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  درباره نسبت فلسفه و هنروگو گفت
 اندیشمندان ایرانی به سینما عالقه ندارند

  
  6/10/96روز چهارشنبه، مورخ:  التفاقیه،روزنامه وقایع :منبع

  
 سید حسین رسولی از: گفتگو 

 
 

ر تئوري متفکران اگزیستانسیال چه د همه» انسانی نهفته است.در دل هر زیبایی چیزي غیر«گویـــد: کامــــو می آلبـــر 
ارند. د اش این است که آنها درگیري ذاتی با نوشتنشناسی دارند. دلیل اصلیزیبایی اي بهو چه در عمل توجه ویژه

تواند به آورد که فلسفه بنیز بستري را فراهم می تواند لحظات نابی را در هنر بیافریند، هنرگونه که فلسفه میهمان
زندگی در  ،جا زندگی استزندگی همه«اي به برادرش نوشته است: داستایفسکی، در نامه بیندیشد. فیودور هایشپرسش

کرد. برخالف این وجو میهایش جستشخصیت را درون» معناي زندگی«خاطر او همینبه» درون ماست؛ نه در بیرون.
 .کردمی ا متاثر از تغییر و تحوالت محیطش تلقیاجتماعی نیکالي گوگول انسان ر رویه، ویساریون بلینسکی، به شیوه

طور ا بهاگزیستانسیالیستی وارد تحلیل و بررسی هنره و پژوهشگرفلسفه نیز از منظر سروش دباغ، از متفکــــران ایرانی
ایی هوقت؛ جستار ورق روشن« شود. او این روزها مشغول تهیه و چاپ دو کتاب جدید به ناممی خاصه شعر، رمان و سینما

رباره نسبت شوند. با سروش دباغ دزودي چاپ میاست که به »و غربت و غرابت اسپینوزا در نواندیشی دینی، فلسفه و فیلم
  .ایمکرده وگوفلسفه و هنر گفت

  
باد ما را خواهد «نوان ع مندید. مثال در سخنرانی تحتشما از جمله متفکرانی هستید که به سینما عالقه

با شعرهاي فروغ فرخزاد و سهراب سپهري  یاد عباس کیارستمی و رابطه آنزندهبه سینماي » برد
جه متفکران ایرانی کمرنگ است. چطور شد که سینما تو هایی بینپرداختید. جاي خالی چنین بحث

  شما را جلب کرد؟
دانم. احتماال ر را نمیاندیشه ایران معاص در حقیقت، باید بگویم دلیل اصلی کمرنگ شدن توجه به سینما در میان اهل

رباره د بابک احمدي و برخی دیگر از اهالی فکر از جمله افرادي هستند که آثاري چند در زمره عالیق آنها نیست. البته
خیلی  اند. به شخصه این ژانر رااین مقوله پرداخته اند. با این وجود، درست است اهل اندیشه کمتر بهسینما منتشر کرده
حساب  معنا که اي اوقات که مشغول تماشاي فیلمی بودم از خود بیخود شدم. به اینبگویم، پاره قانهدوست دارم. صاد

ن گونه نشده است. برخی اوقات از دیدام؛ البته همیشه اینداشته زمان و مکان از دستم در رفته است. بارها این تجربه را
ام هفرم و محتواي فیلمی شد ام. زمانی که مفتون و والهدهام. مدام ساعتم را نگاه کرمتوسط ملول شده فیلمی ضعیف و

خوانم. در میان ژانرهاي هنري به سینما، رمان و شعري زیبا را می حقیقتا احوالم خوش شده است. مانند زمانی است که
برخورد  نريتفننی با آثار ه موسیقی عالقه بسیار دارم. روزگاري که دانشجوي داروسازي بودم با نگاهی رمان، شعر و
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سال است که جدي شده است. به تعبیر دیگر،  15یا  10با هنر برایم  کردم. تجربه برخوردکردم البته استفاده هم میمی
ی از شوم. گویا بخشملول می که با دیدن فیلم، خواندن شعر و رمان دارم، در جاي دیگر ندارم. اگر نباشند هاییتجربه

