




که در وضعیت سیاسی و  کنیمنگار به ه�ی اشاره میکنیم اوقتی ما در گفتار روزمره از ه� سیاسی صحبت می

ای فهم (سیستم ادراک) انسان است. این ه�ی است مداخله کند و خواهان تغییر ریشه توانداجت�عی می

عی و فرهنگی، مجامع عمومی کارگران و ها، مراکز اجت�ها، مدارس، خیابانیلیتانت و جمعی. این ه� در خانهم

آن را برای جامعه روشن های واهد کرد، تا تصور تغییر و امکانهای دوستانه و سیاسی نفوذ خدهقانان، میتینگ

تواند اثر ه�ی خلق کند، به رشطی کسی می همچنین نشان خواهد داد که هر. »رفنت در دل جامعه«اصل  :کند

سیاهی برای تحلیل تختهی را داشته باشد. ه�مند سیاسی، از اثر ه�ی به عنوان که آگاهی و امکانات حداقل

 توانندزمانی که مسائل موجود فقط به زبان ه� می؛ یخی روز خود استفاده خواهد کردوضعیت اجت�عی و تار

آید. مثال تئاتری اجرا گشاد میبه نظر مبهم و زیادی گله »سیاسی«یا  »رادیکال«مطرح شوند. اما استفاده از ترم 

گوییم چقدر سیاسی بود! یا فالن سازمان آنارشیست بانک کند و ما میمی شود که به مسائل کارگران اشارهمی

گوید در منت گویند چه حرکت رادیکالی! یا مثال کسی میای میزند و عدهزند و روی دیوار گرافیتی میآتش می

عروف بودند! اینجا الزم است ترم سیاسی و سیاست را در این عبارت مفالن رخداد تاریخی، مردم سیاسی شده 

شاید بهرت است  »سیاسی درباره سیاست است. یهدف ما فیلمسازی به شیوه«گروه ژیگاورتف زیر سوال برد: 

 سیاسی؟ یاز اول بپرسیم که کدام موضوع سیاست و کدام شیوه



در ح�یت از جنبش  اند و آثاریی طبقاتی بیرون آمدهامروز شاهد آن هستیم که ه�مندانی از دل مبارزه

ویان ه�ی که تا دیروز به کنند و در تالش هستند تا جهانی نو را تصویر کنند. بخشی از دانشجکارگری خلق می

ود را برای خ یهای بالقوه، امروز ظرفیتشدندخطاب می» روشنفکر فرهنگی«یا » های خستهیه� «عنوان 

ای که فقط در حال فیلم دیدن و های جداافتادهدهند. انگار نیرویی اضطراری، این بدنکنش جمعی بروز می

 کند.میدان عمل جامعه به هم سنجاق می کتاب خواندن بودند را در

 یفقط یک شعار است، اما این در درجه »!ستست، سیاسیه�مند، بخواهد، نخواهد، سیاسی«شاید فکر کنید 

موضوع «است که » ژانر«رتاتژی است. ه� سیاسی و ه� غیرسیاسی چیست؟ گویا ه� سیاسی یک اول یک اس

یکی از سیاستمداران یا وقایع یک جنگ فیلم سیاسی است، اما  یدرباره یسیاست است. مثال فیلم یدرباره »آن

 یکنند تا دربارهی موضوع صحبت میسی نیست! در این فضا همه بیشرت دربارهعشق، سیا یدرباره یمثال فیلم

استوار است.  مسئله برایشان این نیست که فرایند ساخت و توزیع اثر و مواضع آن بر چه اساسی .موضع

ه�مندی پیدا شود و بگوید: من  من کاری به کار سیاست ندارم. یا اید کسی بگوید:احت�ال زیاد شنیده

خواهم تخلیه خواهم ه�ی خلق کنم که از درون ناخودآگاهم خارج شود و درونیات شخصی خودم را مییم

و مبتنی بر هویت فردی خودشان  خواهم خودم باشم! این افراد معموال یک خلوت شخصیکنم. من می

ی جدا از اینکه در چه تواناست! ظاهرا در آنجا میسازند که گویا بهرتین جا برای فرار از سیاست و جامعه می

کنید، فردیت و احواالت شخصی خود را به ای زندگی میقرار دارید یا اینکه در چه جامعه ایرشایط تاریخی

