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درآﻣﺪی ﺑﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺲ از ﺳﻪ دﻫﻪ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارهٔ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان در اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ «ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ».ﭘﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﺘﺮادف ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻨﻬﺎی ﻓﺤﺸﺎ ،ﯾﮏ ﮔﺰارهٔ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻨﺮ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ آوﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﮕﺎرهﻫﺎ ،ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪٔ آن
ﺗﻼشﻫﺎ ،در واﻗﻊ دروازهٔ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﮔﺎﻫﺎن ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهای را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ؛
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ دورهٔ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و درد زاﯾﻤﺎن ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ از ﺣﻮزهٔ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪٔ اﺟﺮا و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
از ﻓﺎز ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻓﺎز ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻣﺤﺘﺎج ﯾﮏ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺖ .دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺬاردﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ،در ﯾﮏ
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ.
************************
? ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﯾﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ و ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯽروﯾﻢ ﺳﺮاغ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ! اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﯿﻢ.
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ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ را دارﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ زود ﺑﺮود ،و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﻮام ،ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ ﻓﻄﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﯾﺮان ،ﻫﻢﭼﻮن ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺮ ﺣﻮزهٔ دﯾﮕﺮی ،ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ،ﺟﺰﯾﯽ از ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ و
اﮔﺮ آن ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً آن ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﺎﺳﯽ دارد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰاء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد.
ﯾﮏ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻘﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل اﺣﺪاث ،ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮواﻧﯽ! ﭘﺲ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب در ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﻨﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
? ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ؟
اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد را دارد ،و آن ﺑﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﭼﺎره،
ﻫﻢﭼﻮن ﺧﻂﻣﺸﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ و … اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻨﺎی آن ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎران ،ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﮐﻠﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ.
? از ﻣﯿﺎن وﺿﻊ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ،ﻣﺎ ﻓﺮض را ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ،و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن ﻧﺎﻗﺺ و از ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺐ! در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺿﺮوری دارد .ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز آن ،ﺗﺒﯿﯿﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﺎ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﻗﺪام دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روش اﺳﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎدر
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ آﮔﺎه و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ،ﮐﺎر ﺳﺎده و ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ.
? اﯾﻦﮐﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﯽ؟
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺜﻼً ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﯾﺎ ﺑﺎﻟﯿﻮود ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،در دﮐﺘﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻊ ﻗﺮآﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﺎ ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﻧﺴﺒﺖﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪرن ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ادب دﯾﻨﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﻪﻫﺎ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪٔ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و آن،
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دوﻟﺘﯽ آن اﺳﺖ ،و ﻧﻪ در ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮی .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎدام ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺧﻮد
را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﮐﻦ ،وﻧﯿﺰ ،اﺳﮑﺎر و … ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ ،ﭼﻮن ﻧﮕﺮش اﺻﺤﺎب آن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻋﺎﻟﻢ و اﻧﺴﺎن ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻧﮕﺮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺻﻄﮑﺎک و ﺗﻘﺎﺑﻞ را ﭘﺪﯾﺪ آورده و ﻻﺟﺮم ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف ،دﺳﺘﻪای را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ،و اﻧﺪﮐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ
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ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،زﻣﯿﻨﻪٔ «ﻓﺸﻞ» ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﺮوز ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ و
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﮐﻨﻮن ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻋﻠﻢ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ،
ﻗﻀﺎء ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،و … ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﮐﻪٔ اﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﻧﮕﺮهﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺤﺘﻤﻞ را در
ﭘﯿﺶ رو دارد :ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﮕﺎرهٔ ﺑﻮﻣﯽ )ﻣﻠﯽ -دﯾﻨﯽ( در ادارهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺼﺮاف از ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ذوب در روﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﺪاول
ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺣﯿﺮت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن راه ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ و دوم.
? ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮕﺎرهﻫﺎی راﯾﺞ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﯾﮏ رویﮐﺮد اﺳﺖ و آن رویﮐﺮد دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ .در واﻗﻊ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان
ﭼﯿﺴﺖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آنﭼﻪ اﺟﺰاء و ﻋﻨﺎﺻﺮی دارد؟
دﮐﺘﺮﯾﻦ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد و اﺳﺎﺳﺎً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد ،دﮐﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪٔ درﺧﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ اره آن
ﺷﺎﺧﻪ را از ﺑﯿﺦ ﺑﺮﯾﺪﯾﺪ ،ﻗﺎﻋﺪهٔ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﻪٔ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ،ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰاره ،ﻫﯿﭻ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺸﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ،ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ :ﭼﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ.
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﺪون ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪهٔ ﭼﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ
اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﺮا ﻫﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎ داﺷﺖ؟
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶِ ﺟﺰء ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎ.
در واﻗﻊ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺶ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎ داﺷﺘﯿﺪ ،در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﮏ ﺟﺰء از اﺟﺰاء ﺳﻪﮔﺎﻧﻪٔ
ﺣﻮزهٔ «ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ» ﺳﯿﻨﻤﺎ در دﮐﺘﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ.
? ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
اﺑﺘﺪا ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺎن اﺟﺰا در ﯾﮏ ﮐﻞ ،ﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰاء آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎن آن اﺟﺰاء ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮوز داد ،ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آن ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده :اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ،دارای اﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ .آن اﺟﺰاء ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺗﻮر و ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه و دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و ﭼﺮخﻫﺎ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺎل
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اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ داد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻓﺎﻗﺪ
ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﺰء آن ﻣﺜﻼً ﺑﺎﻃﺮی آن ﺧﺮاب ﺑﺎﺷﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در واﻗﻊ ﺿﻌﻒ ﯾﮏ ﺟﺰء
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﺰ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
? اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
در ﺳﻮﭘﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺳﻪ ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد :ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮ ،ﮐﻪ در آن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .دوم
ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﮐﻪ در آن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ .و ﺳﻮم ،ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ در آن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ آنﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
? ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
در اﺑﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺳﻪ داﻣﻨﻪٔ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ وﺟﻮد دارد :داﻣﻨﻪٔ ﺳﺎدهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ و داﻣﻨﻪٔ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
ﻫﻔﺖ ﺣﻮزه را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻟﻒ -داﻣﻨﻪٔ ﺳﺎدهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ:
 1ﺣﻮزهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ.اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎ ،داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 2ﺣﻮزهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ.اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﯿﺰﻧﺲ و ﺗﺠﺎرت ﺳﯿﻨﻤﺎ ،و ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.
 3ﺣﻮزهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎ.اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ،ﭘﯿﺎم ﻣﺴﺘﺘﺮ در اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را از ﭼﻬﺎر روش ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮدهای ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ،و ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ DVDﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺧﻮد ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪ-ﻫﺎﺳﺖ،
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪل ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﺤﺎﺟﻪٔ رودررو ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،رﺳﺎﻧﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
اﺧﯿﺮاً از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دارد.
ب -داﻣﻨﻪٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ:
 4ﺣﻮزهٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮ -ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ.در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺷﮑﻞ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﻨﻤﺎ
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ﺷﺪه ،و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﻌﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی آن ﻣﯽﮔﺮدد.
