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گــدار در تاریخ)هــای( ســینم1ا میگویــد: »تصویــر در 
روز رســتاخیز بــاز خواهــد گشــت«. در اینجــا مــا بــا 
یــک تــز کالســیِک عرفانــی، خــواه مســیحی، خــواه 
ســنّتها  همه یایــن  روبه روایــم؛  مانــوی  یــا  یهــودی 
تصویــر را عنصــر اصلــی رســتاخیز می داننــد. ظهــور 
بــه تصویــر. فــرد  ایــدوس2 تعلــق دارد،  بــه  مجــدد 
به واســطهی تصویــر نجــات خواهــد یافــت، و دیــدن 
تصویــرِ خویشــتن بــه معنــی نجــات و رستگاری ســت 
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ســینمای آزاد، جریانــی آماتــوری در ســینمای 
در  به طورخودانگیختــه  کــه  اســت  ایــران 
حول وحــوش 1348 نطفه هایــش در شــهرهای 
مختلــِف ایــران بســته می شــود. از ایــن جریــان 
آماتــوری مــدارک و شــواهد زیــادی باقــی نمانــده 
در  متفــاوت  تفســیرهایی  بــه  امــر  همیــن  و 
مــورد آن دامــن زده اســت. ایــن نوشــته بــرآن 
اســت بــا ارائــه ی دو قرائــِت اغراق آمیــز از ایــن 
ِ ایــن  جریــاِن بحث برانگیــز، بــر حقیقــِت سیاســی
ــن واســطه از حجــم  ــه ای ــد و ب ــد کن ــده تأکی پدی
تفســیرهای فوق الذکــر بکاهــد. بدیــن منظــور، 
 ِ ایــن پژوهــش بــر یکــی از خاســتگاه های اصلــی
ایــن جریــان، شــهر اصفهــان، دســت گذاشــته 
اســت تــا ضمــن تدقیــق در ایــن نطفــه به عنــوان 
مشــتی از خــرواری کــه همه یشــهرهای ایــران 
کّل  ممــاِت  و  حیــات  بتوانــد  درنوردیــد،  را 
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ایــن جریــان را بــا نمونــه ای عینــی و بــه دور از 
بررســد. موجــود  پراکنده گویی هــای 

در  آزاد  ســینمای  نطفه هــای  دیگــر  به ماننــدِ 
ــان  ــران، ســینمای آزاد اصفه ــر ای شــهرهای دیگ
نیــز تجربــه ی ســینمایِی آماتوری ســت کــه چنــد 
نوجــوان و جــوان در کمتــر از یــک دهــه پیــش 
و  نوجوانــان  از ســر گذراندنــد.  انقــاب 57  از 
اجتماعــی  مختلــِف  طبقــاِت  از  کــه  جوانانــی 
گــرد هــم آمــده بودنــد تــا فیلــم 8 میلیمتــری 
بســازند. تــا آنجــا کــه میدانیــم، اســامی ایــن افراد 
عبــارت بــود از زاون قوکاســیان، اکبــر خاجویــی، 
احمــد  مســائلی،  مرتضــی  مهیمــن،  غامرضــا 
طالبی نــژاد، اکبــر خامیــن، رحیم علــی افشــاری، 
محمــد  میانــدار،  محمدعلــی  ســیاح،  حســین 
حســن پور،  پرویــز  رضــازاده،  رضــا  حقیقــت، 
حســن اســتقالیان، محمدرضــا عابــدی، حســن 
ناصرقلــی  و  امیری فــر  ســیاوش  ســلطان زاده، 

پاریــاب. 
بــه هــر طریــق رهبــری  زاون قوکاســیان، کــه 
به واســطهی  گرفــت،  به عهــده  را  گــروه 
مصاحبه هایــش بــا ســینماگران کشــور مشــهور 
شــد و در ادامــه یکــی از معروف تریــن داوران )و 
همکارِ( جشــنواره های خارجی و ایرانی شــد، اما 
مهم تریــن نقــِش وی نقــِش آموزشــی و پــرورِش 
دانشــجویان بــود در یــک کام، زاوِن قوکاســیان 
یــک معلـّـِم تاریــخ ســینما بــود؛ اکبــر خاجویــی در 
صداوســیما سریالســاز شــد؛ غام رضــا مهیمــن 
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بــه مستندســازی پرداخــت و بــا صداوســیما هــم 
همــکاری کــرد؛ مرتضــی مســائلی در همــکاری بــا 
راســت افراطــی، ســازمان ســینمایی »شــاهد« را 
تأســیس کــرد؛ احمــد طالبی نــژاد پــس از انقــاب 
بــه همــکاری بــا مجــات پرداخــت؛ اکبــر خامیــن، 
از  پــس  »بدنــه«ی  به اصطــاح  ســینمای  در 
انقــاب، چنــد فیلــم ســینمایی بلنــد ســاخت؛ 
بــه  هریــک  هــم  فوق الذکــر   ِ اســامی بقیــه ی 
ــدان  ــا عکاســی در می ــد: از مهاجــرت ت رهــی زدن
اســِم  ســه  دربــاره ی  و  اصفهــان.  نقشِ جهــان 
آخــر، حســن ســلطان زاده، ســیاوش امیری فــر 
و ناصرقلــی پاریــاب، هیــچ اطاعــی در دســت 
ــار و حتــی  نیســت و آن هــا به طــور کامــل از اخب

دســترس حــذف شــده اند.
چنــد یادداشــت، چنــد مقالــه و یکــی دو کتــاِب 
روی هم رفتــه  همــه  کــه  دست وپاشکســته، 
نمی رســند،  دســت  دو  انگشــتان  تعــدادِ  بــه 
چنــد  و  جشــنواره  بولتــِن  چنــد  هم چنیــن  و 
مســتند، کّل دارایــِی ســینمای آزاد ایــران اســت، 
و درمــوردِ ســینمای آزاد اصفهــان، حتــی کمتــر 
از ایــن. ســاخته های ایــن ســینما هــم در هیــچ 
ــد قــرار  ــا جایــی کــه بتــوان آن هــا را دی ســایت ی
بیــن  از  دلیــِل  بــه  چــه  حــاال  نشــده اند،  داده 
رفتن شــان، یــا تبدیل نشدنشــان از نســخهی 8 
ــه فرمت هــای آســان یاب تر، و چــه  ــری ب میلیمت
پنهان کــردِن ایــن فیلم هــا از تــرس برماشــدِن 
ضعف ها شــان، تــرس از نمایــِش ایــن فیلم هــای 
آماتــوری، و الجــرم فروریختــِن جایــگاه نمادینــی 

کــه برخــی از ایــن افــراد به واســطهی ایــن آثــارِ 
دیده نشــده ســاختهاند، بی خبــر از این کــه اصــاً 
همیــن  پشــِت  در  فیلم هــا  ایــن  نقطه قــوِّت 
ضعف هــا و فـُـرِم آمارتــوری خوابیــده اســت. امّــا 
ایــن کاســتی ها و ترس هــا به واســطهی تعیّــن 
ــِن  ــی قرارگرفتــن در بی ــی و مکانی شــان یعن زمان
دو انقــاِب مشــروطه و 57 پتانســیِل دو قرائــِت 
اغراق آمیــز و کامــاً متضــاد را در خــود دارنــد. 
قرائتــی  اغراق آمیــز،  قرائــِت  نخســتین 
درون ســازمانی، بومــی یــا محلی ســت، کــه برخــی 
طرفداران شــان  یــا  ســینماگران  ایــن  خــودِ  از 
بــه آن دامــن می زننــد. ایــن قرائــِت جزئی گــرا 
الجــرم  و  کُلّی گرایــی  از  را  آزاد  ســینمای  کــه 
حقیقــِت سیاســی اش جــدا می کنــد ســعی در 
ســاختِن جایگاهــی نمادیــن از ایــن حرکــِت الکــِن 
یــک کّل منســجم،  ارائــه ی  را دارد:  ســینمایی 
مرزهــای  در  وضعیــت  از  منفــک  و  بی حفــره 
آزاد آن چــه ســاخته  به اصــاح  ســینمای  خــودِ 
من جملــه  مختلــف  راه کارهایــی  پرداختــه ی  و 
مــوزه ای ســاختِن ایــن جریــان اســت. در روایــِت 
ایــن قرائــت، تــاش مــا بــر ایــن خواهــد بــود 
کــه به واســطهی یــک درگیــری ایده آلیســتی )و 
ــد  ــا چن ــه کــه ذکــرش رفــت اغراق آمیــز( ب آن گون
رخــداد و رویـّـه در ایــراِن پسامشــروطه عناویــن و 
مفاهیمــی کــه در زیــر مطــرح می شــود، ایــن کُل 

بــا حفره هایــش روبــه رو ســازیم:  را 
رابطه و تنِش ســینمای آزاد با انقاِب مشــروطه 

و جریان هایــی کــه بــه 57 منتهی شــد.
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رابطــه و تنــش ایــن ســینما بــا ســنِّت ادبــی/
فکــرِی شــکل یافته پــس از مشــروطه، کــه بــا 
عناوینــی هم چــون ادبیــات مــدرن، شــعر نــو و 

می شــود. شــناخته  ترجمــه 
ســنّت های  بــا  آزاد  ســینمای  تنــش  و  رابطــه 
وجــود  جریــان  ایــن  از  پیــش  کــه  ســینمایی 
به ایــن  و  فیلمفارســی(  )خاّصــه  داشــته اند 

ســینما. آپاراتــوس  بــا  درگیــری  واســطه 
در بخــش یکــم و دوّم ایــن پژوهــش، بــا عناویــِن 
و  لطفــا«  بلــه،  سیاســت؟  یــا  آزاد  »ســینمای 
»تکــرار بــر فــراز خــأ؛ دوگانــه ی کاذِب ســینمای 
قِبــِل  از  می کنیــم  تــاش  آزاد/فیلمفارســی«، 
درگیرشــدن بــا رخدادهــا و رویّه هــای فوق الذکــر، 
فقــر تئوریــک و پراتیــِک ایــن جریــان ســینمایی 
را در برابــر چشــِم داعیــه داراِن هویت طلــب و 
درعین حــال آزادی خــواه فوق الذکــر قــرار دهیــم. 
روابــط و تنش هایــی کــه اصــاً ایــن فیلمســازاِن 
جــوان حداقــل در برهــه ی فعالیــِت ایــن ســینما 
در دهــه ی 50ش به طــور خودآگاهانــه، بــه آن 
نزدیــک هــم نشــده اند. در ایــن مســیر، نشــان 
عظمــِت  و  شــکوه  کــه چه گونــه  داد  خواهیــم 
ــن  ــان ســینمایی در چشــِم ای ــن جری ــِن ای نمادی
داعیــه داران، بیــم و امیدهــای ایــن جریــان را 
ِ پهلوی هــا غــرق  ِ فرهنگــی در باتــاِق هژمونــی
یــک  بــه  را  ایــن جریــان  و خاطــره ی  می کنــد. 
فعلیــِت صــرف بــا هویتــی جزئی گــرا در راســتای 
سیاســت زدایِی حکومــت وقــت تقلیــل می دهــد.  
در  کــه  دوّم  اغراق آمیــزِ  قرائــِت  مقابــل،  در  و 

بخــش ســوّم، بــا عنــواِن »نقطه ی صفر ســینمای 
آزاد؛ در جســت وجوی آزادی ازدســت رفته«، بــه 
آن می پردازیــم بــا دو زیرعنــواِن »اصفهــاِن ویراِن 
کلّی گرایــِی  ترجمــه ی  »امــکاِن  و  پازولینــی« 
)اصفهــان(«  آزاد  ســینمای  در  پازولینــی 
تاشی ســت بــرای ارائــه ی قرائتــی توهــم زدوده 
و سیاســی از ایــن جریــان ســینمایی. قرائتــی 
ایــن  از  خاطــره ای  بــر  دست گذاشــتن  بــا  کــه 
در  زمانــی  به لحــاظ  کــه  ســینمایی،  جریــاِن 
یعنــی  شــکل یابی اش  آغــازِ  یــا  نقطــه ی صفــر 
 ِ ِ فرهنگــی پیــش از افتادنــش در باتــاِق هژمونــی
ایــن دارد آن را  بــر  پهلــوی دوم اســت، ســعی 
ــگاه  ــک بنشــاند؛ جای در جایگاهــی غیرایدئولوژی
ــور  ــاِن آمات ــن جری ــِن ای ــک و بحران آفری تروماتی
ــه حقیقــت  ــی الکــن کــه ب ــا زبان و غیرحرفــه ای ب
گــره می خــورد؛ بالقوه گــی یــا پتانســیلی کــه قــادر 
ادامهــی  در  را،  ســینمایی  حرکــِت  ایــن  اســت 
ســنّت های اســاِف پسامشــروطه ی خــود، یعنــی 
ِ انقــاب 57، به امری  در پیونــد بــا انــرژی مردمــی
کلّی گرایانــه وصــل کنــد و بــه آن کلیـّـت بخشــد. 
کلیّتــی گره خــورده بــا تجربــه ای انضمامــی کــه در 
ِ مذکــور در قرائــِت نخســت،  برابــرِ کُّل انتزاعــی
مخلفــاِت  و  تعارفــات  ســو تفاهم ها،  انبــوه  و 
ایدئولوژیــِک آن می ایســتد. ایــن کُّل انضمامــی، 
در ایــن بخــش از مقالــه، به واســطهی ترجمــه ی 
هم چنیــن  و  پازولینــی  کلّی گــراِی  )نا(تفکــرِ 
تجربــه ی حضــور او در اصفهــان )حضــوری کــه 
جریــان  فعالیــِت  بــا  تصادفــی  کامــاً  به طــور 
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بــوده(  شــهر هم زمــان  ایــن  در  آزاد  ســینمای 
شــکل خــود را یافتــه اســت. ترجمــه ی )نا(تفکــر 
ــِف  ــار و کثی ــه ای کــه از ســوراِخ تنــگ و ت و تجرب
دِل  در  تمــدن  حذف شــدگان  و  زاغه نشــینان 
زیبایــِی ســطحی و انحصــارِی جغرافیــاِی بی حــد 
و مــرزِ ســرمایه دارِی متأخــر )یــا هــر حکومــِت 
بالفعلــی کــه بــا هــر حربــه ای قصــدِ امحــاء ایــن 
ــن  ــذر از ای شــکل از زندگــی را دارد( می گــذرد. گ
ســوراِخ تنــگ و تــار و کثیــِف مــدّ نظــر پازولینــی، 
بــه  آزاد  ســینمای  تبدیــِل  بــرای  تاشی ســت 

