معلقماندن بر فراز مغاک
اشباح سینمای آزاد بر ویرانههای اصفهان)
(احضار ِ
ِ

رضا تاجمیر

گــدار در تاریخ(هــای) ســینم1ا میگویــد« :تصویــر در

ایــن جریــان را بــا نمونــهای عینــی و بــه دور از

روز رســتاخیز بــاز خواهــد گشــت» .در اینجــا مــا بــا

پراکندهگوییهــای موجــود بررســد.

کالســیک عرفانــی ،خــواه مســیحی ،خــواه
یــک تــز
ِ

بهماننــد ِ دیگــر نطفههــای ســینمای آزاد در

یهــودی یــا مانــوی روبهروایــم؛ همهیایــن ســنّتها

شــهرهای دیگــر ایــران ،ســینمای آزاد اصفهــان

تصویــر را عنصــر اصلــی رســتاخیز میداننــد .ظهــور

ـینمایی آماتوریســت کــه چنــد
نیــز تجرب ـهی سـ
ِ

مجــدد بــه ایــدوس 2تعلــق دارد ،بــه تصویــر .فــرد

نوجــوان و جــوان در کمتــر از یــک دهــه پیــش

بهواســطهی تصویــر نجــات خواهــد یافــت ،و دیــدن

از انقــاب  57از ســر گذراندنــد .نوجوانــان و

تصویــر ِ خویشــتن بــه معنــی نجــات و رستگاریســت

مختلــف اجتماعــی
طبقــات
جوانانــی کــه از
ِ
ِ

(.)25 :2014 ,Agamben

گــرد هــم آمــده بودنــد تــا فیلــم  8میلیمتــری
بســازند .تــا آنجــا کــه میدانیــم ،اســامی ایــن افراد

ســینمای آزاد ،جریانــی آماتــوری در ســینمای
ایــران اســت کــه بهطورخودانگیختــه در
حولوحــوش  1348نطفههایــش در شــهرهای
ـف ایــران بســته میشــود .از ایــن جریــان
مختلـ ِ
آماتــوری مــدارک و شــواهد زیــادی باقــی نمانــده
و همیــن امــر بــه تفســیرهایی متفــاوت در
مــورد آن دامــن زده اســت .ایــن نوشــته بــرآن
قرائــت اغراقآمیــز از ایــن
اســت بــا ارائــهی دو
ِ
ـت سیاســی ِایــن
ـان بحثبرانگیــز ،بــر حقیقـ ِ
جریـ ِ

پدیــده تأکیــد کنــد و بــه ایــن واســطه از حجــم

عبــارت بــود از زاون قوکاســیان ،اکبــر خاجویــی،
غالمرضــا مهیمــن ،مرتضــی مســائلی ،احمــد
طالبینــژاد ،اکبــر خامیــن ،رحیمعلــی افشــاری،
حســین ســیاح ،محمدعلــی میانــدار ،محمــد
حقیقــت ،رضــا رضــازاده ،پرویــز حســنپور،
حســن اســتقاللیان ،محمدرضــا عابــدی ،حســن
ســلطانزاده ،ســیاوش امیریفــر و ناصرقلــی
پاریــاب.
زاون قوکاســیان ،کــه بــه هــر طریــق رهبــری
گــروه

را

بهعهــده

گرفــت،

بهواســطهی

مصاحبههایــش بــا ســینماگران کشــور مشــهور

تفســیرهای فوقالذکــر بکاهــد .بدیــن منظــور،

شــد و در ادامــه یکــی از معروفتریــن داوران (و

ایــن جریــان ،شــهر اصفهــان ،دســت گذاشــته

ـرورش
ـش آموزشــی و پـ
ِ
ـش وی نقـ ِ
مهمتریــن نقـ ِ
زاون قوکاســیان
دانشــجویان بــود در یــک کالم،
ِ

کل
ممــات
را درنوردیــد ،بتوانــد حیــات و
ِ
ّ

صداوســیما سریالســاز شــد؛ غالمرضــا مهیمــن

ایــن پژوهــش بــر یکــی از خاســتگاههای اصلــی ِ همکارِ) جشــنوارههای خارجی و ایرانی شــد ،اما

اســت تــا ضمــن تدقیــق در ایــن نطفــه بهعنــوان
مشــتی از خــرواری کــه همهیشــهرهای ایــران
1
2

)1988-98( History(s) du cinèma
eidos

م تاریــخ ســینما بــود؛ اکبــر خاجویــی در
یــک معلّـ ِ

۴

بــه مستندســازی پرداخــت و بــا صداوســیما هــم

کــه برخــی از ایــن افــراد بهواســطهی ایــن آثــار ِ
دیدهنشــده ســاختهاند ،بیخبــر از اینکــه اصــا ً

راســت افراطــی ،ســازمان ســینمایی «شــاهد» را

پشــت همیــن
ت ایــن فیلمهــا در
ِ
نقطهقــو ّ ِ
م آمارتــوری خوابیــده اســت .امّــا
ضعفهــا و فُــر ِ

همــکاری کــرد؛ مرتضــی مســائلی در همــکاری بــا
تأســیس کــرد؛ احمــد طالبینــژاد پــس از انقــاب
بــه همــکاری بــا مجــات پرداخــت؛ اکبــر خامیــن،
در ســینمای بهاصطــاح «بدنــه»ی پــس از

ایــن کاســتیها و ترسهــا بهواســطهی تعیّــن
ـن
زمانــی و مکانیشــان یعنــی قرارگرفتــن در بیـ ِ

انقــاب ،چنــد فیلــم ســینمایی بلنــد ســاخت؛

ـت
ـیل دو قرائـ ِ
دو انقـ ِ
ـاب مشــروطه و  57پتانسـ ِ
اغراقآمیــز و کامــا ً متضــاد را در خــود دارنــد.

رهــی زدنــد :از مهاجــرت تــا عکاســی در میــدان

نخســتین

قرائتــی

م
نقشجهــان اصفهــان .و دربــارهی ســه اســ ِ
ِ
آخــر ،حســن ســلطانزاده ،ســیاوش امیریفــر

درونســازمانی ،بومــی یــا محلیســت ،کــه برخــی
از خــود ِ ایــن ســینماگران یــا طرفدارانشــان

نیســت و آنهــا بهطــور کامــل از اخبــار و حتــی

کــه ســینمای آزاد را از ک ُلّیگرایــی و الجــرم

دســترس حــذف شــدهاند.

حقیقــت سیاســیاش جــدا میکنــد ســعی در
ِ

کتــاب
چنــد یادداشــت ،چنــد مقالــه و یکــیدو
ِ
دستوپاشکســته ،کــه همــه رویهمرفتــه

ـن
سـ
ـاختن جایگاهــی نمادیــن از ایــن حرکـ ِ
ـت الکـ ِ
ِ
کل منســجم،
ســینمایی را دارد :ارائــهی یــک ّ

بولتــن جشــنواره و چنــد
و همچنیــن چنــد
ِ
ـی ســینمای آزاد ایــران اســت،
مســتندّ ،
کل دارایـ ِ

خــود ِ ســینمای بهاصــاح آزاد آنچــه ســاخته

بقیــهی اســامی ِ فوقالذکــر هــم هریــک بــه

و ناصرقلــی پاریــاب ،هیــچ اطالعــی در دســت

بــه تعــداد ِ انگشــتان دو دســت نمیرســند،

و درمــورد ِ ســینمای آزاد اصفهــان ،حتــی کمتــر
از ایــن .ســاختههای ایــن ســینما هــم در هیــچ

قرائــت
ِ

اغراقآمیــز،

قرائــت جزئیگــرا
بــه آن دامــن میزننــد .ایــن
ِ

بیحفــره و منفــک از وضعیــت در مرزهــای

و پرداختــهی راهکارهایــی مختلــف منجملــه

ـت
مــوزهای سـ
ـاختن ایــن جریــان اســت .در روایـ ِ
ِ

ایــن قرائــت ،تــاش مــا بــر ایــن خواهــد بــود

ســایت یــا جایــی کــه بتــوان آنهــا را دیــد قــرار

کــه بهواســطهی یــک درگیــری ایدهآلیســتی (و

دلیــل از بیــن
داده نشــدهاند ،حــاال چــه بــه
ِ
رفتنشــان ،یــا تبدیلنشدنشــان از نســخهی 8

آنگونــه کــه ذکــرش رفــت اغراقآمیــز) بــا چنــد
ـران پسامشــروطه عناویــن و
رخــداد و رویّــه در ایـ ِ

میلیمتــری بــه فرمتهــای آســانیابتر ،و چــه

مفاهیمــی کــه در زیــر مطــرح میشــود ،ایــن ک ُل

برمالشــدن
کــردن ایــن فیلمهــا از تــرس
پنهان
ِ
ِ
ـش ایــن فیلمهــای
ضعفهاشــان ،تــرس از نمایـ ِ

را بــا حفرههایــش روبــهرو ســازیم:

ـن جایــگاه نمادینــی
آماتــوری ،و الجــرم فروریختـ ِ

انقالب مشــروطه
تنش ســینمای آزاد با
رابطه و
ِ
ِ

و جریانهایــی کــه بــه  57منتهی شــد.

۵

ت ادبــی/
رابطــه و تنــش ایــن ســینما بــا ســن ّ ِ

فکــری شــکلیافته پــس از مشــروطه ،کــه بــا
ِ
عناوینــی همچــون ادبیــات مــدرن ،شــعر نــو و
ترجمــه شــناخته میشــود.

رابطــه و تنــش ســینمای آزاد بــا ســنّتهای

ـوان «نقطهی صفر ســینمای
بخــش ســوّم ،بــا عنـ ِ

آزاد؛ در جس ـتوجوی آزادی ازدس ـترفته» ،بــه

ویران
ـان
ِ
ـوان «اصفهـ ِ
آن میپردازیــم بــا دو زیرعنـ ِ
گرایــی
«امــکان ترجمــهی کلّی
پازولینــی» و
ِ
ِ

پازولینــی در ســینمای آزاد (اصفهــان)»

ســینمایی کــه پیــش از ایــن جریــان وجــود

تالشیســت بــرای ارائــهی قرائتــی توهــمزدوده

(خاصــه فیلمفارســی) و بهایــن
داشــتهاند
ّ

و سیاســی از ایــن جریــان ســینمایی .قرائتــی

واســطه درگیــری بــا آپاراتــوس ســینما.

کــه بــا دستگذاشــتن بــر خاطــرهای از ایــن

ـن
در بخــش یکــم و دوّم ایــن پژوهــش ،بــا عناویـ ِ
«ســینمای آزاد یــا سیاســت؟ بلــه ،لطفــا» و

جریــان ســینمایی ،کــه بهلحــاظ زمانــی در
ِ
نقطــهی صفــر یــا آغــاز ِ شــکلیابیاش یعنــی

بــل
آزاد/فیلمفارســی» ،تــاش میکنیــم از ق ِ ِ

پهلــوی دوم اســت ،ســعی بــر ایــن دارد آنرا

کاذب ســینمای
«تکــرار بــر فــراز خــأ؛ دوگان ـهی
ِ

ـاق هژمونــی ِفرهنگــی ِ
پیــش از افتادنــش در باتـ ِ

درگیرشــدن بــا رخدادهــا و رویّههــای فوقالذکــر،

در جایگاهــی غیرایدئولوژیــک بنشــاند؛ جایــگاه

ـک ایــن جریــان ســینمایی
فقــر تئوریــک و پراتیـ ِ

داران هویتطلــب و
م داعیــه
را در برابــر چشــ ِ
ِ
درعینحــال آزادیخــواه فوقالذکــر قــرار دهیــم.

ـازان
روابــط و تنشهایــی کــه اصــا ً ایــن فیلمسـ ِ
ـت ایــن ســینما
جــوان حداقــل در بره ـهی فعالیـ ِ

جریــان آماتــور
آفریــن ایــن
تروماتیــک و بحران
ِ
ِ

و غیرحرفــهای بــا زبانــی الکــن کــه بــه حقیقــت
گــره میخــورد؛ بالقوهگــی یــا پتانســیلی کــه قــادر
حرکــت ســینمایی را ،در ادامهــی
اســت ایــن
ِ
ـاف پسامشــروطهی خــود ،یعنــی
ســنّتهای اسـ ِ

در دهــهی 50ش بهطــور خودآگاهانــه ،بــه آن

در پیونــد بــا انــرژی مردمــی ِانقــاب  ،57به امری

نزدیــک هــم نشــدهاند .در ایــن مســیر ،نشــان

کلّیگرایانــه وصــل کنــد و بــه آن کلیّــت بخشــد.