 5ﺣﻮزهٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌﺖ -رﺳﺎﻧﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎ.در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻘﻮم اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪای ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ،و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﻌﺪ رﺳﺎﻧﻪای ﺳﯿﻨﻤﺎ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺖ.
 6ﺣﻮزهٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪ -ﻫﻨﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ.در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪای ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻘﻮم اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی آن ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ،اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑُﻌﺪ رﺳﺎﻧﻪای آن
ﻣﯽﺷﻮد.
ج -داﻣﻨﻪٔ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ:
 7ﺣﻮزهٔ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮی -ﺻﻨﻌﺘﯽ -و رﺳﺎﻧﻪای ﺳﯿﺴﺘﻢ.در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ،و رﺳﺎﻧﻪای در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻮزهٔ
ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﺨﺶ ﺟﻮﻫﺮی و ذاﺗﯽ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
? ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ داﻣﻨﻪٔ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻫﺮ ﺣﻮزه را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد؟
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً! ﻓﺮﺿﺎً داﻣﻨﻪٔ ﺳﺎدهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهٔ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ .داﻣﻨﻪٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهٔ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،و داﻣﻨﻪٔ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهٔ ﺑﺨﺶ ﻣﻠّﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ.
? در ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،آﯾﺎ اﯾﻦ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻃﺮحرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﻧﻪ! در ﻃﺮحرﯾﺰی ،ﻫﻔﺖ ﺣﻮزهی ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ،ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺳﻪ ﮔﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﺣﻮزه،
ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ ﺣﻮزه ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آن ﺣﻮزه ،ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب آن.
در واﻗﻊ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ Master Planﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،دارای ﻫﻔﺖ ﻧﻘﺸﻪی راه  Road Mapدر ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻔﺖ ﭘﺮوژهی ﻣﺠﺰاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻬﺎد
دوﻟﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﭘﺮوژه را ﻃﺮحرﯾﺰی و ﺑﺮ اﺟﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪی آنﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ.
? ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽرﺳﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺟﻮﻫﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻫﻤﺎن دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
 1در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ ،روﻧﺪ از ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﮕﺎره و ﮔﺰارهی وﺣﯿﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .وﺣﯽ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻟﻬﯽ. 2وﺣﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪی ﻏﺮﯾﺰهی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و در ﺣﻮزهی ﻏﺮﯾﺰه ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﻀﺐ و ﺷﻬﻮت ،ادا ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻓﻄﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
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در ﻣﻮرد وﺣﯽ اﻟﻬﯽ در اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﺣﮑﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﻄﺮت ﺑﯿﺮون ،و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﻗﺮآن درون اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ،
ﻧﻬﺎد اﺳﺎﺳﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،و ﮐﺘﻤﺎن آن ،ﮐﺘﻤﺎن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﺒﻮدﯾﺖ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
 3ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻏﺮﯾﺰی «وﺣﯽ» ،ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺒﯿﯿﻦ «ذﻫﻨﯽ» آن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻔﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻧﮕﺎرهی وﺣﯿﺎﻧﯽ ﻏﺮﯾﺰی ﺷﺪه را ﺑﻪذﻫﻨﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻄﺮی وﺣﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻘﻼﻧﯽ آن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .ﻗﺮآنِ درون اﻧﺴﺎن ،ﻓﻄﺮت اﺳﺖ .ﺣﺠﺖ
و رﺳﻮل درون اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ذﻫﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
«ﻗﻠﺐ» اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﻤﻞ و ﻣﺤﻞ «اﻟﻬﺎم» و ﺣﻀﻮر «ﻋﻘﻞ» اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ )ﻧﻪ ﺑﺎ ذﻫﻦ ﯾﺎ آنﭼﻪ در ﺑُﻌﺪ ﻣﺎدی ﻣﻐﺰ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد (،ﻣﻤﯿﺰ ذﻫﻨﯿﺖ از ﻗﻠﺒﯿﺖ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،وﺣﯽ ﺟﻨﺒﻪ و ﺷﺄﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 4در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ« ،ذﻫﻨﯿﺖ» ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ «ﺣﺲ» ﻣﯽﺷﻮد؛ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺰی ﻣﺘﺎﺛﺮ از ذﻫﻨﯿﺖ .در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ ازﯾﮏﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺪم ذﻫﻦ ﯾﺎ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ-
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ذﻫﻨﯿﺖ؟! ﻓﺮﺿﺎً در ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،آﯾﺎ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وا ﻣﯽدارﻧﺪ ﯾﺎ اﺑﺘﺪا ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ او؟!
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در آن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﯿﺰش ،ﻏﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻓﻄﺮی دارد ،ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺰی ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻓﻄﺮی ﻣﯽﺷﻮد .و ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎس ،ذﻫﻨﯿﺖﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺰی ﮐﻪ ذﻫﻨﯿﺖ-ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﺎﺷﺪ« ،ﻫﯿﺠﺎنزا» اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻓﻄﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد« ،ﻫﯿﺠﺎنزدا»ﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻘﻞ و ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت
ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺲ ،ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺮ و ﭘﻮﺋﺴﯿﺲ ﯾﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ.
 5در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺣﯽ ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺲ ،ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﺘﻘﺎل «اﺣﺴﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ»ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺴﺎس ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ﭼﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺰارهﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ذﻫﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻓﻄﺮی و ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋهای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر را «رﺳﺎﻧﻪ» ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
? ﻣﺎ دو ﺑﺨﺶ از دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،و دﯾﮕﺮی ﺑﺨﺶ ﺟﻮﻫﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ
ﻫﻨﺮ .ﺣﻮزهی ﺳﻮم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠّﯽ ،و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠّﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺳﻠﺒﯽ و
ﭼﻪ اﯾﺠﺎﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
? ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﭼﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﻬﺎدی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻗﺪرت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ؟
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ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﻋﺼﺮ ﻗﺪرت ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﻨﺞوﺟﻬﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﻈﺎﻣﯽ،
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺠﺰ و ﻻﺑﻪی اﺻﺤﺎب اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﯾﺎ ﯾﺄس و ﺣﯿﺮت و اﺳﺘﯿﺼﺎل اﺻﺤﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ،
ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﻨﺞوﺟﻬﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﻃﯿﻒﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺪرت از ﺣﯿﺚ «ﺻﻼﺑﺖ» آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺻﻼﺑﺖ ﻗﺪرت ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن در
ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،داﻧﺶ ﻗﺪرت در ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾﻢﺷﯿﻔﺖ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻗﺪرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﺪرت ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻗﺒﻼً اﯾﻦ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺻﻼﺑﺖ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺗﻮان
ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را داﺷﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺻﻼﺑﺖ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺳﺨﺖ ،ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﯿﻤﻪﺳﺨﺖ ،و ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﺮم .در واﻗﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻗﺪرت از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم ،ﻧﯿﻤﻪﺳﺨﺖ و ﺳﺨﺖ.
? ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺑﺖ در ﮐﺪام ﻃﯿﻒ اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎً در ﺣﻮزهی ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﻪ .ﺳﯿﻨﻤﺎ از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺑﺖ ﻗﺪرت ،در دﺳﺘﻪی ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ و ﻣﺘﺼﻠﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ﻧﺮم
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺻﻼﺑﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر رﻗﯿﻖ و ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارد.
? دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﻟﯿﻮود در ﺣﻮزهی ﻗﺪرت ﻧﺮم دﺳﺘﻪ-ﺑﻨﺪی
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻤﯿﺰهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ،در ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪرت ﻧﺮم اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻤﯿﺰه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم «ارﺷﺎد» ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ
ﻣﻈﻠﻮم ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪرت در ﺗﻠﻘﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی )ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺮم ،ﻧﯿﻤﻪﺳﺨﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ( در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺳﻮی
اﻋﻤﺎلﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻗﺎدر و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ او اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ او اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ در واﻗﻊ ﻣﻘﻬﻮر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺧﻮد را در ﺳﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در ﺷﮑﻞ اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ ،او ﺑﻪ «اﺟﺒﺎر» ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در ﺷﮑﻞ اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت
ﻧﯿﻤﻪﺳﺨﺖ ،او ﺑﻪ «اﮐﺮاه» ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ در ﺷﮑﻞ اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﺮم ،ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ،ﺑﻪ «اﺧﺘﯿﺎر»
ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻣﯿﺎن دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﺮم در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺮم در
ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻗﺪرت ﻧﺮم ،ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اﮐﺮاه ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ-
ﺷﻮد .دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی ﻣﻠﯽ ﺑﺮ
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دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﺮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺎﻟﯿﻮود ،ارادهی ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
در ﺗﺤﻤﯿﻞ ارزشﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و اﻧﺪﯾﻮﯾﺪوآﻟﯿﺴﻢ و )… ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﺮم ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
اﺧﺘﯿﺎر آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
? ﭘﺲ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺘﯿﺎری ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺪرت ﻧﺮم در ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ در آﯾﻪاﻟﮑﺮﺳﯽ در ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .در آﯾﻪاﻟﮑﺮﺳﯽ ،ﭘﺲ از ﻧﻔﯽ اﮐﺮاه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ «اﺧﺘﯿﺎر»
ﺻﺤﻪ ﮔﺬارده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﺣﻮزهی اﺧﺘﯿﺎر در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد« :رﺷﺪ» و «ﻏﯽ» ،ارﺷﺎد و اﻏﻮا.
«اﻏﻮا» اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارادهی ﮐﺴﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در اﯾﻨﺠﺎ «اﻏﻮاﮔﺮ»اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر را اﻏﻮا ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر آنﭼﻪ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻏﻮاﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .در واﻗﻊ ﻓﺮد اﻏﻮاﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﯾﮕﺮی را اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮآﻧﯽ «رﺷﺪ» و ارﺷﺎد ،ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ «ارﺷﺎدﮔﺮ»اﺳﺖ ﻧﻪ اﻏﻮاﮔﺮ .او ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮد را «ارﺷﺎد» ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
او ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ،آن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺧﻮد را در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ارﺷﺎدﮔﺮ در اﯾﻦﺟﺎ
«ﻣُﺮﺷﺪ» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮد را ارﺷﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر «رﺷﯿﺪ» ﺷﺪ وﻇﯿﻔﻪی ارﺷﺎدﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن «رﺷﯿﺪ» ﮐﻪ «رﺷﺪ» ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ارﺷﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد آن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺧﯿﺮ و
ﺻﻼح ﺧﻮد را در ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻏﻮاﮔﺮ« ،ﻣُﻐﻮی» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮرِ ﺧﻮد را اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ او اﻏﻮا ﺷﺪ ،ﮐﺎر اﻏﻮاﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ-ﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎزه اﺑﺘﺪای راه ﺳﻠﻄﻪی اﻏﻮاﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮد اﻏﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن ،اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺳﺎﺳﯽ ،اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﺮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﺮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺸﻨﻮد ،و ارادهی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد.
اﻣﺎ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن «اﻏﻮا» و «ارﺷﺎد» در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام آﺛﺎر ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ
اﻏﻮاﮔﺮ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ارﺷﺎدﮔﺮ دارﻧﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و ﺗﻤﯿﯿﺰ آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮﺿﺎً ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻫﻨﺮی ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯽ و اﻏﻮای او.
? از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﻦﻣﺪار و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ .زﯾﺴﺖ و ﺣﯿﺎت ﻗﺮآﻧﯽ در ﻧﻔﯽ «ﻏﯽ» و ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ «رﺷﺪ» اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻼﻣﺖ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﻌﯿﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ« ،رﺷﺪ»ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و «رﺷﯿﺪ»ﺷﺪن آﻧﺎن اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ رﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻨﺎر واژهی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ .رﺷﺪ و رﺷﺎدت ،ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد در ﺳﻼﻣﺖ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ و … واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ،ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺣﻖ ﺳﻌﺎدت ،ﺣﻖ ﮐﺮاﻣﺖ و … از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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ﺻﻮرت ﻓﻄﺮی ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ آن واﻗﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ آن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﻖ
«رﺷﺎدت» اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻖ «رﺷﺎدت» ﺧﻮد واﻗﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻼن ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،آن وﻇﯿﻔﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ «رﺷﺪ» ﻣﺮدم و رﺷﯿﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ و
رﺷﺎدت ﺷﻬﺮوﻧﺪان .ﻏﺎﯾﺖ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ،ﯾﺎ «اﻏﻮا» اﺳﺖ و ﯾﺎ «ارﺷﺎد ».ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺤﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻏﻮا و ارﺷﺎد اﺳﺖ .دﮐﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ «ارﺷﺎد» اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ «اﻏﻮا ».ﺑﻪ ﺗﺒﻊ،
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮﯾﻦ ارﺷﺎدﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ دﮐﺘﺮﯾﻨﯽ اﻏﻮاﭘﺎﯾﻪ .آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺘﯽ،
ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺻﻠﯽ «رﺷﯿﺪ»ﺳﺎزی ﻣﺮدم و «رﺷﺪ» ﺟﺎﻣﻌﻪ و «رﺷﺎدت» ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻏﻮای ﻣﺮدم و ﻏﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻏﻮاﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺧﻮد ،در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮی «رﺷﺪ» و دوری از «ﻏﯽ» را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از روﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎری ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﯽ و
اﻏﻮا را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻫﻞ ﻏﻮاﯾﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و ﺑﺎور ﻣﺮدم را
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در آﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﺷﻮاری راه و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻫﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺻﺤﺎب
ﻫﻨﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﻨﺮی اﯾﺮان اﻣﺮوز ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦﻫﺎ ﯾﺎ
ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در اﺻﺮار ﺑﺮ ارﺷﺎد و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺷﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﺮدم و
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻏﻮای آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻏﻮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ،و در ﺣﻮزهی اﯾﺠﺎﺑﯽ در وادارﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮ ارﺷﺎد و رﺷﺎدت
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ دوش اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
? ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻏﻮا و ارﺷﺎد در آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻓﺮﺿﺎً در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﯾﺎ در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽﺷﻮد؟
دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻏﻮاﮔﺮی در دورهی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﻣﻔﻬﻮم  Entertainmentﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻏﻠﻂ «ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ» ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ ﺗﺎ
اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ ،از ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﺎ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﺘﺮادف ﻏﻔﻠﺖ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﺳﺮ ﻣﺎدرش واﺷﺪه و او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
? آﯾﺎ ﻫﻤﻪی ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻏﻔﻠﺖزاﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖزداﯾﯽ؟!