مغاکــی در تاریــخ ســینمای ایــران.  
ً سینمای آزاد یا سیاست؟ بله، لطفا

و  الکائــو  بــا  مشــهور  گفتگویــی  در  ژیــژک 
کلیّــت  هژمونــی،  حــدوث،  تحتِ عنــواِن  باتلــر 
یــا  طبقاتــی  »نــزاِع  عنــواِن  زیــرِ  فصلــی  در 
پست مدرنیســم؟ بلــه، لطفــاً« بــه یــک جــوک 
می کنــد،  اشــاره  مارکــس  بــرادران  از  مشــهور 
یــا  »قهــوه  ســؤاِل  پاســِخ  آن،  در  کــه  جوکــی 
چایــی؟« بــا »بلــه، لطفــاً« داده می شــود، نوعــی 
امتنــاع از انتخــاب. بــه زعــم ژیــژک، ایــن نــوع 
امتنــاع از انتخــاب، مســیرهای دروغیــِن امــروزِی 
»نــزاِع  یــا  آن:  در  کــه  انتقادی ســت  نظریــه ی 
طبقاتــی«، یعنــی مســئله ی منســوِخ تخاصــم و 
آنتاگونیســِم طبقاتــی، تولیــد کاال و غیــره جریان 
دارد؛ یــا »پست مدرنیســم«، یعنــی هویت هــای 
چندگانــه ی زمانــه ی نــو، حــدوِث رادیــکال، تعــددِ 
ــرِ تنازعــات و غیــره  شــوخ طبعی هاِی تقلیل ناپذی
ŽiŽek, Laclau and Butler, 2000: 90((. ژیژک 

ــه  ــون پاســخ ب ــد نشــان دهــد، اکن تــاش می کن
انتخــاِب میــاِن ایــن دو مســیر )نــزاع طبقاتــی 
و پست مدرنیســم( »بلــه، لطفــاً« اســت. او در 
بــا حاشــیه روی های همیشــگی و  ایــن بحــث، 
ِ ســایه گوِن  مخصــوص اش، درنهایــت بــه هســتی
یــا  از جــا در رفتــه و بی مــکان،  نوعــی کلیّــِت 
بیرون آمــده  تمــدِن  حذف شــدگاِن  همــان 
در  کــه  می رســد،  جهانی شــده  ســرمایه ی  از 
برابــرِ همــه ی ســوژه هایی کــه در نظــِم جهانــی 
مستقرشــده اند می ایســتد )Ibid: 313(، )آنچــه 
آن می پردازیــم(. به تفصیــل  بخــش ســوّم  در 

پاســِخ »بلــه، لطفــاً« به جــز نشــان دادِن امتنــاع 
ِ ســوژه ی کنونــی را هــم  از انتخــاب، نوعــی گیجــی
ســینما  کــه  گیجــی ای  نمایــش می گــذارد،  بــه 
آزادی هــای ایــران هــم از آن مبــرّا نیســتند. در 
درگیــرِی  عــدِم  می کنیــم  تــاش  بخــش  ایــن 
آزاد  ناخودآگاهانــه ی ســینمای  خودآگاهانــه و 
بــا رخدادهــای سیاســی را، نوعــی امتنــاِع همــراه 
بــا گیجــی مطــرح کنیــم. بدیــن معنــا کــه ایــن 
ســینما از صحبــت دربارهــی عــدِم آگاهــی اش 
بــا  ناخودآگاهــش  همراهــی  همچنیــن  و 
رخدادهــای سیاســی امتنــاع می کنــد و ایــن امــر 
و  می شــود،  حاکــم  ایدئولــوژِی  تأییــدِ  موجــب 
ــاع موجــب انســدادِ  ــن امتن ِ حاصــل از ای گیجــی
قرائتــی سیاســی از ایــن جریــان ســینمایی شــده 

اســت.
آن گونــه کــه از شــواهد برمی آیــد پــس از تــاِش 
خشــونت آمیزِ دودمــان صفویــه بــرای ســاخت 
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یکــی از نخســتین دولت-ملت هــای به اصطــاح 
مــدرِن ایرانــی به میانجــی مذهــِب شــیعه، کــه 
در  فقیــه متشــرع«  »علمــای  موجــب حضــورِ 
)جعفریــان،  شــد  دودمــان  ایــن  دم و دســتگاه 
دولــت- ایــن  رابطــه ی   ،)123-119  :1379

ملــِت نحیــف در اواخــرِ عمــرِ ســلطنِت قجرهــا 
ــِش شــرع بــا قانــون مســئله دار  به واســطه ی تن
می شــود و حفــِظ »بیضــه ی اســام« از ســوی 
شــاه  متافیزیکــی  جایــگاهِ  حفــِظ  و  حکومــت 
ضربــه ی  مشــروطه خواهی  بــا  فقهــا  ســوی  از 
 .)56  :1372 )نفیســی،  می خــورد  مهلکــی 
آغــاز تاریــخ ســینمای ایــران بــه شــکلی نمادیــن 
حول وحــوِش  مســئله زا،  تاریــِخ  ایــن  آغــاز  بــا 
انقــاب مشــروطه، گــره خــورده اســت. آن گونــه 
ــِث  کــه مشــهور اســت و بازگویــی اش تنهــا حدی
تکــرار، پیــش از مشــروطه بــا یــک خــأ تئوریــک 
نوعــی  ایــن  مواجهیــم.  پراتیــک  و همین طــور 
نفــی تاریــِخ پیشامشــروطه ی ایــران، به معنــای 
و  توســعه  وجــود  عــدِم  یــا  عقب مانده بــودن 
پیشــرفت در معنــای مدیریتــی اش نیســت، و 
»اُمــت  آرمانی ســاختِن  یــا  تأییــد  درعینِ حــال 
تاریــخ  ایــن  دینــیِ«  »جماعــت  یــا  واحــده« 
نیســت.  هــم  مطلقــه  ســلطنت  لــوای  زیــر 
خاصــه این کــه، طبــق اشــتراک نظــری میــان 
ایــران  در  اندیشــه،  مختلــِف  طیف هــای 
در  جمعــی،  ســوبژکتیوِ  تاش هــای  نخســتین 
معنــای مدرنــش، حول وحــوش دهــه ی 1280ش 
آغــاز شــد، تاریخــی نزدیــک بــه ورود دوربیــِن 

ــد کــه همــان  ــران )حــال بمان ــه ای ــرداری ب فیلم ب
دولت-ملت ســازی در دوره ی پهلــوی اوّل هــم 
بــا ســر و شــکلی جدیــد تکــرار شــد(. امــا ســؤال 
ــواِن  ــن تصــادِف ســینما به عن این جاســت کــه ای
یــک محصــوِل مــدرن بــا ســوبژکتیویته ی مــدرِن 
ایرانــی بــرای ســینمای آزادی هــا چــه معنایــی 
ایــن حرکــِت جمعــی  در  موجــود  تنــِش  دارد؟ 
دارد؟  آزادی هــا  ســینمای  بــه  ربطــی  چــه 
قرائــِت  نخســتین  در  کــه  سؤالی ســت،  ایــن 
»آزادی«  ســینماگرِ  هــر  مذکــور،  اغراق آمیــزِ 
ایــن  این کــه  بپرســد.  خــود  از  بایــد  ایــران  در 
جریــان ســینمایی در یک دهــه فعالیتــش در راه 
آزادی )!( ایــن پرســش را مطرح ســاخته یــا نــه 
را نمی تــوان بــا ایــن مــدارک و شــواهدِ ناقــِص 
موجــود پاســخ قطعــی داد. امــا می تــوان حــدس 
زد کــه در آن زمــان ایــن جوانــان بــه همــان »بله، 

می کردنــد. بســنده  لطفــاً« 
نصیبــی، از مؤسســان ایــن ســینما، در پاســخ 
بــه رابطهــی ایــن جریــان ســینمایی بــا سیاســت 
در معنــای عــام، این گونــه می گویــد: »به نظــر 
مــن مــا در ســینمای آزاد فیلم هــای سیاســی 
داشــتیم.  کــم  بســیار  آن  دقیــق  به مفهــوم 
داشــتند«  اجتماعــی  محتــوای  فیلم هــا  اکثــر 
)نصیبــی، 1994: 27(. در ایــن نقلِ قــول، اگــر 
جــای »اجتمــاع« را بــا »فرهنــگ« عــوض کنیــم، 
بیشــتر  آزاد  ســینمای  فیلم هــای  بگوییــم  و 
»بلــه،  یــک  تنهــا  تــا سیاســی،  بــود  فرهنگــی 
لطفــاً« نیــاز داریــم تــا منظــورِ نصیبــی کامــاً 



۹

منتقــل شــود. آن چــه از نصیبــی انتظــار مــی رود، 
نــه نشســتن در یــک جایــگاه امــن، در ســوی 
دیگــر »جهــاِن نــو« و نقدهــاِی مالیخولیایــی بــه 
حکومــِت کنونــی، بلکــه درگیرشــدن بــا چرایــِی 
تشــکیِل ســینمای آزاد در آن برهــه ی ملتهــب 
حرکــِت  چنیــن  نشــدِن  تشــکیل  و  بحرانــی  و 
جمعــی ای در زمــاِن حــال اســت، کــه التهــاب و 
بحرانــش چیــزی کــم از آن زمــان نــدارد. ایــن 
دربــاره ی  کــه  مهم تریــن سؤالی ســت  احتمــاالً 
ِ جمعــی حــال حاضــر ســینما  درخودفروبســتگی
و دیگــر عرصه هــا در رابطــه بــا یــک حادثــه ی 
کــه  آزاد  ســینمای  بهنــام  جمعــی  ســوبژکتیوِ 
گســتره ی انقابــی اش، از تهــران تــا خوزســتان 
و اصفهــان، کّل کشــور را فراگرفــت بایــد مطــرح 

ــرد.  ک
ایــران را  از قرائتــی کــه ســینمای  اگــر عجالتــاً 
تئولــوژی  بــا  مدیــوم  ایــن  درگیــرِی  به خاطــر 
همــواره حاکــم بــر ایــن کشــور، در ذاتْ سیاســی 
می کنــد بگذریــم، تنهــا رابطــه ی جریــاِن ســینمای 
آزاد بــا انقــاب و الجــرم سیاســت به معنای عام، 
گره خــوردِن آن بــا انــرژِی مردمــی دهــه ی پیش از 
انقــاب 57، آن هــم به خاطــرِ همزمانــی دوره ی 
فعالیــت اش بــا ایــن انرژی ســت. در ایــن زمــان، 
ناخودآگاهانــه  جــوان،  ســینه فیل های  ایــن 
بــه  کــه  می کننــد  دریافــت  را  مردمــی  انــرژِی 
انقــاب 57 ختــم می شــود؛ انــرژی ای کــه در هــر 
انقــاب جبــراً بــر کّل وضعیــت ســایه می انــدازد. 
ِ قدرتمنــدی کــه اســتارت اش از  انــرژی مردمــی

مشــروطه خــورده بــود. ایــن انــرژی را می تــوان 
ــی  ــه ی معــروف بازشــناخت: »اهال ــک بیانی در ی
اصفهــان تــا آخــر خــون در همراهــی ایســتاده اند 
غیــر از مقاصــد حســنه ی مشــروطه و مجلــس 
هیــچ عنوانــی را از احــدی نمی پذیرنــد« )انجمــن 

مقــدس اصفهــان، 1286(. 
آغــازِ  آزاد، هم چــون  ِ ســینمای  تاریخــی پایــان 
ــی  ــن اســت، پایان ــران، نمادی ــخ ســینمای ای تاری
ــره اش از انقــاب 57 گسســته می شــود؛  ــه گ ک
انــرژی مردمــی بــا همــه ی ترفندهــای شــاه بــرای 
جلوگیــری از انقــاب خامــوش نشــد، ولــی در 
ســینمای آزاد بــه راحتــی فروکــش کــرد )دربــاره ی 
بعــدی  بخــش  دو  در  فروکــش  ایــن  چرایــی 
بحــث خواهیــم کــرد(. ایــن جریــان ســینمایی 
بنشــیند  انقــاب  شــانه های  بــر  می توانســت 
آن چــه تنهــا در تاش هایــی فــردی، هم چــون 
امــا  یافــت  تبلــور  عیــاری  کیانــوش  ســینمای 
برعکــس، جــای خــود را بــه آلترناتیــو خــود یعنــی 
انجمــن ســینمای جــوان اهــدا کــرد، ســازوکاری 
کــه پــس از انقــاب هــم جایــگاه ایدئولوژیک اش 
مــوارد،  برخــی  در  آن  از  بدتــر  و  شــد.  حفــظ 
نیروهــای به اصطــاح آزادی خواهــاش همچــون 
انقــاب،  از  پــس  مســائلی،  مرتضــی  مــوردِ 
و  لمپن پرولتاریــا  میــان  مقــدّس  اتحــادی  در 
راســت افراطــی، دســت بــه اختنــاق زدنــد. بــه 
ایــن اعتبــار، می تــوان ادعــا کــرد ایــن جریــان 
تنهــا رابطــه و تنــش اش بــا انقاب هــای مذکــور، 
در  کــه  کوتاهی ســت  اتصــاِل  برقــرارِی  همــان 
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ابتــدای تشــکیل اش، ناخودآگاهانــه بــا انــرژِی 
 ِ پسامشــروطه ی انقابــی در جامعــه ی بحرانــی