  .سپهري و فروغ فرخزاد هم بر همین اساس است یارستمی، سهرابشود. قصه عباس کوجودم کنده می

رفان درباره شعر و ع» هاي غربتعلف حریم«و » فلسفه الجوردي سپهري«، »در سپهر سپهري«تاکنون سه کتاب به نام 
فروغ فرخزاد ساله درازآهنگم، با این نقاش و شاعر کاشانی است. با  26، 25 ام. این آثار محصول انسسپهري منتشر کرده

اتوانی ن«مقاله از جمله اثري با عنوان  برگزار کردم. چندین» تورنتو«انس دارم. کارگاهی درباره شعر او در دانشگاه  هم
انواع » هابپاکی آواز آ«به مواجهه فروغ با مرگ بود. در نوشتاري دیگر با عنوان  منتشر کردم که ناظر» هاي سیمانیدست
آید. سپهري و فرخزاد در کنار علی شریعتی می د را تقریر کردم که عنوانش از شعر فروغورزي به روایت خوایمان

  .ایرانی هستند متفکران اگزیستانسیالیستی معاصر
  

د متفکري نویس بود و اکنون بدون تردیرمان اند. فیودور داستایفسکی همدو شاعر ایرانی از طریق هنر به اندیشه پرداخته
 »تصویري«دریافتم عباس کیارستمی، جهان و اندیشه سپهري و فرخزاد را  .شوداگزیستانسیالیست نامیده می

(visualize) مضامینی که در نقد تکنولوژي در  ) بگیرید تا1365» (خانه دوست کجاست« فیلم کرده است. از عنوان
 جهان کیارستمی و) همچنین است. قرابت مضمونی در زیست1378» (خواهد برد باد ما را«شود. فیلم مطرح می این فیلم

  .جهان سپهري دیدمزیست
یاد اشاره کردید پس از وفات زنده افزون بر اینکه سینماي کیارستمی را عموما دوست دارم. عالوه بر سخنرانی که 

م که نامش برگرفته شده از اشعار سهراب سپهري (حج» شف معدن صبحکا« کیارستمی دو جستار درباره او نوشتم. یکی
که » ن وقتورق روش«مقاالتم تحت عنوان  اهللاشاءبود. ان» درها و یادها«دیگري نوشتاري به مناسبت انتشار کتاب  سبز) و

   .منتشر خواهد شد زوديدرباره سینما و رمان است به
  

سپهري هم  که از نمادهاي مهم اشعار سهراب» رختد«و » باد«در سینماي کیارستمی نمادهاي 
یرهایی بین اید. چنین تفسکرده هاي آنها را تحلیلهستند مورد بررسی شما قرار گرفته است و داللت
شود. بیشتر به مباحث تکنیکی و فرم پرداخته می منتقدان سینمایی هم بسیار کمرنگ شده است و

   نظرتان چیست؟
و محتوایی  خوب است که از لحاظ مضمونی براین چندان توجهی به فرم و تکنیک ندارم. به نظرممنتقد سینما نیستم. بنا

اریوش د پردازم که به سینماي اصغر فرهادي ومنظري به سینماي عباس کیارستمی می نیز به سینما پرداخته شود. از همان
» باد«است. تفسیر و تحلیل نمادهاست. نماد  (thematic) «مضمونی«مهرجویی توجه دارم. این نظرگاه به نوعی مواجهه 

وان عن اي تحتوجود دارد. مقاله» باران«که نماد بینم. همچنانرنگ میسپهري پر سهراب» هشت کتاب«را در » درخت«و 
خود  هاي باد و باران از منظرتحلیل مولفه منتشر کردم که به» در سپهر سپهري«در کتاب » مخاطب تنهاي بادهاي جهان«
ام. رداختهپ تورنتو» سهروردي«در کتاب مذکور و جلسات دیگر هم خاصه در بنیاد » درخت« ام. همچنین، به قصهرداختهپ

