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سینما
آزمایشگاه علوم انسانی
«سینما» از نگاه
فیلسوفچپگرایرادیکال

دکتر ابراهیم فیاض

استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران

ســـینما از ســـه ُبعد «تکنولـــوژی»،
«رسانه» و «هنر» تشکیل شده است؛
ُبعد تکنولوژیکی در عمل با سطحی
از «جبر اجتماعی» همراه است .اما ُبعد هنری
آن بـــه «خالقیـــت فـــردی» در ســـینما مربوط
میشود که چنین خالقیتهایی عرصه را برای
«نقد»و«هنجارشکنی»فراهممیکندکهاغلب
در اندیشه هنرمندان چپ بروز پیدا میکند و از
این ظرفیت برخوردار است که جامعه را تکان
دهد.
ُبعد رسانهای سینما در میان دو ُبعد پیشین
قـــرار میگیـــرد و به نوعـــی حامل هـــر دو نگاه
اســـت؛ به این معنـــا که در کنـــار پذیرش «جبر
اجتماعی»؛ «آزادی»« ،خالقیت» و «فردیت»
را نیز به رســـمیت میشناســـد و میکوشـــد در
کنار فضا دادن به خالقیتهای فردی ،نگاهی
اجتماعی و جامعهشـــناختی را هم منعکس
یکند.
م 
در کشور ما ،سینمای قبل از انقالب
صرفاً بـــر دو ُبعـــد «تکنولوژیکی» و
«هنری» تمرکز داشـــت و به همین
دلیلبهابتذالکشیدهشد.توجهصرفبر«ُبعد
تکنولوژیکی»،سینمارابهارائهآخرینتکنیکها
تقلیلمیدهد.توجهصرفبر«ُبعدهنری»نیز
به سیاهنگاری منجر میشود و ما تجربه آن را در
فیلمهای چپ دوره قبل از انقالب داشتهایم که
بهجایارائهواقعیت،سیاهنگاریمیکردندوبه
آنارشی و ویرانی در جامعه دامن میزدند.
امـــروز نیـــز اتفاقاً بـــا همین آســـیب مواجه
هســـتیم؛ از طرفـــی ســـینمای تکنولوژیکزده
داریم که بشدت مبتذل است و هیچ محتوایی
نـــدارد و از طـــرف دیگر با فیلمهـــای منفیای
مواجه هستیم که مردم را بیش از پیش ناامید
و ناراضـــی میکنـــد و ایـــن امر باعث میشـــود
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تا ســـینمای ما یا خیلی خشن باشـــد یا خیلی
ابتدایـــی و مبتـــذل .در واقعُ« ،بعد رســـانهای»
ســـینما اســـت کـــه دو بعـــد «تکنولوژیکـــی» و
«هنری» سینما را تعدیل میکند و سینما را به
سمت واقعگرایی ،پیشرویی و آیندهگرایی سوق
میدهد و به آن محتوا و مضمون میبخشد .اما
متأســـفانه در جامعه ما چون پول نفت داریم
و نیازی بـــه اقتصاد و بازار ســـینما نداریم ُبعد
رسانهایسینمامغفولماندهاست.
واقعیـــت این اســـت کـــه در دنیای
امروز ،سینما در مقایسه با سایر انواع
هنر ،اهمیت بیشـــتری یافته است.
علـــت امر این اســـت که ســـینما «هنر هفتم»
محســـوب شـــده و به نوعی حامل شـــش هنر
پیشین اســـت؛ برای مثال موسیقی که بشدت
یک «قالب هنری تفکرســـاز» اســـت در سینما
حضـــور و بـــروز برجســـتهای دارد و بیشـــترین
مفهومســـازی ســـینما از رهگذر موسیقی رقم