آن دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ Entertainmentاﺳﺖ ،در ﺣﻮزهی
اﻏﻮاﮔﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در دورهی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ  Lifestyleﺑﺮای ﻏﺮب ﺣﮑﻢ و
ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻦ را دارد.
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اﻣﺎ در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی اﻏﻮاﮔﺮی ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا در آن  Entertainmentﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدی ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﯿﺎن
ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﻬﺠﺖ ﻏﻔﻠﺖزداﯾﯽ اﻧﺴﺎن رﺷﯿﺪ ،ﺷﺎدی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻏﻔﻠﺖزای اﻧﺴﺎن اﻏﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻬﺠﺖ و ﺟﻮاﻧﺐ آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻮزهی ﻧﺸﺎط ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻏﻔﻠﺖزا ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﻏﻔﻠﺖزدا را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻓﺮح ،ﺣﺰن و اﻧﺪوه اﺳﺖ .ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻏﻔﻠﺖزا ﯾﺎ  Entertainmentﻋﻤﻮﻣﺎً در اداﻣﻪی
ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ،ﺑﻪ ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻏﻔﻠﺖزدا ،در اداﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺰن ﻣﻨﺘﺞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺠﺖ را در ﭘﯽ
دارد .ﭘﺲ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن اﻏﻮا و ارﺷﺎد در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯿﺎن  Entertainmentو اﻋﺘﻼﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و
 Entertainmentﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ،ﮔﺰارهای ﻏﻔﻠﺖزا اﺳﺖ ﮐﻪ روﺑﺮوی اﻋﺘﻼﺳﺖ.
در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ از ﺣﯿﺚ اﻏﻮاﮔﺮی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﺘﻤﺎم ورزد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪی ﺧﺒﺮی «راﺷﺎﺗﻮدی» ﺑﯿﺶ از  25ﻣﯿﻠﯿﻮن وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻮرن در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  22ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﺎﻟﯿﻮود اﺳﺖ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Entertainmentﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﺠﯿﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﺣﯿﺚ ارﺷﺎدﮔﺮی و رﺷﯿﺪﺳﺎزی ﻣﺮدم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻼ و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﭙﺮدازد .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺪرت ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﻏﻮا و
ارﺷﺎد اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮی دودم در ﮐﻒ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺣﮑﯿﻢ وارﺳﺘﻪ ،ﯾﺎ زﻧﮕﯽ ﻣﺴﺖ؟
? در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﮐﺘﺮﯾﻦ ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ«ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ» ،ﺑﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزهی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﯿﺎر و آﻟﯿﺎژ ﻓﻨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ .ﺑُﻌﺪ ﺗﮑﯿﻨﮑﺎل ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ از دو ﺣﻮزهی اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻮر و ﺻﺪا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻟﯿﺎژ ﻓﻨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﯾﻦ دو ﺣﻮزه اﺳﺖ .ﻧﻮر در ﺑﺨﺶ ﺑﺼﺮی و ﺻﺪا در ﺑﺨﺶ ﺳﻤﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺒﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﻪی ﺣﺮفﻫﺎ و ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻤﻌﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﻣﻌﺮض ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻤﻌﯽ ﻫﻤﻪی
ﭘﯿﺎمﻫﺎی آن ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را درﯾﺎﺑﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﻪی ﺣﺮفﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﻮا در ﻣﻌﺮض ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ،ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺎمﻫﺎی
آن ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را درﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻮن ﺻﺪای آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ،ﯾﮏ اﺛﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن واﺟﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺨﺶ ﺻﺪدرﺻﺪی ﻧﻮر ،ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﺪدرﺻﺪی ﺻﺪا ،در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ،ﻏﻠﻈﺖ و آﻟﯿﺎژ ﻓﻨﯽ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
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? ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،از ﺣﯿﺚ آﻟﯿﺎژ ﻓﻨﯽ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد؟
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘُﺮ دﯾﺎﻟﻮگ و ﭘُﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺮف-ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ روز
ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪهی آن ﺑﯿﺶ از رﺑﻊ ﻗﺮن در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽدﯾﺪم .از  100دﻗﯿﻘﻪی ﻣﺪت اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺣﺪود  93دﻗﯿﻘﻪی آن را دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ آن را از رادﯾﻮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدادﯾﺪ .ﻋﯿﺎر و آﻟﯿﺎژ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
? ﻣﻘﻮﻟﻪی آﯾﻨﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮزهی ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .آﯾﻨﺪهﻧﮕﺎری ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؟
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و آﯾﻨﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪی  1360ﮐﺎرﮔﺮدانﻣﺤﻮر ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ،در دﻫﻪی  ،1370ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهﻣﺤﻮر ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻫﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎ دارد ،دﻫﻪی ،1380
دﻫﻪی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻣﺤﻮر اﺳﺖ ،دﻫﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن دو ﺑﺎزیﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن ،ﭘﺎی
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از
اﻧﺤﻄﺎط و روﻧﺪ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ رویﮐﺮد ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻣﺤﻮر در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان دارد.
دﻫﻪی  1390ﺑﺎﯾﺪ دﻫﻪی ﺳﻨﺎرﯾﺴﺖﻣﺤﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،دﻫﻪای ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزیﮔﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮدان و ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهی ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزیﮔﺮ ﺧﻮب ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﺘﺒﺤﺮ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهی ﻻﯾﻖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪی ﻗﻮی و ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .ﻓﻘﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻣﺤﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻏﻠﻈﺖ-ﯾﺎﺑﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪی ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮواﻧﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﺎرﮔﺮدانﻣﺤﻮر ،ﺗﻬﯿﻪ-
ﮐﻨﻨﺪهﻣﺤﻮر ﯾﺎ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻣﺤﻮر ،ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺑﯽرﯾﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺟﺮم اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺣﺠﯿﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺮرﺳﯽ دهﻫﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻄﺮح ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در رویﮐﺮد ﺳﻨﺎرﯾﺴﺖﻣﺤﻮر ،ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش ﺳﻨﺎرﯾﻮی
ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻏﻨﯽ ،ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن و ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﭘﺪﯾﺪ
ﻧﻤﯽآورد .ﻟﺬا دﻫﻪی آﯾﻨﺪهی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﻫﻪی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻣﺤﻮری و دﻫﻪی ﺳﻨﺎرﯾﺴﺖﻫﺎﯾﺴﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺑﺎزیﮔﺮﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﺳﻮﭘﺮاﺳﺘﺎرﻫﺎی آن را ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن و ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪهی ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ
آﯾﻨﺪهی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
? ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد؟
ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﯿﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎی آﯾﻨﺪه دوام و ﺑﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی
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اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﻃﺮاز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻧﮕﺎره در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ،در
ﺣﺎل ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﻦ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯿﺪوارم.