تصویرسازي این امر را در سینماي عباس کیارستمی به  .امجهان سپهري نگاه کردهحال، از این نظرگاه به زیستايعلی
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 عنوان کسی که از منظردهند. بهرا مطمح نظر قرار می مباحث تکنیکی و فرمی ام. دیگران همعیان دیده
هاي کیارستمی را هم با این فیلم کنم؛و فلسفی به ژانرهاي گوناگون هنري نگاه می  (existential)»وجودگرایانه«

در » زيدر فل«و » در چوبی«هم خیلی مهم است. قصه تقابل میان » در«پدیده  «درخت«و » باد«بینم. عالوه بر دیدگاه می
نیز » درها و یادها«است. در کتاب  چنانکه در سخنرانی خود به آن اشاره کردم، جالب توجه» خانه دوست کجاست« فیلم

ند کردم چنگاه می» درها و یادها«عطف نظر کرده است. وقتی به کتاب  این امر وجود دارد. کیارستمی به این پدیده
را بیشتر فهمیدم. » آلودي جهانوهم» و» مایا«جهان پیرامون نظر کردم. مفهوم  رفتم. از منظر در به» در«پوستین  صباحی در

 چربد. ما جهان را خیلینما بودنش میمایا است. وجهه خیالینش بر وجهه واقع جهان پیش رو از منظر آیین هندو عالم
رود. شود و به هوا مین هم دود میبندیم آمی بینیم وهم، خیال و تصور ماست. وقتی ما رخت برایم. آنچه میجدي گرفته

ها، حدیث ها،ساله حرف 30، 20ها نگاه کنید. در این درازناي فرسوده نیز به اتفاق توانید از منظر درهاي چوبی ومی
کنید، چنین است. کسانی که مشتغل به این امور  اي رخ داده است. از منظر درخت هم نگاهدعواها و نجواهاي عاشقانه

کتا شد/ ی یک قطره آب بود با دریا شد/ یک ذره خاك با زمین«اند. به قول خیام: بسته ر از این جهان رخت بربودند دیگ
اند یا زیر سایه افرادي که در آستانه در قرار گرفته دنیاي» آمد شدن تو اندرین عالم چیست/ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد.

ز یا در گویی همه چی کردند محوریت دارند. اما از منظر درختفکر میتالطم و پررنگ بوده است. پر اند،درخت آسوده
  .کرده است ها نگاهخیالی است. آمدند و رفتند. درخت مانده و سال

  
   طور خالصه و کلی شیوه تحلیل و بررسی خودتان در زمینه سینما را تشریح کنید؟امکان دارد به

 کنم که هم با هنر خالق انسانی عجین است و هم سبقهنگاه می  (context) اي»متن و زمینه«عنوان به مدیوم سینما، به
برادران «اي درباره رمان است. جلسه پردازند، چنینمی» معناي زندگی«خودشناسی دارد. رمان هم خاصه آثاري که به 

ل و احوال تحوتورنتو داشتیم. وقتی » سهروردي«داستایفسکی در بنیاد  ) به نویسندگی فیودور1880» (کارامازوف
گاهی  و حتی» دیمیتري«با  ، در جاي دیگر»آلیوشا«کنم در جایی با را رصد می» برادران کارامازوف«رمان  هايشخصیت

بینم. مانند همین قصه را درزمینه سینما خود را در همه کاراکترها می کنم و احوال رنگارنگپنداري میهمذات» ایوان«با 
همین منظر  روم ازرمان، سینما و... می شغولی او فلسفه و الهیات است، وقتی به سر وقت شعر،عنوان کسی که دلمبه .دارم

که مرز میان فلسفه و روانکاوي » اروین د. یالوم« عنوان مثال، آثارکنم. بهخوانش می ها نگاه کرده و خودم رابه پدیده
تر طور دقیقیا به )1984( »بار هستی«) و 1990» (جاودانگی«از قبیل » میالن کوندرا«اگزیستانسیالیستی  است یا آثار

 و هزارانزین د«گفت: بینم. مولوي میژانرهایی هستند که خود را در آنها می عنوان، به»ناپذیر هستیسبکـــــی تحمل«
تواند در اي است. انسان میحکیمانه واقعا سخن» منه بر دهنم.اي عجبا من چه منم/ گوش بنه عربده را دست من و ما 

