشس���ت هایی باید پرس���ید ا  45
کرد؟! اما پیش از آن  کار چیس���ت؟ و چه ه���ا می توان  کرد، آن  کاری 

کرد؟ باید پرسید: چه باید 

"تئوری سینما" از "کارکرد سینما" عقب مانده است؛ عقب افتادگی   46
که آن چ���ه به نام مباحث فلس����یف و تئوریك در س���ینما  ب���ه این معنا 
 مداقه ه���ا و توجیه های پس���ی�یف اس���ت، نه 

ً
ص���ورت می گی���رد، غالب���ا

تئوری های پیشی�یف و راهگشا؟! 

یل به  که در پس پرده، تئوریك اس���ت و امروزه با س���ینمایی مواجه�می   46
شیوه ای شفاف و پاسخ گو، تئوریزه نشده است.

که در اتاق فرمان س���ینمای غرب نشس���ته اس���ت، دین و فلسفه  آن    46
ت مدار 

ّ
و حقوق و اخالق نیس���ت، منافع س���رمایه داری و اخالق لذ

است.

که  س���ینما هرگ���ز یك هن���ر مس���تقل و جدید نب���ود بلکه هنری اس���ت   47
گرفته و بر روی ردیف های حیّس  کار  هنره���ای دیگری را ترکیب و به 

اری ادراك و اراده جوامع بشری عمل می کند. خاص در مج

بگان با س���طح اف���کار عمومی، تلی���ل یگان���ه ندارند. در  س���طح نیف  47
س���طح اف���کار عموم���ی، س���ینما ب���ر ری���ل خ���ایص حرک���ت می کند و 

یت می شود. مدیر

یان اس���ت  تالش دیگری نیز برای نوس���ازی "زیبایی ش���نایس" در جر  48
که مس���تق�می با جامعه ش���نایس پیماییسیش و آزمون های روان شناسانه 
کادمیك خارج باید ش���د و به  کاری ن���دارد، از مافظ���ه کاری آ س���ر و 
پرس���ش های رادیکال ت���ری در بازبی����یف و نقد مبانی تئوریك س���ینما 
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گماشت. مهت 

یف  گف�یق که از "آمار" برای  کادمیکی  مبنای آن دس���ته از آموزش های آ  48
و انتش���ار دروغ، استفاده می کنند، چیزی شبیه به "زبان دیپلمایس" 
که نه ب���ه درد "ح���رف زدن"، بلکه ب���ه درد "حرف  ر�ی ش���ده اس���ت 

نزدن" می خورد.

که اس���اطیر مدرن را فرو  کار س���ترگ انقالب اس���المی مهین بود  یك   51
ک���رد اما امروز رس���انه ها و س���ینمای  ���ت و "داس���تان" را واژگ���ون  رییف
دید س���ازمان  هالی���وود می کوش���ند دوباره مه���ان داس���تان نخ منا را تج

کنند.

جنبش "داستان سرایی سازمانی" شکل گرفته است و سازمان های   51
یالیس�یق به امهیت آن واقف شده و در این  س���یایس و اقتصادی امپر

زمینه مهارت یافته اند.

که در فضای  ّی���ل" روبه روئ�می  یت تیف ام���روز با مقوله ای به نام "مدیر  52
یت دانش"  کنونی، بسیار مؤثرتر، سودآورتر و سرنوشت سازتر از "مدیر

شده است.

گرانی ندانس���ته ب���ا رویکرده���ای وی���ژه ای در فلس���فه، دین،  س���ینما  52
روان ش���نایس، فراروان ش���نایس، اخالق، حقوق، سیاس���ت و اقتصاد 
 از مبانی معرف�یق و پیامدهایش 

ً
که خود دقیقا فیلم هایی می سازند 

سر در منی آورند.