عظمــت
خواهیــم داد کــه چهگونــه شــکوه و
ِ

کلیّتــی گرهخــورده بــا تجربـهای انضمامــی کــه در

داعیــهداران ،بیــم و امیدهــای ایــن جریــان را

مخلفــات
و انبــوه ســوتفاهمها ،تعارفــات و
ِ

م ایــن
نمادیــن ایــن جریــان ســینمایی در چشــ ِ
ِ

قرائــت نخســت،
ُل انتزاعــی ِمذکــور در
ِ
برابــر ِ ک ّ

باتــاق هژمونــی ِ فرهنگــی ِ پهلویهــا غــرق
در
ِ
میکنــد .و خاطــرهی ایــن جریــان را بــه یــک

ُل انضمامــی،
ایدئولوژیـ ِ
ـک آن میایســتد .ایــن ک ّ

ـت صــرف بــا هویتــی جزئیگــرا در راســتای
فعلیـ ِ

گــرای پازولینــی و همچنیــن
(نا)تفکــر ِ کلّی
ِ
تجربــهی حضــور او در اصفهــان (حضــوری کــه

زدایی حکومــت وقــت تقلیــل میدهــد.
سیاسـت
ِ
قرائــت اغراقآمیــز ِ دوّم کــه در
و در مقابــل،
ِ

در ایــن بخــش از مقالــه ،بهواســطهی ترجم ـهی

فعالیــت جریــان
بهطــور کامــا ً تصادفــی بــا
ِ

۶

ســینمای آزاد در ایــن شــهر همزمــان بــوده)

تــاش میکنــد نشــان دهــد ،اکنــون پاســخ بــه

شــکل خــود را یافتــه اســت .ترجم ـهی (نا)تفکــر

میــان ایــن دو مســیر (نــزاع طبقاتــی
انتخــاب
ِ
ِ
و پستمدرنیســم) «بلــه ،لطفــاً» اســت .او در

دل
زاغهنشــینان و حذفشــدگان تمــدن در
ِ
ـای بیحــد
ـاری جغرافیـ ِ
ـی ســطحی و انحصـ ِ
زیبایـ ِ

ایــن بحــث ،بــا حاشــیهرویهای همیشــگی و

ـف
و تجرب ـهای کــه از سـ
ـوراخ تنــگ و تــار و کثیـ ِ
ِ

حکومــت
داری متأخــر (یــا هــر
و مــرز ِ ســرمایه
ِ
ِ

گون
مخصــوصاش ،درنهایــت بــه هســتی ِســایه
ِ
ــت از جــا در رفتــه و بیمــکان ،یــا
نوعــی کلی ّ ِ

بالفعلــی کــه بــا هــر حرب ـهای قص ـد ِ امحــاء ایــن

تمــدن بیرونآمــده
شــدگان
همــان حذف
ِ
ِ
از ســرمایهی جهانیشــده میرســد ،کــه در

ـف مـد ّ نظــر پازولینــی،
سـ
ـوراخ تنــگ و تــار و کثیـ ِ
ِ

م جهانــی
برابــر ِ همــهی ســوژههایی کــه در نظــ ِ

شــکل از زندگــی را دارد) میگــذرد .گــذر از ایــن

تبدیــل ســینمای آزاد بــه
تالشیســت بــرای
ِ
مغاکــی در تاریــخ ســینمای ایــران.
سینمای آزاد یا سیاست؟ بله ،لطفا ً

مستقرشــدهاند میایســتد (( ،)313 :Ibidآنچــه

در بخــش ســوّم بهتفصیــل آن میپردازیــم).
دادن امتنــاع
ـخ «بلــه ،لطفــاً» بهجــز نشــان
ِ
پاسـ ِ

ژیــژک در گفتگویــی مشــهور بــا الکالئــو و

از انتخــاب ،نوعــی گیجــی ِســوژهی کنونــی را هــم

عنــوان حــدوث ،هژمونــی ،کلیّــت
تحت
باتلــر
ِ
ِ
«نــزاع طبقاتــی یــا
عنــوان
در فصلــی زیــر ِ
ِ
ِ

بــه نمایــش میگــذارد ،گیجــیای کــه ســینما

پستمدرنیســم؟ بلــه ،لطفــاً» بــه یــک جــوک
مشــهور از بــرادران مارکــس اشــاره میکنــد،

آزادیهــای ایــران هــم از آن مبــرّا نیســتند .در

درگیــری
م
ایــن بخــش تــاش میکنیــم عــد ِ
ِ
خودآگاهانــه و ناخودآگاهانــهی ســینمای آزاد

ســؤال «قهــوه یــا
پاســخ
جوکــی کــه در آن،
ِ
ِ
چایــی؟» بــا «بلــه ،لطفــاً» داده میشــود ،نوعــی

ـاع همــراه
بــا رخدادهــای سیاســی را ،نوعــی امتنـ ِ

بــا گیجــی مطــرح کنیــم .بدیــن معنــا کــه ایــن

امتنــاع از انتخــاب .بــه زعــم ژیــژک ،ایــن نــوع

م آگاهــیاش
ســینما از صحبــت دربارهــی عــد ِ

ـروزی
ـن امـ
ِ
امتنــاع از انتخــاب ،مســیرهای دروغیـ ِ
«نــزاع
نظریــهی انتقادیســت کــه در آن :یــا
ِ

و همچنیــن همراهــی ناخودآگاهــش بــا
رخدادهــای سیاســی امتنــاع میکنــد و ایــن امــر

ـوخ تخاصــم و
طبقاتــی» ،یعنــی مســئلهی منسـ ِ

ایدئولــوژی حاکــم میشــود ،و
موجــب تأییــد ِ
ِ
گیجــی ِحاصــل از ایــن امتنــاع موجــب انســداد ِ

چندگانـهی زمانـهی نــو ،حـ
ِ
ـدوث رادیــکال ،تعــدد ِ

اســت.

م طبقاتــی ،تولیــد کاال و غیــره جریان
آنتاگونیسـ ِ

دارد؛ یــا «پستمدرنیســم» ،یعنــی هویتهــای
های تقلیلناپذیــر ِ تنازعــات و غیــره
شــوخطبعی
ِ
 .))90 :2000 ,Žižek, Laclau and Butlerژیژک

قرائتــی سیاســی از ایــن جریــان ســینمایی شــده

ـاش
آنگونــه کــه از شــواهد برمیآیــد پــس از تـ
ِ
خشــونتآمیز ِ دودمــان صفویــه بــرای ســاخت

۷

یکــی از نخســتین دولت-ملتهــای بهاصطــاح

فیلمبــرداری بــه ایــران (حــال بمانــد کــه همــان

مذهــب شــیعه ،کــه
مــدرن ایرانــی بهمیانجــی
ِ
ِ

دولت-ملتســازی در دورهی پهلــوی اوّل هــم
بــا ســر و شــکلی جدیــد تکــرار شــد) .امــا ســؤال

موجــب حضــور ِ «علمــای فقیــه متشــرع» در
مودســتگاه ایــن دودمــان شــد (جعفریــان،
د
 ،)123-119 :1379رابطــهی ایــن دولــت-
ســلطنت قجرهــا
ِ
ِ
ملــت نحیــف در اواخــر ِ عمــر ِ
تنــش شــرع بــا قانــون مســئلهدار
بهواســطهی
ِ
ظ «بیضــهی اســام» از ســوی
میشــود و حفــ ِ
ظ جایــگاه ِ متافیزیکــی شــاه
حکومــت و حفــ ِ

از ســوی فقهــا بــا مشــروطهخواهی ضربــهی
مهلکــی میخــورد (نفیســی.)56 :1372 ،

عنــوان
تصــادف ســینما به
اینجاســت کــه ایــن
ِ
ِ
ـدرن
ـول مــدرن بــا ســوبژکتیویتهی مـ
ِ
یــک محصـ ِ
ایرانــی بــرای ســینمای آزادیهــا چــه معنایــی

حرکــت جمعــی
تنــش موجــود در ایــن
دارد؟
ِ
ِ
چــه ربطــی بــه ســینمای آزادیهــا دارد؟
قرائــت
ایــن سؤالیســت ،کــه در نخســتین
ِ
اغراقآمیــز ِ مذکــور ،هــر ســینماگر ِ «آزادی»
در ایــران بایــد از خــود بپرســد .اینکــه ایــن

آغــاز تاریــخ ســینمای ایــران بــه شــکلی نمادیــن

جریــان ســینمایی در یکدهــه فعالیتــش در راه

وحــوش
تاریــخ مســئلهزا ،حول
بــا آغــاز ایــن
ِ
ِ
انقــاب مشــروطه ،گــره خــورده اســت .آنگونــه

آزادی (!) ایــن پرســش را مطرحســاخته یــا نــه

ـث
کــه مشــهور اســت و بازگوی ـیاش تنهــا حدیـ ِ

ناقــص
را نمیتــوان بــا ایــن مــدارک و شــواهد ِ
ِ
موجــود پاســخ قطعــی داد .امــا میتــوان حــدس

تکــرار ،پیــش از مشــروطه بــا یــک خــأ تئوریــک

زد کــه در آن زمــان ایــن جوانــان بــه همــان «بله،

و همینطــور پراتیــک مواجهیــم .ایــن نوعــی
تاریــخ پیشامشــروطهی ایــران ،بهمعنــای
نفــی
ِ
م وجــود توســعه و
عقبماندهبــودن یــا عــد ِ

لطفــاً» بســنده میکردنــد.

نصیبــی ،از مؤسســان ایــن ســینما ،در پاســخ
بــه رابطهــی ایــن جریــان ســینمایی بــا سیاســت

پیشــرفت در معنــای مدیریتــیاش نیســت ،و

در معنــای عــام ،اینگونــه میگویــد« :بهنظــر

ســاختن «اُمــت
درعینحــال تأییــد یــا آرمانی
ِ
ِ
واحــده» یــا «جماعــت دینــیِ» ایــن تاریــخ

مــن مــا در ســینمای آزاد فیلمهــای سیاســی
بهمفهــوم دقیــق آن بســیار کــم داشــتیم.

زیــر لــوای ســلطنت مطلقــه هــم نیســت.

اکثــر فیلمهــا محتــوای اجتماعــی داشــتند»

خالصــه اینکــه ،طبــق اشــتراک نظــری میــان

نقلقــول ،اگــر
(نصیبــی .)27 :1994 ،در ایــن
ِ
جــای «اجتمــاع» را بــا «فرهنــگ» عــوض کنیــم،

نخســتین تالشهــای ســوبژکتیو ِ جمعــی ،در
معنــای مدرنــش ،حولوحــوش دهـهی 1280ش

و بگوییــم فیلمهــای ســینمای آزاد بیشــتر

مختلــف اندیشــه ،در ایــران
طیفهــای
ِ

دوربیــن
آغــاز شــد ،تاریخــی نزدیــک بــه ورود
ِ

فرهنگــی بــود تــا سیاســی ،تنهــا یــک «بلــه،

لطفــاً» نیــاز داریــم تــا منظــور ِ نصیبــی کامــا ً

۸

منتقــل شــود .آنچــه از نصیبــی انتظــار مـیرود،

مشــروطه خــورده بــود .ایــن انــرژی را میتــوان

نــه نشســتن در یــک جایــگاه امــن ،در ســوی

در یــک بیانیــهی معــروف بازشــناخت« :اهالــی

ـای مالیخولیایــی بــه
دیگــر «جهـ ِ
ـان نــو» و نقدهـ ِ

اصفهــان تــا آخــر خــون در همراهــی ایســتادهاند

چرایــی
حکومــت کنونــی ،بلکــه درگیرشــدن بــا
ِ
ِ
تشــکیل ســینمای آزاد در آن برهــهی ملتهــب
ِ

حرکــت
نشــدن چنیــن
و بحرانــی و تشــکیل
ِ
ِ
ـان حــال اســت ،کــه التهــاب و
جمع ـیای در زمـ ِ

بحرانــش چیــزی کــم از آن زمــان نــدارد .ایــن

غیــر از مقاصــد حســنهی مشــروطه و مجلــس
هیــچ عنوانــی را از احــدی نمیپذیرنــد» (انجمــن
مقــدس اصفهــان.)1286 ،
پایــان تاریخــی ِ ســینمای آزاد ،همچــون آغــاز ِ
تاریــخ ســینمای ایــران ،نمادیــن اســت ،پایانــی

احتمــاال ً مهمتریــن سؤالیســت کــه دربــارهی

کــه گــرهاش از انقــاب  57گسســته میشــود؛

درخودفروبســتگی ِجمعــی حــال حاضــر ســینما

انــرژی مردمــی بــا همـهی ترفندهــای شــاه بــرای

و دیگــر عرصههــا در رابطــه بــا یــک حادثــهی

جلوگیــری از انقــاب خامــوش نشــد ،ولــی در

ســوبژکتیو ِ جمعــی بهنــام ســینمای آزاد کــه
گســترهی انقالبــیاش ،از تهــران تــا خوزســتان

ســینمای آزاد بــه راحتــی فروکــش کــرد (دربــارهی
چرایــی ایــن فروکــش در دو بخــش بعــدی

کل کشــور را فراگرفــت بایــد مطــرح
و اصفهــانّ ،

بحــث خواهیــم کــرد) .ایــن جریــان ســینمایی

کــرد.

میتوانســت بــر شــانههای انقــاب بنشــیند

اگــر عجالتــا ً از قرائتــی کــه ســینمای ایــران را

آنچــه تنهــا در تالشهایــی فــردی ،همچــون

درگیــری ایــن مدیــوم بــا تئولــوژی
بهخاطــر
ِ
همــواره حاکــم بــر ایــن کشــور ،در ذاتﹾ سیاســی

ســینمای کیانــوش عیــاری تبلــور یافــت امــا
برعکــس ،جــای خــود را بــه آلترناتیــو خــود یعنــی

ـان ســینمای
میکنــد بگذریــم ،تنهــا رابطـهی جریـ ِ

انجمــن ســینمای جــوان اهــدا کــرد ،ســازوکاری

آزاد بــا انقــاب و الجــرم سیاســت بهمعنای عام،

کــه پــس از انقــاب هــم جایــگاه ایدئولوژیکاش

ـرژی مردمــی دهـهی پیش از
گرهخـ
ِ
ـوردن آن بــا انـ ِ

حفــظ شــد .و بدتــر از آن در برخــی مــوارد،

انقــاب  ،57آنهــم بهخاطــر ِ همزمانــی دورهی
فعالی ـتاش بــا ایــن انرژیســت .در ایــن زمــان،

ایــن ســینهفیلهای جــوان ،ناخودآگاهانــه
انــرژی مردمــی را دریافــت میکننــد کــه بــه
ِ
انقــاب  57ختــم میشــود؛ انــرژیای کــه در هــر

کل وضعیــت ســایه میانــدازد.
انقــاب جبــرا ً بــر ّ

انــرژی مردمــی ِقدرتمنــدی کــه اســتارتاش از

نیروهــای بهاصطــاح آزادیخواهــاش همچــون
مــورد ِ مرتضــی مســائلی ،پــس از انقــاب،

در اتحــادی مقــدّس میــان لمپنپرولتاریــا و

راســت افراطــی ،دســت بــه اختنــاق زدنــد .بــه
ایــن اعتبــار ،میتــوان ادعــا کــرد ایــن جریــان
تنهــا رابطــه و تنـشاش بــا انقالبهــای مذکــور،
اتصــال کوتاهیســت کــه در
برقــراری
همــان
ِ
ِ

۹

انــرژی
ابتــدای تشــکیلاش ،ناخودآگاهانــه بــا
ِ
ـول یــک
پسامشــروطهی انقالبــی در جامعــهی بحرانــی ِ گذاشــت :چرخیــدن و گـ
ـردش صــرف حـ ِ
ِ

بــا مفهــوم «تکــرار» بهمعنــای لکانــی دســت

دهــهی 50ش ایــران ،گــره خــورد.

