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جدال خانه موسیقی و منتقدان در گفتوگو با عبدالحسین مختاباد

مستأجران خانه موسیقی

درونکاوی خشونت
تصاویر سینمایی

ﻣﯿﻼد دﯾﻠﻢ ﺻﺎﻟﺤﻰ
واکنشهای یکســاله اخیر خانه موسیقی ایران نسبت
بــه منتقدانش ،رونــدی دارد که جملــهای معروف از
گانــدی را به ذهن متبــادر میکند» :ابتــدا نادیدهات
میگیرند ،چندی مسخرهات میکنند ،سپس با تو به نبرد
برمیخیزند ،اما در نهایت پیروزی از آن توســت« و این
نبرد گویی در برگزاری و برنامهریزی جشنواره موسیقی
فجر امســال توسط مدیر جشــنواره و مدیرعامل خانه
موســیقی ،به منصه ظهور رسید .درمجموع نه جشنواره
امســال روندی منطقی و فراگیر را در خود داشــت و
کیفیتی بهتر نســبت بــه دورههای گذشــته ،و نه خانه
موسیقی به انتقادها پاســخی فراخور و قانعکننده داده
است .در آخرین واکنشها ،این نهاد از ساسان فاطمی،
پژوهشگر موســیقی ،شــکایت کرده و در همین راستا
فعالیت منتقدان دامنه بیشــتری را به خود گرفته است
و آنهــا طوماری با بیش از  ۵۰۰امضــا را در اعتراض به
این نوع رفتار منتشر کردند .در این زمینه با عبدالحسین
مختاباد ،عضو شورای شهر تهران ،رئیس دانشکده هنر و
معماری دانشگاه آزاد تهران ،خواننده موسیقی ایرانی و
یکی از امضاکنندگان این بیانیه ،به گفتوگو نشستهایم.

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻨﯽ

 آیا خانه موســیقی از زمان تأسیســش تابهحال
عملکرد صنفی داشته است؟
بلــه ،اگر عملکــرد صنفی نداشــت که بــرای اهالی
موســیقی آنقــدر تأثیرگذار نبــود و نمیآمدنــد برایش
برنامهریــزی کننــد .تالشهــای خوبی از زمان تأســیس
تابهحال شده است و قطعا انتظار میرود که این سیستم
بتواند آینده بهتری در موسیقی کشور داشته باشد و نقش
دقیقتــری را ایفا کند .به این صــورت قطعا وجود خانه
موسیقی برای موسیقی یک نیاز مبرم است.
 منتقــدان خانه موســیقی بــر ایــن اعتقادند که
این نهاد ،صنفــی عمل نکرده و مشــخصا درباره لغو
کنسرتها واکنشی نشان نداده ،جز در مواردی خاص
که آن هم واکنشی سلیقهای بوده و از سویی در زمینه
شأن موسیقی و موسیقیدان کنشی نداشته و هیچگاه
از منظر صنفی عمل نکرده است. ...
در این زمینه که خانه موســیقی یک نهــاد اجرائی و
تصمیمگیرنده نیســت .یک نهاد صنفی است مانند :دیگر
صنفها .برای نمونه ببینید انجمن صنفی روزنامهنگاران
زمانیکــه برای یــک روزنامهنگار مشــکلی پیش میآید
چــهکاری میتواند بکند؟! آن موضوع دیگری اســت .اما
کسی اگر بخواهد در موجودیت خانه موسیقی تردید کند
میشود :یکی بر سر شاخ بن میبرید ...ما مشخصا در این
زمان بحث مدیریتی آنجا را داریم که منتخبان موســیقی
هســتند و آنها شــاید نتوانند خوب مدیریت و البی کنند.
امــا خانه موســیقی بهعنوان یک صنف بایــد همه برای
ماندگاریاش تالش کنیم و برایش تعریفی داشته باشیم.
مثال بهزودی انتخابات برگزار میشــود .یکی از معضالتی
کــه داریم و همیشــه بــر آن تأکیــد کــردهام تأثیرگذاری
و مشــارکت اســت .مــن احســاس میکنــم  ۹۰درصد
موســیقیدانها به خانه موســیقی نمیآیند و انتظار این
است که همه حضور داشــته باشند .بیایند و آن چیزی را
که مدنظرشان است را بخواهند .ارتباطها بسیار کم است.
