
 

  
  1389بهار ، نهمدهم، دورة سوم، شمارة یازنامۀ پژوهش فرهنگی، سال 

  

  شناسی سیاسی سینماي ایران جامعه
  )1380و  1370هاي  گذاران سینماي ایران در دهه بایدها و نبایدهاي سیاست( 

  
*راد داعظم راودکتر 

*  
**همصطفی اسدزاد

   
  ده یچک

بـوده و   عهـاي اخـتالف و بلکـه نـزا     محلکی از ی ،هاي مختلف اسی جناحیس ۀدر مواجه در ایران نمایس
  .هر جناحی، موقعیت سینما در زمان رقیب را نقد کرده است

ـ نماي ایاسـی سـ  یشناسی س جامعه ةحاصل پژوهشی است در حوز ن مقالهیا کـه در   1370 ۀران در دهـ ی
سـو   هـاي فـیلم فجـر از یـک     هاي منتخب دولت در جشنواره فیلم» تحلیل متن«و » واتحلیل محت«آن با روش 

 ـ هنـري   هـاي فرهنگـی   سیاسـت تبیـین  بـه   مخاطبان سینماي ایـران از سـوي دیگـر،   هاي مورد اقبال  فیلم و
و  گـذاران فرهنگـی   نقـش سیاسـت  به و د پرداخته می شو 1380و  1370 ۀدر دو دهنما یس عرصۀدولت در 
  .شود اشاره میها  ن سیاستینظام در اجراي ا ريمدیران هن

 »اصـولگرا گفتمـان  «بـا عنـوان    دو گفتمان و مدیران هنري گذاران سیاست دهد که این تحقیق نشان می 
بایـدها و  بایـدها و نبایـدهاي خـود را    گـذاري در بخـش سـینما،     در حوزة سیاست» طلب اصالحگفتمان «و 

اند، با ایـن اسـتدالل کـه سـینما بـا       داشته ادقهاي یکدیگر انت سیاست ازه هرگا و اند هنبایدهاي مردم تلقی کرد
 .انـد  هاي فرهنگـی و سـینمایی یکـدیگر تاختـه     هماهنگ نشده است، به سیاست »مردم«ها و باورهاي  ارزش

 ازترکیبـی   انـد  کـرده  هـا اسـتقبال   از آن در فـیلم  همـواره  آنچه مردم و مخاطبـان سـینماي ایـران    که حالیدر
  .بوده استسیاسی ـ اجتماعی هاي  ارزشدینی به همراه  هاي ارزش
  
  ها واژه دیکل
  .نمایس مدیریت هنري، دولت، ،است فرهنگییس ،ها ارزش 

                                                
 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران *

  )گرایش مسائل ایران(کارشناس ارشد علوم سیاسی **
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  مقدمه
ی فیلم فجـر، فـیلم   الملل بین ةجشنوار ینوپنجم بیست ۀدر مراسم اختتامی 1386در بهمن 

امـا   ،را دریافت کـرد  »ه مردمبهترین فیلم از نگا« ةجایزساختۀ داریوش مهرجویی،  سنتوري
هاي مد نظر دولتمردان،  نمایش و اعمال اصالحیه ۀبا وجود داشتن پرواناین فیلم  ،بعد از آن

اهانتی بـه  «گذاران فرهنگی حاکم، این فیلم را  نیامد و سیاست گاه به نمایش عمومی در هیچ
بیشـترین   سـنتوري  کـه  یحالدر .دانستند »غیرممکن«نمایش آن را  تلقی کرده، »ایرانی ۀجامع
  . بود فیلم فجر کسب کرده ةجشنوار ینوپنجم بیسترا در  یمردم يآرا

 یکه در ایران امـروز زنـدگ   را یسنت یانبازار یکی ازپسر  ی،بلورچ یعل داستان يسنتور
خواهـد فرزنـدانش    یمـ  پـدر  .کنـد  روایت مـی  شود بزرگ می یاي سنت کند و در خانواده یم

گیرد و بـه کـار در    یراه پدر را در پیش م ،پسر دیگر خانواده ،حامد. اشندراه او ب ةدهند ادامه
اش  درگذشـته  یدایـ  ۀدل به سـاز کهنـ   ی،، از همان کودکیاما عل ،شود یپدر سرگرم م ةمغاز

مخالفـت   کـه البتـه   ادامـه دهـد   یموسیق ۀگیرد تحصیالتش را در زمین یبندد و تصمیم م یم
 شو در نواختن سـنتور باعـث شـهرت   امهارت . شود می او ۀشدن خواست یخانواده مانع عمل

براي گذران زندگی بـه   او ناگزیر. دهند هایش مجوز نمی ، اما مقامات دولتی به کنسرتشده
 يهـا  یمهمانها و نیز  این برنامهدر  یحضور دائم علتبه  پردازد و ها می نواختن در عروسی

او  ۀدلبسـت  ،هنـرش  خاطر که به، هیهان همسرش شود و معتاد میبه الکل و مواد مخدر  ،شبانه
  .شود از او جدا می علی،اعتیاد  علت، به بوده

ویـژه در   هاي فرهنگی دولـت بـه   این فیلم که با نمایش معضل اجتماعی اعتیاد، سیاست
کند، پس  در جامعۀ امروز ایران را نقد می اصولگراو برخی باورهاي ) موسیقی(عرصۀ هنري

فجر با دو واکنش متفاوت از سوي مخاطبان مردمی از یک سو و از نمایش آن در جشنوارة 
گذاران فرهنگی از سوي دیگر مواجه شد و در واقع محتـواي فـیلم بـا     دولتمردان و سیاست

گـذاران فرهنگـی    سیاسـت . گشـایی شـد  به صورتی متفـاوت رمز  هر گروهتوجه به فرهنگ 
تـا   نیاده و از اتهام به خدا و دد يدر درون خود جا يهر بد لمیف نیا«: دولت معتقد بودند
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کـه هـر روز    يا در جامعه یینما اهیهموطنان خودش و س ریو تحق انیرانیاتهام به مردم و به ا
نبایـد  «آنـان اعـالم کردنـد کـه     » .است داده ياست را در خود جا یو ترق شرفتیدر حال پ

  ). الف 1387 /18/1 صفار هرندي،(» شود دیتول یلمیف نیکه چن میاجازه ده یحت
در برخی مطبوعات همسو با گفتمان سیاسی حاکم بر کشـور نیـز اسـاس ایـن فـیلم را      

از آن قبیـل   سـنتوري فـیلم  «: دانسته و اعـالم کردنـد  ایرانی  ۀتضاد با فرهنگ و سنت جامع
 »ی از آن بتوان به آن مجوز نمـایش داد یها ی نیست که با قیچی کردن بخش یا بخشیها فیلم

هاي کشور در سرمقالۀ خود ضمن خبر  یکی از روزنامه .)1: 1387 /7/3جمهوري اسالمی، (
ایـن اثـر    بـراي نمـایش  براي گرفتن حکـم قضـایی    سنتوريتالش سازندگان فیلم دادن از 
طـی شـده    هـم  سـنتوري یه خواست حتی اگر روال قانونی کار تولید ئقضا ةاز قو ،سینمایی

مـردم را بـه نافرمـانی    «: تهدیـد کـرد  بتـه  و ال باره طرف وزارت ارشاد را بگیرد است، دراین
کنـیم کـه    می اقعیت جلبو اما توجه مسئوالن محترم قوة قضائیه را به این ،کنیم دعوت نمی
را  حـق نمـایش آن   سـالمی بـه  د اکه وزارت فرهنگ و ارشـا  ،سنتوريهایی از قبیل  اگر فیلم

رود مـردم بـه صـحنه    و بـه  قضائیه مجوز نمایش بگیرنـد نوبـت   ةبتوانند از قو ،ممنوع کرده
بخواهـد چنـین فـیلم     هر سینمایی کـه  در آن صورت این مردم هستند که درِ. خواهد رسید

قضائیه است که این تصـمیم  ة به صالح قو ،بنابراین. اي را نمایش بدهد خواهند بست آلوده
اما در مقابل، بسیاري از منتقـدان   ).همان(» نشکند خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را

اي از سـینماي فرهنگـی و داراي اندیشـه تلقـی کـرده،       مخاطبان سینما، این فیلم را نمونه و
دانستند که در این مقطع از زمان به ایـن نتیجـه    سازندة آن را براي سینماي ایران غنیمتی می

مسیح، (سوز اعتیاد است  پیش روي اجتماع ما بالي خانمان ۀترین مسئل رسیده است که مهم
دانسـتند کـه هـر تماشـاگر منصـفی       ، ایدة اصلی فیلم را دنیـایی مـی  گروهاین  ).107: 1386

هـاي   ها ضـمن اشـاره بـه محـدودیت     آن). 95: همان(اش فکر کند  ها درباره تواند ساعت می
پیش آمده براي نمایش فیلم در جشنوارة فجر و متهم کردن مدیران فرهنگی به فقر فرهنگی 

هاي  منتقدان سیاست. را ببینند سنتوريود یک بار دیگر خواستند که در خلوت خ از آنان می
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: 1386شـریعتی، (شناسـد و نـه مخاطـب را     سینمایی معتقد بودند که دولت نه سینما را مـی 
  ).85ـ  84

از  ییرهای، تصـو یابـان یخ تبلیغـات و  یینمایسـ  يهـا  در مجلهدر شرایطی که  در نهایت
دعـوت   نماهایدر سـ  لمیفـ ایـن   دنیـ ا بـه د ر ننـده یکه ب شد یم دهید سنتوريبازیگران فیلم 

 يهـا  لمیفـ  شیاز جـدول نمـا   یارشاد اسـالم  فرهنگ و وزارت میبا تصم لمیف نید، اکر یم
  .شدحذف  یینمایس

نشان می دهد که طی این مدت گذاران سینماي ایران  بایدها و نبایدهاي سیاستبررسی 
، انقالبـی و دینـی تأکیـد    صولگرااهاي  که بر پاسداري از ارزش، همواره دو گفتمان اصولگرا

در تقابـل بـا    ت،و جامعۀ مدنی اس طلب اصالحهاي  که مروج ارزش، طلب و اصالح د،کن می
انـد و   گـذاري کـرده   سیاسـت  ،سـینما در عرصۀ  ویژه به ی،فرهنگمدیریت  در حوزةیکدیگر 
و هـا   را بهانـۀ وضـع سیاسـت    »مـردم «همـواره   ،گذاران هر دو گفتمان سیاستآنکه  شگفت
ها و اقدامات خود، خواست و  خود ذکر کرده و در توجیه سیاست هاي مدیریتی ریزي برنامه

  .بوده استمردم چیز دیگري بعضاً نظر  که حالیدر  ،اند نظر مردم را شاهد آورده
طلب و تعامل دو نظام سیاسـی   در ادامۀ این مقاله به تقابل دو گفتمان اصولگرا و اصالح

مثابـۀ بیمـاري    به گاه، که شانستیز حتیشود و به تقابل و  رداخته میو فرهنگی هر گفتمان پ
شود کـه   به این سؤال پاسخ داده می درنهایت ،شود کند، اشاره می در حوزة فرهنگ عمل می

ویـژه در عرصـۀ    طی دو دهۀ اخیر، تعامل دو نظام سیاسی و فرهنگـی و هنـري کشـور، بـه    
شناسـی سیاسـی و    تلفیـق دو نـوع جامعـه   در ایـن بررسـی بـا     سینما، چگونه بوده اسـت؟ 

و قـدرت اجتمـاعی    )نظـام حـاکم  (قدرت دولتی ۀشود تا رابط شناسی سینما سعی می جامعه
 سـؤال شناسی سیاسـی سـینما    جامعه در ،به عبارت دیگر .دشوسینما تبیین  زمینۀدر ) مردم(