ابــژهی بیمعنــا .در ایــن بخــش بــه ایــن واســطه

درگیــری
ســینمای آزاد اگــر بخواهــد درمــورد ِ
ِ
خودآگاهانـهاش بــا رخدادهــای سیاســی ِمذکــور

تــاش میکنیــم دو ســویهی تکــرار بــر فــراز خــأ
را مطــرح کنیــم .در یکســو ،تکــراری انقالبــی،

ادعایــی بیــش از ایــن داشــته باشــد و تــاش کند

ـب
کــه بــا بســط ســنّتهای پیــش از خــود موجـ ِ
یــک گسســت میشــود ،و در دیگــر ســو ،تکــراری

کنــد ،بــه ســمت و ســویی خواهــد رفــت کــه هــر

ـردش بیمعنــا
بیتوجــه بــه ســنّت کــه همــان گـ
ِ

ـت باشــکوه و فرهمنــد
خــود را بــدل بــه یــک هویـ ِ
ایدئولــوژی حاکــم و بالفعلــی از آن انتظــار دارد:
پشــت
ســینمایی سیاســتزدوده و بیخطــر
ِ

حــول ابــژهای بیمعناســت و خروجــیاش
ِ
میشــود سیاســتزدایی.

ـن یــک مــوزهی تاریخــی .در مقابــل ،ایــن
ویتریـ ِ

آنگونــه بارهــا بهحــق تأکیــد کردهانــد ،پــس

ـوان یــک
ســینما میتوانــد در جایــگاه خــود بهعنـ ِ

بافــت اجتماعــی
آماتــوری سیاســی در
حرکــت
ِ
ِ
ِ

ـت بومــی یــا جهانــی ،بلکــه
انقالب ـیاش ،نــه بافـ ِ

شــکوفایی شــعر،
از انقــاب مشــروطه بــا
ِ
داستاننویســی ،ترجمــه و طبعــا ً سیاســت
مواجهیــم .در شــعر ،از عشــقی تــا گلســرخی

بافتــی کلّــی بنشــیند ،آنچــه ایــن حرکــت را از

و شــاملو ،در داستاننویســی از جمــالزاده

پشــت شیشــههای ویتریــن مــوزهی تاریــخ بــه
ِ

و هدایــت تــا گلشــیری ،در ترجمــه از مجتبــی

ـف خیابــان و همراســتا بــا انقــاب میکشــاند.
کـ ِ

مینــوی تــا محمــد قاضــی و نجــف دریابنــدری،

اکنــون ســینما آزادیهــا بایــد انتخــاب کننــد:

مبــارزان
و در سیاســت ،از مشــروطهخواهان و
ِ
ـکال
جنــگل تــا خلیــل ملکــی و شــریعتی .ایــن اَشـ ِ

کاذب ســینمای
تکــرار بــر فــراز خــأ؛ دوگانــهی
ِ

ـات متفاوت،
یافتنــد ،هرچنــد بــه درجــات و کیفیـ ِ

ســینمای آزاد/هویــت یــا سیاســت؟

تفکــر ،حتــی تــا پــس از انقــاب  57هــم ادامــه

آزاد/فیلمفارســی

در رابطــه بــا دو رویّــهی بعــدی ،یعنــی رابطــه
ت ادبی/فکــری
یــا
تنــش ســینمای آزاد بــا ســن ّ ِ
ِ

زمانــهاش و همینطــور ســنّت ســینمایی
(خاصــه فیلــم فارســی) و طبعــا ً
پیــش از خــود
ّ
ـروع انقالبــی
آپاراتــوس ســینما ،میتــوان بــر شـ ِ
زودرس ایــن حرکــت ســینمایی در پیونــد
زوال
و
ِ
ِ

ت شــعر و داستاننویســی رو
فیالمثــل ســن ّ ِ

بــه افــول رفــت و حتــی شــاید بتــوان گفــت آن

ـی پُربــار عقیــم مانــد .ولی در سیاســت
ســن ّ ِ
ت ادبـ ِ

ســمت خودآگاهــی رفــت و
و ترجمــه رو بــه
ِ
پشــت
اســاف خــود را ،حداقــل در تئــوری،
ِ
ِ
ســر گذاشــت .معالوصــف ،ایــن ســنّتهای

شــکل تفکــر ایرانــی
ریشــهدار ،بیشــک یگانــه
ِ
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در یــک ســدهی گذشــته بودهانــد ،یگانگـیای کــه

فیلمفارســی قــرار داد (نصیبــی.)11-12 :1994 ،

ـات هم ـهی ایــن ســنّتها در  57معنــا
در مالقـ ِ

ـت در ظاهــر انقالبــی در یــک «تکــرار»
ایــن حرکـ ِ

مییابــد .پــس ســینما(ی آزاد) هــم میتوانســت
دریافــت انــرژی ناخــودآگاه ِ ایــن
بهجــز
ِ
ً
ســوبژکتیویتهی جمعــی ،کــه اصــا وجــودش از

گرفتــار میشــود ،گرفتــاریای کــه ثمــرهاش
سیاســتزدایی از امــر تکراربــاور اســت.
ســینمای آزاد بهواســطهی شــعارهایی مبنــی

آن بــود بهواســطهی درگیرشــدن بــا ایــن رویّههــا

م
بــر ضدیّــت بــا فیلمفارســی در
ســال هفتــ ِ
ِ
فعالیــت خــود ،عمــا ً وجــه رهاییبخشــاش را از

بهاصطــاح حرفهــای ایــران ،کمابیــش بــا ایــن

ـن
دســت میدهــد .حســن بنیهاشــمی در بولتـ ِ
ـتمین جشــنوارهی ایــن ســینما مینویســد:
هشـ
ِ

ـاب گلشــیری،
ـاس فرمــانآرا از شــازده احتجـ ِ
اقتبـ ِ

نمیتوانــد فیلمســاز بشــود .رســیدن بــه ایــن

ـرفت خــود فکــر کنــد .ســینمای
بــه نجــات و پیشـ
ِ

ســنّت درگیــر شــده اســت ،تجربیاتــی همچــون
ـوف کــور هدایــت،
اقتبــاس بزرگمهــر رفیعــا از بـ ِ
ـوت بهــرام
ـاس گمشــدهی هریتــاش از ملکـ ِ
اقتبـ ِ

«هیچکــس بــدون آگاهی از اصول اولیه ســینما

مرحلــه پژوهشــگری بســیار میخواهــد .اغلــب

میــان
صادقــی و همینطــور تالشهایــی در
ِ
فیلمفارسیســازان ،از تالشهــای مســعود

مختلــف دربــاره فیلمهــای گــروه صحبــت

کیمیایــی تــا فریــدون گلــه . ...همــهی اینهــا

میکننــد واژه ســینمای [فالنــی] ...را بــکار

هرچنــد ناموفــق ،ولــی اَشــکالی از درگیــری بــا

میبرنــد .هنــوز خیلــی زود اســت کــه کســی

ســنّتهای مذکــور بودنــد ،درگیریهایــی کــه

در ایــن گــروه صاحــب نوعــی خــاص از ســینما

میبینیــم دوســتانمان کــه در گردهماییهــای

در بعضــی مــوارد خــودآگاه ولــی در اکثــر مــوارد

بشــود .هنــوز خــود گــروه پــس از هفــت ســال

ناخــودآگاه در تــار و پــود ایــن ســینما فــرو رفتنــد.

ماهیــت اصلــی و غایــی خــود را نیافتــه .هنــوز در

بــه گفتــهی نصیبــی ،ســینمای آزاد اساســا ً در

ایران هیچکس صاحب ســبک خاصی از ســینما

مقابــل فیلمفارســی شــکل گرفتــه؛ ســینمایی
ِ
کــه دوربیــن هشــت را «کــه آنزمــان تنهــا در

نشــده ،چگونــه میتــوان در آغــاز راه و بــا چنــد
فیلــم کوتــاه (بیتوجــه بــه ارزش یــا بیارزشــی

مهمانیهــای خانوادگــی و فیلمهــای پورنویــی

آنها) صاحب ســینمایی خاص شــد ،آنهم کســی

کــه فرنگرفتههــا میآوردنــد ،بهــکار میرفــت»

کــه در عمــرش 50تــا فیلــم درســت و حســابی

بــدون خالقیــت،
در برابــر ِ ســینمای «ترکتــاز،
ِ
بیتکنیــک ،بیشــعور ،مبتــذل ،نــادان ،بــدون

ندیــده و هیــچ مطالعــهای در بررســیهای
ســینمایی نداشــته اســت .هنــوز یــک جــوان

هیــچ فکــر و اندیشــه و بــا بودجــهای عظیــم»

مســئله ســینما را بــرای خــودش حــل نکــرده،
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بفکــر ایــن اســت کــه تماشــاگر باید بفهمــد ،درک

ســینمای آزاد در برابــر فیلمفارســی را بــه یــک

کنــد ،فیلــم نبایــد پیچیــده باشــد ،نبایــد ذهنــی

دوگانــهی کاذب و ایدئولوژیــک بــدل میکنــد.

باشــد و بالعکــس .یــک ســینماگر آزاد اول بایــد

در نظریـهی آپاراتــوس ،آنگونــه که شــون هومر

نفْــس ســینما را بشناســد نــه تماشــاگر را .او در

میگویــد ،ســوژهی ســینمایی ازطریــق کارکــرد ِ

آغــاز راه عرضــه کننــده نیســت کــه ســلیقهی

دوربیــن ،پروژکتــور و پــرده شــکل میگیــرد .ایــن

مشــتری را بفهمــد .اگــر بــا تجربههــای متعــدد

نظریــه دربــارهی فراینــد پیچیــدهی اینهمانــی

و پیگیــر توانســت تکلیــف خــودش را بــا وســیله

یــا همانندســازی موجــود میــان تماشــاگر و

بیانــش روشــن کنــد و بــه شناســایی جنبههــای
الزم آن برســد آنــگاه تماشــاگرش را هــم خواهــد

تصویــر ِ روی پــرده اســت کــه تماشــاگران فیلــم

را نشســته در مکانــی تاریــک و محصــور توصیف

شــناخت» (بنیهاشــمی.)1354 ،

میکنــد کــه در آنجــا دانســته یــا ندانســته

ـف ایــن ســینما را ،در
بنیهاشــمی در اینجــا تکلیـ ِ

(معمــوال ً ندانســته) در زنجیــر اســیر یــا گرفتــار

حرکــت آماتــور،
حیــات ایــن
آخریــن ســالهای
ِ
ِ

شــدهاند .بــه عبــارت دیگــر ،همــهی آنچــه در

روشــن میکنــد .در حقیقــت ،فقــر ِ تئوریــک در

منتقدیــن ســینما
های نظریهپــردازان و
نوشــته
ِ
ِ

موجــب
باتــاق خــود کشــانده،
جوانــان را بــه
ِ
ِ
میــل ایــن
حــول ابژهــی
یــک «تکــرار» صــرف
ِ
ِ

ـمندان انتقــادی وام گرفتــه شــده
تــا دیگــر اندیشـ
ِ

هژمونیــک فرهنگــیای کــه ایــن
کنــار ســازوکار
ِ

آپاراتوس ســینما که از آلتوســر و لکان
دربارهی
ِ

شــاهدیم ،در همیــن نکتــه خالصــه میشــود

ســینما ،فیلمفارســی ،میشــود .نفــی ِ مکــرر ِ
ـون ســینما
فیلمفارســی در ســینمای آزاد ،ایــدهی اصلــی ِ ابــزارآالت مذکــور و مؤلفههــای گوناگـ ِ

کــه چهگونــه ســینماروها بهواســطهی کارکــرد ِ

فیلمفارســی یعنــی جــذب تماشــاگر بههرطریــق

ـت یــک ســوژهی ایدئولوژیــک درمیآینــد.
بــه قامـ ِ

را تبدیــل بــه یــک ســرکوب میکنــد ،ســرکوبی کــه

ســوژههای ایدئولوژیکــی کــه در اکثــر مــوارد خــود

درنظرگرفتــن تــاش بــرای «درک تماشــاگر»
بــا
ِ

ســینماگران هــم جزئــی از آنهــا میشــوند .بــه

نقلقــول بنیهاشــمی خواندیــم)
(آنچــه در
ِ
کــه ســینما آزادیهــا هــم درنهایــت بــه آن دچــار

بــه ســوژهای ایدئولوژیــک در راســتای حفــظ نظــم

شــدند (همــان ایــدهی اصلــی فیلمفارســی فقــط

موجــود بــدل میشــود.

کمــی مؤدبانهتــر) ،ســر بــاز میکنــد و تخلیــه

ابتدایــی ســینما یعنــی پیــش
بیســت ســال
ِ
آمــدن نوعــی روایــت و
از گریفیــث و بهوجــود
ِ

ط مســتقیم بــا
میشــود .ایــن تخلیــه کــه در ارتبــا ِ
ـت اولی ـهی
«تکــرار» اســت ،ایســتادگی و مقاومـ ِ

عبــارت دیگــر ،خــود فیلمســاز هــم ناخودآگاهانه

داســتانمحوری کــه همــهی امکانــات ســینما

۱۲

حــول آن بــهکار گرفتــه شــد ،ســینما شــکلی

بـهکار کردنــد و در ادامــه فیلمهــای ایــن جریــان

از تجربهگــری و بیســامانی ِ غیرایدئولوژیــک

حاشــیهای را ســاختند .امــا در مــورد ِ ســینمای

جذابیــت
آمــدن کمپانیهــا بهواســطهی
کار
ِ
ِ
عمومــی ِســینمای روایتمحــور ایــن مدیــوم بــا

ـی هیســتریک بــدل میشــود.
بــه یــک عملگرایـ ِ

ســینمایی کــه در آغــاز بــا نمایــش فیلمهــای

شــکلی از اســتیال مواجــه میشــود ،و درگیــری

ســینماگرانی همچــون برگمــان آغــاز شــده بــود،

ســینماگران

بــه اســتثنای برخــی تالشهــای فــردی ،تنهــا

را درون خــود پیــش میبــرد .امــا بــا روی

نظریهپــردازان،

منتقــدان

و

بــا آپاراتــوس ســینما از همیــن نقطــه آغــاز
میشــود .پــس از ایــن ،از امپرسیونیســتها و

ـان پیشــرفتاش
آزاد (اصفهــان) ،قضیــه در جریـ ِ

ـش نظــریاش تقلیدهای ف ُ
رمال خامدســتانه
ِ
کنـ ِ

ـال شــهیدثالث میشــود ،فیلمســازانی کــه
از امثـ ِ

اکسپرسیونیســتها تــا موجنوییهــا ،همــواره

ایــن جوانــان آنهــا را در برابــر ِ فیلمفارســی

ظ محتوایــی و
چــه بهلحــاظ فُرمــال ،چــه بهلحــا ِ

در ادامــه بــه یــک ســنّت تبدیــل شــود؛ آنچــه،

جریانهــای ســینماییای ظهــور میکردنــد کــه

ظ شــیوهی تولیــد در برابــر ِ فیلمهــای
چــه بهلحــا ِ

بهاصطــاح جریــان اصلــی قــرار میگرفتنــد.

