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مجموعه مطالعات دائویی

خوانشغیرشرقشناسانهازسنتمعنویچین
برگردانها -مانند ترجمه اورســـا ِلهگین و استیون میشل -را ترجمه

در تعالیم کیمیای درون ،بارزترین ظهور خود را مییابد .از سوی دیگر،

بـــرده و غلطهای عجیب آفریده و هرچه دلخواهشـــان نبوده با طیب

دارد و در اوایل پاییز آن بســـطی چشمگیر مییابد و استمرار تعالیم

کردهاند ،نویســـندگانی که آشکارا به تحریف این دفتر مقدس دست

دکتر اسماعیل رادپور

دبیرمجموعه

خاطـــر حذف کرده و آنچه از ایدئولوژیهای مدرن مورد پسندشـــان
بوده بیتشویش بر آن افزودهاند.

رسائل «صفا و سکون» ریشه در تابستان سنت دائویی (970-25م) .
تزکیه و تخلیه نفس و پیوند آن با ســـنت عتیق و همچنین بهکارگیری

اصطالحات بودایی برای معانی دائویی را نشان میدهد.

فلسفه و سینما

سینمایفلسفیدرایران
تو ضیـــح گـــر و ه
سیدمهدی ناظمیقرهباغ

پژوهشگر فلسفه

اندیشـه :در چنـــــد
هفتـه اخیــــر بابت

تغییراتـــــی کــــــه

روزهای چهارشـنبه

تعلیم دائویی ،نماینده مابعدالطبیعه ناب و طریقت عرفانی در ســـنت

در سال گذشته ،انتشارات زندگی روزانه به انتشار ترجمه دائودِه جینگ

«هنرهای عقل» مشـــتمل است بر ترجمه چهار رساله کهن دائویی ،با

در صفحه اندیشه روزنامه پیدا میشد ،از چاپ ستون ثابت «فلسفه و سینما»

عمدتا «دائودِ ه جینگ» نوشـــته الئودْ زی یا نهایتا مطالبی منسوب به

اســـت با یادداشتهایی درباره معنی بعضی عبارات این دفتر ،نکاتی

شو شّ انگشیا
( ِنییِه  ،))內業هنرهای عقل (کتاب یکم و دوم؛ شین ُّ

کسـب اجـازه از ایشـان ،بهدلیـل اینکه دیروز(چهارشـنبه) هم بـاز تغییراتی در

تاریخ کتابت این رســـائل به حدود ۴۰۰ق .م۲۰۰- .ق .م .بازمیگردد،

سـتون «فلسـفه و سـینما» در روز پنجشـنبه بـه چـاپ میرسـد و پـس از آن بـه

معنوی چین اســـت .هنگامی که سخن از این تعلیم به میان میآید،
جّ وانگدْ زی و ل ِیهدْ زی تداعی میشود و از متون حکمای دیگر دائویی

غفلت میشـــود .این غفلت تا حد بسیاری تحت تاثیر شرقشناسی
قرن نوزده -مبتنیبر تفکرات اســـتعمارگرایانه و نوعی میسیونریسم-

اســـت که با ایجاد شـــکافی میان وضع کنونی ادیان و پیشینه آنها،

ســـعی میکند همه چیزهای پســـندیده (در نزد انسان مدرن) را به
گذشتههای غیرنزدیک نسبت دهد و بگوید که در طول تاریخ صورت

«دینی» منحطی بر تعالیم «فلســـفی» تحمیل شده و اینچنین پیروان
ادیان را آماده پذیرش دین و دنیاینو ســـازد بیآنکه در ظاهر با حفظ

برای نخستینبار از زبان چینی باستان همت گمارد .این ترجمه همراه

نخستین پیران دائویی،
ِ
مربوط به اختالفات نسخ ،اشاراتی از تفاسیر
نکات مربوط به ترجمه و اشـــتقاقات صوری و لفظی بعضی نویسهها،

شـــرح اصطالحات مهم و مکرر این دفتر ،و همچنین مقدمهای درباره

شـــخصیت الئودْ زی ،جایگاه او و دائـــودِ ه جینگ یا دفتر دائو و دِ ه در
ســـنت دائویی ،انجمن دائویی ،میراثداران الئودْ زی ،ســـاختمان و
مفاهیم دائودِ هجینگ ،دستنبشتهها و نسخههای مختلف دفتر دائو
و دِ ه و نکاتی چند درباره ترجمه این دفتر.