میخورد.به این اعتبار اســـت که میتوان گفت
ســـینما و مجموعه هنرهایی که در خـــود دارد
قدرت ســـاخت «تفکر»« ،تخیل» و «آینده» را
ک کوایل
دارد .بههمین دلیل به قول دنیس م 
درکتاب«نظریههایارتباطاتجمعی»سینما
بشـــدت «ایدئولوژیـــک» اســـت .مقصود مک
کوایـــل از ایدئولوژیـــک بودن «فکرســـاز بودن»
است.ازاینجهتسینمارایکهنر«راهبردی»
و «کاربردی» معرفـــی میکنند و بهعنوان یک
«رســـانه آیندهســـاز» در دنیای امروز شـــناخته
میشـــود؛ چراکه ما میتوانیم با سینما آینده را
پیشبینیوتصویرسازیکنیم.
باید بدانیم که ســـینما «آزمایشگاه
علومانسانی» محســـوب میشود؛
زیرا بســـتری بـــرای اجرایـــی کردن
سیاســـتگذاریهای کالنی اســـت که پیشتر در
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«آلـــن بدیـــو» از معروفتریـــن فالســـفه معاصر
فرانســـه اســـت که مخاطبانش در ایران او را بواسطه
دو ویژگـــی میشناســـند؛ «منتقـــد پسامدرنیســـم» و
پیشخوان
«چپگرایی رادیکال».
این شـــناخت از رهگذر کتابهای پر تعدادی است که از او به فارسی
ترجمه شـــده است؛ «احمد فیلســـوف»« ،در ستایش عشـــق»« ،فرضیه
کمونیســـم»« ،ســـتایش تئاتـــر»،
«فلســـفه و رخداد»« ،مانیفســـت
فلسفه»« ،این قرن» از جمله آثار
او اســـت کـــه جامه پارســـی به تن
کرده است.
بهتازگـــی «نشـــر افـــکار» کتاب
«ســـینما» از نـــگاه بدیو را بـــه بازار
عرضـــه کـــرده اســـت کـــه در واقع
مجموعـــه گزینـــش شـــده از بدیو
توســـط «آنتوان دوبک» اســـت که
با مقدمهای از او به زبان فرانسوی
منتشـــر شده و سوزان سپیتزر آن را
به انگلیســـی برگردانده است و به
قلم ادریس رنجی روی پارسی به
خود گرفته است.
در ایـــن اثر آلن بدیو در ســـی متن که از اواخر دهـــه ۱۹۵۰تا امروز را در
برمیگیرند ،از رابط ه خویش با «هنر هفتم» نوشته است.
ایـــن متـــون ســـیری فراخدامن از ســـینمای هنـــری پنجاه ســـال اخیر
در دســـترس قرار میدهنـــد ،از فیلمســـازان مدرنیته (مورنائو ،برســـون،
اولیویرا ،تاتی ،گودار) تا شماری فیلمهای معاصر امریکایی (ماتریکس،
ماگنولیـــا ،دنیای بیعیبونقـــص) ،در کنار چند تجربه نـــادر (گی دوبور،
ســـینمای  ،۶۸فیلمهای مبارز گروپ فودر و غیـــره) و مقالههای تحلیلی
دربـــاره مشـــخصههای فیلم کمـــدی فرانســـوی ،فیلمســـازان «مدرنیته
دوم» ،ســـینمای ســـوئیس بهمثابه مظهر «بیطرفی ســـینمایی» ،در باب
«دیالکتیک حکایت» ،فیلم بهمثابه «ماشـــین فلسفی» ،سینما بهمثابه
«مظهـــر دموکراســـی» و بحثهای موشـــکافانه درباره بســـیاری فیلمها
و فیلمســـازان برجســـت ه دیگـــر ،از جملـــه میزوگوچـــی ،اوزو ،روســـلینی،
ویسکونتی ،هیچکاک ،هاکس ،آنتونیمان و عباس کیارستمی.