زبان ه� در بیاورید. این توه�ت با این فرمول که احواالت شخصی ریشه در درونیات فرد دارد و هیچ ربطی 

 شود.یشرت تشدید میریخی حاکم ندارد، ببه مناسبات اجت�عی و تا

دیل شوند تا افتاده و فردگرا تبهایی تکل دارند تا افراد جامعه به انسانها بسیار متایباید توجه کرد که دولت

شود، دشمنی که در ذهن انسان ساخته می دهی جامعه را هرچه بیشرت از دست بدهند. باتوان اتحاد و سازمان

سیستم سلطه بازشناسی کرد.  را باید به مثابه نوعی »زداییسیاست«ی توان مبارزه کرد. ایدئولوژ تر میسخت

پردازی و ت دقیقا همین است که قابلیت معناسازی، ایدهحیوانا یترین ویژگی انسان نسبت به بقیهاساسی

کان تسخیر کند. این امها را خواهد این قابلیتسیستم سلطه مینقشه برای تغییر و ساخنت نو را دارد و  یتهیه

جرب و  یسازی در دو مقولهی مسئلهامید و نقطه یتواند بر رشایط زمان خود چیره شود نقطهکه انسان می

 مبتنی بر پراتیک انسان پیوند زد.اختیار است. سیاست رادیکال را در منت این مسائل باید به وجود 

عی را کامال از است و مناسبات اجت�مدرنی است که سیهای پستنقد نئوفرمالیستی یکی از این روش در سین�

دهد. خوراک آن سطح تکنیک و موضوع اثر تقلیل می کند و ارتباط فرم و محتوا را درتحلیل خود حذف می

بحث کرد و به نتایج » فهرست شیندلر«بچه در فیلم ی رنگ قرمز لباس دخرت ها دربارهاست که ساعت

گذاشت، چون » احرتام«های متفاوت هم باید متام این بحث که به رسید. و قطعا باید توجه کرد »متفاوت«

که در قالب منت اثر بازشناسی  رسی رمزگان قراردادی استیک مسئله هستند! اثر ه�ی فقط یک »متکرث«ابعاد 

مارکت شود. به سوپر ها ذوب میها و تکرث چیز در جهان تفاوتهمهدرون آن ای است که شود. این کورهمی

به نظر «وع کند تا چیزی بگوید اول عبارت اید که کسی قبل از اینکه رش مدید! حت� زیاد شنیدهآ فرهنگی خوش 

گویم یا نه، کند که مسئله این نیست که من حقیقت را میگویا این عبارت تاکید بر این می را بیان کند. »من

ک معنی شیادی در لباس یمسئله این است که این فقط نظر من است و هرکس نظر خودش را دارد! این به 



بزنیم تئوریک پیوند  یچقدر هم تالش کنیم که گفت�ن حاکم در ایران را به یک ریشه است. اما هر »فروتنی«

شویم. ه�نطور که فلسفه در ايران تركيبى از عرفان،علم و حكمت و كالم است با تناقضات مضحکی مواجه می

 ی آن!و روشنفکر دینی هم گویا سوژه

به سبک  »تئوریپست«ها و پساها (اصحاب های ه�ی از سنت پُستکار دانشگاهامروز اساتید محافظههمین 

مدرنیسم، هنوز مد فلسفی سال از تبیین نظریات پست ۵۰حدود ند! با وجود گذشت اهایرانی) رس بر آورد

اول برای فرار  یبلکه در درجه های لیوتار و دریدا،اتید دانشگاهی نه با خواندن کتابهمین است. البته این اس

ی ند. متاماهاز سیاست رادیکال و مقابله با هرگونه نقد و بروز جنبش ه�ی انتقادی به آن گفت�ن پناه برد

شود، حضور تاریخمند تئوری و نقد ! تنها چیزی که پیدا �یای را نگاه کنیدنرشیات فرهنگی و ه�ی رسمی دکه

تحلیل آید. حرفشان هم این است که تئوریک آثارشان خوششان �یاز نقد  است. البته اغلب ه�مندان هم

عنوان دانشگاه از آن سازی که تحتی رباتشود! در کارخانهی آثارشان میتئوریک موجب کژفهمی درباره