موضوع تهذیب نفس و درونپروری و حکومتداری عرفانی :پیشه درون
)心術上下و تصفیه دل (بایشین.)白心

ولی از روی قرائنی به حضور سنت شفاهی پیشینهداری در پس پشت
این رسائل میتوان پی برد.

(چینگجینگ جینگ  ،)清靜經ادراک دل (لیائوشین جینگ 了心

مناسـب باشـد برای آن از کلمه «تفکر» اسـتفاده کنیم -براسـاس هر سـبک سـینمایی

( ِنیژییُنگ جینگ)內日用經و اعمـــال روزانه برون (وایژییُنگ

آن سـبک دارد .بـرای مثـال ژانـر وسـترن را نمیتـوان بـدون توجـه بـه فرهنـگ ایتالیا

ســـیاق ادبی واحد ،موســـوم به «صفا و ســـکون» :دفتر صفا و سکون

مجموعه مطالعات دائویی ،با انتشـــار سه کتاب «دائودِ ه جینگ» اثر

عقل :چهار رساله کهن دائویی» و «صفا و سکون :پنج رساله دائویی».

جینگ .)外日用經همچنین ،شـــرح لیو ییمینگ ( ،)劉一明یکی

پنج رســـاله دائویی» از محدودیتهای این طرز تلقی درمیگذرد و از

پرورش خویشتن دائویی پیوند دارد .اما مطابق با تعریفی که در مقدمه

الئودْ زی« ،هنرهای عقل :چهار رساله کهن دائویی» و «صفا و سکون:
نظرگاهی سنّتی به تعلیم دائویی روی میکند .این سه کتاب مستقیما
از زبان چینی باســـتان و میانه ترجمه شـــده و مترجم بر آنها مقدمه و
یادداشتهای متعدد نیز نگاشته است.

پیش از این ،دائودِ ه جینگ چندین بار به زبان فارســـی ترجمه شـــده

بود ولی همه بهواسطه ترجمههای غربی که در اکثر موارد هم بدترین

این دو عنوان ،هر دو شامل رسائلی است که اغلب با تهذیب نفس و

مشترک این دو کتاب ،درباره فصول چهارگانه بسط تعلیم دائویی آمده،
رسائلی که در ذیل عنوان «هنرهای عقل» ترجمه و بررسی شده ،متعلق

به بهار سنت دائویی (از تکوین تا پایان حکومتهان غربی ،سال  9م).
است و حال و هوای باستانی دارد و قدمت تعالیم سلوکی و طریقتی
دائویی را نشان میدهد که خاصه در پاییز این سنت (1644-960م).

روال سـابق خـود در روزهـای چهارشـنبه بازخواهـد گشـت .انشـاءالله.

اما «صفا و ســـکون» مشـــتمل است بر ترجمه پنج رســـاله دائویی با

پس از گذشت حدود یک سال و نیم ،در ایام نزدیک به نوروز ،1398

فرهنگ و فلسفه کهن تعارضی داشته باشد.

صفحـات پیـدا شـد و بالـکل صفحـه اندیشـه به چاپ نرسـید ،اسـتثنائا اینبار،

سـرآغاز سـینمای فلسـفی را بیشـک باید اروپا و فرانسه دانسـت ،همچنانکه سرآغاز

 ،)經پنج مطبخ و شرح آن (وُوچُّ و جینگ ،)五廚經اعمال روزانه درون

مجموعه مطالعات دائویی شاهد انتشار دو کتاب دیگر بود« :هنرهای

نوشـته اسـتاد محتـرم آقـای دکتـر سـیدمهدی ناظمیقرهباغ محـروم بودیم .با

از عرفـــای متاخر دائویی ،بر بند یکـــم دائودِ ه جینگ به این مجموعه

کتب صفا و سکون البته راهگشاست.
منضم شده است که در فهم ِ

خـود سـینما در اروپاسـت .امـا ظهـور فلسـفه به اعـم معنای ممکن -معنایی که شـاید
خاصـی ،متفـاوت اسـت .ایـن تفاوت ،ریشـه در تفاوتهای فرهنگی موجـود در زمینه

فهمیـد .وسـترن و خشـونت آن و معنایـی کـه مـا از خشـونت درمییابیـم در بسـتر
فرهنـگ کاتولیـک و فرهنـگ ایتالیایـی متأثـر از آن قابل فهم اسـت.

