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چکیده
در بازۀ زمانیای که دوران اصالحات نام گرفته اتفاقات بسیاری در جامعه و سینمای ایرران رخ داد .ایرن
مقاله بر دو مورد تمرکز کرده است :نخست ،اتفاقی که در عرصۀ انتخابهای سیاسری افتراد و مریتروان
شروع آن را پیروزی خاتمی با دو شعار همزمان دموکراسیخواهی و عدالتطلبی دانست و پایان آن را در
انتخابات  1331با پیروزی احمدینژاد با شعار عدالتطلبی دید ،یعنی کمرنگشردن دموکراسریخرواهی
بهعنوان مطالبۀ جامعه .دوم ،آزادترشدن سینما .سینمای بعد از دوم خرداد کمتر از قبل دچار سانسرور و
توقیف فیلم شد و بنابراین فیلمسازان فرصت یافتند بری از پری دغدغرههرای خروی را بره تورویر
بکشند .پرس اصلی این نوشته ،محل تالقی این دو اتفرا اسرت :اینکره آزادشردن سرینما ترث یری در
بازنمایی مطالبات سیاسی جامعه در سینما داشته است یرا نره در بررسری مطالبرات سیاسری ،از روش
تحلیل انویه ،و در بررسی بازنمایی فیلمها از مطالبات سیاسی ،از روش تحلیل مضمون استفاده شده
است .نهایتاً ،این نتیجه حاصل شده است که آزادی سینما تث یری مثبت بر بازنمایی خواستههای جامعه
در سینما داشته است.
واژههای کلیدی :تحلیل انویه ،تحلیل مضرمون جامعرهشناسری سرینما ،دموکراسریخرواهی ،رویکررد
بازتاب ،سینمای ایران ،عدالتطلبی.
دریافت1333/11/33 :

پذیرش1331/3/5 :

 .1استاد جامعهشناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران tazad@ut.ac.ir
 .2دانشرررجوی دکترررری جامعرررهشناسررری ن رررری و فرهنگررری ،دانشرررکدۀ علررروم اجتمررراعی دانشرررگاه تهرررران
amir.sociologist@yahoo.com
 .3دانشررررجوی دکتررررری جامعررررهشناسرررری ن ررررری و فرهنگرررری ،دانشررررگاه علرررروم و تحقیقررررات تهررررران

s.faeghi@gmail.com
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مقدمه
گفتنی است سینما بی از همۀ هنرهای دیگر در معرض پرس رابطۀ هنر و جامعه قرار گرفته
است و از این لحاظ میتوان آن را با ادبیات مقایسره کررد .و برا آنکره رویکردهرای متنروعی در
مطالعات جامعهشناسی سینما مطرح شدهاند ،رویکرد بازتراب همننران اهمیرت خرود را حفر
کرده است؛ رویکردی که معتقد است سینما از جامعه تث یر مریپرذیرد .هنروز هرم پژوهشرگران
مختلفی در سینما به دنبال نحوۀ بازنمایی ،میرزان نزدیکری و دوری سرینما ،واقعیرت ،و مسرائل
ن یر اینها بوده و هستند.
پرس اصلی این مقاله ،پرس از نحوۀ بازنمایی مطالبات سیاسی جامعرۀ ایرران در سرینما
بین سالهای  1331تا  1331است .دلیل انتخاب این دورۀ زمانی ،اتفاقات چشمگیری است کره
در انتخابهای سیاسی ایرانیان افتاد .خرداد  1331شخویت سیاسی نسبتاً گمنامی برندۀ قاطع
انتخابات ریاست جمهوری شد و دورانی به نام دوران اصالحات آغاز شد .بالفاصله ،همفکرران آن
فرد ،که اصرالح طلر نرام گرفتنرد ،در انتخابرات شرورای شرهر و مجلر شرورای اسرالمی بره
موفقیتهای چشمگیری دست یافتند تا خرداد  1333که دوباره همان فرد به ریاست جمهروری
برگزیده شد ،اما پ از سال  1333اصالحطلبان در انتخابات شرورای شرهر و مجلر شکسرت
خوردند تا در نهایت با واگذارکردن کرسی ریاست جمهوری به فرد نسبتاً گمنام دیگری در سال
 1331تقریباً بهکلی از صحنۀ سیاست کنار رفتند.