آنهــا در اکثــر مواقــع و بــه درجــات متفــاوت

خــود را ملــزم بــه درگیــری نظــری و طبعــا ً

سیاســی بــا ایــن جریــان اصلــی میدانســتند،
و در اکثــر مواقــع ،ســاخت فیل ـمﹾ خروجــی ِایــن

میدیدنــد .امــا همیــن تقلیــد هــم میتوانســت
ـرفت هالیــوود از
در قیاســی معالفــارق ،در پیشـ
ِ

گریفیــث تــا هیچــکاک و ولــز بــا آن مواجهیــم.
ســراغ رابطــه و
در اینجــا بــرای رفتــن بــه
ِ
تنــش ســینمای آزاد (اصفهــان) و ســنّتهای
ِ

ادبی/فکــری مذکــور میتــوان بــه نمونــهی
ِ
انجمنهــای ادبــی اصفهــان کــه بعضــی از

درگیــری بــود .شــاید بههنگامتریــن مثــال

آنهــا حــدودا ً همزمــان بــا تشــکیل ســینمای

بــرای ایــن نوشــته ســینمای آزاد انگلیــس

آزاد اصفهــان فعالیــت میکردنــد ،رجــوع کــرد.

تحتتأثیــر ِ مــوج نــوی
باشــد ،ســینمایی کــه
ِ
فرانســه ،و بــا نظریــه آغــاز شــد .ایــن ســینما

پــس از تبعیــد ِ رضاشــاه در  ،1320بــا روی کار

م همتــای فرانســویاش را
اگرچــه رادیکالیســ ِ

ـدن محمدرضاشــاه و گشــودگی ِنابههنــگام و
آمـ ِ
بیبرنامهریــزیای کــه بــا مداخلـهی غیرمســتقیم

نداشــت ،امّــا بــا تأســی از همــان ســنّت ،آغــازش

انگلیــس و امریــکا شــکل مییابــد ،فضــای

بــا نظریــه و سیاســت گــره خــورد .لیندســی

روشــنفکری در ایــران از زیــر
یــوغ دیکتاتــور ِ
ِ
اعظــم رهایــی مییابــد و جانــی تــازه میگیــرد،

از همــکاری بــا مجالتــی همچــون انســتیتوی

ـکیل
ـکل خــود را در تشـ
ِ
آنچــه رادیکالتریــن شـ ِ
حــزب تــوده تجربــه میکنــد .ایــن رهایــی

اندرســون ،تونــی ریچاردســون و کارل رایتــس،
ســینمایی بریتانیــا و ســایت انــد ســاوند آغــاز
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بــه زودی گســترش مییابــد و بــه همهجــا

اصفهــان هــم ،فعالیتــش در همیــن دهــه آغــاز

منجملــه اصفهــان ،کشــیده میشــود و در

میشــود ،پــس بــا توجــه بــه همزمانــیاش،

دو دهــهی پیــش از انقــاب  ،57انجمنهــای

در ســادهترین شــکل از برخــورد ،میتوانســت

ـی زیرزمینــی در ایــن شــهر شــکل میگیرنــد.
ادبـ ِ

بــر شــانههای غولهایــی همچــون گلشــیری

ادبــی صائــب کــه در ســاختمانی کنــار
انجمــن
ِ
ِ
مقبــرهی صائــب فعالیــت میکــرد و هوشــنگ
ـری آنرا در
گلشــیری و جلیــل دوسـتخواه رهبـ ِ

دســت داشــتند از اوّلینهــا بــود ،حرکتــی کــه در

ـعابات دیگــری هــم پیــدا کــرد .بــرای
ادامــه انشـ
ِ

یــا شــهیدثالث بنشــیند ،کســانیکه هژمونــی
پهلویهــا را بــه یــک امــکان بــدل ســاختند ،امــا
ـری ایــن ســینما
همانگونــه کــه ذکــر شــد درگیـ ِ

بــا فیگورهایــی همچــون شــهیدثالث در همــان
تقلیــد ِ فرمگرایانهــی ابتدایــی باقــی میمانــد و

مثــال میتــوان بــه انجمنــی اشــاره داشــت کــه

بعــد از آن کال ً بــه محــاق مـیرود .ایــن تــاش را

جنــگ اصفهــان را هــم منتشــر
نشــریهی ادبــی ُ

در فیلمــی بهنــام رویــا ســاختهی رشــید داوودی

میکــرد .امــا در دهههــای  40و  ،50رفتهرفتــه

میتــوان دیــد .در ایــن فیلــم طراحــی صحنــه

نظــارت و طبعــا ً اختنــاق و اســتیالی ســاواک

بهکلّــی متأثــر از فضــای فیلمهــای شــهیدثالث

برهنهتــر میشــود و ایــن انجمنهــا یکبهیــک

اســت و همینطــور بعضــی زوایــای دیــد.

نهادهــای
رو بــه تعطیلــی میرونــد ،امــا
ِ
بیخطــر و پاســتوریزهی حکومتــی همچــون

ســینمای آزادی کــه از ابتــدای شــکلگیری
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ادعــای ضدیّــت بــا فیلمفارســی را داشــت ،حتــی

وزارت فرهنــگ و هنــر
مجتمــع آموزشــی ِفــرح،
ِ

بــه انــدازهی آن هــم نتوانســت بــا ســنّت ادبــی/

و همینطــور کانــون پــرورش فکــری کــودکان
و نوجوانــان (بــا ســازوکار پیچیــده و در ظاهــر

ســینمایی پیــش از خــود یــا همزمــان
فکــری و
ِ
بــا خــود درگیــر شــود یــا از آن یــاری بگیــرد.

ـدان حذفشــدگان را ســرپوش
ایجاب ـیاش) فقـ ِ

ســینمایی کــه در ابتــدا بــا چنــد ســینهفیل آغــاز

میگــذارد .حــال بمانــد کــه ایــن ســازوکار

بــهکار کــرد ،و همانگونــه کــه ذکــر شــد کامــا ً

ســینماگران مطرحــی همچــون شــهیدثالث

ـزات شــخصی و
آماتــور و غیرحرف ـهای ،بــا تجهیـ ِ

و کیارســتمی را در خــود پــرورش میدهــد،

بــدون هیــچ وابســتگیای نَف َــس میکشــید و
ِ
در نتیجــه میتوانســت ادام ـهی منطقــی ِهمــان

ســینمای استالینیســتی ِشــوروی هــم البتــه در

ادبــی مــدرن در ســینما باشــد ،پــس از
ت
ســن ّ ِ
ِ

تناقضــی کــه از چینهچیتــای موســلینی تــا
ابعــادی بســیار بزرگتــر ،روی داد .ســینمای آزاد ِ

مدتزمــان کوتاهــی بــا شــرکت در جشــنوارههای

این فیلم از معدود فیلمهای منترششدهی سینامی آزاد است .ر .ک .به وبسایت سینامی آزاد به نشانی
3
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حمایــت تلویزیــون ملــی و
داخلــی و خارجــی،
ِ
ـات ایــن
شـ
ـخص فریــدون رهنمــا «آنچــه امکانـ ِ
ِ

زودرس
زوال
تــا اینجــا ،معلــوم شــد کــه
ِ
ِ
ســینمای آزاد ،فــارغ از هژمونــی ِ فرهنگــی ِ

گــروه را ســی برابــر میکنــد» (بنیهاشــمی،

حــول
م زمانــهاش ،بــا نوعــی «تکــرار»
مســمو ِ
ِ
گسســت هیســتریک
ابــژهی فیلمفارســی و
ِ

بــه ایــن ســینما و درنهایــت خودآگاهانهتریــن

و بیمعنــا از ایــن ابــژه شــکل گرفتــه اســت،

ـان جوانپســند،
ترفنــد بــرای مقابلــه بــا یــک جریـ ِ

همــان تکــرار بــر فــراز خــأ .گسســتی خالــی از

 ،)1354اختصــاص ســاعتی از تلویزیــون و رادیــو

ســاخت یــک آلترناتیــو ِ فرهنگــی بهنــام
یعنــی
ِ
انجمــن ســینمای جــوان ،ایــن ســینمای آزاد در

هــر مــازاد کــه ناخــودآگاه در برابــر ِ «تکــرار»

انقالبــی میایســتد« ،تکــرار»ی کــه میتوانســت

بنــد و حصــر قــرار میگیــرد .ثمــرهی ایــن بنــد

امکانــات ادبیــات ،شــعر و ترجمــه بهرهمنــد
از
ِ

موجــب شــکلی از بالفعلشــدن و
و حصــر کــه
ِ

شــود ،و در کنــار یــا ادامــه و حتــی نقــد ِ

پتانســیل
رفتــن انــرژی ،بالقوهگــی یــا
از میــان
ِ
ِ
انقالبــی ایــن ســینماگران شــد ،آنچــه در
ِ
جزئیتریــن شــکل در دعواهــای درونســازمانی و

درونمانــدگار ِ تجرب ـهی فیلمفارســی باشــد .امــا

ایــن تأکیــد بیــش از حــد بــر قطــع ارتبــاط ،کــه در
نقدهــای آن زمــان همچــون نقدهــای هوشــنگ

ـری
ایدئولوژیکــی همچــون درگیــری بــر ســر رهبـ ِ
ســینمای آزاد اصفهــان کــه درنهایــت بــه زاون
قوکاســیان رســید ،تبلــور یافــت و ،در عامتریــن

کاووســی هــم شــاهدیم ،در کنــار ِ ســازوکار
ســرکوب درونــی ایــن ســینما
موجــود ،موجــب
ِ

میشــود .در ایــن میــان ،فیلــم یــا نوشــتهای هــم

معنــا ،ثمــرهاش اُفــت کیفیـ ِ
ـت همزمــان بــا رشـد ِ

ـودن ایــن ســنّت از ســنّتهای
کــه نشــانگر ِ فراتربـ
ِ

کــه نهایتــا ً بــه سیاس ـتزدایی از آن ختــم شــد:

خــود را بــه نمایــش گــذارد یــا ناخودآگاهــی از

کمیّــت فیلمهــای ایــن جریــان ســینمایی بــود،

ـاف
م نیــاز ایشــان بــه اسـ ِ
مذکــور باشــد و یــا عــد ِ

«در جشــنوارهی ســوم ســینمای آزاد 30فیلــم

ســرکوب مذکور را رد کند ،در دســترس نیســت.

بــه کمیتــه انتخــاب رســید کــه 26تایشــان بــه

پــس چگونــه و بــا چــه متــر و معیــاری میتــوان

جشــنواره راه یافتنــد ،یعنــی ارزش نمایشــی را

حرکــت ســینمایی را ارزیابــی کــرد؟
ایــن
ِ

دارا بودنــد [ ...امــا] امســال تعــداد  160فیلــم
در ســینمای آزاد ســاخته شــده ،ولــی کمیتــهی

نقطــهی صفــر ســینمای آزاد؛ در جســتوجوی

ـل
انتخــاب تنهــا 15فیلــم را آنهــم بهزحمــت قابـ ِ
نمایــش دانســت و اگــر برخــی ضرورتهــا ایجاب

آزادی ازدســترفته

نمیکــرد چهبســا ایــن تعــداد بــه زیــر 10فیلــم
میرســید» (بنیهاشــمی.)1354 ،

در ایــن بخــش ،اوّالً ،تجربــهی پازولینــی در
ـان
ســفرش بــه اصفهــان را ،زیــر ِ عنــوان «اصفهـ ِ

ویــران پازولینــی» ،بازگــو میکنیــم؛ اصفهانــی
ِ
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کــه بــا
مدرنیزاســیون اجبــاری و از نقطهدیــد ِ
ِ
بــاالی پهلویهــا «زیبایــی» خــود را از دســت
داده ،و بهزعــم پازولینــی بــه یــک شــهر «زشــت»
زیربخــش کوتــاه،
بــدل شــده اســت .ایــن
ِ
در واقــع ،پیشدرآمــدی انضمامیســت بــر

عنــوان
زیربخــش انتزاعــی بعــدی .ثانیــاً ،زیــر ِ
ِ
ِ
ّ
گرایــی پازولینــی در
ی
کل
ی
ه
ترجمــ
«امــکان
ِ
ِ

ت برســاختهی
ســینمای آزاد (اصفهــان)» ،بــا کلی ّ ِ
پازولینــی (حذفشــدگان) در مواجــهاش بــا

ـان یکپارچهــی ســرمایهداری متأخــر درگیــر
جهـ ِ

بازتــاب ایــن دو کلیــدواژه« ،واقعیــت» و
ولــی
ِ

ـری
«ســنّت» ،را بیــش از همــه میتــوان در درگیـ ِ
وی بــا آپاراتــوس ســینما بــه بحــث گذاشــت.

