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ً به اين مهم اگر “هنر” مهمترين راه انديشه ورزی در دنيای مدرن نباشد، بی شک يکی از بهترين و محبوبترين راههاست. روشنفکران ايرانی، بعضا
بیمهری کردهاند و آنرا کمتر در نظر آوردهاند. فيلم “نوبت عاشقی” از معدود فيلمهايی بود که عبدالکريم سروش آنرا پسنديده بود و در عرصهی عمومی

هم بدان اذعان میکرد. نسل جديد متفکران ايرانی اما از اين مهم غافل نبودهاند و بر “هنر” به ديدهی عنايت نگريستهاند. سروش دباغ از جمله انديشه
ورزانی است که بر اين نکته التفات دارد و گاه به گاه از تأمالت خود در خصوص هنر پرده بر میدارد. وی بر اين باور است که “هنرمندان، خالف آمد

عادت را بر انسان میآموزند و بر بد و نيک جهان شاعرانه و هنرمندانه میخندند. و امان از روزگاری که ذوق هنرمند کور گردد و توان و رغبت تسخير
زدن بر جهان از وجودش رخت بر بندد و ماللت و ماندگی را تجربه کند”. دباغ با اين نگاه نسبت به هنر است که افزون بر موسيقی، بر رمان و سينما دل

بسته است و آن را مورد مداقههای خود قرار میدهد. او از زمان نوجوانی دلبستهی فيلم بود. هنگامی که دانش آموزی دبيرستانی بود، با ديدن فيلم “خانه
دوست کجاست؟”؛عباس کيارستمی را شناخته بود. در همان زمانها، فيلم “هامون” ساختهی داريوش مهرجويی او را به وجد آورده و با نامهايی چون

داريوش شايگان و سورن کی يرکگور آشنا شده بود.
وی دغدغههای فلسفی خود را در داستانهای فيلم جستجو میکند. رويکردهای اخالقی، انگارههای اگزيستانس، نگاه انسان شناسانه، ريشه يابی آراء سهراب

سپهری، همگی از جمله مواردی است که دباغ هر کجا در سينما ردپايی از آن میبيند بر آن توقف کرده و تأمل میکند و به تحليل میپردازد. دباغ که
دلبستهی سهراب سپهری است، رگههايی از انديشهی او را در ساختههای کيارستمی يافته است و بدان دل داده است. با رضا ميرکريمی به تفصيل سخن
گفته و از سويههای موازی انديشه وی و سهراب خرسند گرديده است. مشاورههای مکرر به اصغر فرهادی داده و آراء مختلف فيلسوفان اخالق را به او

يادآور شده است. رويکرد دباغ اما بر سينما و رمان، برآمده از دو دغدغهی اصلی اوست. يکی درگيريهای وجودی – اگزيستانس و ديگری نگرش اخالقی.

رويکرد وجودی-اگزيستانس

سروش دباغ، هر گاه که رمانی بر دست میگيرد و يا پای مشاهدهی فيلمی مینشيند، با عينکی اگزيستانس نهاده بر چشم، خطوط يا تصاوير را مینگرد.
ه مینهد. او وقتی رمان “عقايد يک دلقک” نوشتهی هاينريش بل را هر کجا که دغدغهی انسان امروزين به تصوير کشيده میشود، دباغ نيز بر آن مُهر صحّ

میخواند، به ياد مقوله “تجربه مالل” میافتد و روايت شوپنهاور را در اين خصوص تداعی میکند. وی اين رمان را جرقهای میداند در راه زدودن
تجربهی مالل و چشيدن شکوفايی و رضايت باطن. رنج انسان اينجايی و اکنونی، در نظر دباغ چنان امر مهمی میآيد که اگر رمانی برآن تأکيد کند و يا

سکانسی بر آن التفات ورزد، شايستهی تقدير است.
ديدن عکسهايی از درهای چوبی اثر مرحوم کيارستمی کافی است تا ذهن دباغ را با سنتی گره زند که در آن باليده است. سنتی که به تعبير او، فرسنگها با

زندگی شهری و صنعتی امروزين فاصله دارد. دباغ از تصوير درها، حتی گذر عمر و فرسايش و فنا و زوال و ناپايداری جهان را تداعی میکند. وی
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چنان بر هنر، با رويکردی وجودی مینگرد که تصوير درهايی پوسيده، او را تا بدينجا میکشد که “اين تصاوير يادآور اين مهم است که برخی از درها
ی ندارد و محکوم به نشستن و ماندن است، اما برخی ديگر از درها را میتوان برای هميشه زنجير شده و بستهاند و کسی که پشت آنها گرفتار آمده، مفرّ