 »جدایی نادر از سیمین«اش ببیند. اگر فیلم در احواالت مختلف زندگی هاي مختلف خود راژانرهاي هنري ناب، من
اق، مین سیجاي تعجب دارد. بر ه ) رابرت زمکیس را ببینید و درگیر نشوید،2000» (دورافتاده«اصغر فرهادي و  (1389(

 » (Ethical dilemma) بغرنج اخالقی دوراهی«دارد و »  (existential)وجودگرایانه« دلبسته سینماي ایتالیا هستم که سبقه
   .کند. با سینماي فرهادي و کیارستمی هم بر سر مهر هستمرا طرح می
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پدیده  و» يوجود هايرنج«مند به بررسی مفاهیمی همچون هاي سینمایی عالقهدر تحلیل فیلم
  هستید. آیا اندیشه اگزیستانسیالیستی مورد توجه شماست؟» مرگ«

هم » برادران کارامازوف» هاي مهم رماناز بحث» هاي وجوديدرد و رنج«کامال درست است. مضامینی همچون 
 اند،آورده به او پناه به کسانی را که» پدر زوسیما«هاي رستوران یا توصیه در» آلیوشا«و » ایوان«هاي هست. وقتی دیالوگ

وندرا میالن ک» جاودانگی«بینید. در رمان می را در هستی» شر«کنید. را درك می» رنج وجودي«خوبی قصه خوانید بهمی
اشد. در ب ترین مسئله بشر در کره خاکی، مهم»جاودانگی«بینید. شاید برانگیزي میچالش هم قصه جاودانگی را به نحو

را در این » مرگ«جالب توجه است؛ نحوه مواجهه با  ) به کارگردانی جیمز کامرون1997» (تایتانیک«م ژانر سینما نیز فیل
نواختن ادامه  هشدن است ولی نوازندگان بهست که کشتی در حال غرق» تایتانیک«در فیلم  فیلم خیلی پسندیدم. سکانسی

ما دیگر نیازي ندارید که دیده بشوید. کشتی هم در ش .برانگیز هم هستشدت تاملکشند. بهدهند. دست از کار نمیمی
دقیقه بیشتر  10اینکه  دهند ولونوازند. کاري را که دوست دارند انجام مینوازندگان باز هم می شدن است ولیحال غرق

»  (existential) وجودگرایانه«هاي با این تفاسیر، دغدغه .دهنده استباشد. این مواجهه با مرگ خیلی عمیق و تکان
   .است گریبانم را گرفته

  
عرهاي سهراب دلبسته ش شدت به سهراب سپهري عالقه دارید. چه اتفاقی افتاد کهدرزمینه شعر هم به

   سپهري شدید و دست به تحلیل و بررسی آنها زدید؟
و ذکرش  امدرباره سپهري منتشر کرده بر سه کتابی که مشخصابه شعر و عرفان سهراب سپهري عالقه دارم و عالوه

گفتارهایم درباره شعر و عرفان شده درسهم که عبارت از نسخه ویرایش «نبض خیز صبح«رفت، کتاب دیگري با عنوان 
آلمان داشتم. بحث درباره کتاب  «توبینگن«وقت پیش سخنرانی در دانشگاه زودي منتشر خواهد شد. چنداست، به سپهري

دهنان بست خدا/ ما همه بنده و این قوم عهد ما با لب شیرین» یتبود. ابتداي عرایضم ب» هاي غربتحریم علف«
ظ، دهنانی همچون سپهري، حافشیرین هاي گذشته باهاي بزرگم بود که در دههحافظ را خواندم. از توفیق از» خداوندانند

 ام. ازهآورد» سپهريفلسفه الجوري «که در مقدمه کتاب ام؛ چنانمحشور بوده تازگی عطار مانوس وسعدي، مولوي و به
سپهري آشنا شدم. دانشجوي داروسازي  سال پیش در دریا غرق شد با سهراب 20طریق یکی از دوستان عزیزم که متاسفانه 

هاي بالینی من شد. وقتی دوباره به ایران بازگشتم سهراب یکی از کتاب «هشت کتاب«بودم. وقتی وارد انگلیس شدم 
» هريتطور امر متعالی در منظومه سپ«مقاله  ظاتم را که سبقه وجودگرایانه دارد، بنویسم. ازاي از مالحخوب است پاره دیدم