این مقاله ،این تغییر در انتخابها را در قال دو خواستۀ دموکراسیخرواهی و عردالتطلبری
مطرح کرده ،که بهزعم نویسندگان ،مهمترین مطالبات جامعۀ ایران از نهادهرای قردرت سیاسری
بهشمار میرود .پ از ترسیم فراز و نشی های جامعه دربرارۀ ایرن مطالبرات ،بره ایرن پرسر
میرسیم که آیا این تغییر مطالبات و انتخابها در سینما بازتراب داشرته اسرت یرا نره .در ایرن
بررسی ،آزادی سینما را بهعنوان شرط الزم بازتاب واقعیت ،بهویژۀ در مورد موضروع خرام مرا،
یعنی مطالبات سیاسی ،مطرح کردهایم.

چهارچوب مفهومی
در مقالهای دیگر (آزاد ارمکی و امیر )1333 ،بیان کردیم که رویکرد بازتاب مریتوانرد زمینرهای
مناس برای بررسی پیوند جامعه و هنر باشد .رویکرد بازتاب 1مبتنی بر ایرن فرضریه اسرت کره
هنر آیینۀ جامعه است .به گفترۀ ویکتوریرا الکسراندر «رویکررد بازتراب در جامعرهشناسری هنرر
مشتمل بر حوزۀ گستردهای از تحقیقاتِ مبتنی بر این عقیدۀ مشترک است که هنر آیینۀ جامعه
است؛ یا هنر بهواسطۀ جامعه مشرروط شرده و تعرین مرییابرد» ( الکسراندر .)21 :2333 ،ایرن
رویکرد پیشینۀ طوالنی و ستودهای در جامعهشناسی دارد و با تمرکز بر نگاه جامعهشرناختی بره
هنر ،به مطالعه و آموختن دربارۀ جامعه میپردازد.
استفاده از استعارۀ آیینه در توصیف رویکرد بازتاب همیشه این انتقاد را برانگیخته است کره
1. Reflection Approaches
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هنر نمیتواند آیینۀ جامعه باشد ،چون قادر نیست واقعیرت را بری کرم و کاسرت و بری دخرل و
تورف بازتاب دهد .بهن ر می رسد این انتقاد نه متوجه رویکررد بازتراب کره متوجره اسرتفاده از
استعارۀ آیینه باشد .بنابراین ،قسمت دوم تعریف الکساندر بیشتر مقبول ماست« :هنر برهواسرطۀ
جامعه مشروط شده و تعین مییابد ».به دیگر زبان ،هنر حاوی اطالعراتی دربرارۀ جامعره اسرت.
میتوان گفت بیشتر پژوه های جامعهشناسی هنر مبتنی بر ایرن فرضریهانرد کره آ رار هنرری
اطالعاتی دربارۀ جامعهای که آن آ ار هنری را آفریده است به ما ارائه مریدهنرد .برا ایرن حرال،
رابطۀ هنر و جامعه چیزی بیشتر از یک عک برداری ساده از جامعه توسط هنر است .بنرابراین،
رابطۀ هنر و جامعه رابطهای است پینیده که با وساطت عوامل مختلفی بازنمایانده میشود.
رویکرد بازتاب برای بررسی میزان انطبا محتوای پیامهای رسانهای (فیلم ،تلویزیون ،و )...با
آننه در واقعیت میگذرد رویکردی مناس بهن ر میرسد ،زیرا معتقد است آننره هنرر و دیگرر
رسانهها نمای میدهند ،بازتابی از شرایط اجتماعی است .اما خویوۀ رویکرد بازتاب این اسرت
که آنقدر گسترده تعریف شده که مشخص نمیکند کردام جنبرههرای جامعره در هنرر بازتراب
مییابد و کدام نمییابد .بنابراین ،اینکه چه چیزهایی و چگونره بازتراب مریشروند ،بایرد در هرر
تحقیقی که از رویکرد بازتاب استفاده میکند بهطور اخص تعیین شود.