مثـال دیگـر ،برگمـان اسـت کـه اگـر بزرگتریـن فیلسـوف سـینما نباشـد ،بیشـک

این دو کتاب همراه اســـت با مقدمهای در باب سنت دائویی ،فصول

یکـی از دو یـا سـه متفکـر بـزرگ سـینما و فیلمسـازی صاحـب سـبک اسـت .شـهرت

این مجموعهها .یادداشـــتهای ترجمه شامل شرح بعضی عبارات و

سینماسـت .اگزیستانسیالیسـم از دانمـارک برخاسـته اسـت و برگمـان بهعنـوان یک

تاریخی آن و توضیحاتی درباره معانی و اصطالحات متعلق به رسائل

اصطالحات ،نکاتی مربوط به اختالفات نســـخ ،اشاراتی از تفاسیر و
شروح سنتی و نکات مربوط به ترجمه است.

برگمـان ،بهرهمنـد از اگزیستانسیالیسـم و بسـط معانـی اگزیستانسیالیسـتی در
انسـان سـاکن در منطقـه اسـکاندیناوی ،از فلسـفهای متأثـر اسـت کـه بـه او از قبـل

نزدیـک اسـت .بمانـد کـه برخـی حتـی معتقدنـد برگمـان از یـک فیلسـوف سـوئدی
گمنـام هـم تاثیـر پذیرفتـه اسـت.

نمونـه دیگـری از ایـن رونـد ،در یکـی از یادداشـتهای اولیـه همیـن سـتون از زبـان

وارتنبـرگ بیـان شـد کـه آنجـا فیلسـوف آمریکایـی اعتـراف میکند بیشـتر فیلمهایی
کـه دیـده اسـت و براسـاس آن فیلمهـا دربـاره نسـبت فلسـفه و سـینما اندیشـیده

اسـت ،فیلمهـای آمریکایـی بودهانـد .درواقـع وارتنبرگ احسـاس میکند بین سـنت

دائوده جینگ

هنرهای عقل

صفا و سکون

ترجمه:اسماعیل رادپور

ترجمه:اسماعیل رادپور

ترجمه:اسماعیل رادپور

چهار رساله کهن دائویی

نویسنده:الئودزی

ناشر:زندگی روزانه

ناشر:زندگی روزانه

قیمت۲۱۰۰۰:تومان

پنج رساله کهن دائویی
ناشر:زندگی روزانه

قیمت۲۳۰۰۰:تومان

قیمت۲۳۰۰۰:تومان

فلسـفه انگلیسـی-آمریکایی و فیلمهـای آمریکایـی ،ارتباطی وجـود دارد که میتواند

فهمیـده و بیان شـود.

آیا نمیتوان درباره موج نوی فرانسـه ،نورئالیسـم ایتالیا ،موج نوی آمریکا ،سـینمای

انقالبی شوروی و امثال آن ،از چنین مشابهتهایی سخن گفت؟ آیا درباره سینمای
انقالبی شوروی ،آیزنشتاین خود بهصراحت از ارتباط مارکسیسم و منطق دیالکتیکی

بـا سـینمای انقالبـی شـوروی نگفتـه اسـت؟ درباره شـرق دور و بهویژه ژاپـن نمیتوان
گمانهزنیهـای مشـابهی داشـت؟ آیـا بیـن فرهنـگ و تفکر ژاپنی و نقـش تربیع در آن
و جایگاه امپراتور ،قربانی ،سـنت ،مادری و ...ارتباطی نیسـت؟

درواقـع هرجـا سـخنی جـدی ،اثربخـش و مانـدگار از سـینمای فلسـفی میبینیـم،
ارتباطـی معنـادار بیـن سـبک سـینمای جاافتـاده در یـک فرهنگ از سـویی و فلسـفه

در چهارمین جلسه از نشستهای بزم اندیشه مطرح شد

نقشآفرینباشیم
درسیر بهسویآینده ،
سرنسبتهااستکهمتاسفانه[میبینیم]درکسبجایگاههایحکومتی

وحدانهآخوندشریف

خبرنگار

جوانهاییحضوردارندکهنسبتنزدیکیباصاحبمنصب[های]پرسنو
سالقبلیداشتهوهیچکس[هم]پاسخگویعملکردخودنیست.