  .آغازیدم» تنهایی«و » امر متعالی«، »زن«، »عشق«، »مرگ«، »غم«، »باران» ،«باد«تا موضوعاتی از قبیل 
  

روزي بیشتر  چند .احمد بودهاي مورد توجهی که داشتید درباره جالل آلسخنرانییکی از سلسله
درباره او شاهد هستیم. جایگاه  گذرد. نقدهاي بسیار تندي رااحمد مینیست که از زادروز آل

   بینید؟چگونه می احمد درزمینه ادبیات و روشنفکري ایرانی راآل
ر کتوگویی نیز درباره دداشتم. گفت شناسیشناسی و آشورياحمدشناسی، شادمانهایی درباره آلسخنرانیسلسله

 مد رااحهاي تندوتیز درباره آلاحمد هم پرداختم. واکنشقرائت ایشان از آل سیدجواد طباطبایی داشتم. به روایت و
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هاي بخشی از تاریخ شده است. کتاب کنم کارهاي او خاصه در عرصه روشنفکري بدل بهتابم. هرچند، فکر میبرنمی
  ي»سهم«) فقط ارزش تاریخی دارند و آنچنان 1343( »روشنفکران در خدمت و خیانت«) و 1341» (زدگیغرب«

(contribution)  دکتر احمد فردید بود، اهالی مشروطه را  تاثیراحمد که تحتستیزانه آلدر امروز ندارند. نگاه غرب
ویس نکارهاي ادبی و نثر او مخصوص به خودش و ماندگار است. یک قصه پسندم اماتخفیف کرده است. اصال نمی

ام. درمجموع، نثرش را برده ام. از ایجاز و صالبت آن لذترا خوانده» پیرمرد چشم ما بود«بود. بارها قصه  ولدست ا
   .دوست دارم

متمرکـــز به داریوش آشوري هم پرداختید.  طوربه» نگاري اندیشـــهتاریخ«هــاي خودتان درزمینـــه در ادامه سخنرانی
هایی ترجمه د نیزاحمویلیام شکسپیر را ترجمه کرد. جالل آل» مکبث«تئاتر، نمایشنامه  همندان بداریوش آشوري براي عالقه

اتر توجه بینیم که به تئامروز روشنفکران بسیار کمی را می اوژن یونسکو و... را در کارنامه خود دارد اما» کرگدن«مانند 
 .است» دیالوگ«اساس روند که برنویسی میایرانی نیز کمتر به سراغ نمایشنامه کنند. نویسندگان

از روشنفکران ایرانی توان و ذوق نوشتن  ايخواهد. شاید پارهنویــــــسی، عالقه، توان و استعـــــداد مینمایشنامه
رساله «کتاب  عالقه است. خود نیز تاکنون، تنهااساس نیاز و هرچند، ترجمه نمایشنامه هم بر .بینندنمایشنامه را در خود نمی

 کنم اثري درزمینه فلسفهاگر مجالی پیش بیاید تالش می .ام) لودویگ ویتگنشتاین را ترجمه کرده1921» (فلسفی -منطقی
» دیالوگ« حال چون اشاره به قصهکند. درعینکنم؛ هر کس، عالیق شخصی خود را پیگیري می شناسی ترجمهیا اسالم

این سنت سقراطی دیالوگ که دو طرف نسبت به  .در بین ما بسیار مهم است» دیالوگ«دید، باید بگویم تاکید بر کر
وگو در جاي دیگري از ابتداي دیالوگ افراد در انتهاي مسیر گفت .وگو گشوده هستند، حیاتی استگفت

شده  ستادهبوده، براي ناشر فر ر هشت سال اخیروگوهایم دکه گفت» هاصداي سفر آینه«کتاب جدیدم با عنوان .ایستندمی
 »(intellectual journey) سفر معرفتی«نیز یک نوع سفر است. درواقع، دیالوگ،  ام. دیالوگاست. در آنجا بر سفر تاکید کرده

