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  کارگردان علیه کارگران

یا سعادتی  پور

زد  توان همان فیلم زبان شکل گرفته که سرآغاز آن را می« سینمای اجتماعی»شود که در سینمای ایران ژانری تحت عنوان  سالی می 5
رساند،  دانست. از آن پس، همچنان که سرمایه هر کاالی بنجل دیگری را به تولید و مصرف انبوه می ابد و یک روزسعید روستایی، یعنی 

هاشان در  و فیلم جوایز داخلی و خارجی مفتخر شدند یکی پس از دیگری به دریافت اش ولید انبوه رسید و کارگرداناناین سینما نیز به ت
و  ، خورشیدبدون تاریخ بدون امضاء، ونیم متری شیش، زده مغزهای کوچک زنگی از قبیل های میان آحاد مردم مقبولیت عام یافتند. فیلم

 های خانگی با محتوایی مشابه اشاره کرد.  ها باید به کوهی از سریال اند. در کنار این های این مجموعه ترین فیلم شناخته شده شنای پروانه

نشینی و معضالت اجتماعی فرودستان را نشانه گرفت و  های شهر، زیست حاشیه سینمای اجتماعی با چرخاندن زاویۀ دوربین، حاشیه
و این کودک  شدهجا متوقف  اش در همین ها را به خود جلب کند. اما دوربین سازی، توجه ای نوین برای فیلم توانست با معرفی عرصه

های خود در  گاه نتوانست از الکنی و نقصان سازی هیچ ن نگشوده نیازمند مراسم تدفین شد. این جریان فیلمنورسیده، هنوز چشم بر جها
نوایی بدل شد و تازه همین وظیفه را نیز  پرداختن به معضالت فرودستان فراروی کند و صرفًا به سینمایی برای نمایش فقر و بدبختی و بی

اند تا مستندهایی  وغم خود را صرف کرده ت به دوش کشید. این جماعت تمام خالقیت و همبا نمایشی کاریکاتوری و دور از واقعی
. روایت این جماعت از حاشیۀ شهر، چیزی پلیسی در خصوص تولید شیشه را به جای سینمای اجتماعی به مخاطب حقنه کنند-جنایی

ذوقی و  بی چیزی جز اثبات ،محصول این همه زحمتکه  البته خویی در میان کارگران نیست. توحش و درنده گانگستریسم،نمایش جز 
خود را نشان جزء هر فیلم  ند که در گوشه به گوشه و جزءبها های شد . چرا که  گرفتار چنان تکرار و چرخهسینماگران ایران نیستهنری  بی
. نه یابد میای دزیده شده از کارگردان قبلی  خهنس اختیار خود را در حال مشاهدۀ بیبیند  ها را که می . آدمی هر کدام از این فیلمدهد می

کپی یکدیگرند، بلکه حتی رفتارها و حرکات بازیگران نیز تکراری شده است. تا بدانجا که بازیگر  فقط مفاهیم و اپیزودها تکراری و ُپلی
های مشمئزکننده و  د را در اجرای گریهبدیل خو مندی بی محبوب این ژانر، نوید محمدزاده کاری بهتر از آن نیافته که در هر فیلم توان

 های مصنوعی به نمایش بگذارد.  درانی یقه

هاشان از فرط بلعیدن مفاهیم فاسد دانشگاهی  تر و معده هاشان کریه زاید که چهره هایی می گذرد، کوه سینمای ایران موش هرچه زمان می
گری  مانتال و پرسش های سانتی سازی مسلکانش با دوگانه رهادی و همشود. روزگاری بود که اصغر ف تر از پیش می تر و گندیده پوسیده

های زندگی مدرن را  ها و ظرافت تاختند و اندیشیدن به پیچیدگی کودکانه پیرامون امر خیر و امر شر، اگرچه در لفافه به طبقۀ کارگر می
« رفتار انسان در جامعه»طرفانه به قضاوت  داشتند و در ظاهر بی کردند، الاقل حرمت نگاه می مختص طبقۀ متوسط معرفی می

دانست. امروز اما  کرد و رندانه، هنر سیاسی را دارای تاریخ مصرف می دری نمی نشستند. عباس کیارستمی، آن پیر طریقت، الاقل پرده می
ورم افسارگسیخته به اندک شود، همچنان که با ت تر می مکد و فربه حکایتی دیگر است. همچنان که سرمایه از شیرۀ جان کارگران می
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آالت نوین دگردیسه شده و به استقبال  های دولت سرمایه به دستگاهی مکانیزه با ماشین تازد و همچنان که باتوم ها در دستمزد می افزایش
و بسته و در رود؛ همچنان نیز به آفرینش هیوالهایی نائل آمده که تعارف را کنار گذاشته، شمشیرها را از ر های فرودستان می شورش
چه را که باید در پایان عنوان  تازند. ما نیز ناگزیریم  با این اهریمنان بر همین سیاق مواجه شویم و آن به طبقۀ کارگر می« هنرمند»کسوت 

  1کردیم، از همین آغاز و با صدای بلند فریاد بزنیم. می

 

 96ماه  های دی سینما، از جنبش سبز تا شورش

برخورد »شمسی، سینمای به اصطالح آوانگارد و پیشرو ایران، بیشتر در بند بازنمایِی تبعات و آثار  1390دهۀ  اوایلتا  1370از دهۀ 
سازی این  مبود. چارچوب فیل «بینی آن یعنی لیبرالیسم انعرفانی، با مدرنیسم غربی و جه-عنوان یک جامعۀ شرقی جامعۀ ایرانی، به

عصر  لیبرال مآب پردازاِن  ها و نظریه ، یعنی همان دستگاه تحلیلی که ایدئولوگکرد عمل می «هتضاد سنت و مدرنیت»سینماگران بر مبنای 
هنر »که سودای سازانی  . جالب بود فیلماهتمامی تام و تمام در پرورده ساختن آن داشتند نشین تا داخلی، الحات، از خارجاص

های همایون  نامه کرد در حال خواندن درس کردند که آدمی گمان می میچنان تنظیم های  خود را  نامه ، فیلمداشتنددر سر « غیرسیاسی
های  شد و تمام معضالت و تنش ها به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم می جامعۀ ایرانی در این قبیل فیلمتوزیان یا حسین بشیریه است. اک

د. بدیهی است که حامالن سنت در سینمای دهۀ ش موجود در جامعه از رهگذر برخورد و تعارض میان این دو بخش ترسیم و تصویر می
شمسی طبقۀ کارگر بودند و حامالن مدرنیسم و فرهنگ غربی طبقۀ متوسط شهرنشینی که به فرهنگ و اندیشۀ نوین  80ویژه  و به 70

توسط بود که بر دوش داد. در آثار کارگردانانی از قبیل اصغر فرهادی، بار تعارض و تنش میان این برخورد را طبقۀ م عالقه نشان می
شد که  لوحانه و آسودۀ طبقۀ کارگری مقایسه می کشید و زندگی آغشته به تناقض اما پر از اندیشه و فرهنگ طبقۀ متوسط با زیست ساده می

نقش اش است. کافی است به  ای نبرده و تنها در بند ارضای امیال و نیازهای زیستی از جهان مدرن، فرهنگ، اندیشه و هنر هیچ بهره
فرودستان و کارگران در اغلب آثار اصغر فرهادی، پیشتاز این جریان بنگریم تا این مدعا ثابت شود. نقش ترانه علیدوستی )روحی( در 

تر نقش فرد  و از همه شنیع جدایی نادر از سیمین  ، رفتارهای خانوادۀ حجت در دربارۀ الیدِل  ، روستاییان سادهسوری چهارشنبهفیلم 
رغم کهولت سن، از کوچکترین  دهد: راننده وانتی پیر که علی ، رعنا )یک بازیگر تئاتر( را مورد آزار قرار میفروشندهدر فیلم مزاحمی که 

پردازی از طبقۀ کارگر، در حاشیۀ ماجرا قرار داشت و  کند.  به هر حال این مفهوم ای ابتدایی خود فروگذار نمیفرصت برای ارضای نیازه
 ان اهمیت نداشت.چندان برای کارگرد

اش را طبقۀ متوسط ساکن در  سیاسی قدرتمندی که عمدۀ نیروی-این سینما فرزند زمانۀ خود بود. محصول جانبی جنبش اجتماعی 
شمسی فربه شده بود و اینک  80و  70های  داد. طبقۀ متوسطی که در پرتو رشد و گسترش سرمایه در دهه شهرهای بزرگ ایران تشکیل می

گرایی بورژوازی ایران و نیروی  رو پشتیبان اصلی گرایش غرب مواهب سیاسی پیوستن به غرب برخوردار شود و از این خواست از می
طلبی بود. طبیعی بود که این جنبش سیاسی، هنرمندان و جریان هنری خاص خود را بپرورد. اگر دغدغۀ آن  سیاسی آن یعنی اصالح