یک���ی از زمینه ه���ای فلس����یف غلب���ه "داس���تان" ب���ر "واقعی���ت"، ب���ه   53
 
ً
یبا ک���ه تقر معرفت ش���نایس  فیلس���وفانی چ���ون "کانت" ب���از می گردد 

مهه علوم انس���انی و اجتماعی غرب را به نوی تت تأثیر نس���بّیت 
کیت رقیق یا شدید قرار دادند. ا

ّ
معرف�یق و شک

ربه گرا"، جای چیزی خایل اس���ت و آن "ذهن" اس���ت و  در تصویر "تج  54
که داستان را می  پردازد پس دیگر الزم  "ذهن" مهان مقوله ای اس���ت 
 
ً
کند بلکه صرفا گر، "واقعیت" را تغییر دهد یا تفس���یر  نیس���ت س���ینما
یت رهیافت "ذهن" به واقعیت، اتفا�یق  کند. مدیر کنترل  باید ذهن را 

که در عرصه سینما می افتد. است 

یق  که از طر ا در عامل سینما می شناسید، روای�یق است  که �یش جهانی   55



111 

   یلهیافش سلیه   

کلیش���ه "مقوالت س���ازمان دهنده ذهن" در "فرهنگ س���رمایه داری" 
ا با  ���ا می رس���د؛ �یش س���اخته می ش���ود. جه���ان با تفس���یر ایش���ان به �یش
که آنان  "واقعیت �یف نفسه" مواجه نیستید بلکه با "واقعیت، آن گونه 

می خواهند"، مواجه می شوید.

���ا "مصرف"  اط���ب س���ینما، چی���زی را "کش���ف" منی کن���د بلکه ت�یف میف  55
می کن���د. "مصرف کنن���ده"، غی���ر از "کش���ف کننده" اس���ت. "مباحث 
" می دهن���د و "عاطفه" از  تعّق���یل"، ج���ای خود را ب���ه "منطق عاط����یف

یت می شود. ّیل" مدیر یق "تیف طر

که برای مهه فعالیت های انسان،  دوران ماده موری و پوزیتیویس�یق   56
یولوژیك طرح می کرد، س���پری ش���د. امروز  ���ا توجی���ه و تفس���یر فیز ت�یف
یق سینما   انتزاعی و صوری بر مکانیك س���ینما و از طر

ً
کامال مفاه�می 

کرده اند و ما دیگر با امر خش���ك ذه�یف  گیرنده های معرف�یق غلب���ه  ب���ر 
. مواجه نیست�می

کیس را بیدار منی کند بلکه افراد   
ً
بزه غالبا کنونی غرب و غر سینمای   58

که در خواب، فکر می کنند، در  را ب���ه خواب گردهایی تبدیل می کند 
کنش نش���ان می دهند اما "دین"  خ���واب، راه می روند و در خواب، وا

برای بیداری انسان و رشد انسانیت نازل شده است.

کنترل می کردند اما  گیرنده ه���ا را  کمونیس���ت ها رادیوها را تك موج و   59
گیرنده ه���ا هر چه  گیرنده ها دس���ت منی زند،  نظ���ام س���رمایه داری ب���ه 
ک���ه "فرس���تنده" تک گو  می خواهن���د متکّثر باش���ند مهم این اس���ت 

باشد.

کرد  غال���ب آن چ���ه هالی���وود ت���ت عن���وان س���ینمای دی����یف عرض���ه   60
کمک  که با رویکرد س���کوالر و با  ییل داش���ت  مضامی���ن تورایت و انج

" شد. تکنیك های سینمایی، در واقع "غیردی�یف

که به "کمدی  یکال تصوی���ر می کنند  "نب���ّوت" را چنان ا�قانه و فیز  60
کرده و آن گاه به  یالیزه  معنوّیت"، ش���بیه تر می شود، "وحی" را نیز ماتر

تصویر می کشند.

بوط به  که مش���کل، مر گرفتند  کرده و نتیجه  کس���انی هم زیاده روی   61
ذات هنرهای تکنیکال و تصویری اس���ت. بنده البته مشکل را ذایت 
بوط به موجودی سینمای غرب و جهان  کنونی، مر منی بی�یف و معضل 
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کرده و به اخالق و معنوّیت نیز از  که مذهب را سکوالریزه  تابع  است 
منظر ماّدی و نفسانّیت فردگرایانه می نگرد.

معنا و تفسیر "این جهانی" و "آن جهانی" از منظر انقالب اسالمی از   62
اس���اس با تفسیر مس���یحی و بودایی از "این جهانی" و "آن جهانی"، 
یکی نیس���ت و بلکه از تفاوت های بنیادی و ماهوی اس���الم با دیگر 

مکاتب است.