ﻣﺤﺴﻦ درﯾﺎ ﻟﻌﻞ
ﻣﺠﻠﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ رﺳﺎﻧﻪ – ﺷﻤﺎره  428ﻣﻬﺮﻣﺎه 1389

درآﻣﺪی ﺑﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺲ از ﺳﻪ دﻫﻪ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارهٔ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان در اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ «ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ».ﭘﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﺘﺮادف ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻨﻬﺎی ﻓﺤﺸﺎ ،ﯾﮏ ﮔﺰارهٔ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻨﺮ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ آوﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﮕﺎرهﻫﺎ ،ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪٔ آن
ﺗﻼشﻫﺎ ،در واﻗﻊ دروازهٔ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﮔﺎﻫﺎن ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهای را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ؛
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ دورهٔ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و درد زاﯾﻤﺎن ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ از ﺣﻮزهٔ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪٔ اﺟﺮا و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
از ﻓﺎز ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻓﺎز ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻣﺤﺘﺎج ﯾﮏ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺖ .دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺬاردﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ،در ﯾﮏ
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ.
***
? ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﯾﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ و ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯽروﯾﻢ ﺳﺮاغ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ! اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ را دارﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ زود ﺑﺮود ،و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﻮام ،ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ
ﻓﻄﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﻫﻢﭼﻮن ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺮ ﺣﻮزهٔ دﯾﮕﺮی ،ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ،ﺟﺰﯾﯽ از ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ آن ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً آن ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﺎﺳﯽ دارد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰاء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد.
ﯾﮏ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﻘﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل اﺣﺪاث ،ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮواﻧﯽ! ﭘﺲ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب در ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﻨﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
? ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ؟
اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد را دارد ،و آن ﺑﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﭼﺎره،
ﻫﻢﭼﻮن ﺧﻂﻣﺸﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ و … اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻨﺎی آن ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎران ،ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﮐﻠﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ.
? از ﻣﯿﺎن وﺿﻊ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ،ﻣﺎ ﻓﺮض را ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ،و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن ﻧﺎﻗﺺ و از ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺐ! در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺿﺮوری دارد .ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز آن ،ﺗﺒﯿﯿﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﺎ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﻗﺪام دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روش اﺳﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎدر
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ آﮔﺎه و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ،ﮐﺎر ﺳﺎده و ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ.
? اﯾﻦﮐﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﯽ؟
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺜﻼً ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﯾﺎ ﺑﺎﻟﯿﻮود ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،در دﮐﺘﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻊ ﻗﺮآﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﺎ ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﻧﺴﺒﺖﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪرن ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ادب دﯾﻨﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﻪﻫﺎ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪٔ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و آن،
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دوﻟﺘﯽ آن اﺳﺖ ،و ﻧﻪ در ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮی .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎدام ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺧﻮد
را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﮐﻦ ،وﻧﯿﺰ ،اﺳﮑﺎر و … ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ ،ﭼﻮن ﻧﮕﺮش اﺻﺤﺎب آن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻋﺎﻟﻢ و اﻧﺴﺎن ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻧﮕﺮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺻﻄﮑﺎک و ﺗﻘﺎﺑﻞ را ﭘﺪﯾﺪ آورده و ﻻﺟﺮم ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف ،دﺳﺘﻪای را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ،و اﻧﺪﮐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،زﻣﯿﻨﻪٔ «ﻓﺸﻞ» ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﺮوز ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ و
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﮐﻨﻮن ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻋﻠﻢ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ،
ﻗﻀﺎء ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،و … ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﮐﻪٔ اﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﻧﮕﺮهﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺤﺘﻤﻞ را در
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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ﭘﯿﺶ رو دارد :ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﮕﺎرهٔ ﺑﻮﻣﯽ )ﻣﻠﯽ -دﯾﻨﯽ( در ادارهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺼﺮاف از ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ذوب در روﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﺪاول
ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺣﯿﺮت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن راه ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ و دوم.
? ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮕﺎرهﻫﺎی راﯾﺞ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﯾﮏ رویﮐﺮد اﺳﺖ و آن رویﮐﺮد دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ .در واﻗﻊ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان
ﭼﯿﺴﺖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آنﭼﻪ اﺟﺰاء و ﻋﻨﺎﺻﺮی دارد؟
دﮐﺘﺮﯾﻦ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد و اﺳﺎﺳﺎً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد ،دﮐﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪٔ درﺧﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ اره آن
ﺷﺎﺧﻪ را از ﺑﯿﺦ ﺑﺮﯾﺪﯾﺪ ،ﻗﺎﻋﺪهٔ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﻪٔ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ،ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰاره ،ﻫﯿﭻ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺸﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ،ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ :ﭼﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ.
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﺪون ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪهٔ ﭼﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ
اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﺮا ﻫﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎ داﺷﺖ؟
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶِ ﺟﺰء ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎ.
در واﻗﻊ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺶ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎ داﺷﺘﯿﺪ ،در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﮏ ﺟﺰء از اﺟﺰاء ﺳﻪﮔﺎﻧﻪٔ
ﺣﻮزهٔ «ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ» ﺳﯿﻨﻤﺎ در دﮐﺘﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ.
? ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
اﺑﺘﺪا ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺎن اﺟﺰا در ﯾﮏ ﮐﻞ ،ﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰاء آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎن آن اﺟﺰاء ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮوز داد ،ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آن ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده :اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ،دارای اﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ .آن اﺟﺰاء ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺗﻮر و ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه و دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و ﭼﺮخﻫﺎ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺎل
اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ داد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻓﺎﻗﺪ
ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﺰء آن ﻣﺜﻼً ﺑﺎﻃﺮی آن ﺧﺮاب ﺑﺎﺷﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در واﻗﻊ ﺿﻌﻒ ﯾﮏ ﺟﺰء
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﺰ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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? اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
در ﺳﻮﭘﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺳﻪ ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد :ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮ ،ﮐﻪ در آن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .دوم
ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﮐﻪ در آن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ .و ﺳﻮم ،ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ در آن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ آنﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
? ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
در اﺑﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺳﻪ داﻣﻨﻪٔ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ وﺟﻮد دارد :داﻣﻨﻪٔ ﺳﺎدهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ و داﻣﻨﻪٔ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
ﻫﻔﺖ ﺣﻮزه را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻟﻒ -داﻣﻨﻪٔ ﺳﺎدهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ:
 1ﺣﻮزهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ.اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎ ،داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 2ﺣﻮزهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ.اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﯿﺰﻧﺲ و ﺗﺠﺎرت ﺳﯿﻨﻤﺎ ،و ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.
 3ﺣﻮزهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎ.اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ،ﭘﯿﺎم ﻣﺴﺘﺘﺮ در اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را از ﭼﻬﺎر روش ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮدهای ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ،و ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ DVDﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺧﻮد ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪ-ﻫﺎﺳﺖ،
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪل ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﺤﺎﺟﻪٔ رودررو ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،رﺳﺎﻧﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
اﺧﯿﺮاً از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دارد.
ب -داﻣﻨﻪٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ:
 4ﺣﻮزهٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮ -ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ.در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺷﮑﻞ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﺷﺪه ،و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﻌﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی آن ﻣﯽﮔﺮدد.
 5ﺣﻮزهٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻨﻌﺖ -رﺳﺎﻧﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎ.در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻘﻮم اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪای ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ،و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﻌﺪ رﺳﺎﻧﻪای ﺳﯿﻨﻤﺎ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺖ.