حال یا مجموعه مدیریتی نمیخواهد چنین اتفاقی بیفتد
کــه نمیتواند چنین چیزی را بخواهد یا موســیقیدانها
نمیآینــد .اعتقاد دارم کــه بدنه جامعه موســیقی باید
روابطش با خانه موســیقی بیشــتر از این شود .هنرمندان
در همه دنیا جزء قشــر روشــنفکر و پیشــرو به حســاب
میآینــد و آنهایند که به جامعه ایده میدهند و مســائل
را پررنگ و توجهها را جلب میکنند .اگر شــما نسبت به
مجموعهای انتقاد دارید باید حضور داشــته باشــید نباید
قهر کنید .چیزی که من احساس کردم :موسیقیدانها با
خانه موسیقی قهر کردهاند .بسیاری با مجموعه مدیریتی
مشــکل دارند و خودشان را کنار کشــیدهاند و این اشتباه
است ،باید حضور داشت. ...
 آیــا خانــه موســیقی مشــخصا مأمنــی برای
موسیقیدانها بوده است؟
بله ،مثــال همین بیمه موســیقیدانها را راه انداخته
اســت و واکنشهایی دربــاره لغو کنســرتها  -هرچند
ضعیف  -داشــته اســت .اما اگر کســی فکر میکند این
سیستم درســت کار نمیکند باید بیاید و امور را در دست
بگیرد .اگر گروهی سیســتم را در دست گرفتند باید اعضا
بیایند و مدیران پاســخگو باشــند که چرا نتوانستند .اعضا
باید ایدهآلهایشان را اعالم کنند چون مدیران انتخابهای
اعضا هســتند و باید از اعضا و مجموعه موســیقیدانها
خط بگیرند. ...
 منتقدان خانه موســیقی معتقدند که هیأتمدیره
بخشهایی از اساسنامه را تفسیر به رأی کرده و تنها آن
بخشــی را تغییر داده که به مدت مدیریت آن افزوده
اســت و عالوهبــرآن حتی در آن بخــش هم مطابق
اساســنامه عمل نکردند و عمال اساسنامه را دور زده و
به آن عمل نکردهاند؟
من البته از جزئیات ماجــرا اطالع ندارم اما آن بخش
از ســخن منتقــدان را قبــول دارم که اساســنامه مدت
مدیریــت را چهارســال در نظــر گرفته بود )تــازه بعد از
تغییــر( و هیأتمدیره باید بعد از چهارســال انتخابات را
برگزار میکرد و بیجهت این مدت را به پنجسال و بیشتر
نمیکشــاند .ضمن آنکه باید بپذیریم وقتی در کشــوری
به بزرگی ایران نهایتا برای هر سیســتم مدیریتی دو دوره
چهارســاله در نظــر میگیرند )مثال ریاســتجمهوری(،
چه دلیلی دارد که یک عضــو هیأتمدیره بخواهد از بدو
شــکلگیری خانه موســیقی همچنان در این هیأت باقی
بماند .دیگر شــما هر قدر ابتکار و خالقیت داشــته باشید
نهایتا در چهار یا هشتسال به ثمر رساندهاید و بعد از این
مدت باید کار را به جوانترها بسپارید.
نکته بعد اتفاقی اســت کــه برای کانون سازســازان

در امر صنفی برتری ندارند .آقای شــجریان رأیاش صد
افتاد که من خودم هنوز نتوانســتهام خــودم را قانع کنم
من مختاباد نیــم .در ضمن افرادی
کــه شــما )هیأتمدیره خانه موســیقی( یــک کانونی را
به حســاب نمیآید و ِ
که بر عملکرد خانه موسیقی انتقاد دارند ،شخصیتهای
بــه هر دلیلی تعلیق یــا لغو کردید .این کانون براســاس
باســابقهای هستند و در کار خودشان مبرزند .برای نمونه
یــک مجمع عمومی انتخاب شــد و حال چــرا بالفاصله
اگر آقای شجریان آوازخوان برجستهای است ،در آنسوی
انتخابــات مجمــع عمومی ایــن کانون را دوبــاره برگزار
دوستان منتقد ،آهنگســاز ،نوازنده و محقق برجسته
نیز
نکردید؟ این کار بسیار غیرحرفهای و غیرصنفی است .اگر
ِ
و معتبــری هســتند .بنابراین مــن بــه موضعگیریها و
هیأتمدیره خانه موســیقی این اختیار را داشته باشد که
مصاحبهای که استاد شجریان کردند ،انتقاد دارم و انتظار