کن و گوشهای حرفاند، تربیت ماشیناتیدی که در سیستم آموزشی حل شدهاس یکنیم، وظیفهصحبت می

ای از زنند مجموعهدر دانشگاه از آن حرف می» مطالعات سین�یی«که تحت عنوان ست. چیزی هم مطیع ا

هایی های آموزشی فیلمسازی یا در کتابای است که در فیلمان و قواعد کهنه و پیش پا افتادهدستور زب

ای فحهص ۴۰های زوهشود پیدا کرد. همین جمی» چگونه کارگردان شویم«و » چگونه فیلم بسازیم«عنوان تحت

 ل مشغول تدریس آن هستند!سا ۴۰است که به مدت 

اصولی برای ما هستند که از  این دو عبارت تواند مقاومت نکند...تواند سیاسی نباشد... ه� �یه� �ی

دهند. برای ها جایزه �یراهی است که برای آن در جشنواره د. ایننشو های درسی و مرجع حذف میکتاب

دهد. این اساتید و به اصطالح ه�مندان، زمانی هم که �ی ۲۰ی ندی به این دو اصل، استاد به شاگرد �رهپایب

افتند! روش تحلیلی آنان تاکید دارد اثر به دنبال تلفیق و کالژ ژانرها میبگیرند  »متفاوت«خواهند ژست می

های کلیشه واره و ش�یلایی شیباز� یشیوه. ی جهان استو رصفا آیینه قط بازتابی از منت و زبان اثره�ی ف

اند. بار دیگر ما باید تاکید کنیم که هیچ تحلیل های آکادمیک کردهرا تبدیل به تاریخ سین� و کتاب ای و سبکی

 تواند وجود داشته باشد.وریک و انتقادی نداشته باشد، �یاز ه�، که بنیان تئ یبنیادین

اصل مواضع سیاسی و اجت�عی ست، همچون متام اع�ل انسان. خلق اثر ه�ی حخلق اثر ه�ی امری سیاسی ا

کنندگان آن است. ه� تولید غیرشخصی حقیقتی است که روی خطابش به همگان است. به این معنا تولید 

وضعیتی است که از پیش همراه » تفکر«بلکه موضع اثر است. ه�نطور که  محتوای حقیقی اثر نه موضوع آن،

موضع طرف و بیضعیت را دارد. در نتیجه انسان بیاست، عمل و ساخت چیزی هم همین و  »گیریوضعم«با 

تفاوتی و ماشینی بودن به نوعی در سیستم حل شده است. بیکند هم کس که سکوت میوجود ندارد. حتی آن

 انسان، غایت نهایی سیستم حاکم است.

و این ظرفیت اتفاقا امروز  دی و رادیکال استهای انتقانبشسی امروز شدیدا نیازمند خلق جفضای ه�ی و سیا

را محور فعالیت  تشکیل بدهیم که پراتیک انتقادی و ابداعهایی ها و جمعر باالست. ما نیاز داریم تا گروهبسیا

رو هایی داریم تا آیندگان را خطاب کند و از آینده نیبه نقشه و دستورالعمل و مانیفست خود قرار دهند. نیاز



د و رسانی واقعیت میای است که ه� را به عنرص سازندهبدیل را تصویر کرد. پراتیک نقطه بگیرد. باید وضعیت

 کند.تئوری را در واقعیت اثبات می

کرد و ه� را باید از رش مافیای ها و فضاهای عمومی و رایگان منتقل اجرا و �ایش را باید به خیابان مکان

خالص کرد. مکان و جایگاه حقیقی ه� باید رو به همگان باشد. باید دست به خلق  مجلل هایها و سالنگالری

از نو ساخت. ما های سنتی تولیدی و توزیعی ه� را تخریب کرد و ال جدید بیان جمعی زد. باید شیوهاشک

است. » پیروزی« بلکه ابزاری برای» موفقیت«که ه� برایشان نه ابزاری برای  هایی هستیمنیازمند خلق سوژه

ری برای پیرشوی است. ما باید گذاها یک ریلها و افقاین ایده های ما با آکادمی مشخص است.مرزبندی

 های پر مخاطره.ی خطر با پرشهای آمادهی پرش باشیم. بدنآماده یشدههای جفتگام
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