دهــه ی 50ش ایــران، گــره خــورد.
درگیــرِی  درمــوردِ  بخواهــد  اگــر  آزاد  ســینمای 
ِ مذکــور  خودآگاهانــه اش بــا رخدادهــای سیاســی
ادعایــی بیــش از ایــن داشــته باشــد و تــاش کند 
خــود را بــدل بــه یــک هویــِت باشــکوه و فرهمنــد 
کنــد، بــه ســمت و ســویی خواهــد رفــت کــه هــر 
ایدئولــوژی حاکــم و بالفعلــی از آن انتظــار دارد: 
پشــِت  بی خطــر  و  سیاســت زدوده  ســینمایی 
ــل، ایــن  ــِن یــک مــوزه ی تاریخــی. در مقاب ویتری
ســینما می توانــد در جایــگاه خــود به عنــواِن یــک 
حرکــِت آماتــورِی سیاســی در بافــِت اجتماعــی 
انقابــی اش، نــه بافــِت بومــی یــا جهانــی، بلکــه 
بافتــی کلّــی بنشــیند، آن چــه ایــن حرکــت را از 
پشــِت شیشــه های ویتریــن مــوزه ی تاریــخ بــه 
کــِف خیابــان و هم راســتا بــا انقــاب می کشــاند. 
کننــد:  انتخــاب  بایــد  آزادی هــا  اکنــون ســینما 

ــا سیاســت؟ ــت ی ســینمای آزاد/هوی

تکــرار بــر فــراز خــأ؛ دوگانــه ی کاذِب ســینمای 
آزاد/فیلم فارســی 

در رابطــه بــا دو رویّــه ی بعــدی، یعنــی رابطــه 
یــا تنــِش ســینمای آزاد بــا ســنِّت ادبی/فکــری 
ســینمایی  ســنّت  همین طــور  و  زمانــه اش 
پیــش از خــود )خاّصــه فیلــم فارســی( و طبعــاً 
آپاراتــوس ســینما، می تــوان بــر شــروِع انقابــی 
و زواِل زودرِس ایــن حرکــت ســینمایی در پیونــد 

دســت  لکانــی  به معنــای  »تکــرار«  مفهــوم  بــا 
گذاشــت: چرخیــدن و گــردِش صــرف حــوِل یــک 
ابــژه ی بی معنــا. در ایــن بخــش بــه ایــن واســطه 
تــاش می کنیــم دو ســویه ی تکــرار بــر فــراز خــأ 
را مطــرح کنیــم. در یک ســو، تکــراری انقابــی، 
کــه بــا بســط ســنّت های پیــش از خــود موجــِب 
یــک گسســت می شــود، و در دیگــر ســو، تکــراری 
بی توجــه بــه ســنّت کــه همــان گــردِش بی معنــا 
خروجــی اش  و  بی معناســت  ابــژه ای  حــوِل 

سیاســت زدایی. می شــود 
پــس  کرده انــد،  تأکیــد  به حــق  بارهــا  آن گونــه 
شــعر،  شــکوفایِی  بــا  مشــروطه  انقــاب  از 
سیاســت  طبعــاً  و  ترجمــه  داستان نویســی، 
مواجهیــم. در شــعر، از عشــقی تــا گلســرخی 
جمــال زاده  از  داستان نویســی  در  شــاملو،  و 
و هدایــت تــا گلشــیری، در ترجمــه از مجتبــی 
مینــوی تــا محمــد قاضــی و نجــف دریابنــدری، 
ــارزاِن  و در سیاســت، از مشــروطه خواهان و مب
جنــگل تــا خلیــل ملکــی و شــریعتی. ایــن اَشــکاِل 
تفکــر، حتــی تــا پــس از انقــاب 57 هــم ادامــه 
یافتنــد، هرچنــد بــه درجــات و کیفیــاِت متفاوت، 
رو  داستان نویســی  و  شــعر  ســنِّت  فی المثــل 
ــوان گفــت آن  ــی شــاید بت ــه افــول رفــت و حت ب
ســنِّت ادبــِی پُربــار عقیــم مانــد. ولی در سیاســت 
و  رفــت  خودآگاهــی  ســمِت  بــه  رو  ترجمــه  و 
پشــِت  تئــوری،  در  حداقــل  را،  خــود  اســاِف 
ســنّت های  ایــن  مع الوصــف،  گذاشــت.  ســر 
ریشــه دار، بی شــک یگانــه شــکِل تفکــر ایرانــی 
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در یــک ســده ی گذشــته بوده انــد، یگانگــی ای کــه 
ــا  در ماقــاِت همــه ی ایــن ســنّت ها در 57 معن
می یابــد. پــس ســینما)ی آزاد( هــم می توانســت 
ایــن  ناخــودآگاهِ  انــرژی  دریافــِت  به جــز 
ســوبژکتیویته ی جمعــی، کــه اصــاً وجــودش از 
آن بــود به واســطه ی درگیرشــدن بــا ایــن رویّه هــا 
بــه نجــات و پیشــرفِت خــود فکــر کنــد. ســینمای 
به اصطــاح حرفهــای ایــران، کمابیــش بــا ایــن 
ســنّت درگیــر شــده اســت، تجربیاتــی هم چــون 
ــوِف کــور هدایــت،  اقتبــاس بزرگمهــر رفیعــا از ب
اقتبــاِس فرمــان آرا از شــازده احتجــاِب گلشــیری، 
اقتبــاِس گمشــده ی هریتــاش از ملکــوِت بهــرام 
میــاِن  در  تاش هایــی  همین طــور  و  صادقــی 
مســعود  تاش هــای  از  فیلم فارسی ســازان، 
کیمیایــی تــا فریــدون گلــه... . همــه ی این هــا 
هرچنــد ناموفــق، ولــی اَشــکالی از درگیــری بــا 
کــه  درگیری هایــی  بودنــد،  مذکــور  ســنّت های 
در بعضــی مــوارد خــودآگاه ولــی در اکثــر مــوارد 
ناخــودآگاه در تــار و پــود ایــن ســینما فــرو رفتنــد.
بــه گفتــه ی نصیبــی، ســینمای آزاد اساســاً در 
مقابــِل فیلم فارســی شــکل گرفتــه؛ ســینمایی 
کــه دوربیــن هشــت را »کــه آن زمــان تنهــا در 
پورنویــی  و فیلمهــای  مهمانی هــای خانوادگــی 
ــکار می رفــت«  ــد، به ــه فرنگ رفته هــا می آوردن ک
بــدوِن خاقیــت،  »ترکتــاز،  ســینمای  برابــرِ  در 
بی تکنیــک، بی شــعور، مبتــذل، نــادان، بــدون 
هیــچ فکــر و اندیشــه و بــا بودجــه ای عظیــم« 

فیلم فارســی قــرار داد )نصیبــی، 1994: 11-12(. 
ایــن حرکــِت در ظاهــر انقابــی در یــک »تکــرار« 
ثمــره اش  کــه  گرفتــاری ای  می شــود،  گرفتــار 
اســت.  تکراربــاور  امــر  از  سیاســت زدایی 
مبنــی  شــعارهایی  به واســطهی  آزاد  ســینمای 
هفتــِم  ســاِل  در  فیلم فارســی  بــا  ضدیّــت  بــر 
فعالیــت خــود، عمــاً وجــه رهایی بخشــاش را از 
دســت می دهــد. حســن بنی هاشــمی در بولتــِن 
هشــتمیِن جشــنواره ی ایــن ســینما می نویســد:

»هیچکــس بــدون آگاهی از اصول اولیه ســینما 
ایــن  بــه  نمی توانــد فیلمســاز بشــود. رســیدن 
ــه پژوهشــگری بســیار می خواهــد. اغلــب  مرحل
ــم دوســتان مان کــه در گردهمایی هــای  می بینی
صحبــت  گــروه  فیلم هــای  دربــاره  مختلــف 
بــکار  را  ]فانــی[...  ســینمای  واژه  می کننــد 
کســی  کــه  اســت  زود  خیلــی  هنــوز  می برنــد. 
در ایــن گــروه صاحــب نوعــی خــاص از ســینما 
ــروه پــس از هفــت ســال  ــوز خــود گ بشــود. هن
ماهیــت اصلــی و غایــی خــود را نیافتــه. هنــوز در 
ایران هیچکس صاحب ســبک خاصی از ســینما 
ــد  ــا چن ــوان در آغــاز راه و ب ــه می ت نشــده، چگون
ــا بی ارزشــی  ــه ارزش ی ــاه )بی توجــه ب ــم کوت فیل
آنها( صاحب ســینمایی خاص شــد، آنهم کســی 
کــه در عمــرش 50تــا فیلــم درســت و حســابی 
بررســی های  در  مطالعــه ای  هیــچ  و  ندیــده 
جــوان  یــک  هنــوز  اســت.  نداشــته  ســینمایی 
مســئله ســینما را بــرای خــودش حــل نکــرده، 



۱۲

بفکــر ایــن اســت کــه تماشــاگر باید بفهمــد، درک 
کنــد، فیلــم نبایــد پیچیــده باشــد، نبایــد ذهنــی 
باشــد و بالعکــس. یــک ســینماگر آزاد اول بایــد 
نفـْـس ســینما را بشناســد نــه تماشــاگر را. او در 
آغــاز راه عرضــه کننــده نیســت کــه ســلیقهی 
ــا تجربه هــای متعــدد  ــر ب مشــتری را بفهمــد. اگ
و پیگیــر توانســت تکلیــف خــودش را بــا وســیله 
بیانــش روشــن کنــد و بــه شناســایی جنبه هــای 
الزم آن برســد آنــگاه تماشــاگرش را هــم خواهــد 

.)1354 )بنی هاشــمی،  شــناخت« 
بنی هاشــمی در اینجــا تکلیــِف ایــن ســینما را، در 
ــور،  ــِت آمات ــن حرک ــاِت ای ــن ســال های حی آخری
ــک در  ــرِ تئوری ــد. در حقیقــت، فق روشــن می کن
کنــار ســازوکار هژمونیــِک فرهنگــی ای کــه ایــن 
جوانــان را بــه باتــاِق خــود کشــانده، موجــِب 
یــک »تکــرار« صــرف حــوِل ابژهــی میــِل ایــن 
مکــررِ   ِ نفــی می شــود.  فیلم فارســی،  ســینما، 
 ِ ایــده ی اصلــی آزاد،  فیلم فارســی در ســینمای 
فیلم فارســی یعنــی جــذب تماشــاگر به هرطریــق 
را تبدیــل بــه یــک ســرکوب می کنــد، ســرکوبی کــه 
ــرای »درک تماشــاگر«  ــاش ب ــِن ت ــا درنظرگرفت ب
خواندیــم(  بنی هاشــمی  نقلِ قــول  در  )آن چــه 
کــه ســینما آزادی هــا هــم درنهایــت بــه آن دچــار 
شــدند )همــان ایــده ی اصلــی فیلم فارســی فقــط 
بــاز می کنــد و تخلیــه  کمــی مؤدبانه تــر(، ســر 
می شــود. ایــن تخلیــه کــه در ارتبــاِط مســتقیم بــا 
»تکــرار« اســت، ایســتادگی و مقاومــِت اولیــه ی 

ســینمای آزاد در برابــر فیلم فارســی را بــه یــک 
دوگانــه ی کاذب و ایدئولوژیــک بــدل می کنــد. 

در نظریــه ی آپاراتــوس، آن گونــه که شــون هومر 
می گویــد، ســوژه ی ســینمایی ازطریــق کارکــردِ 
دوربیــن، پروژکتــور و پــرده شــکل می گیــرد. ایــن 
نظریــه دربــاره ی فراینــد پیچیــده ی این همانــی 
و  تماشــاگر  میــان  موجــود  همانندســازی  یــا 
ــرده اســت کــه تماشــاگران فیلــم  ــرِ روی پ تصوی
را نشســته در مکانــی تاریــک و محصــور توصیف 
ندانســته  یــا  دانســته  آن جــا  در  کــه  می کنــد 
)معمــوالً ندانســته( در زنجیــر اســیر یــا گرفتــار 
شــده اند. بــه عبــارت دیگــر، همــه ی آن چــه در 
نوشــته هاِی نظریه پــردازان و منتقدیــِن ســینما 
درباره ی آپاراتوِس ســینما که از آلتوســر و لکان 
تــا دیگــر اندیشــمنداِن انتقــادی وام گرفتــه شــده 
شــاهدیم، در همیــن نکتــه خاصــه می شــود 
کــه چه گونــه ســینماروها به واســطه ی کارکــردِ 
ابــزارآالت مذکــور و مؤلفه هــای گوناگــوِن ســینما 
بــه قامــِت یــک ســوژه ی ایدئولوژیــک درمی آینــد. 
ســوژه های ایدئولوژیکــی کــه در اکثــر مــوارد خــود 
ســینماگران هــم جزئــی از آن هــا می شــوند. بــه 
عبــارت دیگــر، خــود فیلمســاز هــم ناخودآگاهانه 
بــه ســوژه ای ایدئولوژیــک در راســتای حفــظ نظــم 

ــدل می شــود. موجــود ب
پیــش  یعنــی  ســینما  ابتدایــِی  ســال  بیســت 
از گریفیــث و به وجــود آمــدِن نوعــی روایــت و 
امکانــات ســینما  کــه همــه ی  داســتان محوری 
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گرفتــه شــد، ســینما شــکلی  بــه کار  آن  حــول 
غیرایدئولوژیــک   ِ بیســامانی و  تجربه گــری  از 
روی  بــا  امــا  می بــرد.  پیــش  خــود  درون  را 
جذابیــِت  به واســطه ی  کمپانی هــا  آمــدِن  کار 
ــا  ــوم ب ــن مدی ِ ســینمای روایت محــور ای عمومــی
شــکلی از اســتیا مواجــه می شــود، و درگیــری 
ســینماگران  و  منتقــدان  نظریه پــردازان، 
آغــاز  نقطــه  همیــن  از  ســینما  آپاراتــوس  بــا 
می شــود. پــس از ایــن، از امپرسیونیســت ها و 
اکسپرسیونیســت ها تــا موج نویی هــا، همــواره 
جریان هــای ســینمایی ای ظهــور می کردنــد کــه 
چــه به لحــاظ فُرمــال، چــه به لحــاِظ محتوایــی و 
چــه به لحــاِظ شــیوه ی تولیــد در برابــرِ فیلم هــای 
می گرفتنــد.  قــرار  اصلــی  جریــان  به اصطــاح 
آن هــا در اکثــر مواقــع و بــه درجــات متفــاوت 
طبعــاً  و  نظــری  درگیــری  بــه  ملــزم  را  خــود 
سیاســی بــا ایــن جریــان اصلــی می دانســتند، 
ِ ایــن  و در اکثــر مواقــع، ســاخت فیلــمْ خروجــی
مثــال  به هنگام تریــن  شــاید  بــود.  درگیــری 
انگلیــس  آزاد  ســینمای  نوشــته  ایــن  بــرای 
نــوی  مــوج  تحتِ تأثیــرِ  کــه  ســینمایی  باشــد، 
فرانســه، و بــا نظریــه آغــاز شــد. ایــن ســینما 
را  فرانســوی اش  رادیکالیســِم هم تــای  اگرچــه 
نداشــت، امـّـا بــا تأســی از همــان ســنّت، آغــازش 
لیندســی  خــورد.  گــره  سیاســت  و  نظریــه  بــا 
اندرســون، تونــی ریچاردســون و کارل رایتــس، 
انســتیتوی  بــا مجاتــی همچــون  از همــکاری 
ســینمایی بریتانیــا و ســایت انــد ســاوند آغــاز 