هیأتمدیــره یک کانون )که خود آنها هیأتمدیره خانه را
داشتم ایشان بهعنوان رئیس شورایعالی خانه موسیقی
انتخــاب میکنند( را لغو کند و چهار ســال هم انتخابات
و نیــز اســتاد توانمند ،منشــأ صلح و دوســتی و اجماع
برایش برگزار نکند ،ایــن یعنی اینکه همین هیأتمدیره و
دوطرف میشدند و به حرفهای طرفین گوش میدادند
مدیرعامــل میتوانند هر  ۹کانون را لغو کرده و به حالت
و آن زمــان بــه داوری مینشســتند .نه اینکه براســاس
تعلیــق درآورند و آب هم از آب تــکان نخورد .این اختیار
گفتههای خانه موسیقی و نوشــتههای مطبوعات ،اعالم
در اساسنامه به شما داده نشده است و متأسفانه دوستان
نظــر کننــد .اگر ایــن اتفاق نمیافتــاد ،جوانهــا هم به
خانه موســیقی تاکنون هیچ پاســخ قانعکنندهای به این
پاســخگویی برنمیآمدند و به مصداق :ســر چشمه بیاید
پرســش منطقی ندادهاند .درواقع برخی از تخلفات خانه
گرفتن به بیل ...بهنظر من در ابتدا میشــد کارهایی کرد،
موســیقی از اساسنامه ،پرســشهای جدی و مردافکنی
ولی االن وضعیت بهگونهای اســت که احساس میکنم
است که متأسفانه تاکنون خانه موسیقی از پاسخ منطقی
تعصبات بر فضا حاکم است .وقتی شنیدم خانه موسیقی
به آنها خــودداری کرده و منتقدان را مغرض و ...خوانده
از دکتر ساســان فاطمی شــکایت کرده ،بســیار متأسف و
که با روح کار صنفی در تضاد قرار دارد.
متأثر شــدم .خانه موســیقی بهعنوان یک صنف ،باید در
 منتقدان هم معتقدند باید اساســنامه اصالح شود
جایگاهی باشد که همیشه فکر کند اعضا دارند علیهاش
اما موضوع اصلی آنها این فضای بســته فعلی است
شــکایت میکنند .خانه موسیقی نباید شکایت کند .خانه
که اجــازه هیچ فعالیتــی را نمیدهد .مثــال در اولین
موسیقی نباید مسیر دادگاه را پیش بگیرد این یک سنت و
واکنشهایشان از ســوی مدیران فعلی خانه موسیقی
بدعت بسیار زشت است و درنهایت کینهها و عداوتها را
به تمسخر گرفته شده و مشخصا »یک تعداد هنرجوی
عمیق و عمیقتر میکند .در سیستم
موسیقی« خوانده شدند .مشکل
مدیریتی همواره یک اصل باید برای
اینجاســت که خانه موســیقی
اولین پیشنهاد من به مجموعه
همه ما الگو باشــد؛ که اگر در جایی
اعضــای خــود را ارزشگذاری
مدیران خانه موسیقی این است
عدهای دوســت ندارند مــن نوعی
هنری میکنــد ،درصورتیکه در
که شما باید احساس کنید آنجا یک
حضور داشته باشــم ،خودم را کنار
ســاختار صنفــی ،ارزشگذاری
مستأجرید .شما افرادی هستید
کشیده تا سوءتفاهمی برای دیگران
هنری امری بیمعناست. ...
که توسط اعضای خانه موسیقی
پیــش نیاید که مــن نوعی صاحب
خانــه
بلــه ،درســت اســت.
انتخاب شدهاید ،بنابراین از استاد
منافعی هســتم .این خانه موسیقی
موســیقی میتوانست منش و رفتار
شجریان تا یک جوانی که درآمد
متعلق به چند هزار عضوش است
درســتی را از خود نشان دهد و من
اول شور را تازه شروع کرده و عضو
و مختابــاد یک نفر اســت .اگر من
خانه موسیقی است ،یک رأی دارند.
هم ایــن انتقــاد را دارم و به آقایان
هیچکدام بر دیگری در امر صنفی
نباشــم بقیه میتوانند آنجا را اداره
نوربخــش ،گنجهای و ســریر گفتم.
برتری ندارند
کننــد .قطعا آدمهای شایســتهتری
آن زمانیکــه ســازمان فرهنگــی-
وجــود دارنــد .وینســتون چرچیل
هنری شــهرداری تهران جلو برنامه
میگوید» :گورســتانها مملو از جســد افرادی است که
»ضرب اصول« را گرفت ،به مدیر مجموعه انتقاد سختی
میگفتند اگر ما نباشیم کار جهان به پیش نمیرود«.