در این نوشته ،قلمرو بازتاب هنر از جامعره را بازتراب مطالبرات سیاسری در سرینما در ن رر
گرفتهایم .جامعۀ ایران در فاصلۀ سالهای  1331تا  1331شاهد تغییرات مهمی در انتخابهای
مردمی بوده است ،که خود نشانهای از مطالبات سیاسیاند .پیروزیهای پیاپی اصرالحطلبران در
انتخابات ریاست جمهروری  ،1331شروراهای شرهر  ،1333مجلر شرورای اسرالمی  ،1333و
ریاست جمهوری  ،1333به شکستهرای پیراپی در انتخابرات شروراهای شرهر  ،1331مجلر
 ،1332و ریاست جمهوری  1331تبدیل شد؛ که ما آن را حاصل تغییر موازنۀ مطالبات سیاسری
میدانیم و برآنیم بازتاب آن را در همین دورۀ زمانی در سینما دنبال کنیم.
در مقالۀ دیگری که پی تر هم ذکر آن شد (آزاد ارمکی و امیر )1333 ،از مفروض زمینهای
آزادی صحبت کرده ایم و با بررسی شرایط سینما در اواخر دوران ریاسرت جمهروری هاشرمی و
دوران ریاست جمهوری خاتمی نشان دادهایم جستوجوی پیوند جامعره و سرینما در دورۀ دوم
به نتایج رضایتبخ تری میانجامد .در این نوشته هم خاطرنشان مریکنریم کره سرینما بررای
بازترراب واقعیررت ،و اکنررون برراالخص در موضرروع خررام مطالبررات سیاسرری ،نیازمنررد آزادی در
بهتوویردرآوردن اندیشههای گوناگون و بعضاً مخالف اندیشههای حکومتی است.

روش بررسی
همانطور که رویکرد بازتاب ،موضوع بازتاب را از پی مشخص نمیکند ،روش خاصی را نیز بره
محقق تحمیل نمیکند .الکساندر مهمترین روشهای استفادهشده از سوی پژوهشگران در ذیرل
رویکرد بازتاب را تحلیل تفسیری ،تحلیل محتوا ،نشانهشناسی ساختاری ،تحلیل مناسک آیینی،
و روشهای ترکیبی میداند و این رویکرد را ن ریهای کالن در جامعهشناسی هنر میشمارد کره
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استفاده از آن الزامات روشی قطعی به همراه ندارد (الکساندر .)2333 ،بررعک  ،هرر محقرق برا
توجه به مسئله ای که ذهن او را مشغول کرده است ،روش خاصی را برای حل مسئلهاش انتخاب
میکند و عمده چیزی که اتخاذ رویکرد بازتاب برای فراهم میکند ،چهارچوبی کلی اسرت کره
مشخص میکند هنر بهنوعی برخاسته از جامعه است؛ اما نمیگوید به چه طریق .از مجموع ایرن
سخنان چنین برمیآید که انتخاب روش بر عهدۀ محقق است و همانطور که بلیکی خاطرنشان
میکند (بلیکی )1333 ،بی از هرچیز به ماهیت موضوع مورد بررسی بستگی دارد.
این پژوه را میتوان به دو بخ بههموابسرته تقسریم کررد :بررسری چیسرتی مطالبرات
سیاسی و روند تغییر آن در جامعۀ ایران بین سالهای  1331تا 1331؛ و پیگیری بازتاب آن در
سینما .براساس همین تقسیمبندی در هر مرحله از روشری متناسر اسرتفاده شرده اسرت کره
بهترتی عبارتاند از :تحلیل انویه و تحلیل مضمون.
تحلیل انویه به پژوهشگر امکان مریدهرد از دادههرایی اسرتفاده کنرد کره خرود لزومراً در
جمعآوری آنها سهمی نداشته است .بکر تحلیل انویه را چنین تعریف میکند« :استفادۀ مجدد
از دادههای علوم اجتمراعی پر از آنکره پژوهشرگر گردآورنردۀ آنهرا را کنرار گذاشرته اسرت.