بــه گفت ـهی پازولینــی ســینما بیــش از هــر هنــر ِ
دیگــری بــه «واقعیــت» نزدیــک اســت ،ایــن
فیلمســاز بهمیانجــی ِ
رهیافــت “discurso
ِ
 ”indireto liberoیــا
ِ
رهیافــت «گفتــار ِ
غیرمســتقی ِ
م آزاد» (کــه متفــاوت از مونتــاژ ِ
گرایــی مــد ّ نظــر
دیالکتیکــی ِآیزنشــتاین و واقع
ِ
ـوس ســینما درگیــر
آنــدره بــازن اســت) بــا آپاراتـ
ِ

شــده و بــه ایــن واســطه تــاش میکنیــم
رهاییبخــشاش) از ســینمای آزاد (اصفهــان)

عیــن وامگیــری از ســنّتهای
میشــود ،و در
ِ
ـینمایی پیــش از خــود (ازجملــه نئورئالیســم)
سـ
ِ
گسســت هستیشناســانه در ســینما
نوعــی
ِ

ارائــه دهیــم.

ایجــاد میکنــد .درنهایــت میتــوان ایــن درگیــری

قرائــت ،یــا ترجمــهای سیاســی (در معنــای
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ویران پازولینی
اصفهان
ِ
ِ

وی بــا واقعیــت در عیــن وفــاداری بــه ســنّت

اگــر از کتــاب مقــدس ،مارکــس و فرویــد کــه

را در یــک نقلقــول معــروف خالصــه کــرد:

شــالودهی تفکــر ِ پازولینــی را شــکل بخشــیدهاند

ـت اخراجشــده از حــزب،
پازولینــی یــک کمونیسـ ِ

ـان پازولینــی
بگذریــم ،آنچــه بارهــا و بارهــا از زبـ ِ

و درمــورد ِ او نقلشــده ایــن اســت کــه وی دو
قهرمــان اصلــی داشــت« :واقعیت» و «ســنّت».

ایــن دو کلیــدواژه میتوانــد ریشــههای
م پازولینــی را منکشــف ســازد .از
رادیکالیســ ِ

ـی
جملــه وقعنهـ ِ
ـادن وی بــه جنبشهــای انقالبـ ِ
زمان ـهی خــود (همچــون مــی)68؛ یــا ادای دِیــن

ایشــان بــه ســنّتهای ادبــی و تفکــر ِ ســرزمین

پــدریاش ایتالیــا (بــه دانتــه در فیلــم ســالو و
بــه گرامشــی در خاکســترهای گرامشــی) کــه
درعینحــال ســعی در گــذر از آنهــا نیــز دارد.

کاتولیــک تکفیرشــده از ســوی کلیســا،
یــک
ِ
یــک ســنّتباور ِ مــدرن ،یــک فیلمســاز ،شــاعر

ایتالیایــی ضــد ّ ناسیونالیســم
نویس
و داســتان
ِ
ِ
ً
ـاش عاشــق و
و طبعــا ض ـد ّ ایتالیایــی ،یــک دگربـ ِ
بــه ایــن واســطه یــک عامــل حذفشــده از نظــم
نمادیــن بــود.
در دهههــای انقالبــی  40و 50ش پازولینــی دو
بــار بــه اصفهــان ســفر میکنــد .اطالعــات زیــادی
از ســفر اوّل او در دســت نیســت ولــی آنگونــه

از شــواهد ِ در دســترس برمیآیــد وی در ایــن

ســفر ،شــیفتهی ایــن شــهر میشــود و اصفهــان
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را «یکــی از زیباتریــن و شــاید زیباتریــن شــهر

دقیقــا ً گویــای نقــش آنهــا بــود [ ]...چیــزی کــه

دنیــا» میدانــد .وی در ســال 1972م (1350ش،

زدن ســنّتی شــده
ـان حــرف ِ
در آنهــا جانشــین زبـ ِ

یابی ســینمای آزاد)،
حــدودا ً همزمــان بــا شــکل
ِ

بــرای دوّمیــن بــار بــه اصفهــان ســفر میکنــد .در

ایــن ســفر ،دو مســئله ،کــه ذاتــی یکســان دارنــد،

و آنرا زائــد کــرده بــود و بهخوبــی در حیطــهی
ـیع «عالمــات» یعنــی در نشانهشناســی ِزبان
وسـ ِ
زبــان مــوی آنهــا بــود؛ موهــای
قــرار میگرفــت
ِ

بیش از بقیه توجه او را جلب میکند .نخست،

بلنــد رویشــانهریختهی [آنهــا] میگفــت« :مــا

ـیون خشــن و
شــهری کــه بهواســطهی مدرنیزاسـ ِ

موبلندیــم .مــا بــه طبقــهای از انســانها تعلــق

بــا نقطهدیــد ِ از بــاالی پهلویهــا ویــران شــده؛

فرهنــگ یکپارچهســاز ِ ســرمایهداری
و دوّم،
ِ
جهــان ســوم ،ایــران ،را هــم
کــه دامنــهاش
ِ
یادداشــت کوتاهــی،
درنوردیــده اســت .او در
ِ

عنــوان «علیــه موبُلَندهــا ،»4ایــن فرهنــگ
بــا
ِ
یکپارچــه و یکدســت را از پــراگ تــا اصفهــان
ـش اصلــی ِیادداشــت او را
پِیگرفتــه اســت .بخـ ِ

بهتفصیــل نقــل میکنیــم ،بــه ایــن دلیــل کــه

داریــم کــه بــه تازگــی در دنیــا ظاهــر شــدهاند،
و مرکــز ظهــور ایــن طبقــهی جدیــد انســانها
در امریکاســت ،و شــما والیتیهــا (کــه در آن
مــورد بهخصــوص پــراگ بــود) نســبت بــه آن
جاهلیــد . ...بورژواهــا حــق دارنــد کــه مــا را
بــا وحشــت و نفــرت نظــاره کننــد ،زیــرا مــا بــا
بلنــدی موهایمــان آنهــا را مطلقــا ً نفــی میکنیــم.
ولــی مــا را بــا مــردم ب ـیادب و وحشــی اشــتباه

دقیقــا ً از مســائلی حکایــت میکنــد کــه انگیــزهی

نگیریــد [ ]...تمــدن مصرفــی حــال مــا را بههــم

کل ایــن بخــش از ایــن پژوهــش را در خــود دارد:
ّ

زده اســت .مــا بــه صورتــی رادیــکال اعتــراض

اوّلیــن بــاری کــه هیپیهــا [موبلندهــا] را دیــدم،

میکنیــم» [ ]...امــا مــن بــه ایــن انقــاب

در پــراگ بــود .در هتــل بــودم کــه دو جــوان

غیرمارکسیســتی آنهــا مشــکوک بــودم .ولــی

خارجــی وارد شــدند ،موهایشــان بلنــد بــود و تــا

بــا تمــام ایــن اوصــاف مدتهــا طرفــدار آنهــا

ســر ِ شــانهها میرســید .در گوش ـهای دورافتــاده

بــودم و الاقــل عنصــر آنارشیســتی ایدههــای مــن

ســر میــزی نشســتند .نیمســاعتی آنجــا ماندنــد
[ ...ولــی اصــاً] باهــم حرف نزدنــد .درواقع آنها

ابــدا ً بــه حرفزدن احتیاج نداشــتند .ســکوت آنها

آنهــا را میپذیرفــت .زبــان آن موهــا ،هــر چنــد
ـت
گویــا نبــود ،امــا بـ ه هرحــال از «چیزهــای» دسـ ِ
چپــی ســخن میگفــت .شــاید هــم از چــپ نــو،

پازولینی این یادداشت را در سال  1973بهزبان ایتالیایی و با عنوان “( ”Contro i capelli lunghiعلیه
4
موبلندها) نوشته است ،و فالویو ریزو ( )Flavio Rizzoآ نرا با عنوان “( ”The Hippies’ Speechنُطقِ هیپیها) به
انگلیسی برگردانده است .پیروز ملکی نیز آنرا ،با عنوانِ «مقولهی موبلندها در خدمت فرهنگ کاذب» ،به فارسی
ترجمه کرده است.

۱۷

چپــی کــه از بطــن دنیای بورژوازی زاده شــده بود

نیســت ،گویــای چیــزی دو پهلــو و گُنــگ اســت:

[[ ]...باالخــره] ســال  ۱۹۶۸فــرا رســید .موبلندهــا

چپ/راســت .دیگــر هیچکــس در دنیــا نمیتوانــد

در نهضــت دانشــجویی حــل شــدند ،برفــراز

بــا توجــه بهظاهــر فیزیکــی یــک انقالبــی را از یک
ْ
ظ
خبرچیــن تمیــز دهــد .چــپ و راســت بهلحــا ِ

زبــان آنهــا بیــش از پیــش رنــگ «چیزهــای

فیزیکــی بــا یکدیگــر درآمیختهانــد .بــه ســال

(چگــوارا موبلنــد بــود
چپــی» بــه خــود گرفــت ِ
و غیــره و ذالــک) .ســال  .۱۹۶۹کشــتار میــان،

 ۱۹۷۲رســیدیم .در اصفهــان بــودم .بــر روی

مافیــا ،جاســوسها ،ســرهنگهای یونانــی،

اصفهــان ده ســال پیــش یکــی از زیباتریــن
آن
ِ

شــهرهای دنیــا ،و شــاید هــم زیباتریــن اصفهانی

همدســتی مقامــات وزارتــی ،توطئههــای ســیاه

جدیــد ،مــدرن و بســیار زشــت زاده شــده بــود.

دســت راســتی ،محرکیــن فاشیســت .تعــداد
و
ِ

ولــی هنــوز هــم در خیابانهــا ،جوانهایــی

ســنگرهای خیابانــی پرچــم ســرخ برافراشــتند.

موبلندهــا خیلــی زیــاد شــده بــود :هــر چنــد
کــه هنــوز از نظــر عــددی اکثریــت نبودنــد ولــی

پسکلههــای زیبــا
موقّــر و بینــام و نشــان ،بــا
ِ

و تمیــز ،بــا چهرههــای زیبــا و پــاک و روشــن

وزن ایدئولوژیــک آنهــا تعیینکننــده و حاکــم
ِ

و آراســته بــه حلقــه زلفــی بــا وقــار و بیگنــاه

بــود .موبلندهــا دیگــر ســاکت نبودنــد :سیســتم

دیــده میشــد . ...شــبی در خیابــان اصلــی

عالمتــی موهــا دیگــر تنهــا مبیّــن تمامــی ظرفیــت

شــهر گــردش میکــردم دو موجــود دهش ـتآور

ارتباطــی آنــان نبــود .برعکــس ،وجــود فیزیکــی

دیــدم :نــه اینکــه دو موبلنــد حســابی باشــند،

آن موهــا فقــط بــه نقــش یــک تمایزدهنــدهی

ولــی بههرحــال موهایشــان را اروپائــی زده

صــرف نــزول کــرده بــود .آنــان بــه اســتفاده از

پسکلــه بلنــد و روی پیشــانی کوتــاه،
بودنــد،
ِ
روغــنزده و کشیدهشــده ،بــا دو حلقــهی

ایــن موهــا چــه میگفتنــد؟ میگفتنــد .1« :مــا بــا

مصنوعــی و کثیــف روی شــقیقه و روی گــوش،

زبــان حرفــزدن ســنّتی بازگشــته بودنــد . ...اینــک
ســکوت خــود بــرای «ک ُنــش» اهمیّــت اساســی

قائــل شــدهایم و ایــن از نتایــج و خصائــل

ایــن موهــا چــه میگفتنــد؟ میگفتنــد« :مــا
جــزء ایــن گداگشــنهها نیســتیم ،مــا جــزء ایــن

یــک فرهنــگ کاذب اســت ،و درنتیجــه ماهیتــا ً

فلکزدههــای عقبمانــده نیســتیم کــه هنــوز

ـت راستیســت .2 .فاشیس ـتها هــم مــا را
دسـ ِ

در عهــد بربریّــت بــه ســر میبرنــد! مــا کارمنــد

ـون
انتخــاب کردهانــد ،و ایــن محرکیــن بــا انقالبیـ ِ
لفّــاظ درآمیختهانــد»... .خالصــه فهمیــدم کــه

فرزنــدان همــان
بانکیــم ،مــا دانشــجوییم ،مــا
ِ

مردانیــم کــه بــا کار در شــرکت نفــت پولــدار

زبــان موبلندهــا دیگــر گویــای «چیزهــای چپــی»

شــدهاند ،مــا اروپــا را میشناســیم ،مــا کتــاب

۱۸

خواندهایــم .مــا بورژواییــم .و اینهــم موهــای
بلنــد مــا بهعنــوان شــاهدی کــه مدرنبــودن

م
یــک قربانیســت .پهلویهــا پــروژهی نیمهتمــا ِ

ظلالســلطان در ویرانــی را بــه اتمــام رســاندند.

بینالمللــی و امتیــازات مــا را ثابــت میکنــد .و

ـذف زاغهنشــینیها
اســتیالیی کــه الجــرم بــه حـ ِ

بدینترتیــب ایــن موهــای بلند گویــای «چیزهای

و انقیــاد ِ حرکت
هــای آزادیخواهانــهای نظیــر ِ
ِ
جوانــان انجمنهــای ادبــی و ســینمایی شــد.

فرهنــگ کاذب قــدرت ،فرهنــگ کاذب اعتــراض

ایــن همــان اســتیالی «تمدن»یســت کــه

را در خــود جــذب و آن را تصاحــب کــرد :بــا

نوربــرت الیــاس اذعــان میکنــد «هیــچگاه

مهارتــی شــیطانی و صبورانــه از آن مُــد ســاخت،

کامــل نخواهــد شــد و پیوســته در معــرض

دســت راســتی» بودنــد .ایــن دور بســته شــد.

کــه اگــر نتــوان آنرا دقیقــا ً فاشیســم نامیــد،
«راســت افراطــی»
الاقــل میتــوان آنــرا نوعــی
ِ

خطــر ِ [توّحــش] اســت» (.)4 :2005 ,Zerzan
والتــر بنیامیــن پیــش از الیــاس در «تزهایــی

بهشــمار آورد.