بایست همین  ریسم و فردگرایی بود، آثار هنری این جنبش و به تبع آن سینمایش نیز میهای غربی، سکوال جنبش برخورداری از آزادی

                                                           
1
سازی نداریم. بلکه بیشتر به جایگاه، محتوا و  های فیلم ها و روش سازان از تکنیک و استفادۀ فیلمالزم است یادآوری کنیم که ما در اینجا کاری به شکل کاربرد  

  پردازیم. کارکرد ژانر نوینی که سر برآورده می
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چون اصغر  کسیکاوید. بیهوده نبود که  وامی« سنتی»ای  سازی چنین مفاهیمی را در جامعه مقوالت و تضادهای حاصل از اجرا و پیاده
بست. وی سلبریتی هنری این جریان بود. جریانی که در جنبش سبز، طبقۀ کارگر  طلبان می فرهادی دخیل سبز و بنفش به ضریح اصالح

اش، وزن کیفیت رأی روشنفکرهای طبقه متوسطی را از کمیت  زمینی خور نامید و متفکرین نژاد سیب ایران را به جرم رأی دادن به احمدی
لولند و نیازهای طبیعی  کردند که در هم می دل تصویر می در عرصۀ سینما نیز کارگران را موجوداتی ساده 2دانستند، ان بیشتر میرأی کارگر

 دمان دهۀ جاری ورق را برگرداند. ویژه در سپیده داری در ساحت جامعه، به کنند. اما تبلور تضادهای نظم سرمایه خود را ارضا می

کرد که تنها راه نجات از آن فشار هرچه بیشتر به  وپنجه نرم می ی با بحرانی اقتصادی دستراد ، نظم سرمایهشمسی 80نتهای دهۀ در ا
های  کشد. البته سیاست طبقۀ کارگر و آحاد فرودستان بود. سرمایه همواره برای گذار از تضادهای خود تسمه از گردۀ فرودستان برمی

اعتبار ساختن  نفر کارکن از شمول قانون کار، بی های زیر ده ل، خارج ساختن کارگاهاز قبیتعدیل ساختاری و حمله به زیست کارگران، 
های گسترده در صنایع، ادارات و  سازی های خصوصی، خصوصی بیمۀ تأمین اجتماعی و سپردن بهداشت و رفاه کارگران به بیمه

ها بود که در ایران و از جانب  وهمه دهه ی کارگران، همههای خدماتی به منظور حذف امکانات و تسهیالت رفاهی دولتی برا سازمان
ها برای کارگران، نه تنها بیشتر از پیش آشکار  شد. با این حال در دهۀ جاری، تبعات کمرشکن این سیاست های مختلف اجرا می دولت

های کارگری و  عتصابات و تجمعرو کیفیت و کمیت اعتراضات، ا هایی از این دست نیز شدت گرفت. از همین شد بلکه اجرای سیاست
هپکو،  دره و صنایع مدت کارگران معادن بافق، آق معیشتی در دهۀ جاری به شکل معناداری افزایش یافت. اعتصابات بزرگ و طوالنی

نۀ خواها گر دگرگونی در اعتراضات اجتماعی بود. دیگر از هیاهوی دموکراسی های آغازین دهه، خود بیان تپه و غیره در سال هفت
داد، برخاسته از مطالبات معیشتی بود. اینک دیگر مطالبات  اعتراضاتی چون جنبش سبز خبری نبود. بلکه اگر شورشی نیز رخ می

های  گران نیز تبدیل شده بود. این فضا و بستری بود که به بروز شورش ها و تحلیل کارگری، طبقۀ کارگر، اعتصاب و غیره به کلیدواژۀ رسانه
 هایی مشابه خواهد انجامید.  پس نیز به شورش انجامیده و زین 1400و تیر  1396، آبان 1396ماه  یفرودستان در د

تالش  سرمایه برای گذار از بحران و حفظ گردش و انباشت سرمایه، نه تنها معیشت کارگران را بیش از پیش به قهقرا کشاند، بلکه حاشیۀ 
توسط ایجاد شده بود، به طرفةالعینی از هم پاشید. تنها کافی است اشاره کنیم که رفاه های پیشین برای طبقۀ م امن اقتصادی که در دهه

به جامعه  کاهش مزد پرداختی به کارگران،آوری درهم شکست که سرمایه برای  اقتصادی شکنندۀ این جماعت در برابر تورم سرسام
عی خویش را به عینه دید و ناگهان دریافت که هیچ آیندۀ پر کرد. به این ترتیب طبقۀ متوسط ماهیِت حقیقی جایگاه اجتما تحمیل می

طبقۀ کارگر  سختکشد. بلکه در واقع بر لبۀ پرتگاهی عمیق قرار دارد که انتهایش چیزی جز زیست  جالل و شکوهی انتظارش را نمی
در بورس اوراق  اندوخته بودتی را که نیست. طبقۀ متوسط در حال تبدیل شدن به نیروی کار ارزان برای سرمایه بود و دودستی اندک ثرو

 .استها فرایندی دردناک  شد و این برای متوسط . طبقۀ متوسط پرولتریزه میداران تقدیم کرد تباری به سرمایهبهادار و مؤسسات مالی و اع

                                                           
2
بود که چون کیفیت رأی روی نداده، اعالم کرده  1388وله فارسی ضمن پذیرش تلویحی این نکته که تقلبی در انتخابات  ای با دویچه عباس عبدی در مصاحبه 

شد. آقای عبدی در این  ها از کمیت رأی فرودستان وزن بیشتری دارد، پس باید نمایندۀ منتخب ایشان یعنی آقای موسوی برندۀ انتخابات اعالم می کرده تحصیل
ها اعمال  گیری زن آراء طبقات باالی جامعه را در رأیهای اروپایی و از جمله حاکمان کشوری چون بلژیک تا همین اوایل قرن بیستم، و مسیر تنها نیست. لیبرال

ها حاضر به الغای این ضرایب  گرفت. تنها با مبارزات کارگران بود که لیبرال هایی از یک تا چهار می شان ضریب کردند و رأی افراد برحسب موقعیت طبقاتی می
 .69، صفحۀ 1354ارشاد، انتشارات توس، تهران، شدند. بنگرید به: هاردکونل، رایان، لیبرالیسم، ترجمۀ منوچهر فکری 
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داد. تنش جمهوری اسالمی با غرب در همین دهه پاسخی نسبتًا قطعی گرفت: بورژوازی ایران  این تنها چرخشی نبود که رخ می
اش در منطقه و نظم جهانی برتابد. از  های فعلی تواند جمهوری اسالمی را با خصیصه خواهد و نه می یافت که غرب دیگر نه می درمی

علت آشکار  اش، یعنی طبقۀ متوسط را به سط دهۀ جاری آغاز شد و آن جنبش نه تنها پشتوانۀ اجتماعیگرایی از اوا رو حضیض غرب این
 رفت.  تدریج از میان می داد بلکه ضرورت عینی وجودش نیز به طلبان، از دست می های اصالح شدن پوچ بودن وعده

ضرورت  ،ای از اقشار متوسط جامعه بخش عمدهاقتصادی  گاهجایطلبی و نیز افول  تغییر ماهیت دادن جنبش اصالحبا از میان رفتن و 
وجودی هنر خاص این دوران نیز دود شد و به هوا رفت. هنرمندان این جریان نیز حناشان نزد آحاد جامعه رنگ باخت و هر یک به 

سازی  ت و فیلمای خزیدند و به تأمل در نقش انسان در هستی پرداختند. خارج شدن اصغر فرهادی از مرکز توجها گوشه
اینجا »توان توضیح داد. فرهادی بهتر از هر کسی دریافته که  وهوای اسپانیا را بر این نمط بهتر می اش در جزایر خوش آب سروصدای بی

 «.جایی برای پیرمردها نیست

گیری ظاهری  پس چرخش در فضای اجتماعی و سیاسی ایران بود که هنرمندان را متوجه پرداختن به مسائل معشیتی فرودستان و فاصله
تر و از در  چرا که همچنان که خواهیم دید این مقوالت در شکلی خطرناک ظاهریگوییم  از مقوالت دموکراتیک و لیبرالیستی کرد. می

های اقتصادِی عصر حاضر،  شد. بحران اگران شد. باری، این تنها در ایران نبود که سینما دچار چنین تحولی میپشتی وارد آثار این سینم
ای جهانی دارد. تضادهای جامعۀ  داری، تضاد کار و سرمایه است و این بحران چهره و جلوه تجلی و تبلور تضاد عمیق جامعۀ سرمایه

ها و  های سیاسی میان ابرقدرت های اقتصادی، بحران های گوناگون خود را در قامت بحران داری در اشکال مختلف و با میانجی سرمایه
رود که جهان را در آستان عصری طوالنی از جنگ و آشوب قرار دهد. همین است  دهد و می وهوا نشان می حتی تأثیرات نامطلوب بر آب