کردم و متذکر شــدم شــما حق چنین کاری را ندارید .یا از
 و اما جشــنواره موسیقی فجر امســال؛ که بهناگاه
سویی خانه موسیقی نوشــته بود زمانی که جلسه نقد و
با انتخاب آقای نوربخش بهعنوان مدیر جشــنواره با
بررسی گذاشــتند ما را دعوت نکردند! جبری وجود ندارد
مســائل خانه موســیقی گره خورد و درنهایت رویکرد
که مدیران خانه موســیقی دعوت شوند .مثال روزنامهای
عجیبوغریبشــان موجب انتقادهای بعدی شــد.
میخواهــد از دولت انتقاد کند حــال دولت بگوید حتما
برخی منتقدان بهنوعی جشــنواره امسال را »نمایش
بایــد نماینده من هم حضور داشــته باشــد .ایــن گفته و
قدرت« خانه موسیقی در قبال انتقادهای عنوانشده
خواسته صحیحی نیست .یک خبرنگار ،یک نویسنده ،یک
یکســاله اخیر میدانند و مدیر جشــنواره با حذف و
عضو خانه موســیقی میتواند مطالبــی در هر جایی که
تعدیلهایــی نابجا ،جشــنواره را به ســمتی برد تا از
میخواهد ،بنویســد و بگوید .ما که نمیتوانیم با شمشیر
حضور شاخصهای موسیقی کشور ،در مقابل منتقدان
باالي ســر افــراد بایســتیم .بنابراین موضعگیــری خانه
استفاده ابزاری کند. ...
موسیقی بههیچوجه پخته نبوده است .میتوانست منش
بحث شما دو قسمت است .در بحث سلیقه مدیریتی
درستتری داشته باشد .متأسفانه تالشهای من هم برای
باالخره آقــای نوربخش اینگونه تشــخیص دادند و این
ارتباط بهتر این مجموعهها به دلیل رفتارهای یکسویه به
ترجیحات مدیریتی ایشان است .وزارت ارشاد میتوانست
جایی نرسید .حال اولین پیشنهاد من به مجموعه مدیران
بگوید ما روش و ســلیقه شما را قبول نداریم و این انتقاد
خانه موســیقی این است که شما باید احساس کنید آنجا
بر ایشــان وارد نیســت ،چون مدیری اســت که براساس
یک مستأجرید .شــما افرادی هســتید که توسط اعضای
طرح و سلیقه مدیریتی وارد کار شده است .این تشخیص
خانه موسیقی انتخاب شدهاید ،بنابراین از استاد شجریان
و ســلیقه ایشــان بوده و باید به آن احترام گذاشت .شاید
تا یک جوانی که درآمد اول شور را تازه شروع کرده و عضو
اگر من یا شــما بودیم ،برنامه دیگــری را پیاده میکردیم.
خانه موســیقی است ،یک رأی دارند .هیچکدام بر دیگری
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پس این ســلیقه مدیریتی اســت و اگر انتقادی هست ،در
وهله اول به وزارت ارشــاد است ،چون انحصار جشنواره
در اختیار آنهاســت .ایشــان بهعنوان مدیر ،یک شرایطی
گذاشــت و وزارت آن را قبول کرد .اما در پس ســلیقه و
تشخیص ایشان اگر انتقادی هست آن مطلبی دیگر است.
 خب این نگاه ســلیقهای آقای نوربخش به دلیل
اینکــه پیش از مدیربودن جشــنواره ،مدیرعامل خانه
موســیقی بوده و بــا توجه بــه اتفاقــات اخیر خانه
موسیقی. ...
ایشــان در مصاحبهای که داشــتند اعالم کردند هیچ
ارتباطــی بیــن مدیریت جشــنواره با مدیرعاملی ایشــان
نیســت .زمانی وزارت ارشاد یک قرارداد با خانه موسیقی
امضا میکند که برای نمونه ،مدیرعامل خانه موســیقی،
مدیر جشنواره باشد اما من فکر نمیکنم جشنواره امسال
چنین بوده باشد ،مگر اینکه اسنادی در این رابطه موجود
باشد.
 آیا عمال چنین ارتباطی نبوده؟
نه ،شما فرض کنید االن من عضو شورای شهر هستم
و میشــوم مدیــر یک جشــنواره؛ این دو به هــم مربوط
نیستند.
 درســت اســت که میتواند مرتبط نباشد ،گرچه
شورای شــهر با خانه موســیقی در اینجا فرق اساسی
دارد اما در عمل چنین نبوده؟
بــر فرض مــن مدیرعامل خانه موســیقی باشــم .آیا
در قانون آمده که چون شــما مدیرعامل خانه موســیقی
هستید مدیر جشنواره میشوید؟ یا چون مختاباد هستید؟
این دو موضوع مجزاست و باید از معاون وزیر ارشاد چنین
چیزی را پرسید .آیا قرارداد با خانه موسیقی داشتید؟ یا با
شــخص حمیدرضا نوربخش؟ اگر خانه موســیقی طرف
قرارداد بوده ،باید اعضا و بازرســان خانه موسیقی چنین
چیزی را بررسی کنند و ایشــان پاسخگو باشند .یعنی باید
برنامههــا را میآوردنــد و هیأتمدیــره تأییــد و تصویب
میکرد تا ایشان بهعنوان مدیرعامل خانه موسیقی و مدیر
جشنواره ،برنامهها را اجرائی کند؛ اما چنین نبوده است.