محافظهکاری؛بحراناصلیامروزایران

نگهدارد.

بحران اصلی جامعه محافظهکاری است .در چارچوب نظام جمهوری

اسالمی به قدری محافظهکارانه عمل کردهایم که هیچ تصویری از آینده
نداریم و [حتی] از گذشته پر افتخار خود [هم] راضی و خوشحال

نیستیم .درواقع در بیشتر حوزهها اعم از سیاست ،فرهنگ ،عدالت و

آزادی،محافظهکارانهواردعملشدیموشاهداینهستیمکههیچتغییر

بتوانیمعلوماقتصادیوفنیخودرابااقتضائاتایرانوجامعهیکیکنیم

تاظرفیتهایبرونمنطقهایوتاریخیمابتوانندبااستنادبهاینعلوم

انسانی،پاسخهایجدیدیرادرحوزهپیشرفتجامعهبرایمانبهارمغان
بیاورد .امامخمینی(ره)میفرمایندعرفانبایدتغییرایجادکند.متاسفانه

امروزهغالبسخنوراندینیبهبحثهایکالمیبسندهکردهوعدهایصرفا
ترویج «اسالمعارفانهغیرمبارزهجو»هستنددرحالیکهحرفوعملامام
الهیاتفردگرایانه.

مطالبهگری [از] سازوکارهای غلط کشوری وظیفه عموم مردم ،باالخص

جواناناست.مردموجوانانبایددرجریانتشکلهایمردمیودانشگاهی
و رسانهای پیرو سخنان رهبری به فکر و اقدام بپردازند و اراده پیگیری
ومطالبهگریرادرخودایجادکنندتابتواننددراینعرصهجوالندادهو
ساختارهاینادرستحکومتیراازمیانبردارند.
مواجهفرهنگیبامتنیسیاسی

میتوانیمبامتنیکهخاصیتسیاسیدارد،مواجههفرهنگیداشتهباشیم.

ازآیندهواردمیدانشویمتابتوانیموضعیتکنونیراسامانبخشیم.درحوزه

جمهوریاسالمیتاکنونارائهنشدهواز آنطرفهمسیاستگذاریهای

هستیم که اکثر نهادهای بینالمللی برای ما تصمیمگیری کرده و نهاد

کشوریمادرحوزهتصمیمگیریضعیفعملمیکند.

علوم انسانی را جدی بگیریم که متاسفانه علوم انسانی در خور جامعه
منسجمیبرایحلمشکلعلومانسانیدرکشوروجودندارد.همچنین

متاسفانهدراولویتبندیحلمشکالتجامعهدچارضعفیم.بهعنوانمثال

کماکانشاهدنبودارادهجدیبرایاصالحسازمانصداوسیمایاتعدد
مراکزفرهنگیدرکشورهستیم.

فیلترینگ،تواناییمردمدرقراردادنموضوعدانشتجاربفردیدراجتماع
تصویر درستی از آینده متصور شویم و این موضوع یک فن برهانی قوی

استکهبهلحاظفرهنگیمیتواندراهگشاباشد.درحوزههایمختلفباید
فضایکافیبرایپرداختنبهایدههایجدیدوجودداشتهباشدودراین

حیطهنبایددرگفتوگوهامخالفانموردقضاوتهایارزشیقراربگیرند.
درپاسخگوییبهسواالتجامعه،سهیمباشیم

بیواسـطه برآمـده از آرای فیلسـوفان سـنتی باشـد ،مگـر آنکـه معنایـی متداولتـر از
فیلم فلسـفی داشـته باشـیم ،معنایی که بهرغم شـهرت آن ،قوت ندارد :فیلم بهمثابه
«ابـزاری» کمک آموزشـی برای «بازنمایی» فلسـفه.