نقاط جهان هستیم. چنین وضعیتی به چرخش در نگاه سینماگران  تر فرودستان در اقصی که امروزه شاهد اعتراضات شدیدتر و گسترده
 حولروایاتی  که هایی . فیلمگیرند در رأس جداول فروش قرار می جوکرو  پارازیتهایی از قبیل  غربی نیز منجر شده و امروزه فیلم

اند. اقبال به این  کش جامعه دوخته آنکه به ریشۀ این معضالت بپردازند، نگاه خود را به طبقۀ ستم و بیدارند معضالت معیشتی فرودستان 
دلیل نیست. تهاجم سرمایه به وضعیت معیشت طبقۀ کارگر و سقوط سطح رفاه طبقات متوسط در سطحی جهانی، اقبال  ها نیز بی فیلم

های ژانر اجتماعی سینمای ایران در کانون توجهات جهانی نیز  است که امروزه فیلمهایی را ممکن کرده است. همین  عامه به چنین فیلم
 گیرند.   قرار می

هاشان یادآور  داران و دولت  ای نیز بپردازیم. اعتراضات کارگری، همواره برای سرمایه ای حاشیه در اینجا خالی از لطف نیست که به مسئله
نیز در  57داران ایران، که تجربۀ نبردی خونین با نیروهای چپ را در انقالب  ویژه سرمایه و به داران نامی شوم است: سوسیالیسم. سرمایه

دانند که هر اعتراض کارگری در بنیان خود داللتی هرچند ناپیدا و پنهان بر سوسیالیسم دارد. اعتراض کارگری  بایگانی دارند، نیک می
دار در محیط  برهم ریختن نظم بنگاه تولیدی یا خدماتی و زایل شدن استبداد سرمایهیعنی وحدت میان کارگران. وحدت یعنی نافرمانی و 

داند  داری می دهند و هر سرمایه می طاعون سرخکار. و این یعنی خطر رسوخ  افکار سرخ. اعتراضات و اعتصابات کارگری همیشه بوی 
بایست  ساحت سینما ژانر جدیدی نیز شکل گرفته که می که در برابر این طاعون پیشگیری بهتر از درمان است. همین است که در

اش را تا اتاق فکرهای امنیتی دولت سرمایه در ایران پی گرفت. جریانی که تولیداتش کاری ندارند جز آنکه با نبش قبر و  های ریشه
ماهی هایی از قبیل  شان دهند. فیلمای کثیف و غیر انسانی از آنان ن بتازند و چهره 57انقالب  پیش ازتحریف تاریخ، به نیروهای چپ 

 از همین جنس هستند.  و غیرهخاتون  ،روزهای ابدیهایی از قبیل  و سریال  سیانور ،لباس شخصی، سیاه کوچولو
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اغلب این  رنگ پیآید.  مایۀ سینمای اجتماعی به نمایش درمی ای مشابه با درون مایه درونجالب است که در این سینمای امنیتی نیز 
، که درگیر فعالیت . کاراکترهای داستانشود تقابلی میان عشق و سیاست پیش کشیده میبر مبنای روایتی عاشقانه پیش رفته و ها  فیلم

ویرانگر و گرایش سیاسِی این افراد،  و دست آخر گیرند میان عشق و سیاست قرار میدر برابر انتخابی  اند کمونیستی و مبارزاتی شده
سو و  بایست میان عشق حقیقی، انسانیت و زندگی از یک شود. اینجا است که قهرمان داستان می نندۀ عشق حقیقی معرفی مینابودک

ها  سینمای امنیتی سازماندر این دست به انتخاب بزند.  که کورکورانه پذیرفته شده «مرگ در راه هدفی پوچ و نامعلوم»فعالیت سیاسی و 
را در مقابل زیبایی زندگی صاف و سادۀ « شعارهای کور ایدئولوژیک» که شوند ی از احساس تصویر میچپ، موجوداتی خال و نیروهای

 اند. شوند که کوچکترین بویی از محبت و همدلی نبرده دهند. در سینمای اجتماعی نیز کارگران موجوداتی معرف می عاشقاننه قرار می
برای بهره بردن  ز به معنای نداشتن عشق حقیقی است:ابودی عشق حقیقی است، در حاشیه بودن نیهمچنان که سیاسی بودن به معنای ن

این سینمای امنیتی و احتمااًل فکر شده را بایستی مکمل سینمای ژانر اجتماعی دانست.  از زندگی باید از سیاست و از حاشیه فرار کرد.
 اش را خواهیم دید. چرایی

 هایی برای ندیدن  دوربین

شهر و معضالت معیشتی و اجتماعی ساکنان حاشیۀ شهر، محصول دگرگونی در شرایط و  حاشیۀچرخش دوربین سینماگران به سمت 
اوضاع و احوال اجتماعی بود. اما این دگرگونی در اوضاع و احوال هنوز نتوانسته بیان، جنبش و نیروی سیاسی مشخصی را در عرصۀ 

ای مستقل  دهی مبارزه های تحسین برانگیز کارگران در شکل روی رغم پیش کند. همین است که علیپیکار سیاسی و طبقاتی ایران وارد 
نیز هست. تبعات چنین نقصانی خود  پیرایه بیناپذیر و  هایی نام گیری شورش شان، هنوز این فضا عرصۀ شکل داران و دولت علیه سرمایه

گسیخته قرار دارد که هنوز قادر به تحمیل  در وضعیت و موقعیتی نامتشکل و از هم دهد. طبقۀ کارگر ایران را در عرصۀ هنری نیز نشان می
های سیاسی و فرهنگی نیست. مبارزات پراکندۀ طبقۀ کارگر هنوز بدان سطح نرسیده که جنبش مستقل خود  موضع طبقاتی خود بر عرصه

اند تا از زبان طبقۀ  مایندگان دیگر طبقات جامعه امکان یافتهرو است که ن و به تبع آن هنرمندان و جنبش هنری خود را بپرورد. از این
 سازانی تغییر زاویۀ دوربین فیلماست درحدوِد  چیزی به همین جهت این چرخش،کارگر، نگاه و موضع طبقاتی خود را به بیان درآوررند. 

شهر،  حاشیۀو محل سکونت وی، یعنی  کیستنگرند. ببینیم کارگر در نگاه این جماعت  که از منظر و موقف طبقاتی خود به کارگران می
 چگونه جایی است.

مکانی است فاقد  «حاشیه»، مواجهیم. در قاموس این سینماگران، «نشین انسان حاشیه»ما در آثار این جماعت، نه با کارگر بلکه با 
از کلۀ  های افسارگسیخته و مقر و مرکز تولید مواد مخدر. حاشیۀ شهر جایی است که ونه امنیت اجتماعی و روانی، محل خشونتهرگ

. خیابان عرصۀ جوالن باندهای تبهکاری استکشی و برادرکشی  ربایی، تجاوز، فرزند کشی، آدم کشی و قداره قمهمحل ، بوق شبتا  سحر
، محبت،  نشین حاشیههای  در میان انسانها.  های تولید مواد مخدر و قمارخانه های فساد، زیرزمین خانه گاهی برای است و محالت پناه

کشد،  میدزدد،  نشین، می انسان حاشیه درعوض یاب و بلکه نایاب است. همدلی، همبستگی و احساسات و عواطف سازندۀ انسانی کم
 ای به دیگران بزند. مترصد فرصتی است تا ضربههمیشه درد، غیرقابل اعتماد است و  میدروغگو است، 

است.  گشوده روابط خانوادگی میان تاخود را  پایزنی و سوءاستفاده از همدیگر  نظام خانواده از هم پاشیده و خیانت، زیرآبدر حاشیه، 
بنگرید: سالخوردگانی  شنای پروانهو  ونیم متری شیش، زده مغزهای کوچک زنگ، روز ابد و یکهای  به نقش پدر و مادِر خانواده در فیلم
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ترین کلمات  گیرند، با همسران و فرزندان خود با رکیک تکیده که غالبًا اعتیاد دارند و ثمرۀ زندگی شکست خوردۀ خود را به تمسخر می
شد نبودشان بهتر از اندی چنان شخصیت پستی دارند که آدمی  با خود می اند یا اگر زندهاند و  پدرانی که یا مرده شوند، صحبت می هم

رو بیننده متقاعد  و از این از رفتارهای ننگین فرزندان خود ندارندو غیرعقالنی کاری جز حمایت هیستریک  شان است. مادران نیز بودن
 خرد هستند.  و کمسواد  جا و فاسد کنندۀ مادرانی بی پروردۀ محبت بی شود که این فرزندان محصول و دست می