 آیا یک نهاد صنفی میتواند مجری یک جشــنواره
باشــد؟ صالحیت ایــن کار را دارد؟ یا جایگاهش این
اجازه را به او میدهد؟
چــرا نمیتوانــد؟ نهاد صنفــی باالخــره میتواند با
سازمانهای مختلف قرارداد داشته باشد. ...
 منظور من در اینجا مشــخصا جشنواره فجر است
که جشنوارهای ملی به حساب میآید ،نه خصوصی؟
من میگویم خانه موســیقی یک پروژه گرفته اســت.
مثال االن در شــهرداری میگویم برای اینکه به خانه تئاتر
کمک شــود ،قراردادی با آنهــا امضا کنیــم و آنها بیایند
تئاترهای خیابانی را در متروها اجرا کنند و نهایتا این اتفاق
هــم به خانه تئاتر و هم بــه هنرمندان کمک میکند و در
این راســتا پروژهای را هم برای شهرداری انجام دادهاند و
این یک کار قانونی است .پس اگر قرارداد با خانه موسیقی
نبوده ،اعضــا نمیتوانند به مدیرعامل بگویند شــما حق
ندارید مدیر جشنواره باشید .اما در ارتباط با موضوع قبلی
که مدیر جشنواره ،گروهها و اشخاص حرفهای را اولینبار
آورده ،بیشتر شبیه شوخی است؛ من تعجب میکنم چرا
امســال این حرفها را میزنند! چون این گروهها در طول
سالها در جشنواره اجرا کردهاند. ...
 بله ،ولــی بخشهای دیگر حذف نشــده بودند و
اینگونه بر حضور گروهها و موسیقیدانهای شاخص
تبلیغ نشده بود. ...
نمیدانم چه بمب اتم دیگری! در جشنواره فجر منفجر
شــد که میگویند کیفیت باال رفته اســت .برای مثال اثری
که از خانواده محترم کامکار در اختتامیه جشــنواره دیدیم
چند ســال پیش در همین جشــنواره به اجرا درآمده بود و
اتفاقا اینها جوانتر بودند و بهتر از این هم اجرا کرده بودند،
کمااینکه کامال امســال گروه خالص کامــکار هم نبودند.
نباید این مســائل را جور دیگری وانمود کرد .شما بهعنوان
مدیر جشــنواره نباید نوعی برخورد کنید که اینگونه فرض
شود که گروهها و اشــخاص افتخار دادهاند و در جشنواره
شرکت کردهاند ،بلکه جشنواره باید سیستمی داشته باشد
که به این عزیزان افتخار بدهد و دعوتشان کند .مثال من در
مصاحبههای بعضی از دوستان میبینم که میگویند» :در
جشنوارهای در اردن شــرکت کردهام «...و اساسا مشخص
نیســت این جشــنواره چه بوده و چه اعتبــاری دارد! این
بهنوعی اعتبار به حساب میآید اما حضور در جشنواره فجر
نه! حال چرا مسائل را برجستهسازی میکنیم که جشنواره
امسال متفاوت بوده است؟! یک محقق یا روزنامهنگار بیاید
بررســی کند چه اتفاقات خاصی در این جشنواره نسبت به
دورههای قبلی افتاده است.
 برای نمونه در ســال  ۱۳۸۷زندهیاد استاد لطفی
»سپیده« و »کاروان شهید« را اجرا کردند. ...
بلــه ،محمدرضا لطفــی ،لوریــس چکناواریان ،من و
دیگران حضور داشــتند .در بخش بینالملــل از آمریکا،
ارمنستان ،فرانسه ،اتریش و ...گروههایی بودند و مشخصا
بخــش بینالملل آن ســال فوقالعاده بــود .بزرگانی از
موســیقی جهان شــرکت کرده بودند ،اما امســال بخش
بینالملل بسیار فقیر بود. ...
 مثال وعده حضور ژیوان گارســپاریان را دادند که
مشخص نشــد به کجا رسید و اساســا جز یک تبلیغ،
ماجرا از چه قرار بوده!