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 6ﺣﻮزهٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪ -ﻫﻨﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ.در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪای ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻘﻮم اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی آن ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ،اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑُﻌﺪ رﺳﺎﻧﻪای آن
ﻣﯽﺷﻮد.
ج -داﻣﻨﻪٔ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ:
 7ﺣﻮزهٔ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺮی -ﺻﻨﻌﺘﯽ -و رﺳﺎﻧﻪای ﺳﯿﺴﺘﻢ.در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ،و رﺳﺎﻧﻪای در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻮزهٔ
ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﺨﺶ ﺟﻮﻫﺮی و ذاﺗﯽ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
? ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ داﻣﻨﻪٔ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻫﺮ ﺣﻮزه را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد؟
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً! ﻓﺮﺿﺎً داﻣﻨﻪٔ ﺳﺎدهٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهٔ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ .داﻣﻨﻪٔ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهٔ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،و داﻣﻨﻪٔ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهٔ ﺑﺨﺶ ﻣﻠّﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ.
? در ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،آﯾﺎ اﯾﻦ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻃﺮحرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﻧﻪ! در ﻃﺮحرﯾﺰی ،ﻫﻔﺖ ﺣﻮزهی ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ،ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺳﻪ ﮔﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﺣﻮزه،
ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ ﺣﻮزه ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آن ﺣﻮزه ،ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب آن.
در واﻗﻊ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ Master Planﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،دارای ﻫﻔﺖ ﻧﻘﺸﻪی راه  Road Mapدر ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻔﺖ ﭘﺮوژهی ﻣﺠﺰاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻬﺎد
دوﻟﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﭘﺮوژه را ﻃﺮحرﯾﺰی و ﺑﺮ اﺟﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪی آنﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ.
? ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽرﺳﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺟﻮﻫﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻫﻤﺎن دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
 1در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ ،روﻧﺪ از ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﮕﺎره و ﮔﺰارهی وﺣﯿﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .وﺣﯽ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻟﻬﯽ. 2وﺣﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪی ﻏﺮﯾﺰهی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و در ﺣﻮزهی ﻏﺮﯾﺰه ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﻀﺐ و ﺷﻬﻮت ،ادا ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻓﻄﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻮرد وﺣﯽ اﻟﻬﯽ در اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﺣﮑﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﻄﺮت ﺑﯿﺮون ،و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﻗﺮآن درون اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ،
ﻧﻬﺎد اﺳﺎﺳﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،و ﮐﺘﻤﺎن آن ،ﮐﺘﻤﺎن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﺒﻮدﯾﺖ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
 3ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻏﺮﯾﺰی «وﺣﯽ» ،ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺒﯿﯿﻦ «ذﻫﻨﯽ» آن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻔﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻧﮕﺎرهی وﺣﯿﺎﻧﯽ ﻏﺮﯾﺰی ﺷﺪه را ﺑﻪذﻫﻨﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻄﺮی وﺣﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻘﻼﻧﯽ آن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .ﻗﺮآنِ درون اﻧﺴﺎن ،ﻓﻄﺮت اﺳﺖ .ﺣﺠﺖ
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و رﺳﻮل درون اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ذﻫﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
«ﻗﻠﺐ» اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﻤﻞ و ﻣﺤﻞ «اﻟﻬﺎم» و ﺣﻀﻮر «ﻋﻘﻞ» اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ )ﻧﻪ ﺑﺎ ذﻫﻦ ﯾﺎ آنﭼﻪ در ﺑُﻌﺪ ﻣﺎدی ﻣﻐﺰ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد (،ﻣﻤﯿﺰ ذﻫﻨﯿﺖ از ﻗﻠﺒﯿﺖ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،وﺣﯽ ﺟﻨﺒﻪ و ﺷﺄﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 4در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ« ،ذﻫﻨﯿﺖ» ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ «ﺣﺲ» ﻣﯽﺷﻮد؛ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺰی ﻣﺘﺎﺛﺮ از ذﻫﻨﯿﺖ .در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ ازﯾﮏﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺪم ذﻫﻦ ﯾﺎ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ-
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ذﻫﻨﯿﺖ؟! ﻓﺮﺿﺎً در ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،آﯾﺎ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وا ﻣﯽدارﻧﺪ ﯾﺎ اﺑﺘﺪا ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ او؟!
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در آن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﯿﺰش ،ﻏﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻓﻄﺮی دارد ،ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺰی ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻓﻄﺮی ﻣﯽﺷﻮد .و ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎس ،ذﻫﻨﯿﺖﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺰی ﮐﻪ ذﻫﻨﯿﺖ-ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﺎﺷﺪ« ،ﻫﯿﺠﺎنزا» اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻓﻄﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد« ،ﻫﯿﺠﺎنزدا»ﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻘﻞ و ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت
ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺲ ،ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺮ و ﭘﻮﺋﺴﯿﺲ ﯾﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ.
 5در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺣﯽ ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺲ ،ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﺘﻘﺎل «اﺣﺴﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ»ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺴﺎس ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ﭼﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺰارهﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ذﻫﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻓﻄﺮی و ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزوﮐﺎر وﯾﮋهای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر را «رﺳﺎﻧﻪ» ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
? ﻣﺎ دو ﺑﺨﺶ از دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،و دﯾﮕﺮی ﺑﺨﺶ ﺟﻮﻫﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ
ﻫﻨﺮ .ﺣﻮزهی ﺳﻮم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠّﯽ ،و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠّﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺳﻠﺒﯽ و
ﭼﻪ اﯾﺠﺎﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
? ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﭼﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﻬﺎدی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻗﺪرت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ؟
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﻋﺼﺮ ﻗﺪرت ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﻨﺞوﺟﻬﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﻈﺎﻣﯽ،
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺠﺰ و ﻻﺑﻪی اﺻﺤﺎب اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﯾﺎ ﯾﺄس و ﺣﯿﺮت و اﺳﺘﯿﺼﺎل اﺻﺤﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ،
ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﻨﺞوﺟﻬﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﻃﯿﻒﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺪرت از ﺣﯿﺚ «ﺻﻼﺑﺖ» آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺻﻼﺑﺖ ﻗﺪرت ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن در
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ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،داﻧﺶ ﻗﺪرت در ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾﻢﺷﯿﻔﺖ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻗﺪرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﺪرت ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻗﺒﻼً اﯾﻦ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺻﻼﺑﺖ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺗﻮان
ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را داﺷﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺻﻼﺑﺖ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺳﺨﺖ ،ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﯿﻤﻪﺳﺨﺖ ،و ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﺮم .در واﻗﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻗﺪرت از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم ،ﻧﯿﻤﻪﺳﺨﺖ و ﺳﺨﺖ.
? ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺑﺖ در ﮐﺪام ﻃﯿﻒ اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎً در ﺣﻮزهی ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﻪ .ﺳﯿﻨﻤﺎ از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺑﺖ ﻗﺪرت ،در دﺳﺘﻪی ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ و ﻣﺘﺼﻠﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ﻧﺮم
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺻﻼﺑﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر رﻗﯿﻖ و ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارد.
? دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﻟﯿﻮود در ﺣﻮزهی ﻗﺪرت ﻧﺮم دﺳﺘﻪ-ﺑﻨﺪی
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻤﯿﺰهی دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ،در ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪرت ﻧﺮم اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻤﯿﺰه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم «ارﺷﺎد» ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ
ﻣﻈﻠﻮم ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪرت در ﺗﻠﻘﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی )ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺮم ،ﻧﯿﻤﻪﺳﺨﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ( در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺳﻮی
اﻋﻤﺎلﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻗﺎدر و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ او اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ او اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ در واﻗﻊ ﻣﻘﻬﻮر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺧﻮد را در ﺳﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در ﺷﮑﻞ اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ ،او ﺑﻪ «اﺟﺒﺎر» ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در ﺷﮑﻞ اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت
ﻧﯿﻤﻪﺳﺨﺖ ،او ﺑﻪ «اﮐﺮاه» ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ در ﺷﮑﻞ اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﺮم ،ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ،ﺑﻪ «اﺧﺘﯿﺎر»
ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻣﯿﺎن دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﺮم در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺮم در
ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻗﺪرت ﻧﺮم ،ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اﮐﺮاه ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ-
ﺷﻮد .دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی ﻣﻠﯽ ﺑﺮ
دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﺮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺎﻟﯿﻮود ،ارادهی ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
در ﺗﺤﻤﯿﻞ ارزشﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و اﻧﺪﯾﻮﯾﺪوآﻟﯿﺴﻢ و )… ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﺮم ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
اﺧﺘﯿﺎر آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
? ﭘﺲ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺘﯿﺎری ﺗﺤﻤﯿﻞ ارادهی دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺪرت ﻧﺮم در ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ در آﯾﻪاﻟﮑﺮﺳﯽ در ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .در آﯾﻪاﻟﮑﺮﺳﯽ ،ﭘﺲ از ﻧﻔﯽ اﮐﺮاه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ «اﺧﺘﯿﺎر»
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ﺻﺤﻪ ﮔﺬارده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﺣﻮزهی اﺧﺘﯿﺎر در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد« :رﺷﺪ» و «ﻏﯽ» ،ارﺷﺎد و اﻏﻮا.
«اﻏﻮا» اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارادهی ﮐﺴﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در اﯾﻨﺠﺎ «اﻏﻮاﮔﺮ»اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر را اﻏﻮا ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر آنﭼﻪ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻏﻮاﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .در واﻗﻊ ﻓﺮد اﻏﻮاﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﯾﮕﺮی را اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮآﻧﯽ «رﺷﺪ» و ارﺷﺎد ،ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ «ارﺷﺎدﮔﺮ»اﺳﺖ ﻧﻪ اﻏﻮاﮔﺮ .او ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮد را «ارﺷﺎد» ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
او ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ،آن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺧﻮد را در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ارﺷﺎدﮔﺮ در اﯾﻦﺟﺎ
«ﻣُﺮﺷﺪ» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮد را ارﺷﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮر «رﺷﯿﺪ» ﺷﺪ وﻇﯿﻔﻪی ارﺷﺎدﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن «رﺷﯿﺪ» ﮐﻪ «رﺷﺪ» ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ارﺷﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد آن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺧﯿﺮ و
ﺻﻼح ﺧﻮد را در ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﻓﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻏﻮاﮔﺮ« ،ﻣُﻐﻮی» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﻬﻮرِ ﺧﻮد را اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ او اﻏﻮا ﺷﺪ ،ﮐﺎر اﻏﻮاﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ-ﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎزه اﺑﺘﺪای راه ﺳﻠﻄﻪی اﻏﻮاﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮد اﻏﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن ،اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺳﺎﺳﯽ ،اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻧﺮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻧﺮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺸﻨﻮد ،و ارادهی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد.
اﻣﺎ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن «اﻏﻮا» و «ارﺷﺎد» در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام آﺛﺎر ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ
اﻏﻮاﮔﺮ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ارﺷﺎدﮔﺮ دارﻧﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و ﺗﻤﯿﯿﺰ آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮﺿﺎً ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻫﻨﺮی ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯽ و اﻏﻮای او.
? از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﻦﻣﺪار و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ .زﯾﺴﺖ و ﺣﯿﺎت ﻗﺮآﻧﯽ در ﻧﻔﯽ «ﻏﯽ» و ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ «رﺷﺪ» اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻼﻣﺖ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﻌﯿﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ« ،رﺷﺪ»ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و «رﺷﯿﺪ»ﺷﺪن آﻧﺎن اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪ رﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻨﺎر واژهی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ .رﺷﺪ و رﺷﺎدت ،ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد در ﺳﻼﻣﺖ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ و … واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ،ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺣﻖ ﺳﻌﺎدت ،ﺣﻖ ﮐﺮاﻣﺖ و … از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﻄﺮی ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ آن واﻗﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ آن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﻖ
«رﺷﺎدت» اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻖ «رﺷﺎدت» ﺧﻮد واﻗﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻼن ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،آن وﻇﯿﻔﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ «رﺷﺪ» ﻣﺮدم و رﺷﯿﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ و
رﺷﺎدت ﺷﻬﺮوﻧﺪان .ﻏﺎﯾﺖ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ،ﯾﺎ «اﻏﻮا» اﺳﺖ و ﯾﺎ «ارﺷﺎد ».ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺤﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻏﻮا و ارﺷﺎد اﺳﺖ .دﮐﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ «ارﺷﺎد» اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ «اﻏﻮا ».ﺑﻪ ﺗﺒﻊ،
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دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮﯾﻦ ارﺷﺎدﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ دﮐﺘﺮﯾﻨﯽ اﻏﻮاﭘﺎﯾﻪ .آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺘﯽ،
ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺻﻠﯽ «رﺷﯿﺪ»ﺳﺎزی ﻣﺮدم و «رﺷﺪ» ﺟﺎﻣﻌﻪ و «رﺷﺎدت» ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻏﻮای ﻣﺮدم و ﻏﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻏﻮاﯾﺖ ﻣﻠّﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺧﻮد ،در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮی «رﺷﺪ» و دوری از «ﻏﯽ» را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از روﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎری ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﯽ و
اﻏﻮا را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻫﻞ ﻏﻮاﯾﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و ﺑﺎور ﻣﺮدم را
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در آﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﺷﻮاری راه و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻫﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺻﺤﺎب
ﻫﻨﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﻨﺮی اﯾﺮان اﻣﺮوز ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦﻫﺎ ﯾﺎ
ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در اﺻﺮار ﺑﺮ ارﺷﺎد و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺷﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﺮدم و
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻏﻮای آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻏﻮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ،و در ﺣﻮزهی اﯾﺠﺎﺑﯽ در وادارﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮ ارﺷﺎد و رﺷﺎدت
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ دوش اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
? ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻏﻮا و ارﺷﺎد در آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻓﺮﺿﺎً در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﯾﺎ در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽﺷﻮد؟
دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻏﻮاﮔﺮی در دورهی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﻣﻔﻬﻮم  Entertainmentﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻏﻠﻂ «ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ» ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ ﺗﺎ
اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ ،از ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﺎ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﺘﺮادف ﻏﻔﻠﺖ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﺳﺮ ﻣﺎدرش واﺷﺪه و او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
? آﯾﺎ ﻫﻤﻪی ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻏﻔﻠﺖزاﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖزداﯾﯽ؟!