گشود و سبکبالی و رهايی را چشيد و زمزمه کرد”.
مرگ آگاهی يکی ديگر از دغدغههای دباغ در مواجهه با هنر است. وی به واسطهی دو فيلم “زندگی و ديگر هيچ” و “طعم گيالس”، دو اثر ارزندهی عباس

کيارستمی، وی را فردی “مرگ آگاه” لقب میدهد و او را میستايد. مقولهی مرگ نکتهای است که دباغ، بارها و بارها در آثار سينمايی دنبال و آنرا
برجسته کرده است. او در فيلم “تايتانيک” نيز لحظهای را میپسندد که مرگ آگاهی انسانها به تصوير کشيده میشود. “سکانسی که کشتی در حال غرق

شدن است اما در اين دقايق آشوبناک و پر تالطم، موزيسينها بدون عنايت به آنچه پيرامونشان میگذرد، به آرامی مشغول نواختن موسيقی هستند. تو گويی
نواختن موسيقی را وظيفهی تخطی ناپذير خويش در آن اوقات انگاشته، تسليم مرگی شدهاند که ساعاتی ديگر در انتظارشان است و فرا میرسد”. دباغ اين
ً نشان دهنده حس تسليم شدن در برابر سرنوشت میبيند و بر احوال موزيسينهای اين فيلم غبطه میخورد که: “اشتغال داشتن به کاری که سکانس را عميقا
در آن مهارتی داری و آنرا بلدی، در لحظاتی که کسی تو را نمیبيند و تشويق و تمجيد آيندهای از پس آن متصور نيست و میدانی تا دقايق و ساعاتی ديگر

از اين دنيا رخت بر خواهی بست، سخت و در عين حال رشک برانگيز است”.
 از ديگر فيلمهای اثر گذار بر اين متفکر ايرانی است. اين فيلم روايتگر افسری نازی است که به کشتارthe boy in the stripped pigamasفيلم 

يهوديان در ماجرای هلوکاست میپردازد. فرزند وی ناخواسته در اردوگاه، به کورهی آدم سوزی رفته و کشته میشود. دباغ که دغدغهها و درگيريهای
 ساله است را از تصاوير تاثير گذار سينمايی میداند.٨وجودی را در سينما میپسندد، سکانسهايی از اين فيلم که نشان دهندهی سوز پدر و مادر اين کودک 

فيلم “دور افتاده” به کارگردانی رابرت زيمکس نيز از ديگر آثار سينمايی است که دباغ آنرا مورد تمجيد قرار میدهد. وی در تحليل اين فيلم، بر اين نکته
التفات میدهد که “دل کندن از شاهدهای عهد شباب فکری و عادات مألوف ذهنی و پوست انداختن و نو شدن و رهايی را تجربه کردن، کاری است به
يت و صداقت و شجاعت زيادی میطلبد. از اين رو کثيری از آدميان ترجيح میدهند جريده روند و با عادات مألوف سر کنند و به ّ غايت سخت که حر

ارزيابی و وارسی باورهای خويش همّت نگمارند و نپردازند”.
دباغ که بر دغدغههای انسان اينجايی و اکنونی تأکيد دارد، کاراکترهای خاکستری در سينما را میپسندد، نه سياه و سفيد را. انسانهايی که متوسط الحالند و
نه قديس و نه شرور و نه جانی بالفطره. خاليقی که به تعبير حافظ، خرقه تر دامنی دارند و سجادهای شراب آلوده. آدميانی که به اقتضای مقام و سياقی که

ً به نحو کليشهای و متعارف از آنها انتظار میرود. وی سينمای رضا ميرکريمی و اصغر فرهادی را در آن قرار گرفتهاند، رفتار میکنند. نه آنچه لزوما
واجد اين خصائص میداند. دباغ اين رويکردها را در سينمای فرهادی برجستهتر میبيند و بر آن مهر تأييد مینهد چرا که: “دغدغههای اگزيستانسيل