در بخش بینالملل اصال خوب نبودیم .من اعتقاد دارم
گفتههای ما در مظن آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد
و بعدها میبینیم که چنین چیزی نبوده است .اینکه اعالم
میشود این جشــنواره یکی از برجستهترین جشنوارههای
موسیقی فجر بوده ،مشخصا گویندهاش سواد موسیقیایی
ندارد یا میخواهد به گروهی یا شخصی و جایی باج بدهد
که من واقعا در این زمینه متأسفم.
ادامه در صفحه ۱۱

کامل حســینی :از تارانتینو ،کارگردان
فیلمهای وسترن و خشن نقل میکنند
که گویا گفته است فیلمهای جنگی و
صحنههای پر از خشــونت بر پیدایش
و افزایــش خشــونت در افــراد تأثیر
منفی ندارد .امروزه بیشــتر ما این ایده
تارانتینو را منتفــی میدانیم .گروهی
از منتقــدان ،ســینما را حامل عنصر
مهمی بهنــام »ســرگرمی« میدانند
کــه تا حدودی ســبب تمایــز از دیگر
هنرها میشــود و دراینمیان بیشــتر
فیلمهای ســینمایی بــا خلق تصاویر
خشــونتآمیز نیاز به ســرگرمی افراد
جامعه را بــرآورده میکنند و آگاهانه
یا ناآگاهانه میتوانند نقش یک عامل
تلقینکننده در بروز خشونت یا پرهیز از
خشــونت را ایفا کنند .بنابراین در پس
تصاویر خشونتآمیز سینمایی دو نوع
خشونت اکران میشود :اول :خشونتی
کــه حالتــی احساســی و همچنین
لوطیمنشــانه و قهرمانپرورانه دارد
یا در اصطالح اکشن )خشونت جهت
هیجان و سرگرمی( .محمد صنعتی،
استاد روانکاوی که دستی در تحلیل
روانکاوانــه فیلمها نیــز دارد ،در یک
گفتوگو بیان کرده اســت که بعضی
از فیلمهای علــی حاتمی بهگونهای
هســتند که در آنها اخــالق قلدری و
لوطیبازاری و خشــونت خیابانی و...
آموزش و ترویج میشــود .همچنین
زمانی که از خشــونت زیانبار فیلمها
ســخن به میان میآید معموال بیشتر
فیلمهایی مدنظرند که خشونتها را
برای سرگرمی ســینمایی و به شکلی
مبتذل بــه نمایش میگذارنــد .دوم
خشــونتی که حالــت پنهــان دارند،
خشونتهایی اســت که نه خشونت
را بهخاطر ســرگرمی بلکــه با انگیزه
جلب توجه ما به جنبههای ددمنشانه
زندگی انسانها ســاختهاند .سینمای
خشــونت نــوع دوم میتوانــد مفید
باشــد برای درک رابطــه دیالکتیکی
بیــن تصاویر فیلم و دنیــای واقعی و
سرانجام زایش آنتیتزی کارآمد بهنام
حس شفقت و مهربانی و این شفقت
و مهربانی سرانجام پلی باشد بهسوی
دنیای بهتــر .البته ممکن اســت یک
فیلم هرگونه تولید شــود ناخواســته
موجب خشــونت در درون افراد شود
اما گاهی نوعی شیوه اکران خشونتها
در فیلــم بر میزان بازتولید خشــونت
تأثیرگــذار اســت و در حالــت کلــی
خشونت نوع دوم با توجه با نوع و هنر
تولید فیلمســازان تأثیر آن بر بازتولید
خشونت اگر نگوییم صفر است در حد
ناچیز و بســیار اندک است .متأسفانه
ایــن گونــه ســینما به علت ســبک
خــاص پیچیدگــی و روانکاوانهبودن
یا فلســفیبودن شــاید چندان مورد
اســتقبال عامــه نباشــد و بیشــتر
موردعالقه قشــر خاصــی در جامعه
باشد .این سینما معموال در عرف مردم
به نام سینمای روشــنفکری معروف
اســت) .شــاید فیلم گلهــای جنگ
ســاخته ژانگ ییمو یا فیلم بازگشــته
بــه کارگردانی ایناریتــو با صحنههای
خشونتآمیز و بیرحمی مثال موفقی
باشند( .اینگونه فیلمها گرچه دارای
سکانسهای خشــن فراوانی هستند
اما طــرح تصویر و هنــر نمایش آنها
شاید به طرزی استادانه میتوانند وارد
ناخودآگاه ما شــوند و دنیای خشونت
را محکوم میکننــد و آنگاه از طریق
زیرسؤالبردن و برجستهکردن مسائل و
دغدغههای انسانی آدمها را به حیاتی
آراســته با صفاتی چون نوعدوســتی
و مهربانــی آنهــم در دوران جنگ و
موج خشــونت فرامیخوانند .بعضی
از منتقدان معتقدند که در ســینمای
آلفرد هیچکاک و دیوید لینچ با وجود
صحنههــای خشــن و بیرحمانهای
کــه اتفــاق میافتنــد امــا میتوانند
نقش برعکــس ایفا کنند و در صورت
تعمق در آنها دغدغههای انسانی ما
بیشــتر میشــوند .اکنون یک پرسش
تأملبرانگیز ســر راه ســبز میشود :با
کدامین معیار میتــوان گفت که یک
فیلم کدامیک از دو نوع خشــونت را
در خود گنجانده اســت؟ این پرسش
همیشــه دغدغــه منتقــدان و حتی
جامعهشناســان و روانشناسان بوده
است و شاید بهجرئت میتوان گفت
از همین زاویه خشــونتآمیزبودن یا
نبــودن به یک فیلم و اثربخشــی آن
توجه نکردهاند.