داد نیست و بحث بر سر هر  ها نمایش فضای خانواده، چیزی جز نمایش درگیری و دادوبی است که در تمام این فیلمآیا این تصادفی 
(، یا روز و یک  ابدفروشد ) ها یا برادر، خواهر را می انجامد؟ در این فیلم گشایی می عیار و عقده موضوع کوچک به سرعت به درگیری تمام

(. محیط محله نیز شنای پروانهکند ) ( و یا برادر به برادر خیانت میزده مغزهای کوچک زنگرسانند ) پدر و برادر دختر را به قتل می
ها چیزی جز  تعریف چندانی ندارد. جوانان همگی یا قماربازند، یا معتاد و یا الت سرکوچه. آیا این تصادفی است که در تمامی این فیلم

شهر هیچ نشانی از  حاشیۀاز منظر این سینماگران در  شک خیر: بی شود؟ یده نمیتصویر کش جرم و جنایت و باندهای تبهکاری به
 .انسانیت نیست و در یک کالم، انسان گرگ انسان است

جنبۀ  یک وفقط یکاینکه این تصاویر واقعیت دارند یا نه چندان مهم نیست. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که اواًل این سینماگران 
کشند.  تصویر می آمیز به آن هم به شکلی اغراق ،شهر حاشیۀزندگی در  عامعنوان تنها جنبه و شکل  شهر را به حاشیۀ وضعیت زیست در

هیچ شکل  حاشیۀ شهرگویی در  کنند. ن سبک زندگی غالب معرفی میعنوا حاشیۀ شهر را به های این جماعت، زندگی الوات و لمپن
نمایی در برخی از این آثار  دیگری از روابط اجتماعی و زندگی خانوادگی جز تصویری که در باال ذکر شد، وجود ندارد. این اغراق و بزرگ

شلوغ، ربایی در خیابان  ، شاهد آدمشنای پروانهعیار علیه طبقۀ کارگر و فرودستان تبدیل شده است. تا آنجا که در فیلم  پراکنی تمام به لجن
پناه در برابر چشمان دختر  های اطراف تهران، رها کردن سگ به جان آدمیان و کتک زدن مادر بی تعقیب و شکار انسان در بیابان

نژند یک کارگردان  ر و روانها چیزی جز ترشحات ذهن بیما هستیم. الحق که این تصاویر و صحنهرحم  ای بی توسط بیگانهخردسالش 
 .ماند که شاید کارگردان این فیلم میلی سادیستی به انجام چنین رفتارهایی دارد آدمی انگشت به دهان می لمنیست. با دیدن این فی

عنوان ویژگی ذاتی و درونی جوامع فرودست  داری بلکه به عنوان محصول زندگی در نظام سرمایه تر از آن، چنین وضعیتی نه به دوم و مهم
گاه  و روایت فیلم شدهیابی  ر و تنگدستی این مردمان علتشود. ریشۀ این معضالت در فق تصویر می ها چنان است که بیننده ناخودآ

 حساس را در ادامه درخواهیم یافت.وجود آمدن این ا کند که مقصر این فقر و تنگدستی خود اشخاص هستند. چرایی به احساس می

کند.  داری در بنیان خود نظامی است که بر اساس جدا کردن نیروی کار از فرایند تولید عمل می داری و شیوۀ تولید سرمایه نظام سرمایه
در محیط کار نه تنها همچون  موجودشود. با این  خرید و فروش مینیروی کارش است که  موجودیکارگر در این نظام نه انسان، بلکه 

شکند.  گیرد. این تحقیر، شخصیت و شعور کارگر را در هم می دار نیز قرار می شود بلکه مورد تحقیر و آزار سرمایه وسیله برخورد می
همین است. بنابراین در غیاب تشکل و اتحاد مستقل کارگری، شخص کارگر موجودی است که شعور و شخصیت وی تخریب شده 

اند مزد بخور و نمیری بگیرد. برای چنین موجودی زمانی برای پرورش استعدادها و ساعت به کار مشغول باشد تا بتو 12کارگر باید روزی 
های  گیرد، خود را ناتوان از تأمین حداقل ماند. در خارج از محیط کار نیز کارگر با چندرغاز دستمزدی که می های انسانی باقی نمی جنبه

اش نیز ناگزیرند از سنین پایین به دنبال کار بروند. برای نسل آینده  زندانشود. فر یابد و تحقیر و رنجی دوچندان را متحمل می معیشتی می
وضعیت اقتصادی و بیند که  شخص کارگر میها،  دو زدن ماند. با همۀ این سگ ینیز زمانی برای بهره بردن از سواد و فرهنگ باقی نم

کارگری که به خاطر فقر و تنگدستی و این ترتیب در وجود به . مرفه جامعه به مراتب از وضعیت وی بهتر استاجتماعی اقشار و طبقات 
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پولی و  اش بازمانده، از پیگیری هنر و مهارت محروم شده و عشق و عاطفه را بی ساعتی، از تحصیل در رشتۀ مورد عالقه 12کار روزانۀ 
 را به مبنایاتی که این خشم و کینه گیرد. در غیاب سیاستی طبق شکل میای طبقاتی  ، کینه و عقدهتنگدستی از وی ربوده است، خشم

گیری جرم و جنایت، فروپاشی نظام خانواده و غیره  به شکل بغض و عقدهاین بدل سازد  انقالب اجتماعیایمان و عزمی راسخ برای 
داران به طبقۀ کارگر در   های سرمایه ها و فحاشی توهین ها، ین شهر بازتابی است از عربدههای پای  ولوت های الت انجامد. پس عربده می

ای است بر  کشد و حتی بدتر از آن وجود دارد. اما این تنها حاشیه تصویر می شهر هرآنچه که این سینما به حاشیۀبله، در  3محیط کار.
اری است. دریغ از حتی یک اشارۀ گذرا به د اش نیز خود فرودستان نیستند، بلکه نظم سرمایه شهر و عامل حاشیۀمتن جریان زندگی در 

 وضعیت کارگران در پیشگاه سرمایه.

پردازند. اینجا است که دیگر دم  نشینان می دهد که به منبع معاش حاشیه جا خود را نشان می تلقی کثیف این سینماگران از کارگران آن
تر بگوییم، در کمربند صنعتی تهران قریب به  ر تهران، یا درستشه ای کالن زند. در مناطق حاشیه خروس از دهان خونین روباه بیرون می

ای که در  ترین ناحیۀ صنعتی ایران، منطقه آورند که در عظیم میلیون نفر، نیروی کاری را فراهم می 5کنند. این  میلیون نفر زندگی می 5
میلیون  5اند. این  صنایع عطیم تولیدی دیگر به کار مشغولها و  ها، نیروگاه کیلومتری شهر تهران قرار دارد، در کارخانه 50تا   30 شعاع

میلیارد دالر  100کنند. یعنی ساالنه چیزی بیش از  درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تولید می 25نفر، نیروی کاری هستند که 
شان به سمت  گذرد که هرگاه دوربین چه می آفرینند. معلوم نیست در مغزهای پوسیدۀ این سینماگران داران ایران می ثروت برای سرمایه

هاشان که در این منطقه مشغول به کار و زندگی شرافتمندانه هستند، مشتی  میلیون کارگر و خانواده 5شود، از  منحرف می تهران حاشیۀ
منظر اینان منبع درآمد کارگران، سازند. از   کش می کش و قمه قمارباز، تولیدکنندۀ شیشه، اعضای باندهای تبهکاری و قاچاق انسان و قداره

وجنایت نیست و اگر کار واقعی نیز وجود دارد، در حاشیۀ روایت  چیزی جز مشاغل کاذب، خالف و جرمها  شهری پایینیا به تعبیر اینان، 
ها و  ها مشاغلی شخصی است و ما هیچ نشانی از کارخانه در این فیلم ها شهری جنوبواقعی مشاغل حتی اصلی است. جالب آنکه 

هایش را  اند از حاشیۀ تهران، بیابان بینیم. ذکر همین نکته کافی است که اینها ترجیح داده ها نمی های عظیم صنعتی در این فیلم شهرک
کنند:  کار می هستند. حاال متوجه شدیم که اینها با واقعیت چههای عظیمی که هزاران کارگران در آنها مشغول به کار  ببینند و نه کارخانه

 کاری. میلیون کارگر به اعضای باندهای تبه 5تبدیل 

منبع درآمد خانواده تا پیش از این از محل  روز ابد و یکبیایید به منبع درآمد فرودستان در این چهار فیلم نگاهی بیندازیم. در فیلم 
شده است. در خالل فیلم مرتضی به سراغ تأسیس یک  موادفروشی مرتضی )پیمان معادی( و محسن )نوید محمدزاده( تأمین می

دار  انی پولدار، حال گیریم یک افغانست فود را هم از محل فروختن خواهرش به یک سرمایه رود. اما پول تأسیس همین فست فود می فست
ای از  ، ناصر خاکزاد )نوید محمدزاده(، سرکردۀ باند تولید مواد مخدر است. بخش عمدهونیم متری شیشدست آورده است. در فیلم  به