ِ اصيل فيلمساز پرده بر میگيرد”. قویای در آثار فرهادی موج میزند، دغدغههايی که از ژرف انديشی و تالطمهای وجودی
سروش دباغ بارها در خصوص فيلمهای فرهادی ابراز نظر کرده است. دلمشغول انسان اينجا و اکنون بودن در آثار فرهادی، مورد توجه وی قرار گرفته
است. به تعبير او “اگر مقوالتی چون “خودکشی” و “رهايی” گريبان فرهادی را در “درباره الی” رها نمیکند، زوال انسانها بر روی اين کره خاکی، توبر

تويی و دشواری قضاوتهای اخالقی انسانها در سياقهای گوناگون و ربط و نسبت ميان اخالق و حقوق دلمشغولی اصلی در “جدايی نادر از سيمين” است”.
ً سويههای اگزيستانس دارند. به عنوان نمونه، “پدر نادر”، دباغ از فيلم “جدايی نادر از سيمين” رمز گشايی میکند. نمادهايی که او در اين فيلم میيابد، غالبا
به تعبير دباغ، نمادی از سرنوشت تراژيک انسانهايی است که چند صباحی روی اين کره خاکی میزيند و آخر االمر همه کاميابیها و ناکامیها و شاديها و
غمها را پشت سر میگذارند و با تنی رنجور و دلی پر از حسرتها و تمناهای ابدی و فرو خرده، روی در نقاب خاک میکشند و ظلمتکده طبيعت را ترک
میکنند. وی در فيلم “درباره الی” نيز شخصيت الی را نمادی از انسان تنهايی میداند که دلمشغول وارهيدن از رنج هستی است. فيلمهای “هامون” و “پری”

از آثار داريوش مهرجويی نيز از جمله فيلمهايی است که دباغ آنرا در راستای دغدغههای وجودی اصيل انسان میداند.
وی در تحليلی بر فيلم “هامون” آنرا از جنس ايمان شورمندانهای میداند که کی ير کگور مروج آن بود، “حميد هامون که حيران است و مستأصل و انبوهی

از پرسشهای عافيت سوز درباره سرنوشت سوگناک هستی او را احاطه کرده و در عين حال زندگی خانوادگی پر تنش و زيستن در فضای تکنولوژيک
ی، خطر میکند و مختارانه دل به دريا میزند مگر رهايی يابد و احوال ّ شهری نيز چنگی به دل او نمیزند و او را آزموده و ملول کرده، برای يافتن مفر

خوشی را نصيب برد. دويدن حميد هامون به سمت دريا و خود را به امواج سهمگين دريا سپردن در صحنههای پايانی فيلم، نمادی است از خطر کردن
مختارانه و شورمندانه و جهش ايمانی را از سر گذراندن و به استقبال آينده نا روشن و نامعلوم رفتن”.همين گونه تصاوير کافی است که دباغ بدان التفات تام

ورزد و آن را در راستای يک درد وجودی قلمداد کند و بر آن انگشت تأکيد گذارد. فيلم “طال و مس” هم از همين جانب است که مورد توجه دباغ قرار
ميگيرد. چرا که در اين فيلم، “احوال” را به جای “اقوال” مورد توجه قرار داده است.

رمان “گرگ و بيابان” نوشتهی هرمان هسه، از آن رو بر دل دباغ مینشيند که تداعی کنندهی احوال و حس غريب انسان امروزی است. احوالی که يک
مرغ مهاجر در زندگی اين جهانی تجربه میکند. آثار اروين يالوم که بازتاب دهندهی دغدغههای وجودی و اگزيستانس است نيز از چشم دباغ مغفول

ه مینهد و بارها در خصوص آن به بحث میپردازد. رمان “جزيرهی سرگردانی” نوشتهی سيمين دانشور نيز مورد توجه اوست ّ نمیماند و بر آن مُهر صح
از آن جهت که: “پيچيدگی انسانها و تالطمها و آرمانها و حيرانیها و نگرانیها و دغدغههای وجودی آنها را با ظرافت و دقت به تصوير کشيده است”.

سروش دباغ اما در آثار سينمايی و رمان، در جستجوی گوهر ديگری نيز میگردد. گوهری که آن را در آراء فلسفی خود نيز مورد توجه قرار داده است؛
اخالق.