امـا ایـن منجـر بـه ظهـور سـبک یـا نوع خاصی از سـینمای فلسـفی در ایـن نقطه دنیا

که دسـت بر قضا هم در فلسـفه مدعی اسـت و هم در سـینما نخواهد شـد و بنابراین

باعث نمیشـود فلسـفه ایرانی و سـینمای فلسـفی ایرانی ،جای معناداری در فرهنگ

جوادموگویی،نویسنده،کارگردانوفعالفرهنگیگفت« :دلیلعوضشدن

جهانـی به خـود اختصاص دهد.

آمدهدرجامعهاست .سهکلمهجوان،تمدنوظهور؛کلیدواژههایاساسی

نبایـد مثلا در طـرح معانی فلسـفی کییرکگور در قالب داسـتان یـک خانواده ایرانی

جایگاهجالدوشهید،عدمپاسخگوییمسئوالننسبتبهسواالتپیش
بیانیهگامدومانقالبهستند .

وقتیرهبرمعظمانقالبدربارهثروتمیگویندکهمانهتنهاباثروتمشکلی

کهفسادماکمترازحکومتپهلویاستیامانسبتبهانقالبهایدنیا
جامعهباشند.فرازهایاینقسمتازمتنبیانیهغمانگیزترینقسمتنامه

است[چرا]کهرهبریدربارههراتفاقیکهدرجامعهرخداده،درموضع

مدلـول ایـن قـول در درجـه اول سـلبی اسـت و بـه آن معناسـت که فیلمسـازان ایرانی

یـا نمایشـنامههای شکسـپیر بهصورتـی مشـابه ،عجلـه کننـد و اگر هم به فلسـفههای

امـروز یـا دیـروز جهـان تعلـق خاطـر دارنـد ،بـا مشـاهده و مطالعـه نسـبت فلسـفهها و

پاسخگوییقراردارند.

برای مثال ،میتوانیم به فیلم «شبهای روشن» از فرزاد موتمن اشارهای داشته باشیم

تحریفوپسازآنبهیکدروغحقیقتنمادرجامعهمبدلخواهدشد .عدم

پاسخگوییبهچراییوچگونگیاعدامهایسال،67عدمتبیینجایگاه
جالدوشهیدوهمچنیننبودیکجریانمشخصبرایارائهحقایقدوران

پهلویومقایسهصحیحبادورانجمهوریاسالمیباعثشدهتارسانههای

برایساختنیکجامعهآرمانی،روحاسالمرادریکدولتمدرنمحقق

مهموموردبحثدرجامعه،دعوابرسرطبقهنجیبزادگانوحرفوحدیثبر

عمیقتـر از محـاورات متـداول یـا فیلمهـای سـینمایی عـادی ،بازتفسـیر و بازگو کند.

عاشـقانه دارند .اما «شـبهای روشـن» ما را وادار میکند تا به شـکل جدیتری درباره

شبههخواهدشدواینشبههدرجریانتبلیغاتضدانقالبیتبدیل[و]

خمینی(ره)درمنشورروحانیت،خودبهشدتبامقولهتحجرگراییومقدس

کنیم و بدونشک بدون وحی نمیتوانیم در این قسمت از تاریخ دوام

مسـائل عالـم ایرانـی را چنانکـه در افـق تاریخـی فهـم او بتوانـد قرار گیرد ،به شـکلی