س سفر نف کنند.جاي دیگري هم ختم می کنند. درشوند. از جایی آغاز میاست. در این سفر، افراد با یکدیگر همراه می
ثر ا ام. دیالوگ واقعی روي انساندیالوگ شما را به جایی برسانم که من ایستاده و دیالوگ، مهم است. قرار نیست در

. سفرکردن یا شویمباشیم، وارد امر مبارکی می گذارد. اگر ما حس رقابت، سرکوب، نگاه حیثیتی به دیالوگ نداشتهمی
رت حض آموزاند. به قولآموزد و میشنود. میگوید و میکنیم. آدم میت میآن حرک گونه است. دراین» سفر آفاقی«

تر هپس از سفر معرفتی دیالوگ، فرهیخت انسان» نهایت حضرتست این بارگاه/ صدر را بگذار صدر تست راهبی«موالنا 
   .شودمی

  
   و حرف آخر؟

و بر آن تاکید وگدیالوگی که در این گفت همین کنم جامعه فکري و فرهنگی ما هر چه بیشتر ببالد. امیدوارمآرزو می
 .هاي اخیر داشتمشود. یادمان باشد انسان فقط یک ساحت ندارد. تامالتی در ماه تر در میان ما جاريرفت هر چه ژرف

آید. آذر داشتم که به کار االن ما هم می اتفاقا، سخنرانی در باب یکی از غزلیات حافظ به مناسبت در رسیدن روزهاي آخر
» شقع« و» عقل«در چند برهه حافظ به قصه » عشق داند که در این دایره سرگردانند عاقالن نقطه پرگار وجودند / ولی«

هستیم. در دوران روشنگري فیلسوفان   (full rationality) »تماما عقالیی«اشاره کرده است. نباید فکر کنیم موجوداتی 
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ا کنند. این ره» جهل مقدس« هاي مبارکی هم داشتند. در تالش بودند انسان را ازههایی داشتند. انگیزایده و متفکران چنین
 دستکار برد. توفیقاتی هم بهشد، بهوقتی که به آتش سپرده می 1548-1600) جردانو برونو«مفهوم، تعبیري است که 

   .آوردند. کلیسا را هم به عقب راندند
به  20و خاصه قرن  19هاي مهم قرن آموزه ورزي دست باال را دارد ازتداللاست و در اس» تماما عقالیی«اینکه انسان 

مدرن یا کسانی که در باب محدودیت عقل سخن گفتند، جاي اندیشه دارد. پست هاي مهم فیلسوفانسو است. ایدهاین
نتظار نداشته باشیم را ببینیم. ا بودن انسانمکان افراد را در نظر بیاوریم. تخت بند زمان و» پیشینه معرفتی و تربیتی« باید

 ـ کلش«اساس مفهوم بر را» عقل همیشه قاصر«عقل هم نیرویی در کنار نیروهاي دیگر است. مقاله  .دیگران مانند ما باشند
نظرم، عقالنیت که خیلی مهم و مبارك، تخت بند زمان و  ام. بهلودویگ ویتگنشتاین نوشته (Form-of-life) «زندگی

این امر به مفاهمه و  .شودعقالنی گرفتار میداریم. عقل در چنبره عناصر غیر» هاعقالنیت«نهایت  در مکان است. ما
» امانوئل کانت«مفتون عقل جهانشمول روشنگري  کند. روزگاري بسیارآمیز آدمیان کمک میهمزیستی مسالمت

ام. عقلی ردهک گرفتاري به محدودیت عقل پیدا حال،هم کار و بارم فلسفه است. درعین ) بودم؛ البته اکنون1724ـ1804(
هاست و مختصات و محدودیات خودش را دارد. انسان که در چنبره احساسات و عواطف است؛ گرفتار پیشینه معرفتی

شحون گشته م معرفتی و استداللی بیشتر بر ماهاي غیرروانکاوي سر برآورده است. المان دیگر قرون وسطی سپري شده و
 .شودمی آمیزترتر و مسالمتاالطرافتر، جامعانسانی ها توجه کنیم نگاه ما به زندگی و غرب،به این موضوع است. اگر

 