بــه کار کردنــد و در ادامــه فیلم هــای ایــن جریــان 
حاشــیه ای را ســاختند. امــا در مــوردِ ســینمای 
آزاد )اصفهــان(، قضیــه در جریــاِن پیشــرفت اش 
بــه یــک عمل گرایــِی هیســتریک بــدل می شــود. 
ســینمایی کــه در آغــاز بــا نمایــش فیلم هــای 
ســینماگرانی هم چــون برگمــان آغــاز شــده بــود، 
تنهــا  فــردی،  برخــی تاش هــای  اســتثنای  بــه 
کنــِش نظــری اش تقلیدهای فُرماِل خام دســتانه 
از امثــاِل شــهیدثالث می شــود، فیلمســازانی کــه 
فیلم فارســی  برابــرِ  در  را  آن هــا  جوانــان  ایــن 
می دیدنــد. امــا همیــن تقلیــد هــم می توانســت 
ــه یــک ســنّت تبدیــل شــود؛ آن چــه،  در ادامــه ب
در قیاســی مع الفــارق، در پیشــرفِت هالیــوود از 
ــا آن مواجهیــم. ــز ب ــا هیچــکاک و ول گریفیــث ت
و  رابطــه  ســراِغ  بــه  رفتــن  بــرای  این جــا  در 
و ســنّت های  )اصفهــان(  آزاد  تنــِش ســینمای 
نمونــه ی  بــه  می تــوان  مذکــور  ادبی/فکــرِی 
از  بعضــی  کــه  اصفهــان  ادبــی  انجمن هــای 
آن هــا حــدوداً هم زمــان بــا تشــکیل ســینمای 
آزاد اصفهــان فعالیــت می کردنــد، رجــوع کــرد. 
پــس از تبعیــدِ رضاشــاه در 1320، بــا روی کار 
ِ نابه هنــگام و  آمــدِن محمدرضاشــاه و گشــودگی
بی برنامه ریــزی ای کــه بــا مداخلــه ی غیرمســتقیم 
فضــای  می یابــد،  شــکل  امریــکا  و  انگلیــس 
دیکتاتــورِ  یــوِغ  زیــر  از  ایــران  در  روشــنفکری 
اعظــم رهایــی می یابــد و جانــی تــازه می گیــرد، 
آن چــه رادیکال تریــن شــکِل خــود را در تشــکیِل 
رهایــی  ایــن  می کنــد.  تجربــه  تــوده  حــزب 
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همه جــا  بــه  و  می یابــد  گســترش  زودی  بــه 
در  و  می شــود  کشــیده  اصفهــان،  من جملــه 
دو دهــه ی پیــش از انقــاب 57، انجمن هــای 
ادبــِی زیرزمینــی در ایــن شــهر شــکل می گیرنــد. 
انجمــِن ادبــِی صائــب کــه در ســاختمانی کنــار 
مقبــره ی صائــب فعالیــت می کــرد و هوشــنگ 
گلشــیری و جلیــل دوســت خواه رهبــرِی آن را در 
دســت داشــتند از اوّلین هــا بــود، حرکتــی کــه در 
ــرای  ادامــه انشــعاباِت دیگــری هــم پیــدا کــرد. ب
ــه  ــی اشــاره داشــت ک ــه انجمن ــوان ب ــال می ت مث
ــگ اصفهــان را هــم منتشــر  نشــریه ی ادبــی جُن
می کــرد. امــا در دهه هــای 40 و 50، رفته رفتــه 
ســاواک  اســتیای  و  اختنــاق  طبعــاً  و  نظــارت 
برهنه تــر می شــود و ایــن انجمن هــا یک به یــک 
نهادهــاِی  امــا  می رونــد،  تعطیلــی  بــه  رو 
هم چــون  حکومتــی  پاســتوریزه ی  و  بی خطــر 
ــر  ِ فــرح، وزارِت فرهنــگ و هن مجتمــع آموزشــی
و همین طــور کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
و نوجوانــان )بــا ســازوکار پیچیــده و در ظاهــر 
ایجابــی اش( فقــداِن حذف شــدگان را ســرپوش 
ســازوکار  ایــن  کــه  بمانــد  حــال  می گــذارد. 
شــهیدثالث  هم چــون  مطرحــی  ســینماگران 
می دهــد،  پــرورش  خــود  در  را  کیارســتمی  و 
تــا  موســلینی  چینه چیتــای  از  کــه  تناقضــی 
ــه در  ِ شــوروی هــم البت ســینمای استالینیســتی
ابعــادی بســیار بزرگ تــر، روی داد. ســینمای آزادِ 
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اصفهــان هــم، فعالیتــش در همیــن دهــه آغــاز 
هم زمانــی اش،  بــه  توجــه  بــا  پــس  می شــود، 
در ســاده ترین شــکل از برخــورد، می توانســت 
گلشــیری  هم چــون  غولهایــی  شــانه های  بــر 
هژمونــی  کســانی که  بنشــیند،  شــهیدثالث  یــا 
پهلوی هــا را بــه یــک امــکان بــدل ســاختند، امــا 
ــرِی ایــن ســینما  ــه کــه ذکــر شــد درگی همان گون
ــا فیگورهایــی همچــون شــهیدثالث در همــان  ب
تقلیــدِ فرم گرایانهــی ابتدایــی باقــی می مانــد و 
بعــد از آن کاً بــه محــاق مــی رود. ایــن تــاش را 
در فیلمــی به نــام رویــا ســاخته ی رشــید داوودی 
می تــوان دیــد. در ایــن فیلــم طراحــی صحنــه 
ــر از فضــای فیلم هــای شــهیدثالث  ـّـی متأث به کل

اســت و همین طــور بعضــی زوایــای دیــد.3
شــکل گیری  ابتــدای  از  کــه  آزادی  ســینمای 
ادعــای ضدیـّـت بــا فیلم فارســی را داشــت، حتــی 
بــه انــدازه ی آن هــم نتوانســت بــا ســنّت ادبــی/
ــا هم زمــان  فکــری و ســینمایِی پیــش از خــود ی
بگیــرد.  یــاری  آن  از  یــا  درگیــر شــود  خــود  بــا 
ســینمایی کــه در ابتــدا بــا چنــد ســینه فیل آغــاز 
بــه کار کــرد، و همان گونــه کــه ذکــر شــد کامــاً 
ــا تجهیــزاِت شــخصی و  آماتــور و غیرحرفــه ای، ب
نَفَــس می کشــید و  بــدوِن هیــچ وابســتگی ای 
ِ همــان  در نتیجــه می توانســت ادامــه ی منطقــی
ســنِّت ادبــِی مــدرن در ســینما باشــد، پــس از 
مدت زمــان کوتاهــی بــا شــرکت در جشــنواره های 
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داخلــی و خارجــی، حمایــِت تلویزیــون ملــی و 
شــخِص فریــدون رهنمــا »آن چــه امکانــاِت ایــن 
)بنی هاشــمی،  می کنــد«  برابــر  ســی  را  گــروه 
1354(، اختصــاص ســاعتی از تلویزیــون و رادیــو 
بــه ایــن ســینما و درنهایــت خودآگاهانه تریــن 
ترفنــد بــرای مقابلــه بــا یــک جریــاِن جوان پســند، 
یعنــی ســاخِت یــک آلترناتیــوِ فرهنگــی به نــام 
انجمــن ســینمای جــوان، ایــن ســینمای آزاد در 
بنــد و حصــر قــرار می گیــرد. ثمــره ی ایــن بنــد 
و حصــر کــه موجــِب شــکلی از بالفعل شــدن و 
از میــان رفتــِن انــرژی، بالقوه گــی یــا پتانســیِل 
در  آن چــه  شــد،  ســینماگران  ایــن  انقابــِی 
جزئی تریــن شــکل در دعواهــای درون ســازمانی و 
ایدئولوژیکــی هم چــون درگیــری بــر ســر رهبــرِی 
ســینمای آزاد اصفهــان کــه درنهایــت بــه زاون 
قوکاســیان رســید، تبلــور یافــت و، در عام تریــن 
معنــا، ثمــره اش اُفــت کیفیــِت هم زمــان بــا رشــدِ 
ــود،  ــان ســینمایی ب ّــت فیلم هــای ایــن جری کمی
ــه سیاســت زدایی از آن ختــم شــد:  ــاً ب کــه نهایت
»در جشــنواره ی ســوم ســینمای آزاد 30فیلــم 
بــه کمیتــه انتخــاب رســید کــه 26تایشــان بــه 
جشــنواره راه یافتنــد، یعنــی ارزش نمایشــی را 
دارا بودنــد ]... امــا[ امســال تعــداد 160 فیلــم 
ــه ی  ــی کمیت در ســینمای آزاد ســاخته شــده، ول
انتخــاب تنهــا 15فیلــم را آن هــم به زحمــت قابــِل 
نمایــش دانســت و اگــر برخــی ضرورت هــا ایجاب 
نمی کــرد چه بســا ایــن تعــداد بــه زیــر 10فیلــم 

.)1354 )بنی هاشــمی،  می رســید« 

زودرِس  زواِل  کــه  شــد  معلــوم  این جــا،  تــا 
 ِ فرهنگــی  ِ هژمونــی از  فــارغ  آزاد،  ســینمای 
مســموِم زمانــه اش، بــا نوعــی »تکــرار« حــوِل 
هیســتریک  گسســِت  و  فیلم فارســی  ابــژه ی 
اســت،  ابــژه شــکل گرفتــه  ایــن  از  و بی معنــا 
ــی از  ــراز خــأ. گسســتی خال ــر ف ــرار ب ــان تک هم
»تکــرار«  برابــرِ  در  ناخــودآگاه  کــه  مــازاد  هــر 
انقابــی می ایســتد، »تکــرار«ی کــه می توانســت 
از امکانــاِت ادبیــات، شــعر و ترجمــه بهره منــد 
نقــدِ  حتــی  و  ادامــه  یــا  کنــار  در  و  شــود، 
درون مانــدگارِ تجربــه ی فیلم فارســی باشــد. امــا 
ایــن تأکیــد بیــش از حــد بــر قطــع ارتبــاط، کــه در 
نقدهــای آن زمــان هم چــون نقدهــای هوشــنگ 
ســازوکار  کنــارِ  در  شــاهدیم،  هــم  کاووســی 
موجــود، موجــب ســرکوِب درونــی ایــن ســینما 
می شــود. در ایــن میــان، فیلــم یــا نوشــته ای هــم 
کــه نشــانگرِ فراتربــودِن ایــن ســنّت از ســنّت های 
مذکــور باشــد و یــا عــدِم نیــاز ایشــان بــه اســاِف 
خــود را بــه نمایــش گــذارد یــا ناخودآگاهــی از 
ســرکوب مذکور را رد کند، در دســترس نیســت. 
پــس چگونــه و بــا چــه متــر و معیــاری می تــوان 

ایــن حرکــِت ســینمایی را ارزیابــی کــرد؟

در جســتوجوی  آزاد؛  نقطــه ی صفــر ســینمای 
ازدســترفته آزادی 

در  پازولینــی  تجربــه ی  اواّلً،  بخــش،  ایــن  در 
ســفرش بــه اصفهــان را، زیــرِ عنــوان »اصفهــاِن 
ویــراِن پازولینــی«، بازگــو می کنیــم؛ اصفهانــی 
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نقطه دیــدِ  از  و  اجبــاری  مدرنیزاســیوِن  بــا  کــه 
از دســت  را  بــاالی پهلوی هــا »زیبایــی« خــود 
داده، و به زعــم پازولینــی بــه یــک شــهر »زشــت« 
کوتــاه،  زیربخــِش  ایــن  اســت.  شــده  بــدل 
بــر  انضمامی ســت  پیش درآمــدی  واقــع،  در 
زیربخــِش انتزاعــی بعــدی. ثانیــاً، زیــرِ عنــواِن 
در  پازولینــی  کلّی گرایــِی  ترجمــه ی  »امــکاِن 
ســینمای آزاد )اصفهــان(«، بــا کلیِّت برســاخته ی 
بــا  مواجــه اش  در  )حذف شــدگان(  پازولینــی 
جهــاِن یک پارچهــی ســرمایه داری متأخــر درگیــر 
می کنیــم  تــاش  واســطه  ایــن  بــه  و  شــده 
معنــای  )در  سیاســی  ترجمــه ای  یــا  قرائــت، 
رهایی بخــش اش( از ســینمای آزاد )اصفهــان( 

ارائــه دهیــم.
3-1     اصفهاِن ویراِن پازولینی

اگــر از کتــاب مقــدس، مارکــس و فرویــد کــه 
شــالوده ی تفکــرِ پازولینــی را شــکل بخشــیده اند 
بگذریــم، آن چــه بارهــا و بارهــا از زبــاِن پازولینــی 
و درمــوردِ او نقل شــده ایــن اســت کــه وی دو 
قهرمــان اصلــی داشــت: »واقعیت« و »ســنّت«. 
ریشــه های  می توانــد  کلیــدواژه  دو  ایــن 
از  ســازد.  منکشــف  را  پازولینــی  رادیکالیســِم 
ــِی  جملــه وقع نهــادِن وی بــه جنبش هــای انقاب
زمانــه ی خــود )همچــون مــی68(؛ یــا ادای دِیــن 
ایشــان بــه ســنّت های ادبــی و تفکــرِ ســرزمین 
پــدری اش ایتالیــا )بــه دانتــه در فیلــم ســالو و 
کــه  گرامشــی(  در خاکســترهای  گرامشــی  بــه 
درعین حــال ســعی در گــذر از آن هــا نیــز دارد. 

