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تأثیر زیادی در ســینمای ایران دارند ما اکنون 
نیاز به »مفســر »فیلم داریم و نه منتقد فیلم! 
کلمه منتقد که به معنای نقد، تحلیل، ارزیابی 
و خوب یا بد بــودن یک فیلم اســت باید کنار 
گذاشته شود و نیاز داریم یک فیلم توسط یک 
مفسر تفسیر و تحلیل شــود و درون تحلیل و 
تفســیرش بتواند نگاه جدیدی به تماشــاگر و 
حتی فیلم ســاز بدهد. االن منتقدان ما مسلط 
به دانش نقد نیســتند بنابرایــن من نمی توانم 
کلمه منتقــد را به کار ببرم امــا در حال حاضر 
می توانند مفســرین خوبی باشند به شرط این 
که خودشان را نســبت به فیلم ساز و سینمای 
ایران ارتقاء دهند. این که ما همیشه یک فیلم را 
بر اساس ساختار کالسیک نقد بکنیم و بگوییم 
این فیلم اثــر خوبی نیســت و خروجی خوبی 
نداشته اســت یا در اصطالح مقوایی ست برای 
تماشاگر هم پســندیده نیست؛ چون تماشاگر 
همزمان و هم ســطح فیلمساز، سینمای جهان 
را مرور می کند و فیلم های جهانی هم در ایران 
به سهولت در دسترس است. به نظر من سیستم 
کالسیک آکادمیک دانشگاه ها که به فیلم سازان 
تدریس می شود در حال حاضر کارآمد نیست. 
متأســفانه همکاران من بر خالف به روز بودن 
تماشــاگر و فیلم ســازان، هنوز درگیر همان 
ساختار کهنه و قدیمی هستند که به حتم نیاز 
تماشاگر را پاسخ نمی دهد. من معتقدم اکنون 
فیلمسازان ایرانی آن قدر پیشرفت کرده اند که 
خیلی تابع ساختار کالسیک گذشته نیستند. 
برای مثال »اصغر فرهادی« در ســطح جهانی 
فیلم ســاز بزرگ و تحسین شــده ای است، در 
حال پیشرفت و با اســتقبال مخاطبان مواجه 
شده اســت. اگر منتقدین این فرمول جدید را 
درک نکنند نمی توانند تفسیر درستی از کارهای 
اصغر فرهادی داشته باشند. االن تشخیص یک 
منتقد واقعی از بین انبوهی از منتقدین بسیار 
سخت شده است. االن به نظر من روانشناسان 

و جامعه شناســان فیلــم بین مــا خیلی بهتر 
می توانند یک فیلم ســینمایی را تفسیر کنند. 
اگر منتقدین ما می خواهند تبحری به دســت 
بیاورند باید فیلم را تفســیر کننــد و در درون 
تفســیر هم نظریه مخالف یا موافق با استدالل 

علمی داشته باشند.

در دوره فعلی نقد شکل دیگری پیدا 
کرده اســت، به این مســأله توجه 
کرده اید که نقد خیلی به سمت ارتزاق 
رفته است و شاید کمتر کسی صرفا 
بخاطــر هنر تحلیل بنویســد؟ فکر 
می کنید اگر نقد شغل شــود انتظار 

تأثیر برای کارها می توان داشت؟
ایــن صحبــت بــه نوعــی آسیب شناســی 
نقد ســینمای ایــران اســت. اگــر بخواهیم 
آسیب شناسی کنیم و نه تنها تحلیل معمولی 
داشته باشــیم، باید بگوییم نقد ســینما دچار 
آفت های اقتصادی شده است و در حال گرایش 
پیدا کردن به ســمت کسب ســرمایه است و 
برخی فیلم ســازان و منتقدان به جای این که 
بتوانند تفسیر درستی از فیلم داشته باشند نوعی 
روابط پنهانی مافیایی دارند که تهیه کننده ها 
ایجاد  کننده آن هســتند و منتقدین بر اساس 
نگرش تهیه کننده قلم به دســت می گیرند و 
درباره یک فیلم می نویســند. این از آفت های 
امروز جریان نقد سینمای ایران است که متولی 
آن، نشریات، ســردبیرها و مجالت تخصصی 
و غیر تخصصی باید جلــوی مافیایی را که بر 
اساس اصول درســت و واقعیت به تحلیل یک 
فیلم نمی پردازد بگیرند. در غیر این صورت بر 
اساس قراردادی که پشت پرده نوشته می شود 
برای فیلم نشست، جلسه و میزگرد می گذارند، 
به تحلیــل می پردازند و نوشته هایشــان را در 
مجالت خود نیــز چاپ می کنند. متأســفانه 
رســانه هایی را داریم که هنگام اکران فیلم در 

مورد تبلیغ اثر با تهیه کننده قرارداد می بندند 
که جنبه های مثبت فیلم را منتشــر کنند و یا 
حتی نقدهایی بنویسند که شاید به ظاهر اسم 
نقد را درون خود دارد اما تعریف و تمجید است 
یا اصال اشــاره ای به ضعف های جدی یک اثر 

سینمایی نمی کند.

فضای مجازی بیشترین تأثیر را در 
ضعف جایگاه نقد داشته است؛ خود 
شما چه تحلیلی از این موضوع دارید؟ 
این فضا چقــدر کمک کننده یا پس 
زننده بوده است، از این حیث که هر 
کسی می تواند در صفحه اش شروع 
به نوشتن با هر ساختاری که دوست 

دارد بکند؟
نظریه دادن با نقد خیلی متفاوت اســت. من 
فضای مجــازی را رد نمی کنــم بالعکس فکر 
می کنم فضای مجــازی باعث شــده ما این 
آسیب شناســی را خیلی جدی انجام بدهیم. 
تماشــاگر ســینما دیگر آن تماشــاگر قدیم 
نیست؛ فیلم های روز دنیا را می بیند، ساختار 
را می فهمــد، درک می کنــد و در مورد فیلم 
نظریه مطرح می کند. ایــن نظریه پردازی در 
فضای مجازی توســط تماشاگر امری بدیهی 
و طبیعی است اما کســانی که منتقد رسمی 
کشور هستند باید خیلی خوب از این فضا بهره 
ببرند و سرعت انتشار مطالب در فضای مجازی 
را متوجه باشــند همچنین با انصاف و عدالت 
در مورد یک اثر ابرازنظــر کنند. در دوره های 
گذشته منتقدین وقتی یک فیلم را می دیدند 
سعی می کردند چندین بار همان فیلم را تماشا 
کنند و در خلوت خودشــان با تفکر و اندیشه 
قلم به دست می گرفتند؛ روی کاغذ نقدهایی 
می نوشتند و می توانستند آن را اصالح کنند و 
اگر از مطلبی پشیمان شدند آن را خط بزنند 
اما در فضای مجازی دیگر این گونه نیســت. 

نقد سینما دچار 
آفت های اقتصادی 
شده است و در حال 
گرایش پیدا کردن 
به سمت کسب 
سرمایه است وبرخی 
فیلمسازان و منتقدان 
به جای این که بتوانند 
تفسیر درستی از 
فیلم داشته باشند 
نوعی روابط پنهانی 
مافیایی دارند که 
تهیه کننده ها ایجاد 
کننده آن هستند و 
منتقدین بر اساس 
 نگرش 
تهیه کننده قلم به 
دست می گیرند و 
درباره ی یک فیلم 
می نویسند