سـینما  ة زگـذاري در حـو   اي با مردم، به سیاست اصلی آن است که دولت براساس چه رابطه
هاي  شناسی سیاسی سینما از یک سو هدف دولت از تدوین سیاست در جامعه. کند اقدام می

ها در مقابـل   شود و از سوي دیگر سینماي مورد نظر مردم و واکنش آن سینمایی بررسی می
. شود میها بررسی  تحت این سیاست ةهاي سینمایی دولت و آثار سینمایی تولیدشد سیاست
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عنـوان   همیشـه بـه   رفتن به سینما تقریباً«پرداز معروف ارتباطات، مک کوئیل،  ریهعقیدة نظ به
: 1380(» یک فعالیت اجتماعی نگریسته شده است تا به منظور صرف تماشاي فیلمی خاص

تلقی کـرد  ) شناختی آن به معناي جامعه(توان بیننده را بخشی از جمعیت  می ،بنابراین). 132
  .کند شرکت می، رفتن به سینما ،اجتماعی یکه در فعالیت

  
  تعامل نظام سیاسی و نظام فرهنگی 

شـناس   ابطۀ میان فرهنـگ و سیاسـت را جامعـه   یا ر تعامل نظام سیاسی و نظام فرهنگی
تمی خود جامعـه  سسی ۀپارسونز با طرح نظری. است کردهبررسی  نز،تالکوت پارسو ،معروف

و  »فرهنـگ «، »سیاسـت « ،»اقتصاد« :تند ازکند که عبار تم اصلی تقسیم میسرا به چهار زیرسی
  .)1شکل ( »همبستگی اجتماعی«

  

  اقتصاد  سیاست
  فرهنگ  یهمبستگی اجتماع

  نظام اجتماعی در نظریۀ پارسونز ـ چهار خرده 1شکل 
  

بنـابر نظـر    .)109: 1379زاده،  نقیـب ( اي متقابـل اسـت   زیرسیستم رابطه این چهار ۀرابط
مجموعه و سیستم به این معنی نیست که در آن کشـمکش و   ۀمثاب جامعه به تصور ،پارسونز

و از ایـن  شـود   ها موجب رقابـت مـی   منابع و ارزش کمبود حتی لکه، بآید منازعه پدید نمی
ها یکـی از   توزیع منابع و ارزش ،بنابراین ).85: الف1381بشیریه، ( خیزد رقابت منازعه برمی

  .آید اجتماعی پیش می نظارترو ضرورت ترین مسائل نظام اجتماعی است و از این  مهم
اگر بخواهد زنده  ،اعتقاد دارد که هر جامعه» ضرورت کارکردي«پارسونز با طرح مفهوم 

  )2شکل ( :باید چهار کارویژة مهم را به انجام برساند ،بماند
  .؛ که این وظیفه به اقتصاد مربوط است (Adaption)تطابق با محیط  )الف
  .آید ؛ که به وسیلۀ دولت به اجرا درمی(Goal Attainment)دستیابی به هدف  )ب
نهادهـاي  ۀ وسیله ؛ که ب(Integration)) پیوند نهادها با یکدیگر( همبستگی اجتماعی )ج

  .رسد حقوقی و مذهب به انجام می
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خـانواده و   ۀ؛ کـه وظیفـ  (Latency)حفظ الگوهاي ارزشی از یک نسل به نسل دیگر  )د
  .)33: 1378سو، ( تنظام آموزش و پرورش اس

  

  یابی هدف
Goal Attainment 

  تطابق با محیط
Adaptation 

  همبستگی اجتماعی
Integration 

  حفظ الگوهاي ارزشی
Latency 

  هاي اجتماعی هاي اصلی خرده نظام ـ کارویژه 2شکل 
  

ر نظام اقتصادي، نظام سیاسـی،  اچه توسطترتیب ه کارویژة اصلی که ب چهار شدن انجام
تـداوم و اسـتمرار   و سـبب حفـظ،    گیرد، صورت می )فرهنگی(و نظام ارزشی ،وقینظام حق

  .)3شکل ( شود نظام اجتماعی می
  

  اقتصادي نظام  نظام سیاسی
 نظام فرهنگی نظام حقوقی

  نظام اجتماعی ـ چهار خرده 3شکل
 تـرین سیسـتم در چـارچوب نظـري پارسـونز اسـت       و مهـم  ترین متعالی م فرهنگیانظ

تـر   سپارسونز به موضوعات فرهنگی، محتوایی به مراتب مقد ،به عبارت دیگر. )34 :همان(
دارِ  نـوعی نظـم معنـی    تـأثیر  و معتقد است که افراد جامعه تحت .)45: 1376بدیع، ( دهد می

عمـل  ) نظـام اجتمـاعی  (فراتر از تعـامالت معمـول اجتمـاعی    ) نظام فرهنگی(درونی شده 
در نظر او تحول در نظام فرهنگی و ارزشـی کـل    ،رو از این). 125: 1380کاظمی، (کنند  می

در انگارة پارسونز وقتی بحث دگرگونی جامعه بـه میـان   . کند نظام اجتماعی را نامتعادل می
که گـویی تحـوالت اجتمـاعی تـابعی از      کند چنان فرهنگ نقش بسیار مهمی پیدا می ،آید می

او معتقـد اسـت اگـر    ). 81  :1379زاده،  نقیـب ( شـود  تحول در نظام فرهنگی محسـوب مـی  
بخواهیم تحوالت جامعه را درك کنـیم، نخسـت بایـد بـه تحـوالت فرهنگـی توجـه کنـیم         

را نتیجۀ حفظ نظام ارزشـی  » حاکمیت عالی نظام اجتماعی« پارسونز ).187 : 1379 توسلی،(
در توضیح عامل فرهنگـی  وي ). 50 : 1376بدیع، ( که در فرهنگ وجود دارد داند می دقیقی
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شـود کـه فرهنـگ در نظـام کنشـی       مراتبی سیبرنتیک یـادآور مـی   ا ارجاع به الگوي سلسلهب
ترین عامل نظارت بـر   قوي مثابۀترین زیرسیستم به لحاظ اطالعات است که خود را به  غنی

  .)49 : همان( کند کنش اجتماعی تحمیل می
از طریـق   هـم  در چارچوب ساختاري پارسونز زیرسیستم فرهنگ، زیرسیستم سیاسی را

و هـم از طریـق نهادهـاي     انـد  پـروردة نظـام فرهنگـی جامعـه     مدارانی که خود دستتسیاس
هـاي فرهنگـی،    زیرسیستم سیاسی نیـز از طریـق سیاسـت   . دهد قرار می تأثیر تحت ،فرهنگی

 سـرانجام هـا و   ویـژه مطبوعـات و رسـانه    پـرور، بـه   ساز و فرهنگ نظارت بر مراجع فرهنگ
: 1379 زاده، نقیـب ( دهـد  قـرار مـی   تـأثیر  سـتم فرهنگـی را تحـت   کاالهاي فرهنگـی، زیرسی 

  .)4شکل )(80 
  
  
  

  
  

  هاي فرهنگی و سیاسی در یکدیگر براساس نظر پارسونز متقابل زیرسیستم تأثیرـ  4شکل 
  

کنـد، نظـام    در فرهنـگ اشـاره مـی    یوجود نظام ارزشی دقیقـ   گونه که به پارسونز همان
تقابـل میـان   . دانـد  هاي خـاص خـویش مـی    جارها و نقشها، هن سیاسی را نیز داراي ارزش

ثبـاتی   هاي موجود در هر نظام، سبب بی رزشا» رقابت«پارسونز  رهاي ارزشی و به تعبی نظام
تعادل میان نظام فرهنگـی و ارزشـی و    نبودویژه  به ؛شود هماهنگی در نظام اجتماعی میناو 
وقتـی   .دشو ثباتی اساسی می موجب بی ،طورکلی محیط هاي نظام اجتماعی و یا به حوزه ۀبقی

تعادل کلی یا باید محیط تغییر یابـد و   براي برگشتنظام ارزشی و محیط ناهماهنگ شوند، 
، نظـام ارزشـی تغییرکنـد و خـود را بـا محـیط       د و یا بـرعکس شوبا نظام ارزشی هماهنگ 

  ).87 : الف1381بشیریه، (هماهنگ سازد 

  

  زیرسیستم سیاسی  نگیزیرسیستم فره

  نهادهاي فرهنگی+ نظام فرهنگی  ةپرورد سیاستمداران دست

  نظارت بر کاالهاي فرهنگی +هاي فرهنگی سیاست
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هاي گونـاگون   منازعۀ سیاسی ناهماهنگی میان حوزهمنبع اصلی  ،براساس نظر پارسونز 
جامعه است و از این رو منازعه ممکن است منبع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و یا سیاسی 

سیستمی خـود بـه عامـل     ۀرسونز در نظریاتر گفته شد، پ گونه که پیش اما همان ،داشته باشد
نظام فرهنگی را در نوع نظـام  و بخشد  نظام فرهنگی و ارزشی اهمیت بیشتري میو فرهنگ 

ـ کارکردي پارسونز نظام سیاسـی هـر جامعـه      ساس تئوري ساختیابر. داند سیاسی مؤثر می
  ).117 : 1375 آل غفور،( فرهنگ سیاسی پویاي آن است ۀنتیج

اگر «که  چنان. اي است میان ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی رابطۀ پیچیده ۀشک رابط بی
نحـوي مفیـد و مـؤثر بـه کـار ببـریم، بایـد آن را بـا          سیاسی را بـه مفهوم فرهنگ  باشدقرار 

هـاي سیاسـی از یکسـو     اما مشکل این است که سـاخت  ،هاي ساختاري تکمیل کنیم تحلیل
 رونـد و از سـوي دیگـر فرهنـگ سیاسـی را شـکل       محصول فرهنگی سیاسی به شمار مـی 

تکیـه  آلموند و همکارانش بـا  البته اندیشمندان دیگري نظیر ). 161 : 1380بشیریه،( »دهند می
هاي پارسونز، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند کـه فرهنـگ و    مفاهیم و چارچوب بر

فرهنـگ سیاسـی،    ةنظـر حـوز   که صـاحب  همچنان. اند ساختار سیاسی داراي ارتباطی متقابل
 تأکیـد اي تعادلی میـان قـدرت سیاسـی و فرهنـگ سیاسـی       لوسین پاي، نیز بر وجود رابطه

  .کند یم
و چـه فرهنـگ    بسـازد در هر صورت چه ساختار سیاسی فرهنـگ سیاسـی خاصـی را    

هـاي   گـذاري  پـذیري سیاسـت  تأثیرسیاسی نوع نظام سیاسی را شکل دهد، آنچه مهم اسـت  
 ۀاي اسـت کـه در اندیشـ    هر نظام سیاسی از فرهنگ سیاسی آن است و ایـن نکتـه   فرهنگیِ
متـأثر از   کـه خـود   ،کـه هـر نظـام سیاسـی     است معتقد او. است شدهاشاره  به آنپارسونز 

هـاي   ر حـوزه دهـاي فرهنگـی و نظـارت     از طریـق سیاسـت   ت،فرهنگ سیاسی جامعه اسـ 
 تـأثیر ر سیسـتم فرهنگـی جامعـه    دهـا،   بوعات و رسانهطساز و فرهنگ پرور نظیر م گفرهن
  .گذارد می
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  سیاست فرهنگی
ادامـۀ  » سیاست فرهنگی«امی، امروزه با ابزار نظ البتهاگر زمانی جنگ ادامۀ سیاست بود، 

  ).289 : الف1378پهلوان، (سیاست است، اما با ابزار فرهنگی 
هر ساختار قدرت یـا دولتـی سیاسـت    . یابد سیاست فرهنگی در قدرت حاکم تجلی می

گـذاري در  تأثیرها نه تنها به قصـد   دولت. گیرد اي را پی می نشده شده یا اعالم فرهنگی اعالم
از هـر   نکـردن و پرهیـز   گاهی هم بـا مداخلـه   بلکه زنند، دست به فعالیت میفرهنگ ة حوز