ادامه در صفحه ۱۱

ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ
فالمنکو با موسیقی ایرانی مالقات میکند

محمد معتمدی در نیویورک
آخرین روزهای زمســتان امســال ،نــوای آهنگهــای ایرانی و
اسپانیایی در نیویورک میپیچد.
به گزارش ســایت مرکز موســیقی جهــان ،برنامــهای با عنوان
»قصیده :فالمنکو با موسیقی فارسی مالقات میکند« ساعت ۸:۳۰
روز جمعه ۱۸ ،مارس برابر با  ۲۸اسفند در تاالر زانکل شهر نیویورک
اجرا میشــود .این اجرا ترکیبی از موسیقی ایرانی و اسپانیایی است
که از ارتباط میان موســیقی باستان و فالمنکو نشئت گرفته و در آن
روزرایو گورئو اهل اســپانیا و محمد معتمدی از ایران به خوانندگی
میپردازنــد .آهنگهای این اثر از اشــعار فالمنکوی اســپانیا و هنر
ایرانی در دنیای موسیقی که روح باستان اندلس در آن جریان دارد،
احیا و ادغام شده است.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺧﺎﻧﻪ
در تحلیل و نقد و بررسی فیلم
تئاتر کالیگاریسم کاری از امین اصالنی

زیباشناسی اندیشه در فضای عدم قطعیت

ﻣﺤﺴﻦ ﺧﯿﻤﻪدوز
در هنــر و ادبیات همواره دو مورد »شــناخت جهان« و »فهم
جهان« نهتنها با هم در تعارض بودند ،بلکه پیشــنهاد ترکیب
آن دو با هم برای بســیاری غیرممکن و گاه غیرضروری بوده است.
به این دلیل که :فهم جهان ،سراسر با قوای تخیل ،شهود ،احساسات
پایه در زیست-جهانِ انسانی و درنهایت با عشق عجین بوده است؛
فهمــی از جنس عملــی گرم ،ســوبژکتیو و درونی ،کــه چندان در
قیدوبند »درســت« و »غلط« شــناختی ،گزارهای و معرفتی نیستند.
درحالیکه شــناخت معرفتبخشِ جهان ،عملی ســرد ،سراســر
آبجکتیو و بیرونی است.
»اصال علمی در کار نیســت ،هرچه هســت ،ســؤالی از جهان و
نظری اســت و گذری ،که من نظرم و گذرم ...آنچه میگویم ،نحوی
اعتراف وجود اســت از نوعی فهمیدن ،نه نوعی درســتبودن ،که
ِ
بــر اعتراف جای بحث نیســت و درســتبودن را نیز بــه جهانیان
وامیگذارم و فهمیدن مشــکوک خود را به خود متذکر میشــوم و
بــا این فهم غوطهخورده در تناقضها به صحرایی میشــوم که در
آن عشــق باریده است و زمین تر شده است«) .محمدرضا اصالنی-
دگرخوانی ســینمای مســتند -مرکز گســترش ســینمای مستند و
تجربی -۱۳۹۴ -ص.(۱۵
امــا جهان و انســان پیچیدهتر از آن اســت که در یــک بُعد آن
گنجانده شود ،چراکه تقلیلدادن جهان ،به فهم جهان یا به شناخت
جهان ،ناقصدیدن جهان اســت .جهــان را بهتنهایی در فهم ،یا در
شــناخت ،نمیتوان خالصه کرد ،زیرا پیچیدهبودن جهان ،نگاه را به
ســمت ترکیب »شناخت و فهم« میبرد؛ به سمت سنتری و ترکیبی
به نام »اندیشه«.