اگربهسواالتایجادشدهدرذهنمردمپاسخدادهنشود،ابتداتبدیلبه

مشکلاصلیالهیاتانقالباسالمی،نداشتندرکعمیقیازدولتمدرن

نسلچهارمانقالبرانسلیانقالبیمیدانم[اما]موضوعجواندربیانیهگام

راه حرکت به سمت فلسفه سینمای ایرانی ،راهی چندان متفاوت از حرکت به سمت

و تفسـیر بیشـتر این فیلم را به زمان دیگری واگذار کنیم« .شـبهای روشـن» ماجرایی

بیگانهتصویرهایغلطونادرستیازحقایقبهذهنمخاطبامروزدیکته

است.مادرمواجههبادولتمدرن،سادهانگارانهبرخوردکردیمونتوانستیم

دوم،صرفاکسبقدرتتوسطردهسنیپایینجامعهنبودهاست.موضوع

است .اگر بتوانیم تجربه خودمان را موضوع دانش قرار دهیم میتوانیم

بهمثابـه یـک امـر مرتبـط بـا تفکـر نمیدهد -در ایران هم سـینمای فلسـفی نمیتواند

دوره کالسـیک نـدارد- ،چراکـه اصلا معنـای فلسـفه کالسـیک اجـازه ظهور سـینما را

کهنامهونوشتهیکیازحاکمان،سوژهمطالعهقرارگرفتهومخاطبانخود

درعرصهاقتصاد[هم]باچالشهایجدیروبهروهستیموالزماستبرای

درحوزهتبعیض،گامیاساسیبرنداشتهایم.درحوزهاستقاللشاهداین

راهبرونرفتازایدههایشکستخوردهدرحوزههایآزاداندیشی،سینمایا

سـینمای فلسـفی در هیچجـای جهـان ،ارتبـاط مسـتقیمی بـا فیلسـوفان خاصـی از

خونریزنبودهایم،میخواهندپاسخگویبرخیازاتفاقاتوسواالتدرون

اگربخواهیمبهسمتاجراییشدنگامدومانقالبقدمبرداریم،بایدمتون

استوتاکنوندرمیدانعدالت،رویدوعنصرفقروفسادمتمرکزبودهو

کهبهخوبینیازهایانسانیراپاسخگوست.

اسـت که بهطور مسـتقیم از دل فلسـفه مشـاء و اشـراق و ...بیرون میآید .همچنانکه

سـینمای ایرانـی نیسـت .سـینمای فلسـفی ایـران ،بایـد سـینمایی باشـد کـه بتوانـد

حوزهتغییر،نیازمند«نقدجدیشرایطفعلی»با«تصاویرساختارهایدرست

عدالتاحتیاجبهنقدهایبنیادینداریمچراکهنابرابری،مدامدرحالتولید

ایجادکنند.قدرتقاهرهنمیتوانددینورزیراترویجکندبلکهتنهامیتواند

را بیان کند .البته هرچیز ممکنی ،احتمال دارد روزی بهوقوع هم نزدیک شـود ،ولی

بیانیهگامدومانقالبعاریازارجاعاتپیچیدهفقهیوکالمیاستوبا

رابهنقدوبررسیوواکاویفرامیخواند.درواقعاتفاقخوشایندیاستکه

تغییراقتصاد«مفتخوریوداللی»فعلیباداشتنتصویردرستوروشنی

کنند

بنابرایـن شـاید اینطـور بهنظـر برسـد کـه البـد سـینمای فلسـفی در ایـران هـم بایـد

نداریمبلکهجامعهرابهکسبآنتشویقمیکنیمیادرجاییعنوانمیکنند

درستیدرساختارهاینادرستحکومتیایجادنشدهاست.الزمهپیشرفت

حکومتیدرآینده»هستیم.

بـه طـرح آن میگردنـد ،بـا یکدیگـر مرتبطنـد و رشـته ایـن ارتبـاط ،آن نـوع رویکـرد و

نمونههـای برجسـته سـینمایی در بسـتر فرهنـگ ممکن میشـود.

مخاطبخودبهسادگیتعاملمیکند.درطولتاریخبرایاولینباراست

کشور،تغییراتاساسیبامحوریتاصالحیکساختاراست.برایورودبه

نیسـت! اما بههرحال سـبکهای مهم سـینمایی و فلسـفههایی که آن سبکها موفق

آنراهمراهیکندامادرکشورمااخالقومعنویتیبرآمدهازدینحاکمبوده

است.دربیانیهگامدومانقالببهاینچالشبزرگپاسخدادهشدهاستو

مشکالتقابلتغییراستو[بیانیه]برآناستکهامیدرادردلمردمزنده

در هـر ظرفـی ،بـه شـکلی درمیآیـد ،یـک چنین تلقی حتی درباره سـینما نیز درسـت

نبایـد از مطالـب بـاال چنیـن نتیجـه گرفـت که سـینمای فلسـفی در ایران ،سـینمایی

خمینی(ره)ترویج «اسالمعارفانهمبارزهجو»بودهاستنهدنبالکردنیک

ارائهمیدهندودرموردترسیمآیندهبهمخاطباننویددادهاندکهاوضاعو

منظـور از آنچـه گفتیـم البتـه ایـن نیسـت کـه فلسـفه را مظروفـی بیجهـت بدانیم که

علومدینیبودهایموبهدستاوردهایبشریومبانیدینی،نگاهدرستی

یکی از مشکالت اساسی مردم چه موافقین انقالب ،چه ضد انقالبیها

رهبری،تصویردرستیازگذشتهپرافتخارانقالبراباتمامفرازوفرودهایش

چنیـن تلقیهـای متجسـد در سـینما ،قـوام میبخشـد.