کاری جز این نیافته که مراحل تولید شیشه در یک آشپزخانۀ شیشه را که کسب و کاری خانوادگی است به  زده مغزهای کوچک زنگفیلم 
 نشان داده که ذهن مالیخولیایی یک کارگردان از چه توانی برایها فراتر گذاشته و  همۀ این فیلمپا را از  نیزشنای پروانه د! فیلم تصویر بکش

جایی مواد و  فروشی، قماربازی، جابه اعضای یک محله را عرق تمامیمنبع درآمد  . این فیلممال کردن واقعیت برخوردار است لجن

                                                           
3
ها در برابر  ای محله کافی است به این نکته توجه کنیم که در گذشتۀ روستایی ایران، الت کسی بود که اخالقیات حسنه داشت و حافظ مال، جان و ناموس هم 

داری است. در این خصوص  ی را برعهده دارد محصول جانبی نظم سرمایههای مالکین و حاکمان بود. تبدیل الت به شخصیتی که رهبری باندهای تبهکار ستم
 محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، فصل اول. بنگرید به: آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، ترجمۀ احمد گل
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)جواد عزتی( نیز در حاشیۀ داستان حجت کند. شغل صافکاری  )امیر آقایی( معرفی میهاشم ی باند تبهکاری ها وجنایت خالصه جرم
 کرده است. های برادرش ارتزاق می کاری آنکه بداند، از محل خالف حجت، بیحتی شویم که  گیرد و در پایان داستان متوجه می قرار می

کنند، بلکه فرودستان  دارانی که در شمال شهر زندگی می مخدر شیشه را نه سرمایهدر سینمای این جماعت، برایتان جالب نیست که 
نظر  ای به شویم و برای لحظه های لوکس شمال تهران مواجه می هایی از برج نیز که با صحنهونیم  متری شیشکنند؟ حتی در فیلم  تولید می

بینیم که سرکردۀ باند،  رهد. ناگهان می ان فقر و ثروت را شاهد باشیم، ناگهان چیز دیگری رخ میرسد که قرار است ارتباطی معنادار می می
هاوسی خریداری کرده است. پلیس محترم و دستگاه  آنجا پنت اشتباهی راهش به باالشهر رسیده و ناصر خاکزاد، فرودستی است که

شان  داران خارج کرده و به جایگاه اصلی اش را از محیط زندگی سرمایه وی و خانوادهبا تصحیح این اشتباه،  نموده،قضایی نیز لطف 
 گردند.  شهر بازمی های پایین کوچه پس اش به کوچه شود و خانواده گردانند: ناصر به َدَرک واصل می بازمی

ها  و دانشگاه مدارس عطیلی ادارات،کرونا و با وجود ت تی در ایاماین جامعه هستند، کارگرانی که ح کارگرانی که تولید کنندۀ تمامی ثروت
خوار تصویر  نزولکردند، در سینمای این جماعت چونان مشتی الوات و و اقالم مصرفی جامعه را تولید یافتند در محل کار حضور 

زاده به  یساز باالشهری و سلبریت یک فیلم چشمان احول و کژبین این است آنچهشوند: موجوداتی که انگل و سر بار جامعه هستند.  می
بیند: مزارع تولید شیشه و باندهای تبهکار. یک بورژوازاده  اش در الهیه و زعفرانیه می شهر از بالکن آپارتمان های حاشیههنگام تماشای 

 ها، کارگران، فقیرترین اعضای جامعه نیز هستند. وی آموخته که نتیجۀ تالش رسیدن به ثروت ترین انسان تواند بپذیرد که پرتالش نمی
 دهد. شان به تولید شیشه و خالف و جنایت توضیح می است و از همین رو فقر این کارگران را با اشتغال

تواند تکمیل  نشین به خالفکار تبدیل شد، پازل آقایان می حاال که در سینمای این جماعت حاشیۀ شهر به محل ارتکاب جنایت و حاشیه
یافته  یافته است، پس باید دستگاه قضا و نیروی پلیس، این توحش و خشونت سازمان شهر آشیانه و کنام جنایات سازمان حاشیۀشود. اگر 

اشراری هستند تودۀ همراه ساکنان دیگر نقاط شهر، قربانیاِن  ها، زنان و کودکان و معدود مردان سالم، به د. ساکنان این حاشیهنرا کنترل کن
جهند. پلیس باید همه را از شر این خالفکاران نجات دهد. همین است  که در تمام  شهر بیرون می حاشیۀهای  هسنب که هردم از سوراخ

شهر  حاشیۀشوند. آنها کسانی هستند که نظم و آرامش را به  عنوان ناجیان مردم وارد عمل می ها دستگاه پلیس و قضا به این فیلم
 فی نیست و در ادامه به آن باز خواهیم گشت.گرایی البته تصاد گردانند. این منجی بازمی

گاه با دیدن پلیس احساس آرامش می همین است که بیننده در این قبیل فیلم کند. این حس آرامش از آن رو است که با ورود  ها ناخودآ
که به تکنیک تکراری و  شود و لرزش و حرکات تند دوربین نیز آهنگ فیلم کند می یابند، ضرب وبیدادها کاهش می پلیس به صحنه، داد

ترین سکانسی  شود. کریه سوز این کارگردانان برای القای حس اضطراب و ناامنی بدل شده است، برای دقایقی از فیلم حذف می حوصله
رسد  یداستان پلیس سر م به نمایش درآمده است. یعنی آنجا که در پایاِن  شنای پروانهاند در فیلم  اش شده که این جماعت قادر به ساخت

کند. کارگرداِن ناشی و البته شیاد، برای القای حس آرامش، به  محل را بازداشت می دوِ الت شماره  نیا(، گنده )مهدی حسینیمصیب و 
برداری از صحنۀ بازداشت هستند و در  گیرد که با خنده و شادی در حال فیلم شود: وی تصاویری از مردم محل می کلیشه متوسل می
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شلوغ قبل از  بازارِ شاهد پیچیدن صدای ساز و آواِز عمونوروز در  الت از محله، گنده حامِل  ارج شدن ماشین پلیِس با خ سکانس بعدی
 4عید هستیم.

چی کسی نیست جز دستگاه پلیس و قضا. اما  چی نیاز دارد و این کنترل شهر به کنترل حاشیۀاز نگاه این ژانِر سینمایِی به اصطالح منتقد، 
برد، برای  بدیل به اعتصابات کارگری حمله می این پلیس و دستگاه قضا، در واقعیت، همان دستگاه سرکوبی است که با توحشی بی

انتظامی نبود که به بهانۀ کند. مگر همین نیروی  صادر میان کند و حکم شالق و زندان برای کارگر سازی می کارگران معترض پرونده
، به روی فرودستان جان به لب آمده آتش گشود؟ وقتی 1398و آبان  1396ماه  برخورد با اشرار و معاندین حاضر در اعتراضات دی

شوند که به پلیس  تصویر می اعضای یک بانِد تولید شیشۀ مسلح به کالشینکف، زده مغزهای کوچک زنگهایی چون  فرودستان در فیلم
گیری سر و  ، پس البد پلیس هم در نشانهرسانند ها را به قتل می پلیس آب خوردنترین اعضایش مثل  و حتی خردسال کنند تیراندازی می

 ویژه یگان کماندوهای ورود با که آنجا ،زده زنگ کوچک مغزهای فیلم در است کثیفی صحنۀ. پای معترضاِن فرودست حق داشته است
 کماندوی فرودست کودک دارید؟ توجه. رساند می قتل به را پلیس کماندوی کمری، اسلحۀ با خردسال کودکی شیشه، تولید آشپزخانۀ به

 !کشد می را پلیس

یابد که  بازمیسیاسی -توانیم آن ادعای ابتدایی را توضیح دهیم که چرا این ژانر سینمایی، مکمل خود را در همان سینمای امنیتی حاال می
دهد که به لطف  های چپ ابتدای انقالب را اهریمنان دشمن مردم جلوه می تازد. دومی گروه بر نیروهای چپ دوران انقالب می

سازد که  تولید کنندۀ شیشه می اسلحه به دسِت  اند و اولی از فرودستان هیوالهای های نظارتی شناسایی و به راه راست هدایت شده دستگاه
 ت پلیْس جامعه را از گزندشان مصون بدارد.بایس می

  

 در سه حرکت تحقیر طبقۀ کارگر

کنند، تنها یک نیمۀ این آثار است. نیمۀ  سازند و تبلیغ می شان می ها از کارگران و محل سکونت تصویر توهمی و دروغینی که این فیلم
وجهی که  کنند. ساختاری سه برپا میاش  ها روایت خود را بر مبنای ن فیلممحتوایی جست که اغلب ای آن ساختار مکمل را باید در