در بــاب فلســفهی تاریــخ» بــر ایــن امــر دســت

اصفهــان پازولینــی نــه
زیبایــی عرفانآلــود ِ
ِ
ِ
ســیّاحان و بهاصطــاح شرقشناســان را دارد
فکــری
تناقــض
مضحــک نهفتــه در
ِ
و نــه طنــز ِ
ِ
ِ

گذاشــته بــود« :تمامــی اســناد و نشــانههای
هــدف
امّــا آنگونــه کــه بورگــر هــم میگویــد،
ِ

غربگراینــد ،را برمیتابــد .اصفهانــی کــه بهزعــم

بیچونوچــرای تمــدن نبــود .چنیــن چیــزی

وی نــه «عقبافتــاده» بــود و نــه نیــازی بــه

برداشــت وی از نقــد بهمثابــهی فعالیتــی
بــا
ِ

ایــن نــوع «پیشــرفت» جهانســومی داشــت،

نجاتدهنــده ناهمخــوان اســت .مقصــد وی

چنــگ ویرانــی و زوال
درنهایــت نتوانســت از
ِ

بیــان ایــن حقیقــت بــود کــه تــا کنــون فرهنــگ

تمــدن برخاســته از ســرمایه بگریــزد؛
تاریــخ
ِ
ـردن قربانیســت»
ـخ قربانیکـ ِ
تاریخــی کــه «تاریـ ِ

همــواره بــه قیمت رنج کســانی کــه از آن محروم

ـان بومیگرایــی کــه ناخــودآگاه
ض ـد ّ شرقشناسـ ِ

(آدورنــو و هورکهایمــر .)113 :1389 ،پازولینی در

تمــدن درعینحــال نشــانهای از توحشانــد».
بنیامیــن از بیــان ایــن عبــارت بههیــچرو نفــی ِ

بودهانــد ســاخته شــده اســت ،بــه عنــوان مثــال
فرهنــگ جامعــهای بــردهدار
فرهنــگ یونانــی
ِ
ِ

ـت بــاال نشــان میدهــد کــه اصفهــان در
یادداشـ ِ
اصفهــان هــم دارد بــه جرگـهی دهکــدهی جهانی

زیبایــی آثــار ِ هنــری رنجــی را کــه وجــود
بــود.
ِ
آنهــا در گــرو آن اســت را توجیــه نمیکنــد؛ امّــا

میتــوان نشــانهی همــان رنــج را نیــز نفــی کــرد.

میپیونــدد؛ آنچــه در دهههــای اخیر با ســرعتی

دادن وجــه ســرکوبگر ِ آثــار هنــر بــزرگ
نشــان
ِ

ده ـهی 50ش ،دیگــر «نصــف جهــان» نیســت،

فزاینــده بیــش از پیــش غــرق در دهکــدهی
ـان پــس از پهلویهــا
جهانــی شــده اســت .اصفهـ ِ

طلبــی ایــن آثــار)
(یعنــی همــان هالــهی برتری
ِ
اهمیــت دارد ،امّــا نبایــد آنهــا را بــه ایــن وجــه

۱۹

ـاختن
تقلیــل داد .تالشهایــی کــه بــا برجستهسـ
ِ
هنــر «اخالقگــرا» در برابــر هنــر «خودآییــن»،

ـوزش
ـکان رشــد و آمـ
ارمغــان مـیآورد ،نهایتــا ً امـ ِ
ِ
عمومــی را فراهــم نمیســازد .حــال بمانــد کــه

ســعی در لغــو وجــه تناقضآمیــز ِ فراینــد رشــد

ـکان همــان گشــودگی ِ
پــس از انقــاب ،حتــی امـ ِ

بخــش
دســت میدهنــد ،زیــرا عنصــر رهایی
ِ
هنــر ِ خودآییــن و وجــه واپسگرایانــهی هنــر ِ

ـردن دوبــارهی درهــای اقتصــادی رو به جهان
بازکـ ِ

هنــر دارنــد ،در حقیقــت نکتــهی اصلــی را از

اخالقگــرا را نادیــده میگیرنــد .در قیــاس بــا

ناخــودآگاه در وضعیــت هــم ســلب میشــود و با
و بســتن درهــای فرهنگــی رو بــه همــان جهــان،
وضــع فرهنگــی وخیمتــر از قبــل میشــود!
گرایــی پازولینــی
امــکان ترجمــهی کلّی
ِ
ِ

اینگونــه اندیش ـههای غیردیالکتیکــی ،بایــد بــر
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نظــر مؤکــد هورکهایمــر و آدورنــو در دیالکتیــک

در ســینمای آزاد (اصفهــان)

ناپذیربــودن فرآینــد
منفــی مبنــی بــر تفکیک
ِ
تمــدن و ســرکوب صحّــه گــذارد (بورگــر:1386 ،

در نظــر ِ
لمپنپرولتاریــا عنصــری تکیــن و واجــد ِ

بحــث بورگــر در مــورد بنیامیــن ،در ایــن
پیــرو
ِ

ـگ یکپارچــه ،هویتمحــور
برابــر ِ تمــدن و فرهنـ ِ

.)102

پازولینــی،

ســابپرولتاریا

یــا

ـت سیاســی در
پتانســیلی بــرای سـ
ـاخت یــک کلیّـ ِ
ِ

نوشــته هــم ،هــدف از انگشــتنهادن بــر
رابط ـهی فرهنــگ و توحـ ْ
ـش ســرپوش گذاشــتن

ـف بــورژوازی اســت .او بــر حذفشــدگان
و نحیـ ِ

بــر فقــر ِ فرهنگــی ِســرمایهداری ناقصالخلق ـهی

بیــان تومــاس هامــر «باشــندگان»،
یــا بــه
ِ
افــرادی کــه از حقوق اولیه و اساســی ِشــهروندی

ایرانــی نیســت .ناگفتــه پیداســت کــه ،چــه پیــش

نمادیــن
محــروم شــدهاند ،کســانیکه در نظــم
ِ
لیبرال-دموکراســی ِ کنونــی هیچجایــی ندارنــد،

ـاب  57و چــه پــس از آن ،مــا در ایــران بــا
از انقـ ِ

ـات آموزشــی
ســوژههایی روبهروییــم کــه از امکانـ ِ

تأکیــد داشــت ( .)102 :2003 ,Vighiآنچــه

و فرهنگــی ســرمایهداری اروپایــی برخــوردار

از روابــط شــخصیاش بــا ایــن زاغهنشــینها

نیســتند و بــه همیــن دلیــل از ســنّتهای

تــا همدلــیاش بــا «یهودیانــی کــه همــواره

فکــری و فرهنگــی ِخــود و دیگــری هــم بهــرهی

قربانــی ِتعصبــات و آزارهــای نــژادی بودهانــد» و

چندانــی نبردهانــد .تأکیــد ِ ایــن نوشــته بــر

دولــت اســرائیل»
گیری
ضدیّــتاش بــا «شــکل
ِ
ِ

م تجربـهی هژمونــی
همــه تالشیســت بــرای فهـ ِ

ـت مبتنــی بــر حذفشــدگان ،از اوّلیــن
ایــن کلیّـ ِ

رابطــهی فرهنــگ و توحــش ،بیــش و پیــش از

ســاخت
دیــده میشــود (هلیــدی.)110 :1388 ،
ِ

فرهنگــیای کــه در دورهای خــاص ،دهههــای

اشــعار او در بیســت ســالگی ،بــا یــک لهجــهی

 1340و  ،1350بــر ایــران حاکــم میشــود و بــا

ایتالیایــی خــاص ،لهجــهی فریولــن مشــخص

هم ـهی گشــودگیای کــه بهطــور نا-خــودآگاه بــه

تفریــق شــعر از
اســت ،تالشــی بــرای کســر یــا
ِ

۲۰

ـت زبــان رســمی ِایتالیایــی و اســتفاده از
مرجعیـ ِ

ســوبژکتیو ِ پسامشــروطه خوانــد .بــرای پاســخ بــه

از آنچــه دلــوز «سیاســت اقلیتگــرا» در شــعر

ـات فرهنگــی بیفتیــم بــه تاریــخ و ســنّت
مطالعـ ِ

ـان دولتــی :نمونـهای
یــک زبــان مردمــی علیــه زبـ ِ

بــدون اینکــه در چــاه
ایــن ســؤال ،بــد نیســت
ِ

میخوانــد (بدیــو .)568 :1393 ،همینطــور

«موبلندهــا» و «لمپنپرولتاریــا»ی ایرانــی

اهــل حــال،
رمــان وی ،بچههــای
در اوّلیــن
ِ
ِ
گرایــی
و اوّلیــن فیلمــش ،آکاتونــه .ایــن کلّی
ِ

رجــوع کنیــم.

حاشــیهمحور ِ پازولینــی همــواره در هــر مدیومــی

کــه بــا آن دس ـتوپنجه نــرم کــرد ،ترجمــه شــده

در دورهی قاجــار ،بــرای اولینبــار جوانانــی از
ایــران بــرای تحصیــل یــا کار بــه غــرب میرونــد .و
آمدن رضاشــاه
در اوایل قرن 14ش ،با روی کار
ِ

اســت؛ معلقمانــدن بــر فــراز مغاکــی کــه وی را

مدرنیزاســیون اجبــاریاش« ،موبلندهــا»ی
و
ِ
ایرانــی ،معــروف بــه فُکلیهــا ،بــرای اولینبــار

دل درگیرشــدن بــا تجربــهی پازولینــی در
از
ِ
اصفهــان ویــران مشــاهدهی «موبلندهــا»ی
ِ

حضــوری چشــمگیر دارنــد .گســترهای کــه

«شــاعر ِ محرومــان و فقــرا» شــهره ســاخت.

گــرای
بینالمللــی؛ و همچنیــن تفکــر کلّی
ِ
نجــات ســابپرولتاریای
وی همــان درگیــری و
ِ
نشــینان
جهانــی ،حذفشــدگان یــا حاشیه
ِ
تمــدن ،بایــد بــه ایــن فکــر افتــاد کــه آیــا ایــن دو
جــوان «موبلنــد»ی کــه پازولینــی در اصفهــان
ِ

از هنرمنــدان و روشــنفکران تــا بازاریــان و
مــردم عــام را در بــر میگرفــت .در مقابــل ،و
گاه در کنــار ِ ایــن گونــهی اجتماعــی ِ جدیــد
ایرانــی ،بــا «لمپنپرولتاریــا» یــا جاهلهایــی
بهقــول
مواجهیــم کــه بهاصطــاح اصیلترنــد و
ِ
کامــل
شرقشــناسهای ایرانــی «نمونــهی
ِ

دیــده ،دو تَــن از
ســینماگران ســینمای آزاد ِ
ِ
اصفهــان نبودهانــد؟ جوانانــی کــه هیــچ بویــی

پایشــان بــه داســتانها و ســینمای ایــران هــم

از ســنّتی کــه در آن زیســتهاند نبردهانــد و

بــاز میشــود .در ادبیــات و در ادامــه ســینمای

بهســرعت در مُــد ِ تــازه از راه رســیدهی ســینما

غــرق شــدهاند ،حرفــی کــه هرچنــد دقیــق و
«قرائــت اوّل»
شــاید عمیــق نیســت ولــی در
ِ
از ایــن ســینما بــه حقیقــت نزدیــک اســت! یــا

یــک مــرد ایرانــی» .ایــن دوگونــهی اجتماعــی

ایــران ،بــا یــک خ ـط ّ ســیر ِ نیمهآگاهان ـهی درگیــر

بــا ایــن دو گونـهی اجتماعــی مواجهیــم؛ فُکلــی یا
«موبلنــد» و جاهــل یــا «لمپنپرولتاریــا».
خودآگاهانهتریــن شــکل ایــن درگیــری اوّلینبــار

اینکــه برعکــس ،بایــد ایــن ســینماگران آزاد

در یکــی بــود یکــی نبــود جمالــزاده شــکل

مقابــل ایــن مُــد بــه حذفشــدگان یــا
را در
ِ
نشــینان مــد ّ نظــر ِ پازولینــی ترجمــه
حاشیه
ِ

فرانسـهزده داریــم و یــک حاجــی ِعــربزده .و هــر

ت
کــرد؟ کلیّتــی کــه میتــوان آنرا درگیــر بــا ســن ّ ِ

شــکر اســت» ،یــک فُکلــی ِ
مییابــد .در «فارســی ِ
دو تیــپ بــا هجــو جمــالزاده مواجــه میشــوند.
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کنــگ هدایــت،
همینطــور در قضیــهی کینگ
ِ
کــه ظاهــرا ً در آن فکلیهــا و ژیگولههــا ،مــردان

فرهنــگ
فُکلیهــا یــا «موبلند»هــا غــرق در
ِ
جهانیانــد و طبعــا ً وجهــی دســت راســتی

و زنانــی ســطحی و احمــق معرفــی میشــوند.