فقدان سینما در یک جامعه به معنای
فقدان رابطه علومانسانی با جامعه است

سینماقدرتساخت«تفکر»«،تخیل»و«آینده»رابراییکجامعهدارد.
ککوایلدرکتاب«نظریههایارتباطات
بههمیندلیلبهقولدنیسم 
جمعی»سینمابشدت«ایدئولوژیک»است.مقصوداو«فکرسازبودن»هنر
سینما است و از این جهت است که سینما را یک هنر «راهبردی» و «کاربردی»
معرفیمیکنندوبهعنوانیک«رسانهآیندهساز»دردنیایامروزشناخته
میشود؛چراکهمامیتوانیمباسینماآیندهراپیشبینیوتصویرسازیکنیم
حوزه علومانســـانی شـــکل گرفتهاند؛ از اینرو
میتوان مدعی شـــد مدخل علومانســـانی به
جامعه «سینما» است .فقدان سینما ،در یک
جامعه به معنای فقدان رابطه علومانسانی با
جامعه است و چگونگی رابطه سینما با جامعه
به نوعی بازتابی از رابطه علومانسانی بومی با
آن جامعه است.
بـــر مبنـــای ایـــن تحلیـــل ،میتوان
شـــواهدی آورد که امروزه ســـینمای
هند یک سینمای موفق است که از
دو ساختار برخوردار است؛ از یک سو ،سینمای
داخلـــی هند که مخاطبی بومـــی دارد و بهطور
کامـــل فرهنگ بومی این کشـــور را بـــه تصویر
میکشـــد .از سوی دیگر ،سینمای خارجی هند
که به قصد صادرات و برای مخاطب غیرهندی
تدوین و ساخته و پرداخته میشود.
در هند «علومانسانی» بشدت بومی است و
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از آن رو که سینما در پیوند با علومانسانی است،
ســـینمای آنان نیز بومی شده است .فیلمهای
صادراتی آنان کامالً سرگرمکننده و متناسب با
انسان امروز ساخته میشوند و
نیازهای جهانی ِ
این باعث شده تا فروش فیلمهای «بالیوود» از
هالیوودهمبیشترباشد!
فیلم هنـــدی صادراتـــی آنقدر هنـــد را زیبا
نشـــان میدهد که توانسته گردشگران زیادی را
به هند جذب کند .ســـینماگران هندی از آن رو
که شناختی کامل از خود دارند میتوانند خود را
بخوبی به جهان معرفی کنند .آنان این کار را با
بهرهگیریازامکاناتوظرفیتهایدامنگستر
«هنر هفتـــم» انجام میدهند .از ســـوی دیگر،
ســـینماگران هندی با توجه به شناخت کاملی
که از نیازهای جهانی دارند میدانند در معرفی
خود به جهانیان باید بیشتر بر چه اموری تأکید
و تمرکز داشته باشند و این «شناخت از خود» و

«شناختازجامعهجهانی»ازراه«علومانسانی
بومی» برایشان حاصل شده است.
بنابراینرشداجتماعی،اقتصادیوفرهنگی
هند از درون و بواســـطه ســـینما شکل میگیرد.
حتی ســـینمای خارجی هند ،فرهنگ هندی را
به عرصه جهانی کشانده و معرفی کرده است
که مقصود از «سینمای راهبردی» و «سینمای
کاربردی»دقیقاًهمیناست.
اما «سینمای ایدهپرداز» سینمایی
اســـت که بتواند «تخیـــل در مورد
آینده» را بـــرای یک جامعه ایجاد
کند .بزرگترین مشـــکل ســـینمای ایـــران این
اســـت که آکادمی ندارد .هرچند که یکســـری
شـــرکتها همچـــون حـــوزه هنری ،ســـازمان
تبلیغات ،فارابی و ...هستند که بیشتر در ُبعد
ل هســـتند امـــا مـــا مدرســـه
اقتصـــادی فعـــا 
ســـینمایی که در آن «تفکر خالق سینمایی»
تولید شود ،نداریم و این بزرگترین مشکل ما
در عرصه هنر هفتم است.
البتـــه ناگفتـــه نمانـــد کـــه تأســـیس چنین
آکادمیهایی «تئوری» و «فلسفه» میخواهد،
سپس باید بتوانیم این مفاهیم را به «کاراکتر»
تبدیل کنیم؛ در این صورت اســـت که سینمای
ما به «ســـینمای ایرانی» بدل خواهد شد .علی
حاتمـــی از آن رو که به این مهم پـــی برد و این
تئـــوری را در ســـینمای خـــود بـــه کارگرفت به
«اسطوره سینمای ایران» بدل شده است.
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