 ند.ک تکراری کاماًل از آن پیروی می نامۀ اغلب این آثار به شکلی حوصله سر بر و فیلم

در بیرون از گذارند. چه در محیط خانواده و چه  سروصدا و شلوغ را به نمایش میپر ها محیطی پر از اضطراب،  نخست، تمامی این فیلم
ها  پر سروصدا و آزاردهنده با لرزش ت. این جو  تک این آثار اس وقال، تندتند صحبت کردن و غیره، خصیصۀ تک آن دادوبیداد، دعوا و قیل

محیط زندگی فرودستان آرامش ندارد.  استرس خلق و ثابت شود کهشود تا محیطی ناآرام و پر از  و حرکات تند دوربین ترکیب می
، با خاطر هر موضوع کوچکی آنکه گرهی از مشکل بگشایند به زنند و بی ین مردمانی هستند که دائم بر سر همدیگر داد مفرودستا

                                                           
4
درخصوص پرداختن به مقولۀ فساد در دستگاه قضا و نیروی  ونیم متری شیشآمیزی که فیلم  رغم نقدهای تحسین رغم انتقادات نیروی انتظامی و علی علی 

نه  سازی برای ناصر خاکزاد را اند که این فیلم، آن فساد و پرونده کند. حضرات منتقد هنوز درنیافته پلیس دریافت کرد، این فیلم نیز از همین قاعده پیروی می
کنند. نیروهایی که حتی با  اش آن را کشف و برمال می جوی حق برکف و نیروهای زبده، جانکشد که  عنوان خطای سیستمی به تصویر می به عنوان انتقاد که به

 شوند. های چند میلیارد تومانی نیز خام و نرم نمی رشوه
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یابی چنین وضعیتی  کل این امر نه در واقعی یا غیرواقعی بودن، بلکه در ریشههمچنان که پیشتر نیز گفتیم، مششوند.  همدیگر درگیر می
چنین درگیر تنش روزمره نیستند  های کارگری نیز این ترین خانواده پاشیده بگذریم از این که حتی از هم در شخصیت و ذات کارگران است.

 گذارند. که این جماعت  در آثارشان به نمایش می

استرس  ما، از آنجا که ریشه و علت اضطراب و ثروتمندسازان ناشی و  ای دارد. فیلم ها دلیل ساده طراحی این همه سروصدا در این فیلم
اند. همین است که به  ای نبرده دانند، از توان هنری برای بازنمایی صحیح این اضطراب و هراس نیز بهره موجود در زندگی کارگران را نمی

 اند: سروصدا. ها برای بازنمایی این اضظراب متوسل شده ترین روش دستی ترین و درعین حال دم مبتذل

زند و تالش برای حل هر معضل به خلق  پوچی سر و کار داریم که هر دعوا را به دعوای بعدی گره می معنا و باری، در اینجا با سلسلۀ بی
شوند که توانی برای کنترل هیجانات  انجامد. به این ترتیب کارگران و فرودستان، مردمانی به تصویر کشیده می تر می معضلی بزرگ

وار که به شکلی  ای معیوب و کابوس . چرخهانجامد به ایجاد بحرانی بزرگتر میاسات خود ندارند و تدبیرشان برای حل هر بحران واحس
کند و دست آخر، سکانس پایانی  پاشد، پلیس یا منجی به داستان ورود می شود تا آنکه سرانجام همه چیز از هم می معنا تکرار می بی

بعضًا به قیمت  ای بس گزاف بابت آن پرداخته است؛ زینهدهد که هرچند به آرامشی دست یافته اما ه خانواده یا فردی را نمایش می
دار، با  هنرمندان طبقۀ سرمایه وچ و تاریِک پ بینِی  معنا اگرچه بازتابی است از جهان فروپاشی خانواده و مرگ عزیزان. این سلسلۀ پوچ و بی

 عمال و تصمیمات احساسی کارگران و فرودستان.ا گرِی  رود: نشان دادن ویران کار می ها به تری در این فیلم منظور مهم این همه به

)نوید محمدزاده( برای موسی توانیم ببینیم. جایی که  می بدون تاریخ بدون امضا اعمال نابخردانه را در فیلمی چونای از  چنین نمونه
فروخته و موجبات مرگ فرزندش را  تر می های مردار را به قیمتی ارزان رود و کارگری را که مرغ جبران مرگ فرزندش، به مرغداری محل می

نه تنها  آنجا است که شرمی کارگردان این فیلم اندازد. بی اش را از چاله به چاه می فراهم آورده به قتل رسانده و با این عمل خانواده
د، بلکه گناه ماجرا را گذر دار برای پاک کردن آثار جرم می داری و تالش شخص سرمایهدر مرغ سادگی از کنار موضوع فروش مرغ مردار به
دار در  فروخته است. نقش سرمایه های ضایعاتی را به دیگر کارگران می اندازد که مرغ می یکار به گردن کارگر طمع ناپذیر وقاحتی وصفبا 

وش مرغ  مردار ساز به سادگی از کنار فر شود. آقایان فیلم اطالعی از عمل کارگر زیردستش فروکاسته می کل این ماجرا به خشم وی از بی
 شود. های فردی تبدیل می ن وجدا گذرند و کل فیلم به نمایشی پر کش و قوس از عذاب دار در این ماجرا می و نقش سرمایه

ها قهرمانی وجود دارد  پروری است. بال استثناء در تمامی این فیلم گرایی و قهرمان ها منجی مایۀ این قبیل فیلم ترین جان دومین و البته مهم
ای به طرز نگاه  باورِی کلیشه گرایی و قهرمان کند. این منجی با ایثار و از خودگذشتگی زندگی خود را قربانی آسایش دیگران می که

  پروردۀ لیبرالیسم هستند. گردد که دست هنرمندانی بازمی

یند. این مصیبت و رنج  گسترده، وجدان آفر نوایِی گسترده در جامعه می ای کریه از مصیبت و بی داری همواره چهره نظم سرمایه نخست،
خواهند با اهدای بخشی از ثروتی که به  شوند که می داران نیکوکاری پیدا می رو در این جامعه، سرمایه آورد. از همین هر آدمی را به در می

زدگان خود را در پیشگاه  مصیبت اند، وجدان معذب خود را آسوده کنند و با ظاهر شدن در مقام ناجِی  مدد استثمار طبقۀ کارگر اندوخته
 االبد نیز  پابرجا خواهد ماند وجود داشته و الیتاریخ تبرئه کنند. در منظر این جماعت، فقر چیزی است طبیعی که از دوران ماقبل تاریخ 

 و فقیر ناتوانی است که باید در مقام منجی در برابر وی ظاهر شد.
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این جماعت نیز دارد. لیبرالیسم در طول تاریخ پیدایش و تکوین خود همواره ُمبلغ شکلی از  گرایی ریشه در فهم لیبرالی این منجیدوم، 
دهد که در مقام  فردگرایی افراطی بوده است. تا آنجا که حتی فرایندهای تاریخی را نیز بر اساس اراده و تصمیم افراد بزرگی توضیح می

باوری  ،گرایی در منطق لیبرالی انجامیده است. ذهنیت لیبرال باوری و منجی هرمانشوند. این مسئله به شکلی از ق ناجیان جامعه ظاهر می
 تحقق این مهم را  کارگران است. یها بخشی که در اختیار طبقۀ کارگر هست ندارد و تنها در فکر کاستن از آالم و رنج به امکانات رهایی

بایست زنجیرهای خود را به دست خود باز  ی برای تودۀ کارگرانی که میداند و هیچ نقش به مدد پیدا شدن افراد بزرگ ممکن می هم تنها
سرشت فیلم،  قهرمانی است که با ایثار و فداکاری به ناجی  ها شخصیت نیک رو است که در تمامی این فیلم کنند، قائل نیست. از همین

 شود. چنین فهمی ناشی میگرایانه به نیروهای پلیس نیز از  شود. آن تمسک منجی خانواده و جامعه بدل می

، خواهری است فداکار که روز ابد و یکدر فیلم سمیه توان رهگیری کرد.  ها از این مجموعه می گرایی را در همان نخستین فیلم این منجی
خواهرش ر مقام ناجی ، دست آخر دزده مغزهای کوچک زنگدر فیلم  شاهینزند.  برای حفظ آرامش و انسجام خانواده، از ازدواج تن می

بدون تاریخ بدون در فیلم  دکتر کاوه نریمانرساند تا با نامزدش از آن شهر بگریزند.  اش به ترمینال می وی را با ساک وسایل شود ظاهر می
این که در این دهد. بگذریم از  آن شخصیت فداکار و صالحی است، که دست آخر خانوادۀ موسی را از فروپاشی مطلق نجات می امضا
عنوان فردی که مجدانه  پیگیر اثبات اشتباه  به را برعهده دارد. به این ترتیب با معرفی وی پزشکی قانونی قوۀ قضاییه ریاست آقای دکترفیلم 

شنای . حجت نیز در فیلم آید اند، تقدیری تمام عیار از دستگاه قضا به عمل می آن بودهو قصوری است که خود و همسرش مرتکب 
 .وار، در حالی که هیچ یار و یاوری ندارد، به  دنبال نجات برادر است وانهبا تالشی دیپروانه 

تان را بردارید و از  کاله گذارند: فرار و گریز. پیش پای کارگران میگرایی،  است که ، عالوه بر منجی یراهسومین عنصر در این ساختار، 
های شهر بگریزند و خود و  لح و عقالنی از مهلکۀ زندگی در حاشیههای صا توانند با انتخاب کارگران و فرودستان می معرکه بگریزید.