فرهنـگ   ةدر هرحال هـر حکـومتی در حـوز   . بگذارند تأثیرر همین حوزه دتوانند  عملی می
نگرش فرهنگی نشان  ی ازخود را به نوع  کند و به این ترتیب دلبستگی سیاستی را اعالم می

گذاران و کارگزاران فرهنگی هر دولـت   نگی سیاستنوع نگرش فره از سوي دیگر .دهد می
: 1378پهلـوان،  (و حکومتی متأثر از گفتمان سیاسی حاکم و فرهنگ سیاسـی غالـب اسـت    

زیرا هـر گفتمـان شـکل خاصـی از زنـدگی و کردارهـاي سیاسـی را ممکـن         ؛ )302ـ   289 
برخـی از   کنـد و  اي تعریـف مـی   ویـژه  ةهاي فردي را با شیو سازد و هویت و خودفهمی می

فرهنـگ سیاسـی نیـز    . کنـد  امکانات زندگی سیاسی را محقق و برخی دیگـر را حـذف مـی   
فرهنـگ سیاسـی    ،به عبارت دیگـر ). 66و 63: 1381بشیریه، ( محصول گفتمان مسلط است

. و عملکرد ساختار قدرت سیاسی اسـت  ،حاصل فرهنگ عمومی، ایدئولوژي طبقات حاکم
عـالم،  (دانـد   هاي سیاسی مرتبط مـی  یري دربارة هدفگ پارسونز فرهنگ سیاسی را با سمت

هاي نگـرش و ایـدئولوژي    توان یکی از پشتوانه در واقع فرهنگ سیاسی را می). 113 : 1378
قدرت با نهادهاي سیاسی  ۀگیري رابط در شکلکه ). 76 : 1375بشیریه، (گروه حاکم دانست 

 در برابـر و نهادهاي سیاسـی را   روش و نگرش افراد وکننده است  تعیینعاملی  و اجتماعی
  .کند پدیدة قدرت و چگونگی تعامل با آن تعیین می

معمـوالً بـه دو گـروه     نظـام سیاسـی   هر ي فرهنگی و سینماییها سیاستدر حوزة هنر 
هستند که نوع خاصـی   هایی سیاست هاي سلبی سیاست د؛شو میبندي  سلبی و ایجابی طبقه

کنند و بـراي جلـوگیري از ظهـور     یر معینی را نفی میاز فیلم یا موضوعات ویژه و یا تصاو
هاي سـلبی   سیاست .شوند ها در عرصۀ هنر در قالب قانون و مقررات اجتماعی عرضه می آن
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اجتماع شـوند و از طـرف دیگـر     ۀباعث حذف برخی از اشکال هنري از عرص ممکن است
بــه اسـت کــه  از همـین جن  ؛راه را بـراي گســترش هـر چــه بیشـتر برخــی دیگـر بگشــایند    

برخی از انـواع فـیلم،    عمل در ي ایجابیها در سیاست. شوند هاي ایجابی مطرح می سیاست
بـه  هاي مقبول  فیلماز شوند و  موضوعات خاص و حتی تصاویر معینی تشویق و ترویج می

و  ،شود که در سـاختار هنـري جامعـه    باعث می امرهمین . شود میحمایت  اشکال گوناگون
تر از برخـی   وزن برخی از موضوعات و مضامین بسیار سنگین ،و سینماخصوص در فیلم  هب

تـازي   ها مجال ظهور پیدا نکنند و یا برخـی در عرصـۀ سـینما یکـه     برخی سبک ؛دیگر باشد
موضـوعات و   عمومیـت یـافتن  ي و سـاز  فیلمسبک خاصی در  ۀو غلب رواج ،بنابراین. کنند

راد،  راود( ن فرهنگـی جامعـه اسـت   هـاي کـال   ثر از سیاستأمضامین خاص همه و همه مت
وع یـک حرکـت فرهنگـی    رها و اصول و فـ  به اولویت هایی که سیاست ؛ یعنی)118 : 1378

  .بخشد رسمیت می
  

  )1380تا  1370( 1370هاي فرهنگی و سینمایی دولت در دهۀ  تحلیل سیاست
بررسـی   :1370در نیمـه اول دهـۀ   دولـت   یو سـینمای  یفرهنگـ  يها سیاست .الف
دهد که در آغاز این دهه  نشان می 1370ـ اجتماعی ایران در نیمۀ اول دهۀ  سیاسی تحوالت

و پس از جنگ تحمیلی، تغییرات حوزة اقتصاد، براساس الگوي سیستمی پارسونز، در دیگر 
تـر سـبب تحـول در نظـام فرهنگـی و       هاي نظام اجتماعی نیز نفوذ کرد و از همه مهم حوزه

رفتـه نظـام فرهنگـی و     و نوسازي کشور پس از جنگ، رفته پیرو توسعه. ارزشی جامعه شد
هـا و هنجارهـاي نظـام سیاسـی کشـور       ارزشی جدیدي در جامعه شکل گرفت که با ارزش

نظـام  (روز شکاف ارزشی میـان ایـن دو نظـام     روزبه ،رو  از این. هماهنگی و تعادل نداشت
 دوگـانگی تا اینکـه ایـن    شد، تر عمیق) فرهنگی جامعه و نظام سیاسی کشور یا دولت حاکم

به نقطۀ اوج خود رسید و سبب تغییر در حوزة نظام سیاسی کشور و گفتمان  1376در سال 
  . )1380و ربیعی،  1379پور،  رفیع( سیاسی غالب بر جامعه شد

، گفتمان سیاسی سنتی مبتنی بر 1376 ویژه پس از واقعۀ دوم خرداد ، و به1370طی دهۀ 
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هـاي   حـامی ارزش  طلـب  اصـالح به گفتمـان   نقالبی، دینی، اخالقیاهاي  پاسداري از ارزش
  .سیاسی ـ اجتماعی تغییر کرد

با آغاز پروژة توسعه و نوسازي در کشور، که پـس از پایـان جنـگ تحمیلـی و تشـکیل      
آرام از فضــاي آرمــانی و عــاطفی دوران جنــگ و  دولــت ســازندگی صــورت گرفــت، آرام

اکم بـر آن دوران کاسـته شـد و گفتمـان نوسـازي و      و اخالقی حـ  انقالبی، دینیهاي  ارزش
ایدئولوژي توسعۀ اقتصادي . هاي مادي و اقتصادي موجود در آن بر جامعه حاکم شد ارزش

رفتـه سـرمایه از اهمیـت و ارزش بسـیار      الگوهاي جدیدي را در جامعـه پدیـدآورد و رفتـه   
هـا قـرار گرفـت و     معیارهـاي اقتصـادي و مـادي، مـالك و میـزان ارزیـابی      . برخوردار شد

هـاي   گرایـی، و سـودجویی در برابـر ارزش    اندوزي، مصـرف  گرایی، ثروت طلبی، تجمل رفاه
از سوي دیگر گسـترش وسـایل   . معنوي و مذهبی از توجه و اهمیت بیشتري برخوردار شد

و  ،ارتباط جمعی، توسعۀ شهرها و روستاها، رشـد و توسـعۀ مراکـز آموزشـی و تحقیقـاتی     
گیري جریـان   هاي توسعه در کشور بود، در شکل د، که از پیامدهاي برنامهافزایش میزان سوا

ها و نیروهاي سیاسـی ـ اجتمـاعی     بخشی گروه مستقیم نهاد و سبب آگاهی تأثیرروشنفکري 
  ). 1379پور،  رفیع(در جامعه شد 

هاي مختلف جامعـه نظیـر دانشـگاهیان،     در این دوران، سطح توقعات و انتظارات گروه 
آزادي، . هاي موجود قـرار گرفـت   ران، دانشجویان، جوانان، و زنان باالتر از واقعیتروشنفک

مشارکت سیاسی واقعی، تشکیل نهادهاي مدنی، رعایت حقوق فردي و اجتماعی، نـوگرایی  
فرهنگـی،   ۀگرایی، دفـاع از حقـوق زنـان، توسـع     ویژه نواندیشی دینی، قانون و نواندیشی به

کثرگرایـی، جامعـۀ چندصـدایی، تحمـل مخـالف، تسـاهل و       ساالري، خـردورزي، ت  شایسته
ها و انتظاراتی بودند که جامعۀ سربرآورده از  خواسته... تسامح، پرهیز از فشار و خشونت و 

ها در کشور بـود، امـا دولتمـردان ایـن      جریان توسعه و نوسازي اقتصادي خواهان تحقق آن
هاي توسعه به فراموشی سـپردند و شـاید    به بهانۀ اجراي برنامه ،هاي مذکور را دوره خواسته

فرهنـگ  . نبـود هـا   ها جایی براي تحقـق ایـن خواسـته    بتوان گفت که در فرهنگ سیاسی آن
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انقالبـی،  هـاي   سیاسی رمانتیک ارزشی حاکم در این دوره همچنـان بـر پاسـداري از ارزش   
بـه  . بـود  رانده حاشیه بهـ اجتماعی مردم را   هاي سیاسی کرده و ارزش تأکید دینی، اخالقی
توجه به نظام فرهنگی و ارزشی جدیدي کـه در   گذاران این دوران بی سیاست ،عبارت دیگر

پرتو گفتمان سازندگی و تغییر و تحوالت اقتصادي در جامعه شکل گرفته بود، همچنان بـر  
گذاران فرهنگی و سینمایی  سیاست. کردند می تأکید ،فرهنگی نظارتو  اصولگراهاي  ارزش
گـذاري   در حـوزة سـینما سیاسـت    اصـولگرا وره نیز تحت حاکمیت فرهنگ سیاسـی  این د
، 1370هـاي سـینمایی دولـت در دهـۀ      بررسی و تحلیل محتواي مجموعـه سیاسـت   .کردند

هـاي   دهـد کـه سیاسـت    نشان می ،1376ویژه در دو مقطع زمانی قبل و بعد از دوم خرداد  به
تحـت حاکمیـت دو گفتمـان سیاسـی      1370فرهنگی دولت در حوزة سینما در طـول دهـۀ   

پروردة ایـن دو   اران دستگذ در واقع سیاست. تدوین شده است» طلب اصالح«و » اصولگرا«
هاي موجـود در گفتمـان خـویش، بایـدها و      گفتمان در زمان خود هر کدام با تکیه بر ارزش

مـان سیاسـی   گفت 1370از این رو در نیمۀ اول دهۀ . اند نبایدهاي رسانۀ سینما را وضع کرده
هـاي انقالبـی،    هایی نظیـر ارزش  حاکم بر سینماي ایران گفتمانی مبتنی بر پاسداري از ارزش

  . بوده است هاي سیاسی ـ اجتماعی فرهنگی، و نفی ارزش نظارتدینی، اخالقی، 
گذاران سـینمایی دولـت در نیمـۀ اول دهـۀ      هاي مربوط به سیاست تحلیل محتواي گویه

 تأکیـد  انقالبـی، دینـی، اخالقـی   هاي  ها بر ارزش گویه درصد 94/71دهد که  نشان می 1370
» سیاسـی، اجتمـاعی  «هـاي   هـا حـاوي ارزش   گویـه  درصـد  19/19تنها  که حالیدر ،اند داشته
هـا بـه    گویـه  درصـد  28/64طور میـانگین   هاي متعلق به این دوران به در میان گویه. اند بوده

هـاي   نفـی ارزش «و » نظـارت فرهنگـی  «. انـد  هپرداختـ » هاي انقالبی، دینی، اخالقـی  ارزش«
و  درصـد  38/6بـه ترتیـب    اصـولگرا هـاي گفتمـان    ویژگی مثابۀنیز به » ـ اجتماعی سیاسی

  .)168: 1383  اسدزاده،( اند ها را در برداشته از گویه درصد 28/1
طـور میـانگین تنهـا     ، بـه اصولگراهاي متعلق به دوران حاکمیت گفتمان  از مجموع گویه 