س���رمایه داری،  کمپانی ه���ای  علی���ه  ک���ه  گرا"ی���ی  "معنا س���ینمای   63
اش���غال ها و جنگ ه���ا و دولت های اس���تبدادی اعت���راض منی کند و 

کنونی را می پذیرد، سینمای اسالمی نیست. ک  وضعیت اسفنا

گر "اس���الم" و انقالب اس���المی، ترکی�ج از "عقالنّیت" و "معنوّیت"  ا  63
و "عدال���ت" اس���ت، پس س���ینمای دی����یف انق���الب نیز ترکی����ج از این 
سه است؛ س���ینمای "عقالنّیت" و س���ینمای "معنوّیت" و سینمای 

"عدالت".

 . م���ا مرزی مکانیکی میان "این جهانی" و "آن جهانی" منی شناس����می  63
از منظر اس���الم، هر چه "این جهانی" اس���ت، "آن جهانی" نیز هست و 
یت و معن���وی و توحیدی دارد و هر چه "آن جهانی" اس���ت  بع���د ملکو

باید و می تواند "این جهانی" شود.

که م���اّده و معن���ا، دو امر  س���کوالریزم از مهی���ن نقط���ه آغاز می ش���ود   64
بی ربط و بلکه دو رقیب دیده شوند.

باهم نگری معنوّیت و مادّیت، مبنای تئوریك انقالب و هنر انقالب   65
ی���ف "این جهان���ی" ی���ا "آن جهانی" به  اس���المی اس���ت و هرگز به تعر

واهد داد. بی تن نیف �یق یا غر قرائت سکوالریزم شر

"س���ینمای اسالمی" با سینمای معنوی یا دی�یف غرب، لزوما یکسان   65
گر مس���لمان نباید معنوّیت و عش���ق و عرفان و هنر  نیس���ت. س���ینما
 هنر و تکنی���ك و اقتصاد و 

ً
را انتزاع���ی و ام���ور "آن جهان���ی" و متقابال

سیاست را اموری "این جهانی" و بی ربط با یکدیگر دریابد.

که نشان دهد آن چه اصالت دارد  هدف س���ینمای لیبرال، این است   69
و نباید مانع و رافع داشته باشد "نفسانّیت و امیال بشر" است.

"بش���ر اولیه" ای ب���ا اوصاف هالی���وودی وجود ن���دارد. بش���ر امروز در   71
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"اب���زار"، پیش رفته اس���ت ن���ه در "افکار"؛ این بش���ر به مه���ان اندازه، 
معنوی و به مهان اندازه، مادی است.

یت "شهوت" در  پدران لیبرال - سرمایه داری می گویند امکان مدیر  72
 " س���ایه "عقل" و "اخالق" منت�یف است، معیاری به نام "عقل اخال�یق
در میان نیس���ت و انس���ان قادر نیس���ت ارزش و ضد ارزش، بایدها و 

نبایدها را از یکدیگر متیز دهد.

کاری ج���ز خدمت رس���انی ابزاری به "ش���هوت" و  از دس���ت "عق���ل"،   72
که سینمای هالیوود بر اساس  ت" بر منی آید. این است انگاره ای 

ّ
"لذ

ا برده شهوت است و "اخالق"، قرارداد  آن بنا ش���ده اس���ت؛ عقل، ت�یف
مض و زاییده اراده و توافق ماست.

واهد بود  گفتند نظر و عمل را تفکیك می کن�می پس آن گاه دیگر الزم نیف  73
ینش و فعل ارادی باش���د. بدین  گز ، مبنای  که برهان عقیل و اخال�یق
ترتی���ب، رفتار و حمكت عمیل را بی ربط با مبدأ و معاد و عقالنّیت و 

اخالق شکل دادند.

ک���ه چ���را امروز مه���ه ژانره���ای س���ینمایی از  پرس���ش ما این اس���ت   76
گوی���ا رویک���رد فرویدی به  درون مایه ه���ای جن���یس هبره می گی���رد؟! 
انس���ان در ردیف مبانی س���ینمای لیبرال و اخالق سرمایه داری قرار 
تنه اش  گرفته اس���ت. این س���ینما بر روی پایی�یف تنه بش���ر بی���ش از باال

کرده است. سرمایه گذاری 

 مثره تضاد ش���دید 
ً
که ماهیتا یف ش���ود  هرگاه "انس���ان" ای���ن  گونه تعر  76

یت غرایز،  کوش���ش ب���رای مدیر یزه و اخالق اس���ت و هر نوع  میان غر
که "تق���وا"، یع�یف غلبه  "اختالل روانی" به دنبال دارد، روش���ن اس���ت 
یزی"، مص���داق "بیماری روانی"  "عقل و اخ���الق" بر "رفتارهای غر

باشند.