ترین کاراکتر فیلم به  و همیشه از زبان معصوم تبلیغ شده عنوان بهترین راه ممکن که البته به شان را نجات دهند. این گریز و فرار، خانواده
های فردی اشخاص  چیزی نیست جز نمودی از ذهنیتی لیبرال که وضعیت زندگی افراد جامعه را محصول انتخاب آید، بیان درمی

در هر اما توانند صحیح باشند و راه سعادت را بگشایند یا نادرست باشند و به پرتگاه رهنمون کنند،  هایی که اگرچه می . انتخابداند می
 دهند. را به تمامی برعهدۀ خود فرد قرار می روزی آدمی صورت مسؤلیت بهروزی یا تیره

تند که مسؤل بدبختی ای شکل بگیرد، چرا که اصواًل این کارگران و فرودستان هس قرار نیست کسی بماند و اتحاد یا همدلیبه این ترتیب  
ای را شروع  نامی، زندگی تازه ند و در گموار به پای بقیه بسوزند یا آنکه فرار کن خودشان هستند. آنها یا باید بمانند و منجیروزی  و تیره
 توان اندکی از آالم جامعه کاست. در هر صورت هیچ امکانی برای کنش جمعی وجود ندارد. تنها با توسل به فردگرایی ناب می کنند.

ل به رنگ این می کم وکارش به خارج از کشور جلوۀ تردید سمیه برای رفتن یا ماندن و سوختن، تالش ناصر خاکزاد  برای فرستادن کس 
شود و در انتهای  آمیز شعله برای گریز از خانه پیگیری می این تمایل، به شکل تالش جنون زده وچک زنگمغزهای کگریز است. در فیلم 

، شنای پروانهگیرد. در فیلم  خود می کند، جامۀ عمل به داستان، با سوار شدن به اتوبوسی که وی و نامزدش را از آبادی خارج می
کشیم از این محله  هرچی می»چیز است:  آورد گویای همه بر زبان می پروانه، همسر هاشمترین محصول این ژانر، جمالتی که  کثیف

 «.ریم از این محله کشیم، خوش به دل شما که رفتین از این محله و راحت شدین، ما هم می می
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گاه  همین است که در تمامی این فیلم  شان هستند. مسؤل فقر و بدبختیکند که این فرودستان خودشان  می احساسها بیننده ناخودآ
کنند، پس البد  شان دفاع می پست و نادرست فرزندانکشید که به شکلی  غیرمنطقی از هر عملکرد  هنگامی که مادرانی را به تصویر می

گی و  کشید که کاری جز رجاله گ را به تصویر میفرهن اند. وقتی که افرادی بی شان بوده روزی فرزندان همین مادران عامل فساد و سیه
دهید، منظوری جز این ندارید که این  تصویری جز صاحبان مشاغل کاذب نشان نمی نشین کارگران حاشیهوقتی از  الواتی ندارند،

ت، البد صف شود که این جماعت پست و انگل جماعت انگل و سربار جامعه هستند. همین است که بیننده دچار این احساس می
 شان هستند. روزی خود و فرزندان خودشان مسؤل تیره

هایی که نام سینمای اجتماعی بر خود  کننده است که در بسته ای خسته گانه گرایی و تبلیغ فرار. این سه نمایش افراطی اضطراب، منجی
رود و حتی قادر به نجات زندگی خود نیستند،  ا میودادی که تمام تیرهاشان خط شوند. کارگران پر قیل اند به خورد کارگران داده می نهاده

نه بازتاب  از مهلکه بگریزند. این شان را بگیرند و ، دست زن و بچهشان یا باید منتظر منجی بمانند و یا آنکه با به کار گرفتن عقل و هوش
فروغ این آسمان تاریک کسانی هستند چون  کمکند. ستارۀ  این سینماگران ترشح میفاسد که از اذهان است ای  گنیده چرک واقعیت بلکه

هایی که با چنین  . سلبریتیوگشاد است شان زیادی گل برای« دشمن طبقۀ کارگر»که حتی جامه و عنوان  نوید محمدزاده و هومن سیدی
اند. مشت کثیف این  رسیده اند و به نان و نوایی وپزی ساخته سینمای کثیفی و با نمایشی تهوع برانگیز از زندگی کارگران، برای خود دک

 5رحمی باید افشا کرد. سینماشان را با بی  جماعت را باید باز کرد و چهرۀ کریه

 

 ساز فیلم کسوتبه جای مؤخره: هابز و نیچه در 

سازد که در آن انسان گرگ انسان  ای می از محیط زندگی کارگران جامعه از همان ابتدا، اشاره کردیم که سینمای به اصطالح اجتماعی
های نظم   پردازان و ایدئولوگ سازندگان این آثار نیست، بلکه این فهمی است که از جانب نظریهای  تنها خاص  پردازی چنین مفهوماست. 
این فهم از شود.  غ مییلرود، ترویج و تب میر آحاد کارگران داری، برای توجیه جرم و جنایت موجود در جامعه و ظلم و ستمی که ب سرمایه

عصر رنسانس و  داری است. توماس هابز، فیلسوف بریتانیایِی  بناهای جامعۀ سرمایه ساله دارد و یکی از سنگ 500جامعۀ انسانی قدمتی 
روند،  شمار می داری به های سرمایه تبنای دول خصوص همچنان سنگاین  اش در پردازان دولت، که نظریات ترین نظریه یکی از مهم

درد. با این همه چنین  چون گرگ از هم می نوعان خود را هم دانست ذاتًا شریر که بر طبق طبیعت خود، دیگر هم انسان را موجودی می
به یک پادشاه  ها، ها، حق حکومت بر خود را به سردستۀ گرگ موجودی ناگزیر است برای حفظ امنیت و ثبات خود در برابر دیگر گرگ

بسپارد. این سینماگران در آثار خود پیروی کاملی از نظریات توماس هابز دارند. بنابراین اگر بخواهیم خط فکری این سینماگران را روشن 
طینت به دولتی  شود، چیزی نیست جز ضرورت سپردن حکومت بر کارگران گرگ شویم که آنچه در آثار ایشان تبلیغ می کنیم متوجه می

کید بر نقش پلیس و دستگاه قضا در کنترل نواحی حاشیهمق های خود را نشان  ها و بنیان نشین اینجا است که کاماًل  ریشه تدر. آن همه تأ
 دهد. می

                                                           
5
آن دارد که سینمای ایران به  نباید ما را برکنند،  به نام اثر هنری به مخاطب عرضه می با دبدبه و کبکبهکه این جماعت  ای کریه و مشمئزکننده و هالیودیتصاویر  

هایی چون  نام نبردن از آنها دوری از انصاف است. فیلماند که  های با محتوایی تولید شده ها فیلم تولید کنندۀ چنین محصوالت بنجلی است. در این سالتمامی 
   از این دست هستند.  به خاطر همه چیزآتشکار و ، خداحافظی طوالنی، بیست
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روی  فرهادی شویم که این سینماگران، اگرچه از پرداختن به مفاهیم لیبرالی به سبک امثال اصغر اینک چون نیک بنگریم متوجه می
کشند. اینجا دیگر خبری از مفاهیمی  تری از این مفاهیم را در آثار خود به تصویر می تر و بنیادین د با این حال شکل خطرناکان برتافته

چون دموکراسی، حقوق بشر، سکوالریسم، آزادی بیان و غیره نیست که برای یک طبقه متوسطی از خودراضی اغواگر هستند. بلکه اصول 
و ضرورت وجود دولت که در  ذات ازلی و ابدی شرارت در انسانعنی فردگرایی، پیگیری منافع فردی، باور به تر لیبرالیسم را ی بنیادین

  شود. داری ندارد، تبلیغ می اینجا معنایی جز دولت سرمایه

اند تا در حوزۀ نظریه نیز  دستی خاصی دارند، قادر شده این پایان ماجرا نیست. حضرات سینماگر که در آفرینش آثار شترگاوپلنگ چیره
دست به آفرینش چنین شاهکارهایی بزنند. اگر کمی بیشتر در مفهوم منجی و قهرمانی دقیق شویم که این کارگردانان ساخته و 