آزادي «مقولـۀ  . انـد  هاي سیاسـی ـ اجتمـاعی توجـه داشـته      ها به ارزش از گویه درصد 93/7
ها تشخیص داده شده است؛ که البته بخـش اعظـم    گویه درصد 26/11نیز فقط در » فرهنگی
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ـ اجتماعی مربوط به دوران وزارت فرهنـگ و ارشـاد    هاي سیاسی ارزش مرتبط باهاي  گویه
هاي مربوط بـه دوران وزارت خـاتمی،    از میان گویه. است محمد خاتمی بوده اسالمی سید

ایـن   کـه  حالیدر ،ـ اجتماعی تشخیص داده شد هاي سیاسی ها حاوي ارزش گویه درصد 20
مصـطفی   و در دورة وزارت سـید  درصـد  79/3رقم در دوران وزارت علـی الریجـانی بـه    

بـه  » آزادي فرهنگی« در دوران وزارت خاتمی همچنین مقولۀ. است رسیدهمیرسلیم به صفر 
 درصـد  79/3در دورة الریجـانی   کـه  حالیرسیده است درد، درص 30به ، یعنی باالترین رقم

» آزادي فرهنگـی «اي دال بـر   اند و در دورة میرسلیم هیچ گویـه  ها به این مقوله پرداخته گویه
ایش آرام افـز  آرام» نظـارت فرهنگـی  «1370در مقابل، در نیمۀ اول دهـۀ  . تشخیص داده نشد

  .)170  :همان( یافته است
هاي سـینمایی سـه وزیـر فرهنـگ و ارشـاد       هاي مربوط به سیاست تحلیل محتواي گویه

دهد که در دورة خاتمی  نشان می) خاتمی، الریجانی، میرسلیم( 1370اسالمی نیمۀ اول دهۀ 
ی در دوران الریجـان  کـه  حـالی مشاهده نشده است در» نظارت فرهنگی«اي دال بر  هیچ گویه

این رقم در دورة وزارت میرسلیم . اند داشته تأکید» فرهنگی نظارت«ها بر  گویه درصد 06/5
 .)همان( افزایش پیدا کرده است درصد 10/14به 

توجه به ظهور فرهنگ بیداري در سینما، پرداختن به تاریخ اسالم و سـیرة نبـوي، ائمـۀ    
صـۀ سـینما بـراي فعالیـت افـراد      اطهار، اولیا، علمـا و دانشـمندان اسـالمی، بازگذاشـتن عر    

هاي اخالقی، رعایت حجاب، عفت، پاکی، نجابت، گذشت، ایثـار،   اللهی، توجه به پیام حزب
هاي ملـی و مـذهبی، توجـه بـه      گیري از سنت قناعت، معنویت، حماسه، تکریم انسان، بهره

ونات اسالمی، پـرداختن بـه جایگـاه نمـاز، رعایـت مسـائل       ئسینماي دفاع مقدس، حفظ ش
گذاران سـینماي ایـران در دوران    هایی از بایدها و نبایدهاي سیاست بهداشتی و ایمنی نمونه

بوده است؛ بایدها و نبایدهایی که زاییـدة   1370در نیمۀ اول دهۀ  اصولگراحاکمیت گفتمان 
پروردة این نظام در پی  نظام سیاسی ـ فرهنگی موجود در جامعه بوده و سیاستمداران دست 

تلقـی  » منبـر «اي همچـون   گذارانی که سینما را رسـانه  اند؛ سیاست در سینما بودهها  تحقق آن
باشـد  » کامالً دینی که تجالي تجلی حقیقت قدسی اسالم«کرده، در جهت ساخت سینمایی 
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خواستند از طریـق   گذاران فرهنگی و سینمایی این دوره می در واقع سیاست. اند دهکرتالش 
  .)171: همان( م بپردازندسینما به موعظه و ارشاد مرد

هاي  ارزش«ویژه در دوران الریجانی و میرسلیم،  ، بهاصولگرادر دوران حاکمیت گفتمان 
از کمتــرین توجــه و التفــات » آزادي فرهنگــی«ولۀ ـخصوصــاً مقـ » ماعیـاجتــ ـــ  اسیـسیـ 

زمـان  ( گذاران فرهنگی و سینمایی برخوردار بود و حتی در مقطعـی از ایـن مـدت    سیاست
. انـد  ـ اجتماعی منع شده هاي سیاسی هنرمندان و سینماگران از پرداختن به ارزش) یممیرسل

هاي سینمایی دوران الریجانی و میرسلیم بـه طـور میـانگین تنهـا      هاي سیاست از میان گویه
در دورة میرسـلیم حتـی   . توجه شده اسـت » هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«به  درصد 89/1
گـذاران   سیاسـت . انـد  داشته تأکیدهاي سیاسی ـ اجتماعی   ارزشها بر نفی  گویه درصد 84/3

هـاي الزم بـراي    هـاي فرهنگـی و هنـري اطالعـات و تحلیـل      گـروه  اینکـه وقت با توجیـه  
گیري سیاسـی ندارنـد، مـانع ورود هنرمنـدان بـه عرصـۀ سیاسـت و         گیري یا موضع تصمیم

  .)همان( اند ها در مسائل سیاسی شده اظهارنظر آن
هـاي سـینمایی دولـت، لـزوم تصـویب فیلمنامـه،        یت در چارچوب سیاسـت اجازة فعال
ها به بهانۀ جلوگیري از آثار سوء اجتماعی، حذف فیلمِ بدون پروانۀ سـاخت از   سانسور فیلم

جشنواره و جلوگیري از نمایش عمومی آن، رعایت ضوابط کلـی و الینفـک نظـام، اعمـال     
هـایی کـه خـارج از     و توقیف فیلم ،ینماهاي نظارتی و دخالت گستردة دولت در س سیاست

گـذاران سـینمایی    هاي دیگري از بایدها و نبایدهاي سیاست ضوابط کلی ساخته شوند نمونه
  . در دوران الریجانی و میرسلیم بوده است

هاي  هاي فیلم فجرِ سال هاي برگزیدة دولت در جشنواره فیلم تحلیل متناز سوي دیگر  
بـوده اسـت، عنـوان     اصـولگرا که غلبه با فرهنگ  ةدر این دوردهد  نشان می 1375تا  1370

 و هـاي انقالبـی   ارزشیی تعلق گرفته که بیشـتر،  ها فیلمهر دورة جشنواره به » بهترین فیلم«
، )1371(از کرخه تا راین، )1370(نیازهاي  تحلیل متن فیلم. اند را تبلیغ کرده دینی و اخالقی

هـا   دهد که در این فـیلم  نشان می) 1375(هاي آسمان بچهو  ،)1374(پدر، )1373(روز واقعه
هایی مانند ایثار و فداکاري، عفو و گذشت، تأسی به ائمه، پاسـداري از هویـت    بیشتر، ارزش
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و آرمان بسیجی، عشق به خانواده، نماز، شهادت، حماسه، مقاومت در برابر دشمن، حجاب، 
کمک به والدین، قناعت، نیکی کـردن،  داري، توحید،  صبر، معنویت، توسل، رازداري، امانت

به . دیدگان تبلیغ شده است دوستی، مهربانی، مبارزه با ستم، یاري ستم وفاداري به رهبر، نوع
گذاران این دوره بایـدها   ها، با آنچه سیاست شده در این فیلم تأکیدهاي  ارزش ،عبارت دیگر

ها، با توجه به  اقع انتخاب این فیلمدر و. دانستند، همخوانی بسیار دارد و نبایدهاي سینما می
هاي فیلم فجر نیمۀ اول  ي جشنواره»ها بهترین فیلم«ها، با عنوان  هاي تبلیغ شده در آن ارزش
گـذاران سـینمایی در    هاي محتوایی سیاسـت  گیري از یک سو نشان دهندة جهت ،1370دهۀ 

هـاي سـینمایی در    اريگـذ  سیاست تأثیردهندة  هاي فیلم فجر و از سوي دیگر نشان جشنواره
  . )172: همان( تولیدات سینماي ایران است

در ایـن   اصـولگرا شده تحت حاکمیت فرهنگ سیاسـی   هاي سینمایی وضع البته سیاست
رو  روبـه  طلب اصالحهاي مختلف سینمایی و طرفداران گفتمان  دوره، غالباً با مخالفت گروه

هـاي سـینمایی وزرات    ان سیاسـت هاي مربـوط بـه مخالفـ    تحلیل محتواي گویه. بوده است
ویـژه در دوران وزارت الریجـانی و    بـه  ،1370فرهنگ و ارشاد اسـالمی در نیمـۀ اول دهـۀ    

» نبـود آزادي «و » کنترل شدید فرهنگـی «دهد که مخالفان بیش از همه از  میرسلیم، نشان می
هـا   از آن رصـد د 60/61هـاي منتقـدان،    از میان گویـه . اند در حوزة فیلم و سینما انتقاد کرده

سـینماگران  . انـد  دولت انتقـاد کـرده  » نظارت فرهنگی« ازهایی تشخیص داده شدند که  گویه
هاي موجود مانع بروز خالقیـت و عامـل دور مانـدن     اند که سیاست منتقد، بر این باور بوده

هـاي   هـا بخـش دولتـی خواسـت     همچنین به نظـر آن . ها از مردم و واقعیت شده است فیلم
هـاي سـینمایی،    کنـد؛ بخشـنامه   ها اعمـال مـی   غیرهنري و تبلیغیِ مستقیم بر فیلمسویه،  یک

ي مشخص نیست؛ خودسانسـوري در  ساز فیلماي، دستوري و سفارشی است؛ ضوابط  سلیقه
اعتمادند و از عرضۀ آزادانۀ آثار هنرمنـدان بـه    ها وجود دارد؛ مسئوالن به سینماگران بی فیلم

  .)173: انهم( شود مخاطبان جلوگیري می
ــان سیاســت ــین از سوءاســتفاده از   مخالف هــاي ســینمایی دولــت در ایــن دوران همچن

منظـور فشـار بـر     هـا بـه   هاي انقالبی، دینی و اخالقی و استفادة ابزاري از ایـن ارزش  ارزش
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 طلـب  اصـالح هاي انتقادي طرفداران گفتمان  تحلیل محتواي گویه. اند سینماگران انتقاد کرده
 سوءاسـتفاده  ازهـا   این گویه درصد 46/29طور میانگین در  دهد که به شان میدر این دوره ن

 درصـد  5/37در دورة الریجـانی  . انتقاد شده اسـت » هاي انقالبی، دینی و اخالقی ارزش«از 

ایـن رقـم در دورة   . اند هاي انقالبی، دینی و اخالقی بوده از ارزش سوءاستفادهها منتقد  گویه
در دورة الریجـانی،  » نظارت فرهنگـی «همچنین انتقاد از . ده استبو درصد 42/21میرسلیم 

. رسـیده اسـت   درصـد  71/61ها بوده که این رقـم در دورة میرسـلیم بـه     گویه درصد 5/62
در حوزة سینما نیـز در دورة میرسـلیم   » ـ اجتماعی هاي سیاسی توجهی دولت به ارزش بی«

در ایـن مـورد در دورة الریجـانی    . هـاي انتقـادي را در برداشـته اسـت     گویه درصد 71/10
هـاي سـینمایی دولـت در دوران     منتقـدان سیاسـت  . )همـان ( اي مشاهده نشـده اسـت   گویه

اند که به تفکري که فقط وجه تبلیغـی و شـعاري سـینما را     الریجانی و میرسلیم مدعی بوده
رهـاي  گویی در عین افزون شدن بـار تبلیغـی و تظاه   کند، میدان داده شده و خنثی طلب می