چرا اندیشه مهم است؟ نهفقط به دلیل ترکیب پیچیده و کارآمد
فهم و شناخت ،بلکه به دلیل تبدیل »امر زیبا« به »عمل نقد«.
بهمثابه یک پیشفرض معتبر میتوان پذیرفت که :زیباشناســی
هر اثر ،کامال مرتبط اســت به میزان ترکیبی که اثر از فهم و شناخت
دارد .هرچه محتوا و عمق این ترکیب بیشتر باشد ،زیباشناسی اثر هم
عمیقتر ،خوانشپذیرتر و ماندگارتر است.
اگر این سخن خواجهعبداﷲ انصاری را بپذیریم که گفت» :حق،
نــاگاه آید ،اما بــر دلِ آگاه آید« ،در این صورت ،قاعده زیباشــناختی
هــر اثر هنری را هم که مبتنی بر اندیشــه اســت ،میتوان دریافت.
امــر زیبا در هنرِ اندیشــه ،ناگاه میآیــد ،زیرا تنها عامــل خلق امر
زیبا در اثر هنرمند ،شــهود و الهامات هنری اوســت که عموما هم
بیزمان ،بیترتیب و بینیاز از اســارت در فرمــی خاص ،بر هنرمند
نازل میشــود .اما نکته مهم ،فهم فرایند بعد از آن است؛ اینکه این
نزول امر زیبا ،آیا بر دلِ آگاه میآید یا بر دلِ ناآگاه .واضح اســت هر
زمینی به یکســان در برابر بارش بــاران قرار دارد ،اما بارش باران در
هر جا نتیجه یکسان به بار نمیآورد.
در زمینی شــورهزار جز علف هرز نمیپرورد ،در زمینی مناســب
اما شــخمنخورده محصولی متوســط پدید میآورد و در زمینی که
آمادگی نسبتا کاملی برای دریافت باران دارد ،به باغ پرگل و ریحانی
میرسد که نگاه از دیدنش به خستگی نمیرود.
در دوران مــدرن ،اگر باران الهامات و شــهودات ،در زمینی که با
شــخم دانایی هموار و در آن بذر فهم نیز کاشــته شده ،نتیجهاش
ظهور آثار هنری با محتوای زیباشــناختی عمیق است ،زیرا حق )امر
زیبا( ،بر دل آگاه آمده است.
»نقد زیباشناختی« که اساس هنر و ادبیات را تشکیل میدهد،
از همینجا و با همین قاعده روششــناختی شــکل میگیرد؛
قاعدهای که هرگز به کلیشه تبدیل نشده و مانع خالقیت آزاد هنرمند
نمیشود؛ قاعدهای که حاصل روانشدن اندیشه در اثر ادبی و هنری
است ،قاعدهای که ناظر اســت بر اینکه هر »اتفاق زیباشناختی« در
خلق اثر هنری ،همچنان بدون اطالع خالق اثر روی میدهد و خلق
میشود.
در چنیــن مــواردی ،وظیفه منتقدان اســت کــه بتوانند ردپای
اندیشههایی را که موجب ماندگاری اثر شده است ،نشان دهند و نیز
نشــان دهند هرگاه در مقام خلق اثر هنری ،اگر »اتفاق زیباشناختی«
آگاهانه و هوشــیارانه صورت پذیــرد ،اوال ،اثر هنری از ترکیب »فهم
و شــناخت« حاصل شــده ،ثانیا ،محتوای هنری اثــر تبدیل به یک
»اثر انتقادی« میشــود که به طور همزمان ،مسئلهای را میفهمد،
مسئلهای را میشناسد و مسئلهای را نقد میکند.
بهاینترتیب ،هرچه بنیانهای اندیشگانی دیدگاه زیباشناختی یک
اثر هنری قویتر باشــد ،نقد زیباشناســانه آن اثر به جهان بیرون اثر
هم بُرندهتر ،کاراتر و ماندگارتر خواهد بود .با نگاهی به پشتســر در
تاریخ و بررســی ماندگاران حوزه شعر ،ادب و آثار تجسمی ،فهم این
نکته امکانپذیرتر میشود.
یکی از تجربههــای هنری ،ادبی امروز ایران که موفق شــده به
آســتانه نوعی ترکیب چندوجهی و نسبتا پیچیده در ادبیات نمایشی
برســد ،تجربه نمایشــی »ســالومه و دکتر کالیگاری« به طراحی و
کارگردانی امین اصالنی است.
ادامه در صفحه ۱۱
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