رهبریگفتهاندکهحکومتهانمیتواننداخالقومعنویتراباقدرتقاهره

بحثهایفقهیواخالقیراموردتحلیلقرارمیدهندودرواقعبهدنبال

نداشتنتصویردرستیازگذشتهونبودخطورسمبدوننقصیازآینده

اسـت کـه فلسـفه معاضـد تکنولـوژی را تقویـت میکنـد و همیـن فلسـفه اسـت کـه به

سـینمایی باشـد که فیالمثل بتواند اصالت وجود مالصدرا یا نورشناسـی شیخاشراق

انقالبی فردا» توسط موسسه جوانان آستان قدس رضوی و با حضور

محمدصادقشهبازی؛دبیراسبقجنبشعدالتخواهدانشجویی:

تخیلـی انسـان «مبتنیبـر» و «غـرق در» تکنولـوژی .درواقـع ایـن فرهنـگ آمریکایـی

[شاهد] فقدان علوم انسانی در اقتضائات جامعه هستیم .تاکنون در

نداشتهایم تا بتوانیم مساله به مساله آن را پاسخگو باشیم .درواقع باید

گزارشتفصیلیآنراازنظرخواهیدگذراند.

هسـتند و آنهـا فیلمهایـی هسـتند بهشـدت تکنیـکال و از نظـر محتـوا ،متوجـه آینـده

تهانمیتوانندمعنویتواخالقراباقدرتقاهرهایجاد
حکوم 

چهارمین جلسه از سلسله نشستهای «بزم اندیشه» پیرامون «تحلیل و

محمدصادقشهبازی،میالددخانچیوجوادموگوییبرگزارشد.درادامه

داشتهباشیم .

خاطـر اسـت کـه مشـهورترین نمونههـای فیلمهـای سـینمایی فلسـفی ،در هالیـوود

تلقی کالنی اسـت که در یک منطقه بزرگ فرهنگی ریشـه کرده و بسـط یافته اسـت.

حوزههای علوم انسانی درگیر مسائل حاشیهای چپیها و راستیها و

ایدهپردازی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی» با «موضوع انقالبی دیروز؛

بیاوریم،پسبایدرویمناسباتدینیخودمطالعهعمیقوهمهجانبهتری

یـا تفکـری مرتبـط بـا آن فرهنـگ هم از سـوی دیگر ،میتوان مشـاهده کـرد .به همین

کردهوتصویریمتحجرازجمهوریاسالمیارائهکنند،درصورتیکهامام

مآبیبرخوردمیکنند».

عاشـقانه را بیـان میکنـد .بسـیاری از دیگـر فیلمهای سـینمایی ایران هـم ،ماجرایی

عشـق ،تعهـد ،زن ،مـرد ،خودخواهـی و دیگرخواهـی فکـر کنیـم و ایـن همـان غایتی
اسـت کـه در یـک فیلم فلسـفی واقعی اتفـاق میافتد .فیلم فلسـفی ،جهان بزرگتر،

متفـاوت و تکاندهندهتـری را معرفـی میکنـد و فیلـم فلسـفی ایرانـی هـم باید بتواند
جهـان انسـان ایرانـی را عمـق و بسـط دهـد و روشـنایی بیشـتری بـر افـق آن بیفکنـد.
طبعـا همـه ابهامـات و تردیدهـای جهـان امـروز ایرانی میتواند در سـینمای فلسـفی
ایرانـی هـم باشـد .امـا ایـن تردیدهـا بایـد بتوانند قوامبخش نـوع تفکر بسـطیافته در

یـک اثـر سـینمایی باشـند و نـه بهانهای بـرای بیفکری و بیصورتی سـینما.