اي براي  اند جنگ بهانه ها همچنین معتقد بوده آن. ها رواج یافته است اخالقی آشکار در فیلم
و  امریکـا هاي جنگ، انقالب، مبارزه بـا ایـادي    ده و از ارزشبوبه هیجان درآوردن تماشاگر 

  . شده است سوءاستفادهصهیونیسم و ضدانقالب 
گـراي ایـدئولوژیک در دوران وزارت    هاي سینمایی دولت سـنت  انتقاد مخالفان سیاست
گیـري   هاي انقالبی، دینی و اخالقـی جهـت   ، در حوزة ارزش1370خاتمی در نیمۀ اول دهۀ 

در این دوره اگرچه فرهنگ سیاسـی غالـب، فرهنـگ     ،به عبارت دیگر. دیگري داشته است
و  هـاي فرهنگـی   بـوده اسـت، امـا سیاسـت     هاي دینی، اخالقی و انقالبی رزشاپاسداري از 

همـان  . داشـته اسـت   انهطلب اصالحگذاران فرهنگی و هنري بیشتر رویکرد  سینمایی سیاست
آن را نپذیرفتند و تحمل نکردنـد و منجـر    اصولگراهایی که نهایتاً طرفداران گفتمان  سیاست

هـاي   از میان گویـه . شد 1371به استعفاي خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تیر 
انتقــاد از  درصــد 44/44هــاي ســینمایی خــاتمی  فــان و منتقــدان سیاســتمربــوط بــه مخال

مخالفـان  . در حـوزة سـینما بـوده اسـت    » هاي انقالبی، دینی و اخالقی توجهی به ارزش بی«
هـاي اسـالمی نادیـده     هاي انقالب وجود نـدارد و ارزش  اند که پایبندي به آرمان مدعی بوده
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اند یک جریان خزندة فرهنگی و هنري، کـه نـافی    ها همچنین معتقد بوده آن. شود گرفته می
هاي اخالقی و دینی است، در سینما وجـود دارد و تسـاهل و تسـامح وزارت ارشـاد      ارزش

هـاي سـینمایی    هاي مخالفان سیاسـت  تحلیل محتواي گویه. داده است به آنفرصتی طالیی 
هـاي   زشبـه سـبب اعمـال ار    درصـد  55/55دهـد   دورة وزارت خاتمی همچنین نشان مـی 

 درصـد  22/22از سوي وزارت ارشاد خاتمی انتقاد شده است؛ که در این میان  انهطلب اصالح

داده شـده از  » آزادي فرهنگـی «از مقولۀ  درصد 33/33و » هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«از 
. )174: همـان ( سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حـوزة سـینما انتقـاد شـده اسـت     

در این دوره وزارت ارشاد را به ترویج لیبرالیسم فرهنگـی مـتهم    صولگرااطرفداران گفتمان 
از . شـود  رفتار میتساهل و تسامح  با اند که در برابر تهاجم فرهنگی غرب مدعی بوده ،کرده

  .اند خواستار فعال شدن دستگاه ممیزي شده ،این رو
ـ     عالوه بر موضع دسـت آمـده از    هگیري هنرمندان و سینماگران منتقـد، براسـاس نتـایج ب

هاي منتخب مردم در این دوره، آراي مخاطبان سینماي ایران نیز با سـینماي   تحلیل متن فیلم
از حوزة نظام فرهنگی و ارزشی دولتمردان و نخبگان حـاکم بـوده    دورایران و تولیدات آن 

 گـذاران ایـن   رغم ترغیب و تشویق سیاست دهد که به ها نشان می تحلیل متن این فیلم. است
هـاي   گیري محتوایی آنان در برابر سینمایی که مبلـغ ارزش  دوره به سینمایی خاص و جهت

هایی اسـتقبال   انقالبی، دینی و اخالقی باشد، در مقابل، مردم و مخاطبان سینما صرفاً از فیلم
، )1372(افعـی ، )1371(دیگه چـه خبـر؟  . ها بیشتر بوده است آن» سرگرمی«اند که وجه  کرده

) 1375(خــواهران غریــبو  ،)1374(پــرواز از اردوگــاه، )1373(و پســرخالهکــاله قرمــزي 
اند کـه مخاطبـان سـینما بیشـتر بـر       هایی بوده ، فیلم)هاي مورد اقبال مردم در این دوره فیلم(

هـاي انقالبـی، دینـی و     اي و یا موزیکال فیلم و نه بعضاً ارزش اساس ساختار کمدي، حادثه
ها  از آن از نگاه مخاطبان» بهترین فیلم«بال کرده و به عنوان اخالقی مطرح شده از آنان استق

 افعـی اي  ، ساختار جنگی و حادثهدیگه چه خبر؟ساختار طنز و کمدي . اند بیشتر دیدن کرده
و  کـاله قرمـزي و پسـرخاله   هـاي   و نیز سـاختار طنـز و موزیکـال فـیلم     پرواز از اردوگاهو 

 ،به عبارت دیگـر . ها بوده است مردم از این فیلم ترین عوامل استقبال از مهم خواهران غریب
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ارشـاد و  «اي بـراي   مثابـۀ رسـانه   گذاران سینما در این دوره بر رسانۀ سینما به هرچه سیاست
» سرگرمی و تفریح«اي براي  مخاطبان سینما را وسیله اند، در مقابل کرده تأکید» هدایت مردم

  .)175: همان( اند خواسته
ها تشویق کـرده اسـت صـرفاً وجـه      م و مخاطبان را به دیدن این فیلمدر واقع آنچه مرد 

شـده و   هـاي حمایـت   در ایـن دوره فـیلم   علـت به همین . ها بوده است این فیلم» سرگرمی«
تري در جـدول فـروش سـالیانۀ     هاي پایین در رتبه داشتندنرا برگزیدة دولت که این ویژگی 

 از کرخـه تـا رایـن   ، 13در رتبـۀ  ) 1370جشـنوارة   منتخب( نیازفیلم . اند ها قرار گرفته فیلم
و  17در رتبـۀ  ) 1373منتخـب جشـنوارة   ( روز واقعـه ، 3در رتبۀ ) 1371منتخب جشنوارة (

گفتنی اسـت کـه   . انتخاب مردم قرار گرفتند 46در رتبۀ ) 1374منتخب جشنوارة ( پدرفیلم 
» بهتـرین فـیلم  «با عنـوان   ههاي به نمایش درآمده در جشنوار یک از فیلم هیچ 1372در سال 

  . )176: همان(انتخاب نشد
  
  1370درنیمه دوم دهۀ دولت  یو سینمای یفرهنگ يها سیاست .ب

بـر   1370گـذاران نیمـۀ دوم دهـۀ     هاي این تحقیق، دولتمردان و سیاست براساس بررسی
داده هـا توجـه نشـان     به آن 1376اند که مردم در دوم خرداد  ها و مطالباتی تأکید کرده ارزش

تسـاهل و  «، »گـو و مـدارا و گفـت  «، »آزادي بیـان و عقیـده  «، »توسـعۀ سیاسـی  «بودند؛ یعنی 
، »دموکراسـی «، »جمهوریت«، »احترام به رأي مردم«، »انتقادپذیري و تحمل مخالف«، »تسامح

، »دفاع از حقـوق زنـان  «، »رعایت حقوق فردي و اجتماعی«، »خردورزي«، »ساالري شایسته«
طلبـی و   فرهنگ سیاسی غالب در دورة جدید، فرهنگ سیاسی اصـالح . »انتوجه به جوان«و 

گذاران و مـدیران سـینمایی کشـور در ایـن دوره متـأثر از ایـن        بوده و سیاست طلب اصالح
اند؛ توجه بـه مسـائل    گذاري و اعمال مدیریت کرده فرهنگ، در حوزة فیلم و سینما سیاست

پـرداختن بـه   «، »ت اجتماعی و سیاسـی سـینما  بر نقش و رسال تأکید«، »سیاسی و اجتماعی«
، »نمـایش موضـوعات و مشـکالت حقیقـی ملـت ایـران      «، »هـا  هاي مـردم در فـیلم   خواسته

، »سـینماي متکـی بـر مـردم    «، »دفـاع از آزادي بیـان و عقیـده   «، »جسارت در بیان سینمایی«
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هـاي   کـاهش دخالـت  «، »شکستن دایرة موضـوعات مکـرر  «، »حمایت از فضایی باز و آزاد«
هـاي مـدیران و    حذف سلیقه«، »تقسیم نکردن سینماگران به خودي و غیرخودي«، »اي سلیقه

حـذف  «، »کـاهش دخالـت دولـت   «، »هـاي توقیـف شـده    نمایش فـیلم «، »معاونت سینمایی
پرهیـز از  «، »انسـاز  فـیلم پـذیرش خطـاي   «، »رفع اعمال نظر فرهنگی«، »هاي مزاحم  نظارت
» هاي هنري قانونمند کردن فعالیت«، »هاي جناحی گیري هتجلوگیري از ج«، »زدگی سیاست

و پـس از تشـکیل    1370گذاران سینمایی در نیمـۀ دوم دهـۀ    از جمله بایدهاي سیاست... و 
  .)177: همان( دولت دوم خرداد بوده است

گـذاران و مـدیران    هـاي سـینمایی سیاسـت    هاي مربوط به سیاست تحلیل محتواي گویه
طـور میـانگین    بـه  اصـالحات دهـد کـه بـا حاکمیـت گفتمـان       شان مـی سینمایی این دوره ن

انـد کـه از ایـن میـان      کـرده  تأکیـد » طلـب  اصـالح هاي  ارزش«ها بر  این گویه درصد 32/79
نیز صرفاً  درصد 30/27بوده و» هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«ها حاوي  گویه درصد 02/52

هـاي   از گویـه  درصـد  26/8دوره تنهـا  در ایـن  . انـد  کـرده  تأکیـد » آزادي فرهنگی«بر مقولۀ 
همچنـین  . بـوده اسـت  » انقالبی، دینـی و اخالقـی  هاي  ارزش«هاي سینمایی حاوي  سیاست

بر جامعه غلبـه داشـته،    اتاصالحدهد در این دوره، که گفتمان  ها نشان می تحلیل این گویه
  . )همان( تشخیص داده نشده است» نظارت فرهنگی«اي دال بر  هیچ گویه
هـاي سـینمایی وزارت ارشـاد در ایـن دوره، دورة      هـاي سیاسـت   محتواي گویـه  تحلیل

هـا بـر    گویـه  درصـد  08/88دهد کـه در ایـن دوره، در    اهللا مهاجرانی، نشان میعطاء وزارت
» هاي سیاسـی ـ اجتمـاعی    ارزش«شده است که از این میان،  تأکید» طلب اصالحهاي  ارزش«

آزادي «بـوده اسـت؛ در ایـن دوره همچنـین مقولـۀ      ها  باالترین حجم گویه درصد 23/45با 
اي کـه   گونـه  گـذاران و مـدیران سـینما قـرار گرفتـه بـه       بسیار مورد توجه سیاست» فرهنگی

در  طلـب  اصـالح در دورة حاکمیت گفتمان . اند کرده تأکیدها بر این امر  گویه درصد 85/42
نظـارت  «دوره دال بـر   هـاي سـینمایی ایـن    هـاي سیاسـت   اي از میان گویه جامعه هیچ گویه

ــل،  » فرهنگــی ــاي  ارزش«تشــخیص داده نشــد و در مقاب ــیه ــی، دین ــز فقــط در » انقالب نی
  .)178: همان( ها مشاهده شده است این گویه درصد 76/4
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نیـز   مسجدجامعیهاي سینمایی دورة وزارت احمد  هاي مربوط به سیاست تحلیل متن گویه
شده که از این  تأکید» طلب اصالحهاي  ارزش«ر ها ب گویه درصد 56/70دهد که در  نشان می

مـورد  » آزادي فرهنگی« درصد 76/11و » هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش« درصد 82/58میان 
در ایـن دوره نیـز غلبـۀ فرهنـگ     . گذاران و مدیران سینما قـرار گرفتـه اسـت    سیاست تأکید