آن دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ Entertainmentاﺳﺖ ،در ﺣﻮزهی
اﻏﻮاﮔﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در دورهی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ  Lifestyleﺑﺮای ﻏﺮب ﺣﮑﻢ و
ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻦ را دارد.
اﻣﺎ در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی اﻏﻮاﮔﺮی ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا در آن  Entertainmentﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدی ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﯿﺎن
ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﻬﺠﺖ ﻏﻔﻠﺖزداﯾﯽ اﻧﺴﺎن رﺷﯿﺪ ،ﺷﺎدی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻏﻔﻠﺖزای اﻧﺴﺎن اﻏﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻬﺠﺖ و ﺟﻮاﻧﺐ آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻮزهی ﻧﺸﺎط ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻏﻔﻠﺖزا ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﻏﻔﻠﺖزدا را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻓﺮح ،ﺣﺰن و اﻧﺪوه اﺳﺖ .ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻏﻔﻠﺖزا ﯾﺎ  Entertainmentﻋﻤﻮﻣﺎً در اداﻣﻪی
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ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ،ﺑﻪ ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻏﻔﻠﺖزدا ،در اداﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺰن ﻣﻨﺘﺞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺠﺖ را در ﭘﯽ
دارد .ﭘﺲ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن اﻏﻮا و ارﺷﺎد در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯿﺎن  Entertainmentو اﻋﺘﻼﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و
 Entertainmentﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ،ﮔﺰارهای ﻏﻔﻠﺖزا اﺳﺖ ﮐﻪ روﺑﺮوی اﻋﺘﻼﺳﺖ.
در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ از ﺣﯿﺚ اﻏﻮاﮔﺮی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﺘﻤﺎم ورزد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪی ﺧﺒﺮی «راﺷﺎﺗﻮدی» ﺑﯿﺶ از  25ﻣﯿﻠﯿﻮن وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻮرن در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  22ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﺎﻟﯿﻮود اﺳﺖ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Entertainmentﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻧﺠﯿﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﺣﯿﺚ ارﺷﺎدﮔﺮی و رﺷﯿﺪﺳﺎزی ﻣﺮدم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻼ و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﭙﺮدازد .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺪرت ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﻏﻮا و
ارﺷﺎد اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮی دودم در ﮐﻒ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺣﮑﯿﻢ وارﺳﺘﻪ ،ﯾﺎ زﻧﮕﯽ ﻣﺴﺖ؟
? در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﮐﺘﺮﯾﻦ ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ«ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ» ،ﺑﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزهی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﯿﺎر و آﻟﯿﺎژ ﻓﻨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ .ﺑُﻌﺪ ﺗﮑﯿﻨﮑﺎل ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ از دو ﺣﻮزهی اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻮر و ﺻﺪا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻟﯿﺎژ ﻓﻨﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﯾﻦ دو ﺣﻮزه اﺳﺖ .ﻧﻮر در ﺑﺨﺶ ﺑﺼﺮی و ﺻﺪا در ﺑﺨﺶ ﺳﻤﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺒﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﻪی ﺣﺮفﻫﺎ و ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻤﻌﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﻣﻌﺮض ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻤﻌﯽ ﻫﻤﻪی
ﭘﯿﺎمﻫﺎی آن ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را درﯾﺎﺑﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﻪی ﺣﺮفﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﻮا در ﻣﻌﺮض ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ،ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺎمﻫﺎی
آن ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را درﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻮن ﺻﺪای آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ،ﯾﮏ اﺛﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن واﺟﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺨﺶ ﺻﺪدرﺻﺪی ﻧﻮر ،ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﺪدرﺻﺪی ﺻﺪا ،در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ،ﻏﻠﻈﺖ و آﻟﯿﺎژ ﻓﻨﯽ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
? ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،از ﺣﯿﺚ آﻟﯿﺎژ ﻓﻨﯽ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد؟
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘُﺮ دﯾﺎﻟﻮگ و ﭘُﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺮف-ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ روز
ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪهی آن ﺑﯿﺶ از رﺑﻊ ﻗﺮن در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽدﯾﺪم .از  100دﻗﯿﻘﻪی ﻣﺪت اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺣﺪود  93دﻗﯿﻘﻪی آن را دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
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ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ آن را از رادﯾﻮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدادﯾﺪ .ﻋﯿﺎر و آﻟﯿﺎژ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
? ﻣﻘﻮﻟﻪی آﯾﻨﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮزهی ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد .آﯾﻨﺪهﻧﮕﺎری ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان در دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؟
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و آﯾﻨﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪی  1360ﮐﺎرﮔﺮدانﻣﺤﻮر ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ،در دﻫﻪی  ،1370ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهﻣﺤﻮر ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻫﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎ دارد ،دﻫﻪی ،1380
دﻫﻪی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻣﺤﻮر اﺳﺖ ،دﻫﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن دو ﺑﺎزیﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن ،ﭘﺎی
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از
اﻧﺤﻄﺎط و روﻧﺪ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ رویﮐﺮد ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻣﺤﻮر در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان دارد.
دﻫﻪی  1390ﺑﺎﯾﺪ دﻫﻪی ﺳﻨﺎرﯾﺴﺖﻣﺤﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،دﻫﻪای ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزیﮔﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮدان و ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهی ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزیﮔﺮ ﺧﻮب ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﺘﺒﺤﺮ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهی ﻻﯾﻖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪی ﻗﻮی و ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .ﻓﻘﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻣﺤﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻏﻠﻈﺖ-ﯾﺎﺑﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪی ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮواﻧﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﺎرﮔﺮدانﻣﺤﻮر ،ﺗﻬﯿﻪ-
ﮐﻨﻨﺪهﻣﺤﻮر ﯾﺎ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻣﺤﻮر ،ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺑﯽرﯾﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺟﺮم اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺣﺠﯿﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺮرﺳﯽ دهﻫﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻄﺮح ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در رویﮐﺮد ﺳﻨﺎرﯾﺴﺖﻣﺤﻮر ،ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش ﺳﻨﺎرﯾﻮی
ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻏﻨﯽ ،ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن و ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﭘﺪﯾﺪ
ﻧﻤﯽآورد .ﻟﺬا دﻫﻪی آﯾﻨﺪهی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﻫﻪی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻣﺤﻮری و دﻫﻪی ﺳﻨﺎرﯾﺴﺖﻫﺎﯾﺴﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺑﺎزیﮔﺮﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﺳﻮﭘﺮاﺳﺘﺎرﻫﺎی آن را ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن و ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪهی ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ
آﯾﻨﺪهی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
? ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد؟
ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﯿﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎی آﯾﻨﺪه دوام و ﺑﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ ﻃﺮاز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻧﮕﺎره در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ،در
ﺣﺎل ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﻦ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯿﺪوارم.
ﻣﺤﺴﻦ درﯾﺎ ﻟﻌﻞ
ﻣﺠﻠﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ رﺳﺎﻧﻪ – ﺷﻤﺎره  428ﻣﻬﺮﻣﺎه 1389
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