ولــی بازتــاِب ایــن دو کلیــدواژه، »واقعیــت« و 
»ســنّت«، را بیــش از همــه می تــوان در درگیــرِی 
وی بــا آپاراتــوس ســینما بــه بحــث گذاشــت. 
بــه گفتــه ی پازولینــی ســینما بیــش از هــر هنــرِ 
ایــن  اســت،  نزدیــک  »واقعیــت«  بــه  دیگــری 
 discurso“ رهیافــِت   ِ به میانجــی فیلمســاز 
»گفتــارِ  رهیافــِت  یــا   ”indireto libero
مونتــاژِ  از  متفــاوت  )کــه  آزاد«  غیرمســتقیِم 
ِ آیزنشــتاین و واقع گرایــِی مــدّ نظــر  دیالکتیکــی
ــا آپاراتــوِس ســینما درگیــر  ــازن اســت( ب آنــدره ب
از ســنّت های  وام گیــری  عیــِن  در  و  می شــود، 
ســینمایِی پیــش از خــود )ازجملــه نئورئالیســم( 
ســینما  در  هستی شناســانه  گسســِت  نوعــی 
ایجــاد می کنــد. درنهایــت می تــوان ایــن درگیــری 
وی بــا واقعیــت در عیــن وفــاداری بــه ســنّت 
کــرد:  خاصــه  معــروف  نقل قــول  یــک  در  را 
پازولینــی یــک کمونیســِت اخراج شــده از حــزب، 
کلیســا،  ســوی  از  تکفیرشــده  کاتولیــِک  یــک 
یــک ســنّت باورِ مــدرن، یــک فیلمســاز، شــاعر 
و داســتان نویِس ایتالیایــِی ضــدّ ناسیونالیســم 
و طبعــاً ضــدّ ایتالیایــی، یــک دگربــاِش عاشــق و 
بــه ایــن واســطه یــک عامــل حذف شــده از نظــم 

نمادیــن بــود.
در دهه هــای انقابــی 40 و 50ش پازولینــی دو 
بــار بــه اصفهــان ســفر می کنــد. اطاعــات زیــادی 
ــه  از ســفر اوّل او در دســت نیســت ولــی آن گون
از شــواهدِ در دســترس برمی آیــد وی در ایــن 
ســفر، شــیفته ی ایــن شــهر می شــود و اصفهــان 
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را »یکــی از زیباتریــن و شــاید زیباتریــن شــهر 
دنیــا« می دانــد. وی در ســال 1972م )1350ش، 
ــا شــکل یابِی ســینمای آزاد(،  حــدوداً هم زمــان ب
بــرای دوّمیــن بــار بــه اصفهــان ســفر می کنــد. در 
ایــن ســفر، دو مســئله، کــه ذاتــی یکســان دارنــد، 
بیش از بقیه توجه او را جلب می کند. نخست، 
شــهری کــه به واســطه ی مدرنیزاســیوِن خشــن و 
بــا نقطهدیــدِ از بــاالی پهلوی هــا ویــران شــده؛ 
ســرمایه داری  یک پارچه ســازِ  فرهنــِگ  دوّم،  و 
هــم  را  ایــران،  ســوم،  جهــاِن  دامنــه اش  کــه 
کوتاهــی،  یادداشــِت  در  او  اســت.  درنوردیــده 
بــا عنــواِن »علیــه موبُلَندهــا4«، ایــن فرهنــگ 
یک پارچــه و یک دســت را از پــراگ تــا اصفهــان 
ِ یادداشــت او را  پِی گرفتــه اســت. بخــِش اصلــی
به تفصیــل نقــل می کنیــم، بــه ایــن دلیــل کــه 
دقیقــاً از مســائلی حکایــت می کنــد کــه انگیــزه ی 
کّل ایــن بخــش از ایــن پژوهــش را در خــود دارد:
اوّلیــن بــاری کــه هیپی هــا ]موبلندهــا[ را دیــدم، 
بــودم کــه دو جــوان  بــود. در هتــل  پــراگ  در 
خارجــی وارد شــدند، موهایشــان بلنــد بــود و تــا 
ســرِ شــانه ها می رســید. در گوشــه ای دورافتــاده 
ســر میــزی نشســتند. نیم ســاعتی آن جــا ماندنــد 
]... ولــی اصــاً[ باهــم حرف نزدنــد. درواقع آن ها 
ابــداً بــه حرف زدن احتیاج نداشــتند. ســکوت آنها 

پازولینی این یادداشت را در سال 1973 بهزبان ایتالیایی و با عنوان “Contro i capelli lunghi” )علیه   4

موبلندها( نوشته است، و فالویو ریزو )Flavio Rizzo( آن را با عنوان “The Hippies’ Speech” )نُطِق هیپیها( به 

انگلیسی برگردانده است. پیروز ملکی نیز آن را، با عنواِن »مقولهی موبلندها در خدمت فرهنگ کاذب«، به فارسی 

ترجمه کرده است.

دقیقــاً گویــای نقــش آن هــا بــود ]...[ چیــزی کــه 
در آن هــا جانشــین زبــاِن حــرف زدِن ســنّتی شــده 
و آن را زائــد کــرده بــود و به خوبــی در حیطــه ی 
ِ زبان  وســیِع »عامــات« یعنــی در نشانه شناســی
قــرار می گرفــت زبــاِن مــوی آنهــا بــود؛ موهــای 
بلنــد روی شــانه ریخته ی ]آن هــا[ می گفــت: »مــا 
ــق  ــه ای از انســان ها تعل ــه طبق ــا ب ــم. م موبلندی
داریــم کــه بــه تازگــی در دنیــا ظاهــر شــده اند، 
و مرکــز ظهــور ایــن طبقــه ی جدیــد انســان ها 
در امریکاســت، و شــما والیتی هــا )کــه در آن 
بــه آن  بــود( نســبت  مــورد به خصــوص پــراگ 
را  مــا  کــه  دارنــد  حــق  بورژواهــا   . جاهلیــد... 
بــا وحشــت و نفــرت نظــاره کننــد، زیــرا مــا بــا 
بلنــدی موهایمــان آنهــا را مطلقــاً نفــی می کنیــم. 
ــی ادب و وحشــی اشــتباه  ــا مــردم ب ــی مــا را ب ول
نگیریــد ]...[ تمــدن مصرفــی حــال مــا را به هــم 
زده اســت. مــا بــه صورتــی رادیــکال اعتــراض 
انقــاب  ایــن  بــه  مــن  امــا   ]...[ می کنیــم« 
ولــی  بــودم.  مشــکوک  آنهــا  غیرمارکسیســتی 
بــا تمــام ایــن اوصــاف مدت هــا طرفــدار آن هــا 
بــودم و الاقــل عنصــر آنارشیســتی ایده هــای مــن 
آن هــا را می پذیرفــت. زبــان آن موهــا، هــر چنــد 
گویــا نبــود، امــا بــه  هرحــال از »چیزهــای« دســِت 
چپــی ســخن می گفــت. شــاید هــم از چــپ نــو، 
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چپــی کــه از بطــن دنیای بورژوازی زاده شــده بود 
]...[ ]باالخــره[ ســال 1968 فــرا رســید. موبلندهــا 
برفــراز  شــدند،  حــل  دانشــجویی  نهضــت  در 
ســنگرهای خیابانــی پرچــم ســرخ برافراشــتند. 
از پیــش رنــگ »چیزهــای  بیــش  زبــان آن هــا 
چپــی« بــه خــود گرفــت )ِچگــوارا موبلنــد بــود 
و غیــره و ذالــک(. ســال 1969. کشــتار میــان، 
یونانــی،  ســرهنگ های  جاســوس ها،  مافیــا، 
هم دســتی مقامــات وزارتــی، توطئه هــای ســیاه 
و دســِت راســتی، محرکیــن فاشیســت. تعــداد 
چنــد  هــر  بــود:  شــده  زیــاد  خیلــی  موبلندهــا 
ــی  ــد ول ــت نبودن ــوز از نظــر عــددی اکثری کــه هن
وزِن ایدئولوژیــک آن هــا تعیین کننــده و حاکــم 
بــود. موبلندهــا دیگــر ســاکت نبودنــد: سیســتم 
عامتــی موهــا دیگــر تنهــا مبیـّـن تمامــی ظرفیــت 
ــود. برعکــس، وجــود فیزیکــی  ــان نب ارتباطــی آن
آن موهــا فقــط بــه نقــش یــک تمایزدهنــده ی 
صــرف نــزول کــرده بــود. آنــان بــه اســتفاده از 
زبــان حرفــزدن ســنّتی بازگشــته بودنــد... . اینــک 
ایــن موهــا چــه می گفتنــد؟ می گفتنــد: »1. مــا بــا 
ّــت اساســی  ــش« اهمی ــرای »کُن ســکوت خــود ب
خصائــل  و  نتایــج  از  ایــن  و  شــده ایم  قائــل 
ــاً  ــگ کاذب اســت، و درنتیجــه ماهیت ــک فرهن ی
دســِت راستی ســت. 2. فاشیســت ها هــم مــا را 
انتخــاب کرده انــد، و ایــن محرکیــن بــا انقابیــوِن 
لفّــاظ درآمیخته انــد«. ...خاصــه فهمیــدم کــه 
زبــان موبلندهــا دیگــر گویــای »چیزهــای چپــی« 

نیســت، گویــای چیــزی دو پهلــو و گُنــگ اســت: 
چپ/راســت. دیگــر هیچ کــس در دنیــا نمی توانــد 
ْ یــک انقابــی را از یک  بــا توجــه به ظاهــر فیزیکــی
خبرچیــن تمیــز دهــد. چــپ و راســت به لحــاِظ 
ســال  بــه  درآمیخته انــد.  یکدیگــر  بــا  فیزیکــی 
روی  بــر  بــودم.  اصفهــان  در  رســیدیم.   1972
ــن  ــی از زیباتری ــاِن ده ســال پیــش یک آن اصفه
شــهرهای دنیــا، و شــاید هــم زیباتریــن اصفهانی 
ــود.  ــد، مــدرن و بســیار زشــت زاده شــده ب جدی
جوان هایــی  خیابان هــا،  در  هــم  هنــوز  ولــی 
ــا  ــا پسِ کله هــای زیب ــام و نشــان، ب ّــر و بی ن موق
و تمیــز، بــا چهره هــای زیبــا و پــاک و روشــن 
و آراســته بــه حلقــه زلفــی بــا وقــار و بی گنــاه 
اصلــی  خیابــان  در  شــبی   . می شــد...  دیــده 
شــهر گــردش می کــردم دو موجــود دهشــت آور 
دیــدم: نــه اینکــه دو موبلنــد حســابی باشــند، 
زده  اروپائــی  را  موهایشــان  به هرحــال  ولــی 
بودنــد، پسِ کلــه بلنــد و روی پیشــانی کوتــاه، 
حلقــه ی  دو  بــا  کشیده شــده،  و  روغــن زده 
مصنوعــی و کثیــف روی شــقیقه و روی گــوش، 
»مــا  می گفتنــد:  می گفتنــد؟  چــه  موهــا  ایــن 
جــزء ایــن گداگشــنه ها نیســتیم، مــا جــزء ایــن 
فلک زده هــای عقب مانــده نیســتیم کــه هنــوز 
در عهــد بربریّــت بــه ســر می برنــد! مــا کارمنــد 
بانکیــم، مــا دانشــجوییم، مــا فرزنــداِن همــان 
پولــدار  نفــت  در شــرکت  کار  بــا  کــه  مردانیــم 
شــده اند، مــا اروپــا را می شناســیم، مــا کتــاب 
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خوانده ایــم. مــا بورژواییــم. و این هــم موهــای 
مدرن بــودن  کــه  شــاهدی  به عنــوان  مــا  بلنــد 
بین المللــی و امتیــازات مــا را ثابــت می کنــد. و 
بدین ترتیــب ایــن موهــای بلند گویــای »چیزهای 
دســت راســتی« بودنــد. ایــن دور بســته شــد. 
فرهنــگ کاذب قــدرت، فرهنــگ کاذب اعتــراض 
بــا  کــرد:  تصاحــب  را  آن  و  جــذب  خــود  در  را 
مهارتــی شــیطانی و صبورانــه از آن مـُـد ســاخت، 
کــه اگــر نتــوان آن را دقیقــاً فاشیســم نامیــد، 
آنــرا نوعــی »راســِت افراطــی«  الاقــل میتــوان 

آورد.  به شــمار 
عرفان آلــودِ  زیبایــِی  نــه  پازولینــی  اصفهــاِن 
دارد  را  به اصطــاح شرق شناســان  و  ســیّاحان 
و نــه طنــزِ مضحــِک نهفتــه در تناقــِض فکــرِی 
ضــدّ شرق شناســاِن بومی گرایــی کــه ناخــودآگاه 
غرب گراینــد، را برمی تابــد. اصفهانــی کــه به زعــم 
بــه  نیــازی  نــه  و  بــود  »عقب افتــاده«  نــه  وی 
نــوع »پیشــرفت« جهان ســومی داشــت،  ایــن 
زوال  و  ویرانــی  چنــِگ  از  نتوانســت  درنهایــت 
بگریــزد؛  ســرمایه  از  برخاســته  تمــدِن  تاریــخ 
تاریخــی کــه »تاریــِخ قربانی کــردِن قربانی ســت« 
)آدورنــو و هورکهایمــر، 1389: 113(. پازولینی در 
ــاال نشــان میدهــد کــه اصفهــان در  یادداشــِت ب
دهــه ی 50ش، دیگــر »نصــف جهــان« نیســت، 
اصفهــان هــم دارد بــه جرگــه ی دهکــده ی جهانی 
می پیونــدد؛ آن  چــه در دهه هــای اخیر با ســرعتی 
دهکــده ی  در  غــرق  پیــش  از  بیــش  فزاینــده 
جهانــی شــده اســت. اصفهــاِن پــس از پهلوی هــا 