انگارههای اخالقی

ترسيم فلسفههای مختلف اخالق، يکی ديگر از دغدغههای دباغ در هنگامهی تحليل فيلم و رمان است. ديويد راس بر اين باور بود که “تعارضات اخالقی
مهمترين پديدهای است که در وادی اخالق رخ میدهد”. دباغ اين رأی راس را میپسندد و به تصوير کشيدن اين تعارضات اخالقی در سينما را مورد توجه

قرار میدهد. وی در فيلمهای اصغر فرهادی، اينگونه تعارضات اخالقی را يافته است. تقابل ميان اخالق و دين، يکی از سويههای تعارضهای رفتاری
انسانهاست. دباغ اين رودر رويی را در فيلم “جدايی نادر از سيمين” نيز میبيند و آنرا برجسته میکند. برخی از فيلسوفان اخالق بر اين باورند که حتی اگر
ً دفاع کرد، اما نمیتوان رابطه روان شناختی ميان اخالق به لحاظ وجود شناختی و معرفت شناختی به دين تکيه نزده باشد و بتوان از اخالق سکوالر، عقال

اخالق و دين را ناديده گرفت. در فيلم جدايی نادر از سيمين، “راضيه ” نمادی از اين گونه اخالق است.
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وی در تحليل نقش “نادر” در همين فيلم نيز، رابطهی ميان “اخالق” و “قانون” را مورد توجه قرار میدهد. دباغ با تحليل اين شخصيت داستانی، بر اين
باور است که نه قانون جای اخالق را پر میکند و نه اخالق جای قانون را. گريز و گزيری از قانون گذاری و زيستن اخالقی نيست. در عين حال تأمل در

اين دو مقوله، عبرت آموز است و مقتضيات و پيچيدگيهای ابدی و محو نشدنی جوامع انسانی را بيشتر بر آفتاب میافکند.
سروش دباغ در فيلم “درباه الی” بحث “اخالق عدالت محور” و “اخالق مراقبت محور” را مورد توجه قرار میدهد. مراد از اخالق عدالت محور اين است

که در اين رويکرد مفهوم عدالت محوريت دارد و ساير ارزشها و آموزههای اخالقی تحت الشعاع عدالت ورزی قرار میگيرند. از سوی ديگر اخالق
مراقبت محور، متضمن اين معناست که فاعل اخالقی، پيش از آنکه در تنظيم مناسبات و روابط اخالقی دل مشغول اموری مانند عدالت و آزادی باشد، در
پی حفظ و نگهداری ارتباط شخصی خويش با ديگران و مراقبت از آنهاست. مردها به اخالق عدالت محور گرايش دارند و زنان از اخالق مراقبت محور
بهره میبرند. دباغ وقتی که میخواهد شخصيت پردازی در فيلم “درباره الی” را واکاوی کند، از اين تفکيک در وادی اخالق مدد میگيرد و سکانسهای

مختلف فيلم را بر اين اساس تحليل میکند.
وی در تحليل فيلم “هيچ” ساختهی عبدالرضا کاهانی نيز، سويهای ديگر از مباحث اخالقی را برجسته میبيند و نسبت ميان اخالق و معيشت را مورد توجه

قرار میدهد. به باور او نحوهی زيست اخالقی انسانهای اين جهانی تناسب زيادی با نحوهی معيشت ايشان دارد. جامعه را انسانهايی پر کردهاند که نه خيلی
فضيلت مندند و مقدس مآب و نه عاری از دغدغههای اخالقی و انسانی. دباغ با پيش کشيدن مباحث اخالقی در اين فيلم، عنوان میکند که تربيت اخالقی در
خالء محقق نمیشود و ارتباط وثيقی با نحوهی زيست انسانهای اينجايی و اکنونی دارد. نهادينه شدن ساز و کار اخالقی در ميان انسانهای متوسط الحالی که

ر نمیشود مگر اينکه آنها از نحوهی معيشت حداقلی قابل قبولی برخوردار باشند. ً افراد جامعه را تشکل میدهند ميسّ اکثرا
سروش دباغ وقتی که رمان “عقايد يک دلقک” را در مطالعه میگيرد نيز، تعارضات اخالق انسانی در ذهنش جرقه میزند. وی نکتهی اخالقی حائز اهميت

در اين رمان را اينگونه بازگو میکند: قياس کردن خود با موفقيت و وضعيت فالنی و بهمانی، خيلی از اوقات رهزن و گمراه کننده است، چرا که مقايسه
درون خود با بيرون ديگری راهی به جايی نمیبرد. چه بسا که جماعتی حسرت موقعيت و ثروت و شهرت و قدرتش را میخورند، چرا که راهی به درون
ً ناشاد و سرخورده باشد و ً بر اساس ظواهر و برون و قال او قضاوت میکنند و دسترسی به حال و درون او ندارند. اما او از درون عميقا او ندارند و صرفا