دارنــد؛ و جاهلهــا یــا لمپنپرولتاریــا بــا نوعــی

ـی شــاپور قریــب ،و در
در ســینما ،ممــل امریکایـ ِ

لوتیگــری و بیکلهگــی نظــم نمادیــن را

ناپلئــون تقوایــی.
تلویزیــون داییجــان
ِ

«فرهنــگ
امّــا در مــورد جاهلهــا ،میتــوان از
ِ

عیّــاری» آغــاز کــرد .در یکــی از اوّلیــن
مواجهههــای ادبــی بــا ایــن گونــهی اجتماعــی،
آنرا هممعنــی بــا «جوانمــرد» مییابیــم؛

خدشــهدار میکننــد ،و درنهایــت دســت چپــی
معرفــی میشــوند .ولــی ایــن آثــار ،در اکثــر
مواقــع همهچیــز را یــا بهواســطهی طنــز و
ـردن فُکلیهــا (همچــون فیلــم جوجــه
محکومکـ ِ

فُکلــی کــه درنهایــت فُکلــیﹾ جاهــل میشــود)

ایــن در داســتانهایی همچــون حمزهنامــه و

یــا کنشهــای صرفــا ً
فــردی جاهلمســلکانه
ِ
(همچــون فیلــم قیصــر ،کــه درنهایــت یــک

اســکندرنامهی منوچهرخــان حکیــم (حــول و

ـق همــه را میگیــرد) ،حــل
ـل ابرقهرمــان حـ ّ
جاهـ ِ

خــود را از دســت میدهــد و بــا «دزد ِ ک ُهن ـهکار»

اجتماعــی بــه اینجــا ختــم نمیشــود .پازولینــی

آنچــه در ســمک عیّــار شــاهدیم .امــا پــس از

ـت صفویــه) ،عیّــاری بــار اخالقــی
حــوش حکومـ ِ

و فصــل میکننــد .امــا بحــث ایــن دو گونــهی
از ســویهی فاشیســتی ِ لمپنپرولتاریــا کــه در

ـوان عیّــار
یــا «ک ُهن ـهدزد» متــرادف میشــود .عنـ ِ
پس از این در «جاهل» استحاله میشود و در

ارتبــاط مســتقیم بــا ســازوکار ســرمایهداری

ـدرن ایران و
ادامـهی ســیر تطــورش در ادبیـ ِ
ـات مـ ِ

متأخــر اســت بیخبــر نیســت ،و همچنیــن از

آکل
همینطــور ســینما تبلــور مییابــد ،از داش ِ
ـینمایی کیمیایــی از آن.
ـاس سـ
ِ
هدایــت تــا اقتبـ ِ

س ایــن دو گونـهی اجتماعــی
امـ ِ
ـکان اتحــاد مقـد ّ ِ

زیــر لــوای حکومــت .آنگونــه کــه بدیــو در قرائتی

ادبیــات مــدرن و ســینمای
ایــن آثــار ِ انتقــادی
ِ
ایــران ،بــه شــکلی ناخــودآگاه بــا آنچــه پازولینــی

عنــوان پیــروزی ،ســرودهی پازولینــی میگویــد:

خودآگاهانــه بــه آن میپرداخــت ،ســروکله

مــا در وضعیتــی قــرار داریــم کــه تخریــب

میزننــد .امــا ایــن آثــار هیــچگاه ترومایــی

ســرکوب میشــود ،و خــود کســر ،یــا اگــر

همچــون ترومــای کلّیگرایانــهای کــه پازولینــی

میخواهیــد ،بگوییــد تقابــل بــه همدســتی بــدل

در ایتالیــا ســاخت را تجربــه نکــرده یــا نســاختند،

میگــردد .همانطــور کــه پازولینــی مینویســد:

آنچــه بــه تکفیــر و درنهایــت قتــل وی منتهــی

از قطعــه شــعری ،از شــعری بســیار بلنــد بــا

مــا درمییابیــم کــه داریــم دقیقــا ً همانجایــی

شــد.

میرویــم کــه دشــمن مــیرود« ،بــا هدایــت

در اکثــر آثــار ِ نویســندگان و فیلمســازان ایرانــی،

آن تاریخــی کــه تاریــخ هــر دو اســت» .و امیــد
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سیاســی ناممکــن اســت[ .امّــا در برابــر ایــن
ـک شــوم هم ـهی مــا،
ناامیــدی از اتحــاد ِ هژمونیـ ِ

«در آغــاز ســاختن فیلــم بــود و بعــد نمایــش
مــداوم همــراه بــا بحــث و گفتگــو و همینطــور

سیاســت رهاییبخــش هنــوز هــم زنــده اســت

برخــورد بــا مطبوعــات و اشــاعهی ایــن فکــر کــه

و] تنهــا زمانــی ممکــن اســت کــه برخــی پــدران

کادر فیلــم تعیینکننــدهی ارزش فیلــم نیســت

و مــادران و برخــی پســران و دختــران در قالــب

[ ]...نــوع دوربیــن بــرای فیلــم اعتبــار نم ـیآورد،

نوعــی نفــی مؤثــر ِ جهــان آنچنــان کــه هســت

اســتودیوهای ســینمای فارســی کــه امکانــات

متحــد شــوند (بدیــو.)571 :1387 ،

فنــی دارنــد ،دوربیــن خــوب ،فیلــم خــام و

معالوصــف ،ایــن گونههــای اجتماعــی بــا

البراتــوار [ ...پــس] آنچــه ســینمای فارســی نــدارد

تفاوتهــای معنــادار نســبت بــه ا َ
شــکال
ِ
جهانــیاش ،در ایــران هــم بهطــور تاریخــی

فکــر و اندیشــه اســت» (نصیبــی.)13 :1994 ،

وجــود دارنــد ،و اکنــون هــم بــه زیســت خــود

ت قدیمی در ســینما
در نقـد ِ نصیبــی ،بــا یک ســن ّ ِ
مواجه میشــویم ،اســتفاده از کمترین امکانات

ادامــه میدهنــد .البتــه اکنون در اَشــکالی بســیار

ـان فکــر و اندیشــه ،آنچــه در پرداخــت
بــرای بیـ ِ

در ســازوکاری غیرعقالنیتــر از نمونــهی

ـاس
نظــر منتقدیــن بــوده اســت .امــا اصــل و اسـ ِ
ایــن ســینما بــر حاشیهنشــینی بنــا شــده اســت.

پیشــینهی االهیاتــی و فرهنگیشــان ،خــودآگاه
یــا ناخــودآگاه بــا ســرمایهی جهانــی ســری از هــم

اصــل تمایــز
حاشیهنشــینیای خودآگاهانــه کــه
ِ

آنهــا از ســینمای جریــان اصلــی را رقــم میزنــد.

جــدا ندارنــد ،و بهجــز نمونههــای انگشتشــمار ِ
فوقالذکــر نــه در ســنّت شــعری و نــه در نثــر

نســق موجــود در
ایــن فاصلهگرفتــن از نظــم و
ِ

پیچیدهتــر و پیشــرفتهتر از قبــل ،و همچنیــن
خــود در غــرب .اَشــکالی کــه اکنــون ،منفــک از

ـیل رهاییبخــش و رادیکالشــان
فارســی پتانسـ ِ

آزاد نشــده اســت.

امــا دربــارهی رابطــهی ســینمای آزاد بــا ایــن

بــه ســینمای آلترناتیــو یــا تجربــی همــواره مــد ّ

ســینمای جریــان اصلــی ،نــه بــا گوشهنشــینی یــا
انفعــال صــرف بلکــه بــا رادیکالیســم در پیونــد
ِ

ـال
اســت (آنچــه ،بهقولــی ،میتــوان آنرا «انفعـ ِ
فعــال» خوانــد) .رادیکالیســمی کــه رهایــی از

دو (نا)طبقــهی اجتماعــی ِ مذکــور ،میتــوان

ســینمایی پیــش از
قیــد و بندهــای ســنّتهای
ِ

مِی ـلاش ،فیلمفارســی اشــاره کــرد .نصیبــی در

آپاراتــوس را در ســر میپرورانــد و در اکثــر مــوارد

ســازی ایــن ســینما بــا ابــژهی
دوبــاره بــه دوگانه
ِ

خــود و فائقآمــدن بــر ســویهی ســرکوبگر ِ ایــن

پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «ســینمای آزاد چــه

بــا بودجــهی شــخصی ِایــن فیلمســازان شــکل

کارهایــی بــرای هویــتدادن بــه خــود در برابــر ِ
فیلمفارســی انجــام داد» میگویــد:

میگیــرد .پــس بــه ایــن واســطه بایــد گفــت ،در
مــورد ســینما آزادیهــا هــم ایــن حکــم تاجایــی

۲۳

صــادق اســت کــه ایــن گــروه با هزینهی شــخصی

تبرئــه اســت .ایــن یکــی از هیئتهاییســت کــه

فیلــم میســاخت .ســینمایی کــه از ســالهای

هژمونــی فکــری ایــن روزگار بــه خــود گرفتــه و

ـی فعالیّتــش بــا بودجـهای دولتــی مواجــه
ابتدایـ ِ

در ایــن شــعار خالصــه شــده کــه «هیــچ بدیلــی

میشــود ،و فیلمســازانش بــه نوعــی ســینمای

در کار نیســت» [ ]...سیاســت میاندیشــد،

جشــنوارهای معتاد شــدهاند ،فکر و اندیشـهاش

بربریــت نــه ،پــس هیــچ سیاســتی بربــروار

هــم جــای بحــث دارد .بــه گفت ـهی بنیهاشــمی

نیســت .تنهــا هــدف ایــن قیــاس پنهانکــردن

شــدن ایــن
ایــن ســینماگران پــس از بالفعل
ِ
ـل
ـن داخـ ِ
جریــان« ،سرتاســر ســال ،دههــا دوربیـ ِ

بربریــت اســت ،در غیــر ایــن صــورت مبرهــن

دفتــر ِ تهــران را نــگاه هــم نمیکننــد و تنهــا بــا

ســمت ایــن
نزدیکشــدن جشــنوارهها بــه
ِ

اســت کــه پارلمانتاریســم ســرمایهداری ،تقدیــر
جــاری مــا را در کنتــرل دارد .بــرای گریــز از ایــن
آشــفتگی بایــد ،بــر مبنــای شــهادت ایــن قــرن،

دوربینهــا میدونــد» (بنیهاشــمی.)1354 ،

بــاور داشــته باشــیم کــه نازیســم [یــا هــر شــکلی

بــا توجّــه بــه ایــن امکانــات کــه بــه نسـ ِ
ـبت نیــاز ِ
ـاوت ایــن
ایــن ســینماگران کافــی بــوده ،تنهــا تفـ ِ

از نابودگــری] خــود هــم یــک سیاســت اســت هم
یــک اندیشــه» (بدیــو.)28 :1394 ،

دو ســینما وجــود ِ فکــر و اندیشــه در ســینمای

بــه گفتــهی بدیــو همــه فکــر و اندیشــه دارنــد،

م وجــود آن در فیلمفارسیســت(!)
آزاد ،و عــد ِ

هــم بربرهــا (از نازیهــا و فاشیســتها

اما فکر و اندیشــه چیســت؟ و رابطهی ســینمای

تــا فیلمفارسیســازها) هــم برترهــا (از

آزاد بــا فکــر و اندیشــه چیســت؟ بدیــو در ایــن

ـاوت
فیلســوفها تــا ســینمای آزادیهــا) ،امــا تفـ ِ

قــرن مینویســد:
«وقتــی برخــی بــا بیتکل ّفــی میگوینــد آنچــه

فکــر ِ ایــن بربرهــا بــا برترهــا در چیســت؟ در
اینجــا برعکــس بــه یــک شــباهت میرســیم؛

نازیهــا کردنــد (نابودگــری) از مرتبــه امــر

بــه «خودآگاهــیِ» ایــن اقشــار از داشــتن یــا

نااندیشــیدنی یــا امــر الینحــل اســت ،یــک

نداشــتن چیــزی بهنــام فکــر و اندیشــه .بــرای
ِ
رضایــت
فیلمفارسیســازها در اکثــر مــوارد
ِ

نازیهــا آنچــه را کــه کردنــد ،هــم اندیشــیدند و

تماشــاگر مهمتــر از فکــر و اندیشــه اســت و

هــم بررســی کردنــد ،آنهــم بــا بیشــترین دقــت

ســینما آزادیهــا هــم فکــر و اندیشهشــان بــر

و قاطعیــت .ایــن تصــور کــه نازیســم فرمــی از

همهچیــز مســتولی میشــود! فکــر و اندیشـهای

اندیشــه نیســت ،یــا بــه بیانــی عامتــر ،بربریــت

اثبــات
کــه کلیــدواژهی بــورژازی معاصــر بــرای
ِ

نکتــهی حیاتــی را فرامــوش میکننــد :اینکــه

نمیاندیشــد ،موجــد نوعــی فراینــد پنهانــی

هویّــتاش اســت ،برخــی بــا نفــی ِ آن هویــت

۲۴

مییابنــد و برخــی بــا تأییـد ِ آن .پــس اینبــار هــر

دو قشــر ،فیلمفارســیها و ســینما آزادیهــا،
چرخیــدن هــر دو
در «تکــرار» یعنــی گــردش و
ِ

ـول ابــژهی بیمعنــای فکــر و اندیشــه،
ســوژه حـ ِ
یگانــه میشــوند و ایــن خودآگاهــی ِ کاذب

نداشــتن فکــر و اندیشــه ،یکــی
بــه داشــتن یــا
ِ
ـاهدان دســت بــه نقدیســت کــه بــر
دیگــر از شـ
ِ

ـودن دعــوی ســینما آزادیهــا صحــه
ایدئولوژیکبـ
ِ

میگــذارد.

از نقطهدی ـد ِ اکثریــت ،ســینما ســاختهی دســت

تاریــخ ســینما هــم در ادامــهی
بشــر اســت و
ِ
همیــن خالقیــتاش رقــم خــورده اســت.

( .)30 :2006 ,Colebrookاســتیالیی ذاتــی در
اندیشــیدن ،آنچــه معنــای کامــل خــود را در
«عقــل ابــزاری مــدرن» تجربــه میکنــد .پــس
چــه بایــد کــرد؟ بــا علــم بــه تنشهــای درونــی ِ
ـش پــای مــا
موجــود در کلیّتــی کــه پازولینــی پیـ ِ

نجــات اندیشــه از ایــن
نهــاد ،انــگار یگانــه راه
ِ

داشــتن اندیشــه
اســتیالی ذاتــی ،معلــق نگه
ِ
برفــراز مغــاک اســت ،مغاکــی کــه در آن (نــا)
طبقــهی بیخبــران از وجــود فکــر و اندیشــه
چــال شــدهاند .ایــن معلقمانــدن بشــر را قــادر
شــدگان
میســازد ،هــم چالشــدهها یــا حذف
ِ
م نمادینــی کــه
درون مغــاک را ببینــد ،و هــم نظـ ِ
ِ

امــا تاریــخ ســینما حادثــهای در تاریــخ بشــر
نیســت ،چراکــه «بشــریت» تنهــا بهواســطهی

ـول ایــن مغــاک شــکلیافته ،و مهمتــر از ایــن
حـ ِ

مشــاهدهی صــرف ،بــر ایــن امــر واقــف شــود کــه

ماشــینهایی کــه تولیــد کــرده و بــا آنهــا مواجه
میشــود دگرگــون شــده اســت؛ «انســان»

امــکان افتــادن و فــرو رفتــن در ایــن
هرلحظــه
ِ

مغــاک را دارد.