یــک قربانی ســت. پهلوی هــا پــروژه ی نیمه تمــاِم 
ــه اتمــام رســاندند.  ظل الســلطان در ویرانــی را ب
اســتیایی کــه الجــرم بــه حــذِف زاغه نشــینی ها 
نظیــرِ  آزادی خواهانــه ای  حرکت هــاِی  انقیــادِ  و 
جوانــان انجمن هــای ادبــی و ســینمایی شــد. 
کــه  »تمدن«ی ســت  اســتیای  همــان  ایــن 
»هیــچ گاه  می کنــد  اذعــان  الیــاس  نوربــرت 
معــرض  در  پیوســته  و  شــد  نخواهــد  کامــل 
 .)4 :2005 ,Zerzan( »خطــرِ ]توّحــش[ اســت
والتــر بنیامیــن پیــش از الیــاس در »تزهایــی 
ــن امــر دســت  ــر ای ــخ« ب ــاب فلســفه ی تاری در ب
نشــانه های  و  اســناد  »تمامــی  بــود:  گذاشــته 
توحش انــد«.  از  نشــانه ای  درعین حــال  تمــدن 
امّــا آن گونــه کــه بورگــر هــم می گویــد، هــدِف 
 ِ بنیامیــن از بیــان ایــن عبــارت به هیــچ رو نفــی
چیــزی  چنیــن  نبــود.  تمــدن  بی چون وچــرای 
فعالیتــی  به مثابــه ی  نقــد  از  وی  برداشــِت  بــا 
وی  مقصــد  اســت.  ناهم خــوان  نجات دهنــده 
ــون فرهنــگ  ــا کن ــود کــه ت ــان ایــن حقیقــت ب بی
همــواره بــه قیمت رنج کســانی کــه از آن محروم 
بوده انــد ســاخته شــده اســت، بــه عنــوان مثــال 
بــرده دار  جامعــه ای  فرهنــِگ  یونانــی  فرهنــِگ 
بــود. زیبایــِی آثــارِ هنــری رنجــی را کــه وجــود 
آن هــا در گــرو آن اســت را توجیــه نمی کنــد؛ امـّـا 
می تــوان نشــانه ی همــان رنــج را نیــز نفــی کــرد. 
نشــان دادِن وجــه ســرکوب گرِ آثــار هنــر بــزرگ 
)یعنــی همــان هالــه ی برتری طلبــِی ایــن آثــار( 
ــا نبایــد آن هــا را بــه ایــن وجــه  اهمیــت دارد، امّ
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تقلیــل داد. تاش هایــی کــه بــا برجسته ســاختِن 
هنــر »اخاق گــرا« در برابــر هنــر »خودآییــن«، 
ســعی در لغــو وجــه تناقض آمیــزِ فراینــد رشــد 
از  را  اصلــی  نکتــه ی  در حقیقــت  دارنــد،  هنــر 
رهایی بخــِش  عنصــر  زیــرا  می دهنــد،  دســت 
هنــرِ  واپس گرایانــه ی  وجــه  و  خودآییــن  هنــرِ 
بــا  قیــاس  در  نادیــده می گیرنــد.  را  اخاق گــرا 
ــر  ــد ب ــه اندیشــه های غیردیالکتیکــی، بای این گون
ــو در دیالکتیــک  نظــر مؤکــد هورکهایمــر و آدورن
فرآینــد  تفکیک ناپذیربــودِن  بــر  مبنــی  منفــی 
ــر، 1386:  ــذارد )بورگ ــه گ تمــدن و ســرکوب صحّ

.)102
پیــرو بحــِث بورگــر در مــورد بنیامیــن، در ایــن 
بــر  انگشــت نهادن  از  هــدف  هــم،  نوشــته 
رابطــه ی فرهنــگ و توحــْش ســرپوش گذاشــتن 
ِ ســرمایه داری ناقص الخلقــه ی  بــر فقــرِ فرهنگــی
ایرانــی نیســت. ناگفتــه پیداســت کــه، چــه پیــش 
از انقــاِب 57 و چــه پــس از آن، مــا در ایــران بــا 
ســوژه هایی روبه روییــم کــه از امکانــاِت آموزشــی 
برخــوردار  اروپایــی  ســرمایه داری  فرهنگــی  و 
ســنّت های  از  دلیــل  همیــن  بــه  و  نیســتند 
ِ خــود و دیگــری هــم بهــره ی  فکــری و فرهنگــی
بــر  نوشــته  ایــن  تأکیــدِ  نبرده انــد.  چندانــی 
رابطــه ی فرهنــگ و توحــش، بیــش و پیــش از 
همــه تاشی ســت بــرای فهــِم تجربــه ی هژمونــی 
فرهنگــی ای کــه در دوره ای خــاص، دهه هــای 
1340 و 1350، بــر ایــران حاکــم می شــود و بــا 
همــه ی گشــودگی ای کــه به طــور نا-خــودآگاه بــه 

ارمغــان مــی آورد، نهایتــاً امــکاِن رشــد و آمــوزِش 
عمومــی را فراهــم نمی ســازد. حــال بمانــد کــه 
 ِ پــس از انقــاب، حتــی امــکاِن همــان گشــودگی
ناخــودآگاه در وضعیــت هــم ســلب می شــود و با 
بازکــردِن دوبــاره ی درهــای اقتصــادی رو به جهان 
و بســتن درهــای فرهنگــی رو بــه همــان جهــان، 

وضــع فرهنگــی وخیم تــر از قبــل می شــود! 
3-2      امــکاِن ترجمــه ی کلّی گرایــِی پازولینــی 

در ســینمای آزاد )اصفهــان(
یــا  ســاب پرولتاریا  پازولینــی،  نظــرِ  در 
واجــدِ  و  تکیــن  عنصــری  لمپن پرولتاریــا 
پتانســیلی بــرای ســاخِت یــک کلیـّـِت سیاســی در 
برابــرِ تمــدن و فرهنــِگ یک پارچــه، هویت محــور 
ــر حذف شــدگان  ــورژوازی اســت. او ب ــِف ب و نحی
»باشــندگان«،  هامــر  تومــاس  بیــاِن  بــه  یــا 
ِ شــهروندی  افــرادی کــه از حقوق اولیه و اساســی
محــروم شــده اند، کســانی که در نظــم نمادیــِن 
ِ کنونــی هیچ جایــی ندارنــد،  لیبرال-دموکراســی
آن چــه   .)102  :2003  ,Vighi( داشــت  تأکیــد 
زاغه نشــین ها  ایــن  بــا  شــخصی اش  روابــط  از 
همــواره  کــه  »یهودیانــی  بــا  هم دلــی اش  تــا 
ِ تعصبــات و آزارهــای نــژادی بوده انــد« و  قربانــی
ضدیّــت اش بــا »شــکل گیرِی دولــِت اســرائیل« 
ــدی، 1388: 110(. ســاخِت  ــده می شــود )هلی دی
ــر حذف شــدگان، از اوّلیــن  ّــِت مبتنــی ب ایــن کلی
اشــعار او در بیســت ســالگی، بــا یــک لهجــه ی 
ایتالیایــی خــاص، لهجــه ی فریولــن مشــخص 
اســت، تاشــی بــرای کســر یــا تفریــِق شــعر از 
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ِ ایتالیایــی و اســتفاده از  مرجعیــِت زبــان رســمی
یــک زبــان مردمــی علیــه زبــاِن دولتــی: نمونــه ای 
از آن چــه دلــوز »سیاســت اقلیت گــرا« در شــعر 
همین طــور   .)568  :1393 )بدیــو،  می خوانــد 
حــال،  اهــِل  بچه هــای  وی،  رمــاِن  اوّلیــن  در 
کلّی گرایــِی  ایــن  آکاتونــه.  فیلمــش،  اوّلیــن  و 
حاشــیه محورِ پازولینــی همــواره در هــر مدیومــی 
کــه بــا آن دســت وپنجه نــرم کــرد، ترجمــه شــده 
اســت؛ معلق مانــدن بــر فــراز مغاکــی کــه وی را 

»شــاعرِ محرومــان و فقــرا« شــهره ســاخت. 
در  پازولینــی  تجربــه ی  بــا  درگیرشــدن  دِل  از 
»موبلندهــا«ی  مشــاهده ی  ویــران  اصفهــاِن 
کلّی گــراِی  تفکــر  هم چنیــن  و  بین المللــی؛ 
وی همــان درگیــری و نجــاِت ســاب پرولتاریای 
حاشیه نشــیناِن  یــا  حذف شــدگان  جهانــی، 
تمــدن، بایــد بــه ایــن فکــر افتــاد کــه آیــا ایــن دو 
جــواِن »موبلنــد«ی کــه پازولینــی در اصفهــان 
آزادِ  ســینمای  ســینماگراِن  از  تَــن  دو  دیــده، 
اصفهــان نبوده انــد؟ جوانانــی کــه هیــچ بویــی 
و  نبرده انــد  زیســته اند  آن  در  کــه  ســنّتی  از 
به ســرعت در مُــدِ تــازه از راه رســیده ی ســینما 
و  دقیــق  هرچنــد  کــه  حرفــی  شــده اند،  غــرق 
اوّل«  »قرائــِت  در  ولــی  نیســت  شــاید عمیــق 
از ایــن ســینما بــه حقیقــت نزدیــک اســت! یــا 
آزاد  ســینماگران  ایــن  بایــد  برعکــس،  این کــه 
یــا  حذف شــدگان  بــه  مُــد  ایــن  مقابــِل  در  را 
ترجمــه  پازولینــی  نظــرِ  مــدّ  حاشیه نشــیناِن 
کــرد؟ کلیّتــی کــه می تــوان آن را درگیــر بــا ســنِّت 

ســوبژکتیوِ پسامشــروطه خوانــد. بــرای پاســخ بــه 
ــه در چــاه  ــدوِن این ک ــد نیســت ب ــن ســؤال، ب ای
مطالعــاِت فرهنگــی بیفتیــم بــه تاریــخ و ســنّت 
ایرانــی  »لمپن پرولتاریــا«ی  و  »موبلندهــا« 

رجــوع کنیــم.
از  جوانانــی  اولین بــار  بــرای  قاجــار،  دوره ی  در 
ایــران بــرای تحصیــل یــا کار بــه غــرب می رونــد. و 
در اوایل قرن 14ش، با روی کار آمدِن رضاشــاه 
»موبلندهــا«ی  اجبــاری اش،  مدرنیزاســیوِن  و 
ایرانــی، معــروف بــه فُکلی هــا، بــرای اولین بــار 
کــه  گســتره ای  دارنــد.  چشــم گیر  حضــوری 
و  بازاریــان  تــا  روشــن فکران  و  هنرمنــدان  از 
مــردم عــام را در بــر می گرفــت. در مقابــل، و 
جدیــد   ِ اجتماعــی گونــه ی  ایــن  کنــارِ  در  گاه 
جاهل هایــی  یــا  »لمپن پرولتاریــا«  بــا  ایرانــی، 
ــد و بهقــوِل  ــم کــه به اصطــاح اصیل ترن مواجهی
کامــِل  »نمونــه ی  ایرانــی  شرق شــناس های 
اجتماعــی  دوگونــه ی  ایــن  ایرانــی«.  مــرد  یــک 
پایشــان بــه داســتان ها و ســینمای ایــران هــم 
بــاز می شــود. در ادبیــات و در ادامــه ســینمای 
ایــران، بــا یــک خــطّ ســیرِ نیمه آگاهانــه ی درگیــر 
بــا ایــن دو گونــه ی اجتماعــی مواجهیــم؛ فُکلــی یا 

یــا »لمپن پرولتاریــا«.  »موبلنــد« و جاهــل 
خودآگاهانه تریــن شــکل ایــن درگیــری اوّلین بــار 
شــکل  جمالــزاده  نبــود  یکــی  بــود  یکــی  در 
 ِ می یابــد. در »فارســی ِشــکر اســت«، یــک فُکلــی
ِ عــرب زده. و هــر  فرانســه زده داریــم و یــک حاجــی
دو تیــپ بــا هجــو جمــال زاده مواجــه می شــوند. 