از کشد که  را بر دوش میای  و جامعههای جهان  یم که منجی در منظر اینان فردی است که بار گناهان و عذابشو اند، متوجه می پرداخته
هایی هستند که  اش نیست. این منجیان نومید، شباهت چندانی به تمثال مسیح ندارند. آنها صرفًا انسان امیدی به نجاتو هم پاشیده 

ای از  گویه گزین  6اش. َاَبرانسان نزد نیچه و پیروان سیمایاند. و این چیزی نیست جز  ی ایستادهرغم ایمان به فروپاشی در برابر ویران علی
وجه مشترک جوامع چند هزار سال گذشته، آن »تواند این گرایش را آشکار سازد:  خوبی می ، شاعر آلمانی متأثر از نیچه، به گوتفرید بن

رود و  اند ... با علم به اینکه جهان رو به نابودی می م مشکالت را بر دوش کشیدهاست که همیشه عدۀ معدودی مردان بزرگ، بار تما
 «.الوصف در برابر زوال جهان شمشیر آهیختن مع

داند بازگشتش نه  گردد که می در حالی به خانه بازمی روز ابد و یکسمیه در فیلم ها بیابیم.  حال بیایید تجلی همین جمالت را در این فیلم
دِل برادر  پاشیده است که پوشی جهاِن از هم پردهاو تنها حضور مردگی.  دهد، نه خواهرانش را از یأس و دل برادرش را از اعتیاد نجات می

 .نیستمیدی واهی بیش رد اما خودنیز واقف است که این ا. سمیه امید داکند تر را خوش می کوچک

داند  ند، که اینک مییزربرد تا با نامزدش از آنجا بگ می ، در حالی خواهرش را به ترمینالزده مغزهای کوچک زنگشاهین در فیلم 
این  جهاندانند که  کند، اساسًا خواهرش نیست. شاهین و بیننده، هر دو می اش می ای ندارد، و دختری که تا ترمینال مشایعت خانواده

 را وصله پینه کرد. آنتوان  و با هیچ نخ و سوزنی نمی شده پاشیده انسان از هم

به کمک دستگاه البته ، را ای محله که  آن از پس پایانی، های سکانس در دارد، برعهده را منجی نقش پروانه شنای فیلم در که حجت
کوشد با  گردد و می ، به خانه بازمیگذرد می محله سرور و جشن و شلوغی میان از داده، نجات ها الت گنده شر از سرشت پلیس، نیک

است، خانواده را از فروپاشی کامل نجات  ترین دوست به دوست خیانت نزدیکپنهان کردن رازی بزرگتر، که خیانت برادر به برادر و 
رود. فقط باید از  امور نمیدهد: هر آنچه که بوده دروغی بیش نبوده و امیدی نیز به اصالح  اما این کار وی واقعیت را تغییر نمی دهد.

 هیچ جهان در پس زین که داند می حجت، همراه به که، است مخاطب تنها افشای ماهیت این جهان پر از ریا و دروغ خودداری کرد.
 برادرش هاشم نجات برای وار دیوانه که وی که چرا. هستند خوش الکی اند گرفته جشن که مردمانی این و بود نخواهد امیدی و شادی

هاشم بزرگترین جنایت را علیه  ،برادرش ترین دوسِت  نه تنها نزدیک که برد پی شد، ریخته تنش بر که سردی آب با آخر دست کوشید، می
                                                           

6
سازان به معنای دقیق کلمه  شود؟ پاسخ آنجا است که این فیلم جنگند. پس پیوند میان این دو چگونه ممکن می نیچه سخت علیه لیبرالیسم میدانیم که  می 

داد. توان توضیح  ای که به ادعای خوشان چندوجهی و پیچیده است را از این منظر نیز می شان به روایت تولید شیشه در جامعه مدرن هستند. چسبیدن پست
همین است که به رغم وفاداری به نیچه، مفاهیمی از لیبرالیسم  شود کالژهایی از نظریات گوناگون آفرید. اند که می مدرنیسم آموخته باری، اینان در مکتب پست

 اند.  عاریت گرفته را نیز به
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گاهی برادرش برای قاچاق شیشه استفاده کرده و وی را سالمرتکب شده،   در. ها روانۀ زندان کرده است بلکه هاشم نیز به نوبۀ خود، از ناآ
بینیم که در تمامی این  می؟ آورد میان به سخنی سرور و شادی از توان می چگونه کند، نمی رحم برادر به برادر حتی کس، هیچ که جایی

 کند. رغم نبود هیچ امیدی به تغییر جهان، کار خود می نابودی و زوال جهان و علی رغم اشراف بر علیآثار، منجی، ابرانسانی است که 

زیست که نظم کهن جامعه، فئودالیسم بریتانیا، در  هابز در عصری می سازان با آراء هابز و نیچه؟  اما چرا نشان دادن پیوند فکری این فیلم
داران خارج سازد. در چنین عصری  کوشید قدرت را از ید زمین دار رو به رشد می آستانۀ زوال و فروپاشی قرار گرفته بود و طبقۀ سرمایه

زیست.  های اجتماعی می نوبۀ خود در عصری از آسوب بود که فیلسوفی چون هابز، انسان را گرگ انسان معرفی نماید. نیچه نیز به طبیعی
کوشید از رشد قدرت سیاسی طبقۀ کارگر پیشگیری کند.  داران، می دار آلمان در اتحادی کوتاه و پر از شک و تردید با زمین طبقۀ سرمایه

رو است که  طبقات میانی همچون موشی در میان آب و آتش بودند. از همینت به لحاظ سیاسی قدرتمند جامعه، ادر میان تصادم طبق
داران و کارگران و میلی شدید به ابرانسانی قادر که اخالقیات قدرتمندش،  ای است از ناامیدی، یأس و نفرت از سرمایه تفکر نیچه، ملغمه

 دهد. دست آخر این هیتلر بود که در جامعۀ آلمان، جامۀ ابرانسان بر تن کرد. جات میگر ن طر تصادمات ویرانجامعه را از خ

سپارد. در تفکر نیچه نیز تکبر زبدگان، تحقیر  گرگ طینتی انسان، کنترل آن را به دست دولتی مقتدر می هابز برای پاییدن جامعه از شر  
گیرد. همین زمام امور را در دست  چونان رهبری قادر بایست میگشاید که  ی میها و ناامیدی عمیق، سرانجام راه به تقدیس ابرانسان توده

 . گیرد قرار می نیز نیچه در شمار پدران معنوی فاشیسم است که

نه نشان دادن پیوند فکری میان این جماعت و نظرات  و استسازان تصادفی  هایی از آراء هابز و نیچه در آثار این فیلم بنابرین نه یافتن رگه
 7.برد هایی آدمی ناگزیر به چنین خط و ربطی پی می ، بلکه از سر ضرورت است و با دیدن چنین فیلمسرگرمیاین متفکرین از سر تفنن و 

شود. و این  ماعی پدیدار میداری است، اینک بیش از پیش در ساحت نظم اجت ایهومرجی که در بنیاد و ذات نظم سرم آشوب و هرج
لولند،  میهای هنری  آیی ها و گردهم اکناف جشنوارهای که در اطراف و  های از خودراضی برای هنرمندان و سلبریتیومرج  آشوب و هرج

ا به اینک بیش از پیش نظم جامعه ریأس از نابودی آرامش نظم پیشین و هراس از کارگرانی که آفریند.  بدیل می هراس و یأسی بی
 طلبند. آوردی می هم

گیری  پدیدار شدن شکافی عمیق میان ثروتمندان و فقرا و شکلویژه با  پدیدار شدن تضاد کار و سرمایه در سطح مناسبات اجتماعی، که به
این هراس با اندازد.  داران و آحاد متفکرین و هنرمندان بورژوازی را به هراس می سرمایهکینه و خشم طبقاتی درون جامعه همراه است، 

خوارانشان از گزند  داران و جیره دهد که قادر به حفظ جهان سرمایه مند خود را نشان می میل و گرایشی شدید به وجود دولتی مقتدر و توان
ین است که با چرخش اوضاع و احوال، زاویۀ دوربین این جماعت نیز اگرچه چرخیده، اما این جهان کارگران و فرودستان باشد. هم

 بایستی توسط دولتی قدرتمند سرکوب و کنترل شوند.  در خدمت تبدیل کارگران به اهریمنانی است که می چرخش

                                                           
7
ۀ شیوول مطالعۀ آثار هابز یا نیچه است. بلکه برعکس، این سازی این جماعت ازخودراضی محص باید توجه داشت که مقصود ما این نیست که شیوۀ فیلم 

ن خود را در آثار این به داری در مغز استخوان آحاد جامعه رسوخ پیدا کرده و اینچنی نسان در جامعۀ سرمایهه زیست انگریستن به جهان، طی چندین سد
  دهد. اصطالح هنرمندان نشان می