هنگامــی کــه در کنــار دمودســتگاههای

ســینمایی قــرار میگیــرد ،بــه ماشــینی کامــا ً

پازولینــی،

تاریخــی خالقانــه اســت .مــا از چشـمانداز مکانی

پــس از
تشــریح (نا)تفکــر ِ
ِ
ــت
یعنــی تالشــش بــرای
ســاخت یــک کلی ّ ِ
ِ
رهاییبخــش ،اگــر دوبــاره بــه شــهر ِ اصفهــان
در دهـهی 50ش بازگردیــم ،بــا همــان حقیقتــی

تثبیــت میشــویم و یکســان فکــر میکنیــم،

روبــهرو میشــویم کــه پازولینــی از آن دم

چراکــه مــا قابلیــت افزایــش حیاتهــای خویــش
اســت مــا را یــک قــدم جلــو ببــرد .در همیــن

ســازی سیاســی
گســترش یکپارچه
میزنــد:
ِ
ِ
بهواســطهی رشــد ِ ســرمایهداری جهانــی پــس

از دهههــای 1970میــادی ،کــه هژمونــی ِ

لحظــه اســت کــه متوجــه میشــویم جهــان

تحتامــر ِ دمودســتگاه
فرهنگیکــردن فضــا
ِ
پهلــوی دوم هــم در راســتای همــان قــرار دارد

متفــاوت بــدل میشــود .پــس بشــریت حاصــل

را داریــم ،امــا همــان قابلیــت و تمایــل قــادر

حاصــل
گســترشیافته و تثبیتشــدهی مــا
ِ
میــل بشــر بــه اســتیال و اندیشــیدن اســت

و بــه ایــن یکپارچهســازی دامــن میزنــد.

۲۵

آنچــه در ســیر ِ تطــور و خودآگاهــی ِســلطهی

بــه دســتور شــاه تعطیــل میشــود .ایــن اتحــاد

شــاه بــر
آپاراتــوس ســینما :از نا-خودآگاهــی ِ ناخــودآگاه تــا جایــی پیــش مــیرود کــه مــردم
ِ
مظفرالدینشــاه قاجــار و نیمهآگاهــی ِســلطهی را هــم دربرمیگیــرد و برخــی ســینما را «الن ـهی
بلــوغ
رضاشــاه پهلــوی بــر ایــن آپاراتــوس ،بــه
ِ
خــود در دورهی پادشــاهی پهلــوی دوم،

ســخت تاریخیایســت کــه
همــان هســتهی
ِ

محمدرضاشــاه ،میتــوان مشــاهده کــرد .ایــن

پازولینــی در شــبهای عربــی بــر آن انگشــت

بازنمایی
ـی ســینما برای
ِ
امــر را میتــوان در توانایـ ِ
جســت .شــاهزاده آرتــور
واقعگرایان ـهی تصویــر ُ

م
نهــاده اســت .او بهواســطهی نوعــی اروتیســ ِ

فســاد» مینامنــد (نفیســی .)181 :1394 ،ایــن

پرولتــری ،درجاییکــه تنهــا شــاه بــا اتحــادی

کانــوت کــه در ســفر شــاه بــه بریتانیــا میزبــان

مقـدّس بــا تئولوژی قادر اســت حرمســرا داشــته

«دوســت دارد هــرگاه موقعیتــش فراهــم باشــد

کــه کامــا ً ماتریالیســتی عرصــهی اروتیســم

وی بــود ،در جایــی مینویســد :مظفرالدینشــاه

باشــد ،جوانکــی یهالقبــا را نشــان میدهــد

از او عکــس [یــا فیلــم] بگیرنــد» .او بــا عالق ـهی

(نــه پورنوگرافــی) را از شــاه ربــوده اســت .ایــن

بازنمایــی تصویــرش میپرداخــت،
وافــر بــه
ِ
آنچــه از پدرانــش بــه ارث بــرده بــود :عالقــه

دارکردن اروتیســم شــاهمحور کــه در
خدشــه
ِ
ـاوری متأثــر از قــرآن و
ســایهی شــکلی از تقدیربـ
ِ

ضمــن عالقــه
بــه «تصویــر خویشــتن» کــه در
ِ

ـاس فیلــم اســت بــا نظم
داســتانهای مــورد اقتبـ ِ

عنــوان شــاه
تحــت
بــه ســلطهاش بــر مــردم
ِ
ِ
معنــا مییابــد .آنچــه مظفرالدینشــاه هنــوز

م پرولتــری
ایــن دعــوی کلّیگرایانــهی اروتیســ ِ

نمادیــن متکــی بــر تئوکراســی درگیــر میشــود.
ِ

بــدان خــودآگاه نبــود ،ولــی در برهههایــی بــا
اتحــاد تئولــوژی و نهــاد پادشــاهی ایــن ســلطه

ـن لوکیش ـنهای
بــا تئوکراســی ،بــا در نظــر گرفتـ ِ

مــورد اســتفاده در ایــن فیلــم ،معنادارتــر هــم

یــا اســتیال خودآگاهتــر میشــود .تجربــهای

بیــان لکنــتدار و
میشــود( .آنچــه شــکلی از
ِ

ســالن

شــدن
کــه در تعطیل
ِ
ســینمای تجــاری ،یعنــی ســینمای خیابــان

م طنازانــهی
بــدْویاش را میتــوان در اروتیســ ِ

نخســتین

ارحامصــدر بــا لهجــهی اصفهانــی در تئاترهــای

چــراغگاز ،کــه ابراهیمخــان صحافباشــی،

همیــن تاریــخ دیــد؛ بیانــی کــه در ســینمای

مشــروطهخواه دوآتشــه در 1283ش ،آنرا

جریــان اصلــی هــم وارد شــد ولــی کامیــاب نشــد

اداره میکــرد ،مشــخصتر میشــود .شــیخ

و بــروز ِ آن در تئاتــر طبیعیتــر و ســرکشتر
بــود .ایــن طنــازی بهواســطهی لهجــه در ادامــه

میکنــد و ظــرف مــدت کوتاهــی ایــن ســینما

اخــاف ارحامصــدر کــه در دهههــای پــس
در
ِ

فض ـلهللا نــوری ،رفتــن بــه ایــن ســینما را منــع

۲۶

از انقــاب آغــاز بــهکار کردنــد و اکنــون هــم

بــود؛ و همزمــان جایــگاه نمادیــن شــاه را هــم

فعالیتشــان ادامــه دارد بــا نوعــی لودگــی ِصــرف

بهواســطهی ترفندهایــی همچــون طرفــداری و

مصــادف شــد؛ لودگــیای کــه ریشــههایش را

بهــا دادن بــه هنــر و هنرمنــد توجیــه و تلطیــف

عریــان همیــن دهههــا
ســرکوب
میتــوان در
ِ
ِ
یافــت).

ـاری هویتهایــی
میکــرد .ایــن طرفــداری ،بــه یـ ِ

عالقــه بــه «بازنمایــی خویشــتن» ،و نوعــی

متمایزســاختن
میآمــد کــه در تــاش بــرای
ِ
کل جامعــه بودنــد ،هویتهایــی
خــود از
ّ

شــاهان قاجــار ،بــا
ســلطهی جهانســومی در
ِ
تغییــر سلســله از قاجاریــه بــه پهلــوی تغییــری

لمپنهــای فیلمفارســی را در بــر میگرفــت .امــا

ظریــف میکنــد .اینبــار رضاشــاه ســلطهاش

در همیــن فضــا بــود کــه نطفــهی اوّلیــهی یــک

جزئیگــرا کــه از موبلندهــای فرهنگی/بــازاری تــا

خودآگاهانهتــر اســت ،بــه ایــن اعتبــار کــه او
مواجــه میکنــد و مســؤولیت نظــارت بــر

جریــان ســینمایی در پاتوقهایــی دوســتانه و
ِ
بــر ض ـد ّ هژمونــی موجــود شــکل گرفــت .ســنتّی

کــه از ورود ســینما بــه ایــران آغــاز شــده بــود و

بازنمایــی بیگانــگان از ایــران (و شــخص شــاه)

قهوهخانههــا ،بهعنــوان نوعــی از ایــن پاتوقهــا،

و همینطــور مقابلــه بــا ایــن بازنماییهــا را

در ســیر ِ تطورشــان بهجــای نقالــی ،فیلم نمایش

اقدامــات دیپلماتیــک و سانســور ،فیلمهــای
ایجــاد رویدادهــای خبــری باشــکوه ازجملــه

دوربیــن کرایــهای،
جــوان ســینهفیل،
بــا چنــد
ِ
ِ
ـن واقعــی و بــدون هزینــه
بازیگــر ِ آماتــور ،لوکیشـ ِ

(بهشــیوهی نئورئالیســتها) نوعــی مقاومــت

مــواردی بودنــد کــه فیلمبــرداری و نمایــش

فرهنــگ
را برمیســاخت .مقاومتــی بــه دور از
ِ

آنهــا میتوانســت دیــدگاه مطلوبــی از ایــران

کاذب ،هژمونیــک و سیاســتزدای پهلویهــا.

و حکومــت آن بیافرینــد (همــان .)181 :امــا
ایــن ســیر ِ ســلطهطلبی ،در محمدرضاشــاه
سروشــکلی جهانــی و پیشــرفته مییابــد ،یعنــی

ـی خســرو
آنچــه در انتخـ ِ
ـاب تیزهوشــانه و انقالبـ ِ

جوانان
گلســرخی در مصاحبــه بــا گروهــی از این
ِ
تــازهکار ،در کیهــان ســال  ،1349دیــده میشــود

منطــق فرهنگــی ِ ســرمایهداری
اوّلیــن حضــور ِ
ِ
جیمســنیاش را در ایران ،در
متأخــر ،بــه معنــای ِ

ـتین
و تأییدیســت بــر اهمیـ ِ
ـت فیلمهــای نخسـ ِ
ایــن ســینما ،همچــون فیلــم مــوج ســاختهی

ســینما را بــرای اولینبــار در ایــران بــا سانســور

برعهــدهی دولــت قــرار میدهــد .عــاوه بــر ایــن
تبلیغاتــی بومــی و فیلمهــای خبــری و حتــی

ایــن دوره شــاهدیم .منطقــی که اصــا ًبرای مهار ِ
ـی سیاســی هنــری
جنبشهــای پیشــرو و انقالبـ ِ

شروع آماتوری و غیرایدئولوژیک
میدادند .این
ِ

حســن بنیهاشــمی در همیــن ســال.
ســینمای آزاد در آغــاز ِ فعالیتــش بــا همــان

۲۷

زبــان الکنــش ،تــا جاییکــه در حاشــیه بــود
ِ
ســخت نظــام پهلــوی جــدا
و از هســتهی
ِ
مانــد ،ســینمایی «آزاد» بــود ،نــه پــس از آن.
جریــان ســینمایی در آن روزهــا،
جوانــان ایــن
ِ
ِ

ســابپرولتاریا یــا حاشیهنشــین بهمعنــای
ـت مـد ّ نظــر پازولینــی وصــل
رادیکالــی کــه بــه کلیّـ ِ

امیدهــا مواجــه میشــود .در همیــن لحظــه
اشــباح ســینمای آزاد فیلمهــای
اســت کــه
ِ
دیدهنشــده و بهگفت ـهی خــود ایــن فیلمســازان

یــاران
بعضــا ً توقیفشــدهاش و همچنیــن
ِ
گمشــدهاش ،حســین ســلطانزاده ،ســیاوش
امیریفــر ،ناصرقلــی پاریــاب و ...احضــار

شــود ،نبودنــد ،ولــی ناخــودآگاه بــر موجــی ســوار

میشــوند؛ ایــن همــان ســینمای آزاد اســت

حــق ایــن
احقــاق
شــده بودنــد کــه آنــان را بــه
ّ
ِ

بهمثابــهی یــک مغــاک :زخمــی درمانناپذیــر و

امــکان
حذفشــدگان وصــل میکــرد .پــس
ِ
ـی پازولینــی بــه ســینمای آزاد
ترجم ـهی کل ّیگرایـ ِ
ـان ســینمایی
ـدن ایــن جریـ ِ
(اصفهــان) بــا بازگردانـ ِ

بحرانآفریــن در بــدن تاریــخ ســینمای ایــران کــه
هســتی ِبــدْوی و ســایهگونش تــا ابــد بــر فــراز
ایــران معلــق خواهــد مانــد.

ـتن ایــن
بــه نقط ـهی صفــرش و معلــق نگهداشـ ِ

ســینما بــر فــراز ِ مغاکــی ،کــه خــود ِ ایــن ســینما
و پایهگذارانــش در روزهــای آغازینــش در
آن میزیســتند ،ممکــن میشــود ،مغاکــی
در کنــار ِ دیگــر مغاکهــای انقالبــی آن دهــه.
ـتن خاطــرهی آوارگــی ِآن روزهــای
زنــده نگهداشـ ِ

آغازیــن آن روزهایــی کــه از همهســو مــورد ِ

م فرهنگســاالر بــه آنهــا
حملــه بودنــد و نظــا ِ

هیچچیــز حتــی جایــی بــرای ســکنی نمــیداد

ـردن
امکانیســت کــه بهجــای فعلیتیابــی یــا پُرکـ ِ
ـت شــکلیافته پــس از
مغــاک بهواســطهی هویـ ِ
ـودن
آن روزهــا ،بــه شــکلی از بالقوهگــی یــا گشـ
ِ
بیشتــر ِ دهانـهی ایــن مغــاک بهواســطهی نفــی ِ

م ایــن هویــت بــه حقیقــت گــره میخــورد؛
دائــ ِ

ـان ایــدهی
آنچــه انضمامــی و مشــخص بــا همـ ِ
رســتگاری بیمهــا و
تاریــخ بهمثابــهی نجــات و
ِ

منابع
آدورنــو ،تئــودور و هورکهایمــر ،ماکــس ( ،)1389دیالکتیــک
روشــنگری ،مترجــم مــراد فرهادپــور ،امیــد مهــرگان ،تهــران،
انتشــارات گام نــو ،چــاپ چهــارم.
بدیــو ،آلــن ( ،)1394ایــن قــرن ،مترجــم فــواد جراحباشــی ،تهــران،
انتشــارات بیــدگل ،چــاپ اول.
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بورگــر ،پیتــر ( ،)1386نظریـهی هنــر آوانــگارد ،مترجــم مجیــد اخگــر،
انتشــارات مینــوی خــرد.
جعفریــان ،رســول ( ،)1379صفویــه در عرصــهی دیــن ،فرهنــگ و
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