۲۲

در قضیــه ی کینگ کنــِگ هدایــت،  همین طــور 
کــه ظاهــراً در آن فکلی هــا و ژیگوله هــا، مــردان 
و زنانــی ســطحی و احمــق معرفــی می شــوند. 
در ســینما، ممــل امریکایــِی شــاپور قریــب، و در 

تلویزیــون دایی جــان ناپلئــوِن تقوایــی.
امّــا در مــورد جاهل هــا، می تــوان از »فرهنــِگ 
اوّلیــن  از  یکــی  در  کــرد.  آغــاز  عیّــاری« 
مواجهه هــای ادبــی بــا ایــن گونــه ی اجتماعــی، 
می یابیــم؛  »جوان مــرد«  بــا  هم معنــی  آن را 
آن چــه در ســمک عیّــار شــاهدیم. امــا پــس از 
ایــن در داســتان هایی هم چــون حمزه نامــه و 
و  )حــول  حکیــم  منوچهرخــان  اســکندرنامه ی 
ــار اخاقــی  حــوش حکومــِت صفویــه(، عیـّـاری ب
خــود را از دســت می دهــد و بــا »دزدِ کُهنــه کار« 
ـّـار  ــواِن عی ــا »کُهنــه دزد« متــرادف می شــود. عن ی
پس از این در »جاهل« استحاله می شود و در 
ادامــه ی ســیر تطــورش در ادبیــاِت مــدرِن ایران و 
ــد، از داش آکِل  همین طــور ســینما تبلــور می یاب
هدایــت تــا اقتبــاِس ســینمایِی کیمیایــی از آن. 
ایــن آثــارِ انتقــادی ادبیــاِت مــدرن و ســینمای 
ایــران، بــه شــکلی ناخــودآگاه بــا آن چــه پازولینــی 
ســروکله  می پرداخــت،  آن  بــه  خودآگاهانــه 
ترومایــی  هیــچ گاه  آثــار  ایــن  امــا  می زننــد. 
ــی  ــه پازولین ــه ای ک ــای کلّی گرایان هم چــون تروم
در ایتالیــا ســاخت را تجربــه نکــرده یــا نســاختند، 
ــل وی منتهــی  ــت قت ــر و درنهای ــه تکفی آن چــه ب

شــد. 
در اکثــر آثــارِ نویســندگان و فیلمســازان ایرانــی، 

فرهنــِگ  در  غــرق  »موبلند«هــا  یــا  فُکلی هــا 
راســتی  دســت  وجهــی  طبعــاً  و  جهانی انــد 
دارنــد؛ و جاهل هــا یــا لمپن پرولتاریــا بــا نوعــی 
را  نمادیــن  نظــم  بی کلهگــی  و  لوتی گــری 
خدشــه دار می کننــد، و درنهایــت دســت چپــی 
اکثــر  در  آثــار،  ایــن  ولــی  می شــوند.  معرفــی 
و  طنــز  به واســطه ی  یــا  را  همه چیــز  مواقــع 
محکوم کــردِن فُکلی هــا )هم چــون فیلــم جوجــه 
فُکلــی کــه درنهایــت فُکلــیْ جاهــل می شــود( 
جاهل مســلکانه  فــردِی  صرفــاً  کنش هــای  یــا 
یــک  درنهایــت  کــه  قیصــر،  فیلــم  )هم چــون 
جاهــِل ابرقهرمــان حــّق همــه را می گیــرد(، حــل 
و فصــل می کننــد. امــا بحــث ایــن دو گونــه ی 
اجتماعــی بــه این جــا ختــم نمی شــود. پازولینــی 
در  کــه  لمپن پرولتاریــا   ِ فاشیســتی از ســویه ی 
ســرمایه داری  ســازوکار  بــا  مســتقیم  ارتبــاط 
متأخــر اســت بی خبــر نیســت، و هم چنیــن از 
امــکاِن اتحــاد مقــدِّس ایــن دو گونــه ی اجتماعــی 
زیــر لــوای حکومــت. آن گونــه کــه بدیــو در قرائتی 
بــا  از قطعــه شــعری، از شــعری بســیار بلنــد 
ــد:  ــی می گوی ــروزی، ســروده ی پازولین ــوان پی عن
تخریــب  کــه  داریــم  قــرار  وضعیتــی  در  مــا 
اگــر  یــا  کســر،  خــود  و  می شــود،  ســرکوب 
می خواهیــد، بگوییــد تقابــل بــه هم دســتی بــدل 
می گــردد. همان طــور کــه پازولینــی می نویســد: 
مــا درمی یابیــم کــه داریــم دقیقــاً همان جایــی 
هدایــت  »بــا  مــی رود،  دشــمن  کــه  می رویــم 
ــد  ــخ هــر دو اســت«. و امی آن تاریخــی کــه تاری
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ایــن  برابــر  در  ]امّــا  اســت.  ناممکــن  سیاســی 
ناامیــدی از اتحــادِ هژمونیــِک شــوم همــه ی مــا، 
ــده اســت  ــوز هــم زن سیاســت رهایی بخــش هن
ــدران  ــه برخــی پ ــی ممکــن اســت ک ــا زمان و[ تنه
ــب  ــران در قال و مــادران و برخــی پســران و دخت
نوعــی نفــی مؤثــرِ جهــان آن چنــان کــه هســت 

)بدیــو، 1387: 571(. متحــد شــوند 
بــا  اجتماعــی  گونه هــای  ایــن  مع الوصــف، 
اَشــکاِل  بــه  نســبت  معنــادار  تفاوت هــای 
تاریخــی  به طــور  هــم  ایــران  در  جهانــی اش، 
وجــود دارنــد، و اکنــون هــم بــه زیســت خــود 
ادامــه می دهنــد. البتــه اکنون در اَشــکالی بســیار 
پیچیده تــر و پیشــرفته تر از قبــل، و هم چنیــن 
نمونــه ی  از  غیرعقانی تــر  ســازوکاری  در 
خــود در غــرب. اَشــکالی کــه اکنــون، منفــک از 
پیشــینه ی االهیاتــی و فرهنگی شــان، خــودآگاه 
یــا ناخــودآگاه بــا ســرمایه ی جهانــی ســری از هــم 
ــد، و به جــز نمونه هــای انگشت شــمارِ  جــدا ندارن
فوق الذکــر نــه در ســنّت شــعری و نــه در نثــر 
فارســی پتانســیِل رهایی بخــش و رادیکال شــان 

آزاد نشــده اســت.  
    امــا دربــاره ی رابطــه ی ســینمای آزاد بــا ایــن 
می تــوان  مذکــور،   ِ اجتماعــی )نا(طبقــه ی  دو 
ــژه ی  ــا اب ــن ســینما ب ــه دوگانه ســازِی ای ــاره ب دوب
ــل اش، فیلم فارســی اشــاره کــرد. نصیبــی در  مِی
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه »ســینمای آزاد چــه 
کارهایــی بــرای هویــت دادن بــه خــود در برابــرِ 

می گویــد: داد«  انجــام  فیلم فارســی 

»در آغــاز ســاختن فیلــم بــود و بعــد نمایــش 
ــا بحــث و گفتگــو و همین طــور  مــداوم همــراه ب
برخــورد بــا مطبوعــات و اشــاعه ی ایــن فکــر کــه 
کادر فیلــم تعیین کننــده ی ارزش فیلــم نیســت 
]...[ نــوع دوربیــن بــرای فیلــم اعتبــار نمــی آورد، 
امکانــات  کــه  فارســی  ســینمای  اســتودیوهای 
و  خــام  فیلــم  خــوب،  دوربیــن  دارنــد،  فنــی 
البراتــوار ]... پــس[ آنچــه ســینمای فارســی نــدارد 
فکــر و اندیشــه اســت« )نصیبــی، 1994: 13(.

در نقــدِ نصیبــی، بــا یک ســنِّت قدیمی در ســینما 
مواجه می شــویم، اســتفاده از کم ترین امکانات 
بــرای بیــاِن فکــر و اندیشــه، آن چــه در پرداخــت 
بــه ســینمای آلترناتیــو یــا تجربــی همــواره مــدّ 
نظــر منتقدیــن بــوده اســت. امــا اصــل و اســاِس 
ایــن ســینما بــر حاشیه نشــینی بنــا شــده اســت. 
ــز  ــه اصــِل تمای ــه ک حاشیه نشــینیای خودآگاهان
آنهــا از ســینمای جریــان اصلــی را رقــم می زنــد. 
ایــن فاصله گرفتــن از نظــم و نســِق موجــود در 
ســینمای جریــان اصلــی، نــه بــا گوشه نشــینی یــا 
انفعــاِل صــرف بلکــه بــا رادیکالیســم در پیونــد 
اســت )آن چــه، به قولــی، می تــوان آن را »انفعــاِل 
فعــال« خوانــد(. رادیکالیســمی کــه رهایــی از 
ــد و بندهــای ســنّت های ســینمایِی پیــش از  قی
خــود و فائق آمــدن بــر ســویه ی ســرکوب گرِ ایــن 
آپاراتــوس را در ســر می پرورانــد و در اکثــر مــوارد 
ِ ایــن فیلمســازان شــکل  بــا بودجــه ی شــخصی
می گیــرد. پــس بــه ایــن واســطه بایــد گفــت، در 
مــورد ســینما آزادی هــا هــم ایــن حکــم تاجایــی 
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صــادق اســت کــه ایــن گــروه با هزینه ی شــخصی 
فیلــم می ســاخت. ســینمایی کــه از ســال های 
ابتدایــِی فعالیّتــش بــا بودجــه ای دولتــی مواجــه 
می شــود، و فیلمســازانش بــه نوعــی ســینمای 
جشــنواره ای معتاد شــده اند، فکر و اندیشــه اش 
هــم جــای بحــث دارد. بــه گفتــه ی بنی هاشــمی 
ایــن  بالفعل شــدِن  از  پــس  ســینماگران  ایــن 
جریــان، »سرتاســر ســال، ده هــا دوربیــِن داخــِل 
دفتــرِ تهــران را نــگاه هــم نمی کننــد و تنهــا بــا 
ایــن  ســمِت  بــه  جشــنواره ها  نزدیک شــدن 
 .)1354 )بنی هاشــمی،  می دونــد«  دوربین هــا 
ــه بــه ایــن امکانــات کــه بــه نســبِت نیــازِ  ــا توجّ ب
ایــن ســینماگران کافــی بــوده، تنهــا تفــاوِت ایــن 
دو ســینما وجــودِ فکــر و اندیشــه در ســینمای 
آزاد، و عــدِم وجــود آن در فیلم فارسی ســت)!( 
اما فکر و اندیشــه چیســت؟ و رابطه ی ســینمای 
آزاد بــا فکــر و اندیشــه چیســت؟ بدیــو در ایــن 

قــرن می نویســد: 
»وقتــی برخــی بــا بی تکلّفــی می گوینــد آن چــه 
امــر  مرتبــه  از  )نابودگــری(  کردنــد  نازی هــا 
یــک  اســت،  الینحــل  امــر  یــا  نااندیشــیدنی 
نکتــه ی حیاتــی را فرامــوش می کننــد: این کــه 
نازی هــا آن چــه را کــه کردنــد، هــم اندیشــیدند و 
هــم بررســی کردنــد، آن هــم بــا بیشــترین دقــت 
و قاطعیــت. ایــن تصــور کــه نازیســم فرمــی از 
ــر، بربریــت  ــه بیانــی عام ت ــا ب اندیشــه نیســت، ی
پنهانــی  فراینــد  نوعــی  موجــد  نمی اندیشــد، 

تبرئــه اســت. ایــن یکــی از هیئت هایی ســت کــه 
هژمونــی فکــری ایــن روزگار بــه خــود گرفتــه و 
در ایــن شــعار خاصــه شــده کــه »هیــچ بدیلــی 
می اندیشــد،  سیاســت   ]...[ نیســت«  کار  در 
بربــروار  سیاســتی  هیــچ  پــس  نــه،  بربریــت 
نیســت. تنهــا هــدف ایــن قیــاس پنهان کــردن 
بربریــت اســت، در غیــر ایــن صــورت مبرهــن 
اســت کــه پارلمانتاریســم ســرمایه داری، تقدیــر 
ــز از ایــن  ــرای گری جــاری مــا را در کنتــرل دارد. ب
ــن قــرن،  ــای شــهادت ای ــر مبن ــد، ب آشــفتگی بای
بــاور داشــته باشــیم کــه نازیســم ]یــا هــر شــکلی 
از نابودگــری[ خــود هــم یــک سیاســت اســت هم 

یــک اندیشــه« )بدیــو، 1394: 28(.
بــه گفتــه ی بدیــو همــه فکــر و اندیشــه دارنــد، 
فاشیســت ها  و  نازی هــا  )از  بربرهــا  هــم 
)از  برترهــا  هــم  فیلم فارسی ســازها(  تــا 
فیلســوف ها تــا ســینمای آزادی هــا(، امــا تفــاوِت 
در  در چیســت؟  برترهــا  بــا  بربرهــا  ایــن  فکــرِ 
این جــا برعکــس بــه یــک شــباهت می رســیم؛ 
یــا  داشــتن  از  اقشــار  ایــن  بــه »خودآگاهــیِ« 
نداشــتِن چیــزی به نــام فکــر و اندیشــه. بــرای 
رضایــِت  مــوارد  اکثــر  در  فیلم فارسی ســازها 
و  اســت  اندیشــه  و  فکــر  از  تماشــاگر مهم تــر 
ســینما آزادی هــا هــم فکــر و اندیشه شــان بــر 
همه چیــز مســتولی می شــود! فکــر و اندیشــه ای 
کــه کلیــدواژه ی بــورژازی معاصــر بــرای اثبــاِت 
ِ آن هویــت  هویّــت اش اســت، برخــی بــا نفــی
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می یابنــد و برخــی بــا تأییــدِ آن. پــس این بــار هــر 
دو قشــر، فیلم فارســی ها و ســینما آزادی هــا، 
در »تکــرار« یعنــی گــردش و چرخیــدِن هــر دو 
ــای فکــر و اندیشــه،  ــژه ی بی معن ســوژه حــوِل اب
کاذب   ِ خودآگاهــی ایــن  و  می شــوند  یگانــه 
بــه داشــتن یــا نداشــتِن فکــر و اندیشــه، یکــی 
دیگــر از شــاهداِن دســت بــه نقدی ســت کــه بــر 
ایدئولوژیک بــودِن دعــوی ســینما آزادی هــا صحــه 

می گــذارد. 
از نقطه دیــدِ اکثریــت، ســینما ســاخته ی دســت 
بشــر اســت و تاریــِخ ســینما هــم در ادامــه ی 
اســت.  خــورده  رقــم  خاقیــت اش  همیــن 
بشــر  تاریــخ  در  حادثــه ای  ســینما  تاریــخ  امــا 
نیســت، چراکــه »بشــریت« تنهــا به واســطه ی 
ماشــین هایی کــه تولیــد کــرده و بــا آن هــا مواجه 
»انســان«  اســت؛  شــده  دگرگــون  می شــود 
دم ودســتگاه های  کنــار  در  کــه  هنگامــی 
بــه ماشــینی کامــاً  ســینمایی قــرار می گیــرد، 
متفــاوت بــدل می شــود. پــس بشــریت حاصــل 
تاریخــی خاقانــه اســت. مــا از چشــم انداز مکانی 
تثبیــت می شــویم و یک ســان فکــر می کنیــم، 
چراکــه مــا قابلیــت افزایــش حیات هــای خویــش 
را داریــم، امــا همــان قابلیــت و تمایــل قــادر 
اســت مــا را یــک قــدم جلــو ببــرد. در همیــن 
جهــان  می شــویم  متوجــه  کــه  اســت  لحظــه 
حاصــِل  مــا  تثبیت شــدهی  و  گســترش یافته 
اســت  اندیشــیدن  و  اســتیا  بــه  بشــر  میــل 