 مشـاهده نشـده اسـت    »نظارت فرهنگـی «اي دال بر  اي بوده که هیچ گویه گونه به اتاصالح
» هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«اگرچه توجه به ) دورة مسجدجامعی(در این دوره . )همان(

افزایش یافته است، اما در مقابـل بـر اثـر    ) نسبت به دورة مهاجرانی( درصد 59/13به میزان 
از ، اصـولگرا هاي  توجه به ارزش درصد 7، به میزان اصولگراهاي طرفدار گفتمان  فشار گروه

رسـیده   درصـد  76/11، رشـد کـرده و بـه رقـم     »هاي انقالبی، دینی و اخالقی ارزش«جمله 
آزادي «از توجـه بـه مقولـۀ    ) هاي طرفـدار گفتمـان سـنتی    فشار گروه(به همین دلیل . است

» آزادي فرهنگـی «هاي حاوي  فراوانی گویه درصد کاسته و درصد 09/31به میزان » فرهنگی
هاي مربـوط   در واقع تحلیل محتواي گویه. تنزل پیدا کرده است 76/11در این دوره به رقم 

هـاي انقالبـی، دینـی،     ارزش«دهد به همـان میـزان کـه بـر      جامعی نشان میبه دوران مسجد
گذاران و مدیران سـینما قـرار    نیز مورد توجه سیاست» آزادي فرهنگی«شده،  تأکید» اخالقی

  .)179: همان( گرفته است
هاي  هاي فیلم فجر سال هاي برگزیدة دولت در جشنواره متن فیلم از سوي دیگر، تحلیل

دهد که سینماي مورد حمایت دولت در این دوره سینمایی بوده کـه   نشان می 1379تا 1376
هـاي   ارزش«هـایی کـه مبلـغ     داده است؛ فـیلم  را بازتاب می» طلب اصالحهاي  ارزش«بیشتر 

  . اند اجتماعی جامعه انتقاد کرده بوده و از مشکالت سیاسی و» سیاسی ـ اجتماعی
) 1379(بـاران و ) 1378(عطـر یـاس   بوي کافور،، )1377(هیوا، )1376( اي آژانس شیشه

هـاي فجـر در نیمـۀ     ي جشنواره»ها بهترین فیلم«ها را  گذاران و متولیان سینما آن که سیاست
امنیت و «، »مشصلح و آرا«هاي جامعۀ مدنی نظیر  اند، به ارزش معرفی کرده 1370دوم دهۀ 

توجـه بـه   «، »توجـه بـه حقـوق زنـان    «، »نقد حکومـت «، »آزادي بیان«، »گرایی قانون«، »ثبات
هـاي منفـی    توجـه کـرده و از ارزش  » نقدپذیري«، »مدارا و گفتگو«، »عدم خشونت«، »اقلیت
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، »بیکـاري «، »حـذف روشـنفکران  «، »سانسـور «، »اعتیاد«، »بازي پارتی«، »قانون گریزي«مانند 
بـدبینی، شـک و   «، »فقر اقتصادي«، »فشار و تهدید«، »خشونت«، »سوءمدیریت«، »عدالتی یب«

  . )180: همان( اند انتقاد کرده» اعتنایی به حقوق زنان در جامعه بی«و » اعتمادي بی
وزارت مهاجرانی،  ةویژه در دور هاي سینمایی دولت اصالحات، به نتایج بررسی سیاست

ي سینمایی دولت در این دوره با مخالفـت شـدید سـنتگرایان و    ها دهد که سیاست نشان می
هاي مربوط بـه   تحلیل محتواي گویه. در جامعه مواجه شده است اصولگراطرفداران گفتمان 
دهـد کـه    نشان مـی  1370هاي فرهنگی و سینمایی دولت در نیمۀ دوم دهۀ  مخالفان سیاست

هـاي انقالبـی، دینـی و     بـه ارزش  تـوجهی دولـت   بـی «هـا، از   از این گویه درصد 41/77در 
هـاي انتقـادي    گویـه  درصـد  85/21همچنـین در  . در حوزة سینما انتقاد شده است» اخالقی

از سوي دولت با انتقاد مواجه شده است که » انهطلب اصالحهاي  ارزش«مخالفان، پرداختن به 
و » عیهـاي سیاسـی ـ اجتمـا     ارزش«هـاي انتقـادي متوجـه     گویـه  درصـد  25/6از این میان 

  . )همان( است» هاي فرهنگی آزادي«متوجه اعمال  درصد 62/15
مسموم خوانـدن فضـاي فرهنگـی    «هاي سینمایی دولت در این دوره با  مخالفان سیاست

کارها در دست کسانی است که هدایت جامعـه را در نظـر   «اند که  بر این اعتقاد بوده» کشور
هـا   آن. »انـد  بط شرعی را به سخره گرفتههاي رسمی کشور و حدود و ضوا ارزش«و » ندارند

فرهنگـی و   هاي سینمایی به سوي بـی  هاي سیاست گیري جهت«اند که  همچنین اعتقاد داشته
» .گذاري نشـده اسـت   ها در سینما بنیان ها و طرح ارزش گرایش به مثبت«و » غربزدگی است
سـینما را بـه سـمت    «انـد بـه اینکـه     گذاران فرهنگی و سینمایی را مـتهم کـرده   آنان سیاست

ه اصول اسالم و انقـالب  از جریانات متعهد ب«و » دهند هاي انقالب و شهدا سوق نمی آرمان
سـینما بـا مـردم و باورهـاي آنـان      «اند که  ها در یک کالم مدعی بوده آن. »کنند حمایت نمی

  .)181: همان( »هماهنگ نشده است
دجامعی، عالوه بر طرفداران هاي سینمایی دولت در دورة وزارت مسج مخالفان سیاست

در دورة وزارت  ،به عبارت دیگـر  .نیز هستند اتاصالح، طرفداران گفتمان اصولگراگفتمان 
در جامعه و نیز شـعار دولـت دوم خـرداد     اتاصالحرغم حاکمیت گفتمان  به مسجدجامعی 
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، »هـاي فرهنگـی در سـینما    آزادي«و » هـاي سیاسـی ـ اجتمـاعی     ارزش«مبنی بر توجـه بـه   
در عمل به سوي  اصولگراهاي  فشار گروه علتهاي سینمایی دولت به  گیري سیاست جهت

از ایـن رو در ایـن دوره،   . سـوق داده شـده اسـت   » کنترل فرهنگـی نظارتی و «هاي  سیاست
هـاي طرفـدار گفتمـان     هاي سینمایی دولـت نـه تنهـا از سـوي گـروه      ها با سیاست مخالفت
در میـان  . نیـز صـورت گرفتـه اسـت     اصـالحات ان که از جانب طرفـداران گفتمـ   اصولگرا

هـایی مشـاهده    فقـط گویـه   مسـجدجامعی هاي انتقادي کدگذاري شدة متعلق بـه دورة   گویه
تفـاوت سیاسـت اعمـالی دولـت بـا       علـت . انـد  انتقاد کرده» نظارت فرهنگی«د که از شو می

دان اشـاره شـد،   طور که در دورة مهاجرانی نیز ب همان ،در این دوره اش هاي اعالمی سیاست
هاي سینمایی دولـت، مـدیران    کار بر سیاست هاي سنتگرا و محافظه ممکن است فشار گروه

  .ها باشد سینمایی، سینماگران و آثار تولید شدة آن
هاي سینمایی دولت در این دوره در حـالی صـورت گرفتـه اسـت کـه       سیاست ازانتقاد 

، بیشـتر،  1370در نیمـۀ دوم دهـۀ   هـاي منتخـب مخاطبـان سـینما      براساس تحلیل متن فیلم
هایی با استقبال مـردم و مخاطبـان سـینما مواجـه شـده، کـه عـالوه بـر داشـتن وجـه            فیلم

هـایی   اند؛ همـان ارزش  را نیز بازگو کرده» هاي سیاسی ـ اجتماعی جامعه  ارزش«، »سرگرمی«
نیـز مطـرح    گذاران و مدیران فرهنگی و سینمایی این دوره که در بایدها و نبایدهاي سیاست

و  ،)1379(شــوکران، )1378(قرمــز، )1377(مــرد عوضــی، )1376(آدم برفــی. شــده اســت
کمـدي و  «وجـه   سـبب اند که بیشتر به  هاي این دوره شده ترین فیلم پرفروش) 1380(پارتی

، »شرایط سیاسی ـ اجتماعی جامعه «و نیز ) مرد عوضیو  آدم برفی( »ساختار طنز گونۀ خود
) پـارتی  و شوکران، قرمز(» ها هاي مدنی مطرح شده در آن ها و ارزش مضمون انتقادي فیلم«

  . اند قرار گرفته مورد استقبال بیشتر مردم و مخاطبان سینما
دهــد کــه  نشــان مـی  1370هـاي فرهنگــی دولـت در نیمــه دوم دهـۀ     بررسـی سیاســت 

را کـه سـینما    ،خالف اسـالف خـود  سینماي کشور در این نیمه بر گذاران و مدیران سیاست
هاي انقالبی و  متکی بر ارزش«و بر سینمایی  دانستند می» محلی براي ارشاد و موعظۀ مردم«

انتقـاد اجتمـاعی و بیـان مشـکالت و     «اي بـراي   کردند، اینان سینما را وسیله تأکید می» دینی
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سـعی   ،بنـابراین . انـد  کـرده  تأکیـد » متکی بر مردم«تلقی کرده، بر سینماي » معضالت جامعه
ها و انتظارات مـردم   هاي محتوایی خود، خواسته گیري ها و جهت گذاري ند در سیاستا کرده

و مخاطبان سینما را در نظر بگیرند و باید و نبایدهاي خـود را بـه بایـد و نبایـدهاي مـردم      
  . )182: همان( کنند» تر نزدیک«

تـا   1384هـاي   سـال  ۀو در فاصـل  1380در دهۀ  اتاصالحو  اصولگراتقابل دو گفتمان 
طلب، نیز ادامه پیدا کرده   یعنی زمان حاکمیت گفتمان اصولگرا و افول گفتمان اصالح 1387
  .است
  

  :)1387تا  1384( 1380در دهۀ دولت  یو سینمای یفرهنگ يها سیاست
خـود   گـزارش عملکـرد   اصولگرادولت  یِوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 1386آبان ماه 

وزارت فرهنگ و ارشـاد  بر اساس این گزارش،  .کردر منتشرا  1386تا  1384هاي  طی سال
فرهنگ دینـی و ملـی   «بر مبناي این وزارتخانه را بخش هنري در  ۀرویکرد و توسع یاسالم
شـکل   »هاي نظام مقدس جمهوري اسـالمی  ها و سیاست ارزش«و مطابق با  »اسالمی ۀجامع

کـه   به نحوي بوده ذکورمگذاري در این معاونت در دو سال  بر همین اساس سیاستداده و 
باورهـاي دینـی و   «هاي هنري به سمت و سویی هـدایت شـوند کـه در تمـام مـوارد،       رشته
بنیـادین   ۀسه برنام سینمایی نیز از ةدر حوز. مالك عمل قرار گیرد »هاي فرهنگ ایرانی ریشه

 ۀامـ ، و برن»سالن خـوب «منتهی به  ۀ، برنام»فیلم خوب«منتهی به  ۀو کالن تحت عنوان برنام
ریـزان معاونـت امـور سـینمایی،      که در دستور کـار برنامـه  شده یاد  »اکران خوب«منتهی به 

حمایت از تولیـدات فـاخر و ارزشـمند    «همین منظور   به. استقرار گرفته سمعی و بصري 
گـزارش  ( ه اسـت قـرار گرفتـ  وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    ، در دستور کـار  »سینمایی