گفتمان س���ازی  که س���ینمای ترس و ش���هوت و خش���ونت،  پس از آن   78
گرایی" رسیده  کاله برداری جدیدی به نام "معنا شد اینک نوبت به 

است.

کند و  نظام س���رمایه داری بنا دارد "فرهنگ اجتماع���ی" را مهندیس   79
کنترل رفت���ار افراد منی تواند از بع���د معنوّیت گرای  ک���ه برای  از آن رو 
که ضم���ن صیانت از  بش���ر رخ برتاب���د، اینك احس���اس نی���از می کند 
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کند. سکوالریزم، معنوّیت های فردگرا و درون هتی را سازمان دهی 

که س���ینمای سرمایه داری منتشر می کند، معنوّی�یق منفک  معنوّی�یق   80
که مس���ئولیت  از "وح���ی"، "عدالت" و "عقالنّیت" اس���ت، معنوّی�یق 

یف منی کند. کیس تعر یعت برای  اخال�یق و شر

ایدئولوژی و  هنر  گفتار سوم: 
یف های ش���رح اال�ی از  ذات هن���ر، مقوله ای غیر مادی اس���ت و تعر  83
ال" است. واژه ی "هنر"، تالیسیش مذبوحانه برای تقّرب به ریشه ی "�ج

یل  روح، زیبایی و هنر، هم آغوش ا ند و تصویرسازی مفهومی و حصو  84
از آن ه���ا هرگ���ز منی تواند خ���الء "درك حضوری" را در ای���ن مقوالت پر 
کتیو" در  کتیو" و "س���ابج کن���د. وجه اص���یل خلط میان مفاه����می "آبج

یف علم حضوری به "زیبایی" است. گرف�یق فلسفه ی هنر، نادیده 

ال" را نس�ج می کند یا  آیا درك های متفاوت از "زیبایی"، مفهوم "�ج  84
مشکل از ناحیه ی مصداق است؟

���ال در عامل  ی���ل عیل االط���الق" چه گون���ه در مه���ه ی مصادیق �ج "�ج  85
یف "زیبایی"،   می کند؟! و آیا انسان ش���نایس در تعر

ّ
���یل طبیعت، تج
دخالت دارد؟!

نس���بت "زیبایی"، "لذت" و "احس���اس" و طبقه بندی آن ها در درك   86
، دوگانه خواهد شد. یالیس�یق توحیدی و درك ماتر

که چه گونه تفاوت جذابّیت  ترکیب "شهود" و "تعّقل"، تبیین می کند   86
 صوری و حیّس با جذابّیت فطری، ش���بیه به تفاوت "شهوت" 

ً
صرفا

با "عشق" است.

م���ال" اس���المی، ب���ا ذائق���ه ی زیبایی واحدی، نس���بت  آی���ا "علم الج  87
تکنیك و متوا را ارزش گذاری می کند؟

یت میان فیلسوف "هنرمند" و فیلسوف "بی هنر" در مقوله ی  چه تفاو  88
زیبایی شنایس است؟

کنش و منش  گسست�یف بوده و  نس���بت میان "زیبایی" و "اخالق"، نا  88
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گویا بر این پیوستگی است. اولیاء خدا، شاهدی 

ین شرایط  کلمات را در برانی تر رکس���تر 
ُ
چرا عیل� و فاطمه�، ا  89

ین شکل، به رقص وامی داشتند؟! برانگیزتر ر
ّ

ین و تفک به زیباتر

ن���ه "هنر" و ن���ه "هنرمند"، منی توانند بی غایت باش���ند اما غایات، به   90
"متعایل" و "متدانی"، به پاك و پلید، تقس�می می شوند.

���ی برای غای���ات مادی و غی���ر اخال�یق  از ت���ز "هن���ر برای هن���ر"، توج�می  91
که  کردند ح���ال آن  هنرمن���د عافیت طلب س���اختند و حدی���ث نفس 
آن چه نه حق و نه باطل باش���د و از رنگ خدا و رنگ ش���یطان؛ از هر 

دو عاری باشد، وجود خارجی ندارد.