ايام را به تلخی سپری کند. دباغ اما راه چاره را با الهامی که از اين رمان گرفته است، اينگونه بيان میکند که: “راه نجات از مالل در عصر حاضر را
تنها در رصد کردن روزهای آفتابی و بارانی سرزمين وجود خويش و قياس ما فی الضمير خود با خود (نه با ديگری) و “زندگی درونی” پيشه کردن و

سير انفس کردن و طمأنينه و شادی را در ضمير خويش سراغ گرفتن در اين ميان رهگشاست و ال غير”.
سروش دباغ با اين رويکردهای وجود شناسانه و اخالقی بر فيلم و رمان، نه تنها “زندگی درونی” خود را پيشه کرده است و از آن التذاذ میبرد، بلکه با در
ميان نهادن آن با ديگران، سنگی بر بنای انديشه ورزی مینهد و التفات بر “هنر” را که مغفول روشنفکران افتاده بود، مورد توجه قرار میدهد. او اگر چه
هشدار داده بود که: “امان از روزی که ذوق هنرمند کور گردد…” اما با تأمالت خود در خصوص هنر، هشداری ديگر را نيز ياد آور شده است. هشداری

به هم صنفان خود. امان از روزی که هنر مغفول روشنفکران گردد…

.

.

پی نوشتها

١٧/۶/٩۵] تجربه مالل و شکفتگی از درون، سايت زيتون، ١[

٩۵، ويژه نامه نوروز ٣٣] سايه نارونی تا ابديت جاری است، انديشه پويا، سال چهارم، ش١[

١۵/۴/٩۵] از چه دلتنگ شدی، سايت زيتون، ١[

٢٠/۶/٩١] در جستجوی اصل خويش، روزنامه شرق، ١[

] سينمای رضا ميرکريمی، نقل از وبسايت سروش دباغ١[

١٧/۶/٩۵] رک: تجربه مالل و شکفتگی از درون، سايت زيتون، ١[

١٧/۵/٩۵] کاشف معدن صبح، سايت زيتون، ١[

١۵/۴/٩۵] از چه دلتنگ شدی؟، سايت زيتون، ١[

٣٣ همچنين نک: سايه نارونی تا ابديت جاری است، انديشه پويا، ش ١۵/١١/٩٣]؛ مرگ هر کس ای پسر همرنگ توست، روزنامه شرق، ١[

٣٣] سايه نارونی تا ابديت جاری است، انديشه پويا، ش١[

] همانجا١[

] سينمای رضا ميرکريمی، وبسايت سروش دباغ١[
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٧/٣/٩۵] آدمهای خاکستری سينمای فرهادی، سايت زيتون، ١[

١٣٩٠ مرداد ١۵، شنبه ۶، دوره جديد، ش ٨٣] تنگنای عدالت و فراخنای اخالق، شهروند امروز، سال چهارم، ش١[

] همانجا١[

١٣٨٨] نگاهی اخالقی به درباره الی، روزنامه اعتماد، شهريور ١[

٢٠/۶/٩١] در جستجوی اصل خويش، روزنامه شرق، ١[

] همانجا١[

١٣/٣/٨٩] خوشبختی يعنی ديدن چيزهای کوچک، روزنامه شرق، ١[

] هرمان هسه، اروين يالوم، شارل بودلر؛ وبسايت سروش دباغ١[

] نک سخنرانی سروش دباغ در خصوص وقتی نيچه گريست، وبسايت سروش دباغ١[

] آرنت، فروغ و سيمين دانشور؛ وبسايت سروش دباغ١[

١٣٩٠ مرداد ١۵، ٨٣] تنگنای عدالت و فراخنای اخالق، شهروند، سال چهارم ، ش ١[

] تنگنای عدالت و فراخنای اخالق، همانجا١[

١٣٨٨] نگاهی اخالقی به درباره الی، روزنامه اعتماد، شهريور ١[

٣٠/٢/٨٩] نسبت ميان اخالق و معيشت، روزنامه شرق، ١[

٩۵ شهريور ١٧] تجربهی مالل و شکفتگی از درون، سايت زيتون، ١[

.

.

فيلم ديدن با سروش دباغ

نويسنده: سيد هادی طباطبايی

.
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