  ).1386 ،در دولت نهم ید اسالمعملکرد وزارت فرهنگ و ارشا
بر اساس «خود را از تولیدات فرهنگی  حمایت اصلیگذاران فرهنگی این دوره  سیاست

اگر کـاري در تعـارض   « کنند دانسته با قاطعیت اعالم می »هاي قرآنی از سوي خداوند آموزه
 »با آرمان انقالب، هویت اسالمی و ملی مردم باشد، یک ریـال هـم حمایـت نخواهـد شـد     

  ).2 : ب1378 صفار هرندي،(
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طلب گذشته و محکوم کردن آن، همچنان در دایـرة انتقـادات    نفی گفتمان دولت اصالح
 ،فرهنـگ  ةحوز هاي دولت اصالحات در سیاست از متولیان فرهنگی این دوره قرار گرفته و

را  هـا  سیاست آنحتی  و در موارديشود  هاي شدید می ویژه در عرصۀ سینما، انتقاد بهو هنر 
گـذاران و مـدیران    سیاست). همان(کنند  قلمداد میمخالف اسالم و نظام جمهوري اسالمی 

» منحـرف «اصـالحات را  هـاي فرهنگـی دولـت     سیاسـت  فرهنگی و هنري این دوره، حتی
هـا و حتـی    انقـالب و ارزش « در آنکننـد کـه     سینماي آن را سینمایی توصیف می ،خوانده

کننـد کـه بـا     مـی  تأکیـد گذاران ایـن دوره   سیاست» .شده است هعقاید دینی به تمسخر گرفت
مضامین خانوادگی و هایی که از  از تولید فیلم آرام آراممجوزهاي ساخت و اکران  نظارت بر
 .شدت عمل خواهند داشت یفرهنگ نیچن مروجانبا اند جلوگیري کرده،  دور شده اخالقی

ـ  با  سنتوريبر این اساس بود که اکران فیلمی مانند  نمـایش عمـومی از    ۀوجود داشتن پروان
دیـد   ادارة کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت اصولگرا، به صالح

  ).47 : 1386علیپور،(مقامات باالتر معلق شد 
 ۀجـ ی، نتهـا  یبا استناد بـه نظرسـنج  گذاران، متولیان و مدیران فرهنگی این دوره  سیاست

مسـائل   شـرفت یپ«و در مقابل از  هکرد فیتوص »بار فاجعه« ارحات اصال ةدر دوری نظرسنج
 تیـ مأمور«را  ینظام اسالم تیترین مأمور مهم آنان .گویند این دوره سخن میدر  »یفرهنگ
امـور از   همـۀ است که  آن تیمأمور نیا ياجرا ۀالزم بر این باورند کهو  دانند می »یفرهنگ

: کنند کـه  ذاران فرهنگی این دوره آشکارا اعالم میگ سیاست .شود يزیر فرهنگ برنامه یۀزاو
 ۀدر بقیـ . ما متعهد نیستیم سینما رشـد کنـد بلکـه متعهـدیم سـینماي مطلـوب رشـد کنـد        «

چون اگر دنبال کیفیت نباشیم زیـان خـواهیم   . طور است هاي فرهنگ و هنر هم همین حوزه
دن فرهنـگ ایرانـی و   مطـرح کـر  خود را  ۀخواست آنان .)ج24/1/1387 هرندي،  صفار( »دید

 هـا معتقدنـد   آن. دانند میامام زمانی  ۀدر جامع را آن کمالاوج و  ۀنقط بیان کرده و» اسالمی
هـایی کـه انجـام     امـام زمـانی حرکـت کنـیم و فعالیـت      ۀمور هستیم تا به سمت جامعأما م«

  .)همان(»دهیم در سمت و سویی باشد که در آن انسان صالح پرورش یابد می
هـا، گروهـی از سـینماگران و طرفـداران گفتمـان       ات و خواستهتأکیدیان این در مقابل ب
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نیازمنـد  دانسته و آن را بـیش از هـر چیـز     هاي بزرگ مأموریتسینما را منتظر  طلب اصالح
بحـران  در حـال حاضـر    را مشـکل سـینماي ایـران    تـرین  ها مهم آن. دانند میاعتنا و اعتماد 
ل کـالن کشـور   ئسینما هنوز نزد بزرگانی که بـه مسـا   ا کهه دانند و به نظر آن مشروعیت می

آنـان   .نخواهـد شـد  نشود، مشکل حل  عملیتا این موضوع  ندارد وپردازند، مشروعیت  می
از مدیران و دانسته و تحدید سینماي فرهنگی ایران هاي سینمایی دولت اصولگرا را  سیاست
ه سـینماي اندیشـمند ایـران را    بـا نگـاهی دوبـار    خواهنـد  میگذاران فرهنگی کشور  سیاست
یی کـه بـه معضـالت اجتمـاعی     سـینما  بـا نگـاه دوبـاره بـه    ها معتقدند که  آن .کنندبررسی 

 ۀها حتی در مواضـع انتقـادي نیـز در خـدمت توسـع      که این فیلم خواهیم داشت ،پردازد می
فجر  فیلم ةگرفتن این نوع سینما در جشنوارنجدي  رو،  از این، فرهنگی کشور خواهند بود

هـاي فـراوان    موجـب خسـارت   ،هاي سینما نمایش عمومی در سالن نداشتنتر از آن  و مهم
  .فرهنگی و اقتصادي خواهد شد

  

  گیري نتیجه
دهد  هاي فرهنگی کارگزاران نظام جمهوري اسالمی نشان می طورکلی بررسی سیاست به

در تقابـل بـا    لبط اصالحهمواره دو گفتمان اصولگرا و  1380و  1370 ۀکه در طول دو ده
گفتمـان سیاسـی و    بـه تـأثیر از  گذاران سینمایی هر دوره نیز  یکدیگر قرار گرفته و سیاست

طرفـداران  . انـد  گـذاري کـرده   فرهنگ سیاسی برآمده از آن در حوزة فیلم و سـینما سیاسـت  
 تأکیـد در سـینما   انقالبی، دینی، اخالقـی هاي  همواره بر پاسداري از ارزش اصولگراگفتمان 

هاي سیاسـی ـ اجتمـاعی     به دفاع از ارزش طلب اصالحاند و در مقابل مدافعان گفتمان  دهکر
  .اند در سینما پرداخته

هاي پژوهش مورد اشاره در ایـن مقالـه، مواجهـۀ دو     براساس نتایج تحقیقات و بررسی 
همـواره حالـت تقابـل و سـتیز، و نـه       1370در طول دهـۀ   طلب اصالحو  اصولگراگفتمان 
گذاران فرهنگی هر  سیاستمداران و سیاست ،به عبارت دیگر. است  با یکدیگر داشته رقابت،

انـد بـا یکـدیگر     دو گفتمان همواره در حذف گفتمان طرف مقابل کوشـیده و سـعی نکـرده   
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هاي سینمایی این دهه، غالباً تقابل و ستیز طرفداران و مخالفـان   گذاري سیاست. رقابت کنند
هـایی در عرصـۀ سیاسـی و فرهنگـی جامعـه شـده        سبب بروز بحرانها را در پی داشته،  آن

را ) خـاتمی و مهـاجرانی  ( 1370استعفاي دو وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمیِ دهـۀ      . است
و  اصـولگرا تـوان نتیجـۀ منازعـات و تقابـل فرهنگـی و ارزشـی طرفـداران دو گفتمـان          می

سیاسـی و دولـت کشـانده    به حوزة نظام  ،دانست که بر اساس الگوي پارسونز طلب اصالح
ها، فشار بـر سـینماگران و تهدیـد آنـان،      همچنین توقیف برخی فیلم. نهاد تأثیرشد و در آن 

اي از  تـوان نشـانه   را مـی  1370هاي در حال نمایش در دهـۀ   حمله به سینماها و برخی فیلم
، ، اخالقـی انقالبی، دینـی هاي  ، مبتنی بر پاسداري از ارزشاصولگراتقابل و ستیز دو گفتمان 

  .هاي جامعۀ مدنی، تلقی کرد ، مبتنی بر حقوق اجتماعی و ارزشطلب اصالحو گفتمان 
 طلـب  اصـالح و  اصـولگرا دهـد طرفـداران هـر دو گفتمـان      همچنین نشان می ها بررسی

بایدها و نبایدهاي خود  ها آن. اند متوسل شده» مردم«هاي خود به  تهمواره در توجیه سیاس
هـا و   هـا و باورهـاي خـود را همـان ارزش     اي مـردم تلقـی کـرده، ارزش   را بایدها و نبایده

انـد،   هـاي یکـدیگر انتقـاد داشـته     ها همچنین هرگاه از سیاسـت  آن. اند باورهاي مردم دانسته
هـا و باورهـاي    را شاهدي بر ادعاي خود گرفته و با این استدالل که سینما بـا ارزش » مردم«

انـد و گـاه از    ي فرهنگی و سینمایی یکدیگر تاختـه ها مردم هماهنگ نشده است، به سیاست
منازعـات  . انـد  هـاي سـینمایی دولـت گذشـته عـذرخواهی کـرده       به واسطۀ سیاست» مردم«

بـر حفـظ و    اصـولگرا دهد هرگاه طرفداران گفتمـان   نشان می 1370 ۀفرهنگی و سیاسی ده
انـد، دلیـل آن را    کـرده  مـی  تأکیـد در سـینما   انقالبی، دینی، اخالقـی هاي  پاسداري از ارزش

گذاران طرفـدار گفتمـان    در مقابل نیز هر زمان که سیاست. اند دانسته» مردم«خواست و باور 
آن را  علـت انـد   هاي سیاسـی ـ اجتمـاعی در سـینما بـوده      دنبال تحقق ارزش به طلب اصالح

سـینماي  اما در واقع امر آنچه مردم و مخاطبان   .اند ذکر کرده» مردم«هاي  مطالبات و خواسته
انقالبی، دیـن،  هاي  اند، ترکیبی از ارزش ایران خواستار تحقق آن در حوزة فیلم و سینما بوده

ـ هاي  و ارزش اخالقی  ةهاي برگزیـد  اي که از میان فیلم گونه به. بوده است اجتماعی  سیاسی 
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ز ترتیب هر یـک ا  هکه ب ،1376و در دو مقطع زمانی قبل و بعد از سال  1370دولت در دهۀ 
آژانـس  و  از کرخه تا رایـن اند، تنها دو فیلم  غلبه داشته طلب اصالحو  اصولگراهاي  گفتمان
ۀ هـر دو فـیلم در رتبـ   (تري به انتخاب مردم قرار گیرند  اند در رتبۀ نزدیک توانسته اي شیشه

 ،اصولگراگذاران گفتمان  سیاست). قرار گرفتند 1377و  1372هاي  سوم جدول فروش سال
از کرخه کردند، فیلم  می تأکیددر سینما  انقالبی، دینی، اخالقیهاي  داري از ارزشکه بر پاس

نیـز در   اي آژانس شیشـه . اعالم کردند 1371سال  ةخود در جشنوار ةرا فیلم برگزید تا راین
گـذاران طرفـدار ایـن گفتمـان کـه بـه        از سوي سیاست طلب اصالححاکمیت گفتمان  ةدور

» یلمبهتـرین فـ  «و مطالبـات جامعـه مـدنی توجـه داشـتند،       اجتمـاعی  ـ هاي سیاسی ارزش
هـاي مـذکور    تحلیل متن هر دو فیلم نشان داد که فـیلم . دمعرفی ش 1376جشنواره در سال 

هـاي دینـی ـ اخالقـی بـر لـزوم تحقـق         هـاي انقالبـی و ارزش   بر حفظ آرمـان  تأکیدضمن 
این دو فیلم ضـمن آنکـه بـر     .اند کرده می تأکیداجتماعی در جامعه نیز  ـ هاي سیاسی ارزش
فـداکاري و  «، »جهـاد «، »دفـاع مقـدس  «، »شـهادت «، »ایثـار «، »نمـاز «هاي مثبتی چون  ارزش