انکار دو قط�ج "عدل- ظلم" یا "حق- باطل"، برای توجیه بی دردی   91
�یف در نب���رد جاری در تاریخ  و خودفرویسیش روش���نفکرانه اس���ت. بی طر
بش���ر و بی احسایس به "حقیقت" و "عدالت"، عین تعّهد به "بطالت 

و ضاللت" است.

کی و  کرن "ب���ی  دردی هنرمن���د" و مو م���رز "پا ت���الش ب���رای تئوریزه   92
ارت  ک���ه بازار تج کی"، مکتب س���فاریسیش برده داران مدرن اس���ت  ناپا

ید و فروش "هنرمندان" را رونق می دهد. "هنر" و خر

که منش���اء آن،  "هنرمن���د متعهد" و "هنر غیر متعهد" تناق�یف اس���ت   93
تفکیك "هنر" از "هدف" و خن�یش س���ازی "زیبایی" است و "حقیقت" 

را نه "هدف" و نه خود به  خود، "زیبا" می داند.

بیت ش���ده، "آری"  آی���ا "حق" زیباس���ت و "باطل"، زش���ت؟ نف���س تر  94
می گوید و روح آشفته "نه".

���ال"و "میثاق  هن���ر پوزیتیویس����یق و جس���م گرا، چ���ه تصوی���ری از "�ج  94
" و "عهد االهی" و چه تفسیری از "حقیقت عامل" دارد؟ و چه  اخال�یق
ی����یف از "عقیده" و اندیش���ه؟ و از انس���جام و حّقانی���ت؟ و از تعهد  تعر

عقیدیت؟!

یق "دل" و "خرد" او، عقیدیت می شود پس هنر هتی  هنر هنرمند از طر  95
 مال است.

ً
از "عقیده"، وقوعا

"امی���ان"، جهت گی���ری وج���ودی اس���ت. ن���ه امیان ب���دون عقی���ده و نه   96
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جهت گیری ب���دون بینش، امکان ن���دارد. جهت گیری وجودی بدون 
که بدون عش���ق و  "بای���د و نبای���د" منی ش���ود. پ���س چه گون���ه هنرمند، 
امیان، هنرمند نیست، می تواند بدون "باید و نباید" و بدون "اصول"، 

کند؟ هنرورزی 

چه گونه نظام "معرفت ش���نایس"، چه گونه نظام ارزیسیش می زاید؟ و از   97
چه گونه فلسفه ای، چه گونه هنری بر می خیزد؟!

بی و  هیچ هنر و سینما و رسانه ای در تاریخ جدید به اندازه ی نوع غر  97
یکایی آن، ایدئولوژیك و "سیاه و سفید" نبوده است. به ویژه آمر

که بدون دغدغه ی "حّقانیت"، س���فارش می پذیرد، مهان  هنرمندی   98
���ای ایدئولوژی" س���خن می گوید، در اس���تخدام  ک���ه از "هن���ر م�یف َدم 
ین ایدئول���وژی م���اّدی، یع�یف "اصالت س���ود ش���خ�" قرار  خش���ن تر

گرفته است.

ش���عار روش���نفکرمنایانه ی فراایدئول���وژی، رجزخوان���ی معکوس برای   99
توجیه فرار از مس���ئولیت های ش���رافتمندانه و توجیه ایدئولوژی های 

پست است.

���د" می ش���ود نه "تولید"، اما نس���ب�یق اس���ت میان 
ّ
"خالقّی���ت"، "متول  100

دستگاه معرفت شناخ�یق با حدود تکنیك ها و میان نوع ابزارگرایی ها 
که می تواند مسلمانانه باشد یا نباشد. با فلسفه ی اخال�یق 

"مذه���ب"، یقین اس���ت ن���ه جزمّیت. ثابت���ات آن، مدار هن���رورزی بر   100
حول "حقیقت" و "فضیلت" اس���ت و متغّیرات آن، س���رعت حرکت و 

خالقّیت.

، س���ازگار اس���ت اما  گوهر هنر دی�یف قب���ض و بس���ط تکنیك، ب���ا ثبات   101
. مراقب "تغییر جهت" به جای "تغییر تکنیك" باش�می