)Colebrook, 2006: 30(. اســتیایی ذاتــی در 
اندیشــیدن، آن چــه معنــای کامــل خــود را در 
»عقــل ابــزاری مــدرن« تجربــه می کنــد. پــس 
 ِ چــه بایــد کــرد؟ بــا علــم بــه تنش هــای درونــی
ــی کــه پازولینــی پیــِش پــای مــا  موجــود در کلیّت
نهــاد، انــگار یگانــه راه نجــاِت اندیشــه از ایــن 
اندیشــه  نگه داشــتِن  معلــق  ذاتــی،  اســتیای 
برفــراز مغــاک اســت، مغاکــی کــه در آن )نــا(
اندیشــه  و  فکــر  وجــود  از  بی خبــران  طبقــه ی 
ــادر  ــدن بشــر را ق ــن معلق مان چــال شــده اند. ای
حذف شــدگاِن  یــا  چالشــده ها  هــم  می ســازد، 
دروِن مغــاک را ببینــد، و هــم نظــِم نمادینــی کــه 
حــوِل ایــن مغــاک شــکل یافته، و مهم تــر از ایــن 
مشــاهده ی صــرف، بــر ایــن امــر واقــف شــود کــه 
هرلحظــه امــکاِن افتــادن و فــرو رفتــن در ایــن 

را دارد.  مغــاک 
پازولینــی،  )نا(تفکــرِ  تشــریِح  از  پــس 
کلیّــِت  یــک  ســاخِت  بــرای  تاشــش  یعنــی 
رهایی بخــش، اگــر دوبــاره بــه شــهرِ اصفهــان 
در دهــه ی 50ش بازگردیــم، بــا همــان حقیقتــی 
دم  آن  از  پازولینــی  کــه  می شــویم  روبــه رو 
سیاســی  یک پارچه ســازِی  گســترِش  می زنــد: 
به واســطه ی رشــدِ ســرمایه داری جهانــی پــس 
 ِ هژمونــی کــه  1970میــادی،  دهه هــای  از 
دم ودســتگاه  تحتِ امــرِ  فضــا  فرهنگی کــردن 
پهلــوی دوم هــم در راســتای همــان قــرار دارد 
می زنــد.  دامــن  یک پارچه ســازی  ایــن  بــه  و 
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ِ ســلطه ی  آن چــه در ســیرِ تطــور و خودآگاهــی
 ِ نا-خودآگاهــی از  ســینما:  آپاراتــوِس  بــر  شــاه 
ِ ســلطه ی  مظفرالدین شــاه قاجــار و نیمه آگاهــی
رضاشــاه پهلــوی بــر ایــن آپاراتــوس، بــه بلــوِغ 
دوم،  پهلــوی  پادشــاهی  دوره ی  در  خــود 
محمدرضاشــاه، می تــوان مشــاهده کــرد. ایــن 
امــر را می تــوان در توانایــِی ســینما برای بازنمایِی 
ــور  ــر جُســت. شــاهزاده آرت ــه ی تصوی واقع گرایان
کانــوت کــه در ســفر شــاه بــه بریتانیــا میزبــان 
وی بــود، در جایــی می نویســد: مظفرالدین شــاه 
»دوســت دارد هــرگاه موقعیتــش فراهــم باشــد 
ــا عاقــه ی  از او عکــس ]یــا فیلــم[ بگیرنــد«. او ب
می پرداخــت،  تصویــرش  بازنمایــِی  بــه  وافــر 
آن چــه از پدرانــش بــه ارث بــرده بــود: عاقــه 
بــه »تصویــر خویشــتن« کــه در ضمــِن عاقــه 
عنــواِن شــاه  تحــِت  مــردم  بــر  بــه ســلطه اش 
معنــا می یابــد. آن چــه مظفرالدین شــاه هنــوز 
بــدان خــودآگاه نبــود، ولــی در برهه هایــی بــا 
اتحــاد تئولــوژی و نهــاد پادشــاهی ایــن ســلطه 
تجربــه ای  می شــود.  خودآگاه تــر  اســتیا  یــا 
ســالن  نخســتین  تعطیل شــدِن  در  کــه 
خیابــان  ســینمای  یعنــی  تجــاری،  ســینمای 
صحاف باشــی،  ابراهیم خــان  کــه  چــراغ گاز، 
آن را  1283ش،  در  دوآتشــه  مشــروطه خواه 
شــیخ  می شــود.  مشــخص تر  می کــرد،  اداره 
ــع  ــه ایــن ســینما را من ــوری، رفتــن ب فضــل هللا ن
ایــن ســینما  می کنــد و ظــرف مــدت کوتاهــی 

ــن اتحــاد  ــه دســتور شــاه تعطیــل می شــود. ای ب
ناخــودآگاه تــا جایــی پیــش مــی رود کــه مــردم 
ــه ی  ــرد و برخــی ســینما را »الن را هــم دربرمی گی
فســاد« می نامنــد )نفیســی، 1394: 181(. ایــن 
کــه  تاریخی ای ســت  ســخِت  هســته ی  همــان 
پازولینــی در شــب های عربــی بــر آن انگشــت 
نهــاده اســت. او به واســطهی نوعــی اروتیســِم 
اتحــادی  بــا  شــاه  تنهــا  درجایی کــه  پرولتــری، 
مقــدّس بــا تئولوژی قادر اســت حرم ســرا داشــته 
می دهــد  نشــان  را  یه القبــا  جوانکــی  باشــد، 
اروتیســم  عرصــه ی  ماتریالیســتی  کامــاً  کــه 
)نــه پورنوگرافــی( را از شــاه ربــوده اســت. ایــن 
در  کــه  شــاه محور  اروتیســم  خدشــه دارکردِن 
ســایه ی شــکلی از تقدیربــاورِی متأثــر از قــرآن و 
داســتان های مــورد اقتبــاِس فیلــم اســت بــا نظم 
ــر می شــود.  ــر تئوکراســی درگی ــِن متکــی ب نمادی
ایــن دعــوی کلّی گرایانــه ی اروتیســِم پرولتــری 
بــا تئوکراســی، بــا در نظــر گرفتــِن لوکیشــن های 
مــورد اســتفاده در ایــن فیلــم، معنادارتــر هــم 
می شــود. )آن چــه شــکلی از بیــاِن لکنــت دار و 
بــدْوی اش را می تــوان در اروتیســِم طنازانــه ی 
ارحام صــدر بــا لهجــه ی اصفهانــی در تئاترهــای 
ســینمای  در  کــه  بیانــی  دیــد؛  تاریــخ  همیــن 
جریــان اصلــی هــم وارد شــد ولــی کامیــاب نشــد 
ســرکش تر  و  طبیعی تــر  تئاتــر  در  آن  بــروزِ  و 
ــازی به واســطه ی لهجــه در ادامــه  ــن طن ــود. ای ب
در اخــاِف ارحام صــدر کــه در دهه هــای پــس 
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هــم  اکنــون  و  کردنــد  بــه کار  آغــاز  انقــاب  از 
ِ صــرف  فعالیت شــان ادامــه دارد بــا نوعــی لودگــی
مصــادف شــد؛ لودگــی ای کــه ریشــه هایش را 
می تــوان در ســرکوِب عریــاِن همیــن دهه هــا 

یافــت(.
نوعــی  و  خویشــتن«،  »بازنمایــی  بــه  عاقــه 
ســلطه ی جهان ســومی در شــاهاِن قاجــار، بــا 
تغییــر سلســله از قاجاریــه بــه پهلــوی تغییــری 
ســلطه اش  رضاشــاه  این بــار  می کنــد.  ظریــف 
ایــن اعتبــار کــه او  بــه  خودآگاهانه تــر اســت، 
ســینما را بــرای اولین بــار در ایــران بــا سانســور 
بــر  نظــارت  مســؤولیت  و  می کنــد  مواجــه 
بازنمایــی بیگانــگان از ایــران )و شــخص شــاه( 
را  بازنمایی هــا  ایــن  بــا  مقابلــه  همین طــور  و 
برعهــده ی دولــت قــرار می دهــد. عــاوه بــر ایــن 
فیلم هــای  سانســور،  و  دیپلماتیــک  اقدامــات 
و حتــی  خبــری  فیلم هــای  و  بومــی  تبلیغاتــی 
ازجملــه  باشــکوه  خبــری  رویدادهــای  ایجــاد 
نمایــش  و  فیلمبــرداری  کــه  بودنــد  مــواردی 
آن هــا می توانســت دیــدگاه مطلوبــی از ایــران 
امــا   .)181 )همــان:  بیافرینــد  آن  حکومــت  و 
محمدرضاشــاه  در  ســلطه طلبی،  ســیرِ  ایــن 
سروشــکلی جهانــی و پیشــرفته می یابــد، یعنــی 
ِ ســرمایه داری  منطــِق فرهنگــی اوّلیــن حضــورِ 
متأخــر، بــه معنــای ِجیمســنی اش را در ایران، در 
ایــن دوره شــاهدیم. منطقــی که اصــاً برای مهارِ 
جنبش هــای پیشــرو و انقابــِی سیاســی هنــری 

بــود؛ و هم زمــان جایــگاه نمادیــن شــاه را هــم 
به واســطه ی ترفندهایــی هم چــون طرفــداری و 
بهــا دادن بــه هنــر و هنرمنــد توجیــه و تلطیــف 
می کــرد. ایــن طرفــداری، بــه یــارِی هویت هایــی 
متمایزســاختِن  بــرای  تــاش  در  کــه  می آمــد 
هویت هایــی  بودنــد،  جامعــه  کّل  از  خــود 
جزئی گــرا کــه از موبلندهــای فرهنگی/بــازاری تــا 
لمپن هــای فیلم فارســی را در بــر میگرفــت. امــا 
ــک  ــه ی ی ــه ی اوّلی ــه نطف ــود ک ــن فضــا ب در همی
جریــاِن ســینمایی در پاتوق هایــی دوســتانه و 
بــر ضــدّ هژمونــی موجــود شــکل گرفــت. ســنتّی 
ــود و  ــران آغــاز شــده ب ــه ای کــه از ورود ســینما ب
قهوه خانه هــا، به عنــوان نوعــی از ایــن پاتوق هــا، 
در ســیرِ تطورشــان به جــای نقالــی، فیلم نمایش 
می دادند. این شروِع آماتوری و غیرایدئولوژیک 
بــا چنــد جــواِن ســینه فیل، دوربیــِن کرایــه ای، 
بازیگــرِ آماتــور، لوکیشــِن واقعــی و بــدون هزینــه 
مقاومــت  نوعــی  نئورئالیســت ها(  )بهشــیوه ی 
را برمی ســاخت. مقاومتــی بــه دور از فرهنــِگ 
کاذب، هژمونیــک و سیاســت زدای پهلوی هــا. 
آنچــه در انتخــاِب تیزهوشــانه و انقابــِی خســرو 
گلســرخی در مصاحبــه بــا گروهــی از این جواناِن 
تــازه کار، در کیهــان ســال 1349، دیــده می شــود 
و تأییدی ســت بــر اهمیــِت فیلم هــای نخســتیِن 
ایــن ســینما، هم چــون فیلــم مــوج ســاخته ی 

حســن بنی هاشــمی در همیــن ســال. 
همــان  بــا  فعالیتــش  آغــازِ  در  آزاد  ســینمای 
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بــود  حاشــیه  در  جاییکــه  تــا  الکنــش،  زبــاِن 
جــدا  پهلــوی  نظــام  ســخِت  هســته ی  از  و 
مانــد، ســینمایی »آزاد« بــود، نــه پــس از آن. 
جوانــاِن ایــن جریــاِن ســینمایی در آن روزهــا، 
به معنــای  حاشیه نشــین  یــا  ســاب پرولتاریا 
رادیکالــی کــه بــه کلیـّـِت مــدّ نظــر پازولینــی وصــل 
شــود، نبودنــد، ولــی ناخــودآگاه بــر موجــی ســوار 
شــده بودنــد کــه آنــان را بــه احقــاِق حــّق ایــن 
امــکاِن  پــس  می کــرد.  وصــل  حذف شــدگان 
ترجمــه ی کلّیگرایــِی پازولینــی بــه ســینمای آزاد 
)اصفهــان( بــا بازگردانــدِن ایــن جریــاِن ســینمایی 
ــه نقطــه ی صفــرش و معلــق نگه داشــتِن ایــن  ب
ــر فــرازِ مغاکــی، کــه خــودِ ایــن ســینما  ســینما ب
در  آغازینــش  روزهــای  در  پایه گذارانــش  و 
مغاکــی  می شــود،  ممکــن  می زیســتند،  آن 
در کنــارِ دیگــر مغاک هــای انقابــی آن دهــه. 
ِ آن روزهــای  زنــده نگه داشــتِن خاطــره ی آوارگــی
مــوردِ  همه ســو  از  کــه  روزهایــی  آن  آغازیــن 
حملــه بودنــد و نظــاِم فرهنگ ســاالر بــه آن هــا 
نمــی داد  بــرای ســکنی  هیچ چیــز حتــی جایــی 
امکانی ســت کــه به جــای فعلیت یابــی یــا پُرکــردِن 
مغــاک به واســطه ی هویــِت شــکل یافته پــس از 
آن روزهــا، بــه شــکلی از بالقوه گــی یــا گشــودِن 
 ِ بیش تــرِ دهانــه ی ایــن مغــاک به واســطه ی نفــی
ــره می خــورد؛  ــه حقیقــت گ ــت ب ــن هوی ــِم ای دائ
آن چــه انضمامــی و مشــخص بــا همــاِن ایــده ی 
تاریــخ به مثابــه ی نجــات و رســتگارِی بیم هــا و 

لحظــه  همیــن  در  می شــود.  مواجــه  امیدهــا 
فیلم هــای  آزاد  ســینمای  اشــباِح  کــه  اســت 
ــن فیلمســازان  ــه ی خــود ای دیده نشــده و به گفت
یــاراِن  هم چنیــن  و  توقیف شــده اش  بعضــاً 
ســیاوش  ســلطان زاده،  گمشــده اش، حســین 
احضــار  و...  پاریــاب  ناصرقلــی  امیری فــر، 
اســت  آزاد  ســینمای  همــان  ایــن  می شــوند؛ 
به مثابــه ی یــک مغــاک: زخمــی درمان ناپذیــر و 
بحران آفریــن در بــدن تاریــخ ســینمای ایــران کــه 
ِ بــدْوی و ســایه گونش تــا ابــد بــر فــراز  هســتی

ایــران معلــق خواهــد مانــد.
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