عشـق بـه   «، »نجابـت «، »ساده زیستی«، »قناعت«، »حجاب«، »عشق به امام و رهبر«، »گذشت
 تأکیــد »کمــک«و » مهربــانی«، »صــبر«، »وفــاداري«، »توحیــد«، »حقیقــت طلبــی«، »خــانواده

، »مـدارا «، »گفتگـو «، »آرامش«، »ثبات«، »امنیت«هایی نظیر  اند، خواستار تحقق ارزش کرده می
عــدالت «، »گرایــی واقــع«، »محــو خشــونت«، »حــق انتقــاد و اعتــراض«، »تحمــل یکــدیگر«

حـق تعیـین   «، »حـق انتخـاب  «، »نبـود تبعـیض طبقـاتی   «، »رعایت حقوق فردي«، »اجتماعی
ها با انتخاب اول مردم و مخاطبان  فاصلۀ کم رتبۀ این فیلم. اند نیز در جامعه بوده» سرنوشت

دهد که براي مردم و مخاطبـان   نشان می 1376در دو مقطع زمانی قبل و بعد از سال  ،سینما
هـا و مطالبـات سیاسـی ـ اجتمـاعی نیـز        ، خواستهدینی ـ انقالبیهاي  سینما عالوه بر ارزش

  .ارزشمند و مهم بوده است
مقطع زمانی قبل و بعد از سـال   ن سیاسی حاکم بر سینماي ایران در دوبررسی دو گفتما

هـاي فرهنگـی دولـت در حـوزة سـینما و       گذاري دهد که سیاست همچنین نشان می ،1376
از » بخشی«گذاران و مدیران سینما با سینماگران و مردم، همواره متوجه  نحوة رفتار سیاست
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هاي سینمایی قبـل از سـال    اي که سیاست گونه هنظام ارزشی موجود در جامعه بوده است؛ ب
سـینما متکـی بـوده و بـه      در» انقالبـی، دینـی، اخالقـی   هـاي   ارزش«بیشتر بر حفـظ   1376

گذاران این دوره بعضاً مانع  توجهی شده و حتی سیاست بی» هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«
غییر گفتمـان سیاسـی حـاکم    نیز با ت 1376پس از سال . اند ها شده ها در فیلم پرداختن به آن

بـوده و  » ـ اجتماعی   هاي سیاسی ارزش«هاي سینمایی دولت بیشتر متوجه  برجامعه، سیاست
ـ    هـاي سیاسـی   ارزش«کرده و پرداختن بـه   تأکیدها  بر نمایش مطالبات مدنی مردم در فیلم

ئتـی متفـاوت   قرا» انقالبی، دینی، اخالقیهاي  ارزش«را در اولویت قرار داده و از » اجتماعی
هـا را بیشـتر در توجـه بـه      انـد و تجلـی ایـن ارزش    گـذارانِ سـلف خـود داشـته     با سیاست

هـایی کـه مـورد     همـان (مردم  که حالیاند؛ در کرده تفسیر می» هاي سیاسی ـ اجتماعی  ارزش«
هـاي   خواستار تحقـق هـر دو دسـته از ارزش   ) گیرند گذاران فرهنگی قرار می استناد سیاست
  .اند ها بوده هاي سیاسی ـ اجتماعی در فیلم و ارزش و اخالقی انقالبی، دینی
در سطح (و سینمایی ) در سطح کالن(هاي فرهنگی  گذاري آنچه که در سیاست ،بنابراین

اي اسالمی باید مورد توجه قـرار گیـرد، فرهنـگ ملـی و منفعـت و       ویژه در جامعه به) خرد
تـا زمـانی کـه    . سـی و جنـاحی  هـاي سیا  گیـري  جهـت  مصلحت نظام اجتماعی است و نـه 

هاي فرهنگی و سینمایی کشور بر پایـۀ نظـام بسـتۀ ایـدئولوژیک و جنـاحی       گذاري سیاست
هــاي اجتمــاعی دور خواهــد مانــد و نظــام سیاســی، پنــدارها و  صــورت گیــرد از واقعیــت

خواهد کرد و ایـن سـرآغاز    تحمیلهاي خود را به جاي واقعیت به مردم و هنرمندان  ارزش
هاي مختلف جامعه، از جملـه چهـار    ، ناهماهنگی و برهم خوردن تعادل میان حوزهثباتی بی

هـاي سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی، و      حوزة مورد اشاره در الگـوي پارسـونز یعنـی حـوزه    
کـل  . هاسـت  ثبات نظام سیاسی مستلزم استمرار تعادل میان این حوزه. اجتماعی خواهد بود

. هـاي فرعـی آن تعـادل برقـرار باشـد      میـان سیسـتم  سیستم اجتماعی وقتی باثبات است که 
هاي فرعی جامعه نظام سیاسی را با بحران  هرگونه منازعه و تفاوت آهنگ تغییر بین سیستم

رفت از این بحران، نظام سیاسی و حاکمیت مستقر در جامعه  براي برون. مواجه خواهد کرد
هـاي   بـه برقـراري تعـادل میـان حـوزه     » داده، فرایند، بازده و بازخورد«باید با برقراري مدار 



  v 85 ...شناسی سیاسی سینماي ایران  جامعه

. هـا کمـک کنـد    آفرینی آن مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، و اجتماعی و کارایی و نقش
هـا و   هاي آن گاه به علت اجازة ورود نیافتن کل خواست اختالل در نظام سیاسی و کارویژه

ي انتقـال ایـن   هـایی بـرا   تقاضاهاي جامعه به سیستم سیاسـی و یـا نبـود نهادهـا و سـازمان     
هاست؛ بروز اختالل و ناهماهنگی نیز گاهی به این علت است که نظام سیاسی بـه   خواست

تـرجیح  » خـود «کند و در واقع آنچـه را   ها و تقاضا را خود تعیین می نحوي کاذب خواست
گـذاران   همان رفتـاري کـه سیاسـت   . کند هاي خویش عرضه می سیاست در پوشش دهد می

اسالمی در هر دو گفتمان اصولگرا و اصالح طلب در طول دو دهۀ  فرهنگی نظام جمهوري
هـا و تقاضـاي مـردم     ها و اعتقـاد و بـاور خـود را ارزش    نشان داده و ارزش 1380و  1370

  .اند دهکرهاي خود را تدوین  معرفی و بر اساس آن، سیاست
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  منابع
، فصـلنامۀ  »معاصـر نقش فرهنگ در ساختار سیاسی ایران « .)1375( آل غفور، محمد تقی ـ

  .، سال دوم، شمارة سوم و چهارم، تابستان و پاییزنقد و نظر
، شمسـی  70 ۀجامعه شناسـی سیاسـی سـینماي ایـران در دهـ      .)1383( مصطفی اسدزاده، ـ

راد  دکتر اعظم راود ، راهنما)ع(، دانشگاه امام صادقعلوم سیاسی نامۀ کارشناسی ارشد پایان
   .)دانشیار دانشگاه تهران(
  .دادگستر: زاده، تهران ۀ احمد نقیب، ترجمفرهنگ و سیاست .)1376( ع، برترانبدی ـ
، »هاي حاکم در دورة پهلـوي  ایدئولوژي و فرهنگ سیاسی گروه«). 1375( بشیریه، حسین ـ

  .، تابستان و پاییز4و3، سالدوم، شنقد و نظرفصلنامۀ 
  .ام نوگ: ، تهرانموانع توسعه سیاسی در ایران ).1380( ــــــــــــــ ـ
  .نی: ، تهرانشناسی سیاسی جامعه .)الف1381( ــــــــــــــ ـ
سسـه  ؤم: ، تهـران اي بر جامعه شناسی سیاسی ایـران  دیباچه .)ب1381( ـــــــــــــــ  ـ

  .نگاه معاصر
اي و  گذاري رسانه نظر در سیاست دیضرورت تجد«. )1383تابستان ( بهرامپور، شعبانعلی ـ

  .58 ، شرسانه، فصلنامۀ »مطبوعاتی
: ، تهـران گفتارهایی در زمینه فرهنـگ و تمـدن  : شناسی فرهنگ .)1378( پهلوان، چنگیز ـ

  .امروزپیام 
  .سمت: ، تهرانشناسی هاي جامعه نظریه .)1379( عباس توسلی، غالم ـ
ــالمی  ـ ــوري اس ــوب « .3/1387/ 7جمه ــم خ ــاد از حک ــار وزارت ارش ــنتور ةاش درب  يس
  .جمهوري اسالمیروزنامه  ،»نشینی نکند بعق

  .34، ش فارابی ۀتبیین فیلم وجامعه، فصلنام. )1378( اعظم راود راد، ـ
نگـاهی بـه رفتـار شناسـی     : شناسـی تحـوالت ارزشـی    جامعـه ). 1380(علی   ربیعی، ـ

  .فرهنگ و اندیشه: ، تهران1376دهندگان در دوم خرداد  رأي
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می و توسعه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل انقالب اسـال  .)1379( پور، فرامرز رفیع ـ
  .سهامی انتشار: ، تهرانمسائل اجتماعی آن

: محمود حبیبی مظاهري، تهـران  ۀ، ترجمتغییر اجتماعی و توسعه. )1378( ي. سو، آلوین ـ
  .پژوهشکده مطالعات راهبردي

شـفافیت کـالم در روزهـاي فجـر     ! خوایم نه سیمرغ نه مرغ می« .)1386( پویان شریعتی، ـ
  .169، ش دنیاي تصویر ۀ، ماهنام»سینما

رون ا دهـا ر  سـنتوري تمـام بـدي   « .)الف 1387ن یروردف 18( ، محمدحسینصفار هرندي ـ
 ،»دنن نسـاز ینچنـ یلمـی ا یگـران ف یعنـی د یري از اکـران سـنتوري   یجلـوگ ـ   خود جاي داده

   .www.tiknews.orgخبرگزاري انتخاب 
 هاي فرهنگـی و هنـري وزارت ارشـاد در    سیاست«. )ب1387( ـــــــــــــــــــــــــ ـ

   .18/1/1387، اطالعات ۀگوي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با روزنامو ، گفت»سال جدید
 رســـانی آئـــین روشـــن   پایگـــاه اطـــالع ). ج24/1/1387(ـــــــــــــــــــــــــ  ـ

www.bfnews.org :  

کتاب سال سینماي ، »به نفع تماشاگران سنتوريپایان تلخ « .)1386اسفند ( سمیه علیپور، ـ
 .فدهمدوره ه ،ایران

نقد و تحلیل نظـري، معرفـت   :(جهانی شدن فرهنگ و سیاست .1380 کاظمی،علی اصغر ـ
  .قومس: ، تهران)شناختی

 ۀروزنامـ  .)1386 /1/8( در دولـت نهـم   یگزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ـ
  .کیهان

سـالگی سـینماي    25هـایی در جشـن    پرسـش ! رسـتاخیز دورنیسـت  « .1386 مسیح، هیوا ـ
  .169، ش دنیاي تصویر، ماهنامه »امروزایران

سـعید مهـدوي کنـی،     ۀ، ترجمـ »ارتباطـات جمعـی و فرهنـگ   « .1383 مک کوئیل، دنیس ـ
  .60، ش رسانه ۀفصلنام

http://www.tiknews.org
http://www.bfnews.org
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 مرکــز: تهـران  مهـدي منتظرقــائم،  ۀ،ترجمـ مخاطـب شناســی  ).1380( ـــــــــــــــــ  ـ
  .ها مطالعات و تحقیقات رسانه

 پرویـز اجاللـی،   ۀ، ترجمـ ریه ارتباطات جمعـی درآمدي برنظ .)1382( ــــــــــــــــ ـ
 .ها مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه: تهران

  .سمت: ، چاپ اول، تهرانشناسی سیاسی درآمدي بر جامعه. )1379( زاده، احمد نقیب ـ