پژوهشگر اصلی یا شخص دیگری که به هیچ طریقی در طرح تحقیقراتی اولیره شررکت نداشرته
است میتواند از دادهها استفادۀ مجدد کند( ».بکر)213 :1331 ،
مهمترین مزیت تحلیل انویه را میتوان برینیرازکرردن محقرق از جمرعآوری داده دانسرت.
بنابراین ،معموالً توصیه میشود در صورتی که شخواً قادر به گردآوری دادهها نیستید از تحلیل
انویه استفاده کنید (بیابانگرد ،)23 :1331 ،زیرا فرایند جمرعآوری داده غالبراً فراینرد دشرواری
است که با موانع و محدودیتهایی روبهروست .یکی از این محدودیتها داشتن مهارتهرای الزم
در گردآوری داده است که در همۀ پژوهشگران وجرود نردارد .یرافتن دادههرای معتبرر و روایری
مقبول ،بهخووم در مورد مسائل کالن ،سادهتر از گردآوری آنهاست .محدودیت دیگر ،ترثمین
منابع مالی برای گردآوری دادههاست که باز هم در اختیار همۀ پژوهشگران قررار نمریگیررد .از
این رو ،میتوان تحلیل انویه را روشی باصرفه و مطمئن برای استفاده از دادهها دانست.
در مقابل ،محقق موظف است بیشترین حساسیت را در انتخاب دادهها به خرج بدهرد ،زیررا
اساس تحلیل انویه بر دادههایی است که دیگران جمعآوری کردهاند و چناننه اعتبرار و روایری
الزم را نداشته باشند ،استفاده از آنها تحقیق را دچار خدشههای جبرانناپذیر میکنرد .ویمرر و
دومینیک ( )11 :1331با برشمردن مزیتها و نقاط ضعف ایرن روش نهایتراً ایرن روش را روش
تحقیقی مقبول میدانند که استفاده از آن دیگر نیازمند توجیه نیست.
در بخ نخست این نوشته ،که به چیستی و روند تغییر توازن مطالبات سیاسی میپرردازد،
سخنان و نوشتههای صاح ن ران و فعاالن سیاسی بررسی شده است .در بخ دوم ،فیلمهرای
سینمایی دورۀ مورد بررسی با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شدهاند تا وضرعیت آنهرا
از جهت بازتابدادن مطالبات سیاسی مشخص شود.
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برای بررسی بازنمایی مطالبات سیاسی از روش تحلیل مضمون 1اسرتفاده شرده اسرت .ایرن
روش از متعارفترین و پرکاربردترین روشهای تحلیل دادههای کیفی ،بهویژه مردمنگاری ،است
که در سایر رهیافتهای تحلیلی نیز استفاده قرار میشود (امرسرون و همکراران.)111 :1335 ،
تحلیل مضمون ،ضمن اینکه خود یک روش مستقل تحلیلی است ،در روشهرای تحلیلری دیگرر
نیز بهکار میرود .دادههای تحلیرلشرده در ایرن روش شرامل دادههرای متنری ،موراحبههرا ،و
دادههای مشاهدهای متنیشدهاند.
تحلیل مضمون عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریرق
طبقهبندی دادهها و الگویابی دروندادهای و بروندادهای به نوعی سرن شناسری تحلیلری دسرت
مییابد (محمدپور .)1333 ،در تعریفی دیگر ،تحلیل مضمون عبارت است از عمرل کدگرذاری و
تحلیل دادهها با هدف اینکه دریابیم دادهها چه میگویند .این نوع تحلیل در وهلۀ اول به دنبرال
الگویابی در دادههاست .زمانی که الگویی از دادهها بهدسرت آمرد ،بایرد حمایرت مضرمونی از آن
صورت بگیرد (فیلدینگ و فیلدینگ1331 ،؛ گابریوم.)1333 ،
محمدپور ( )1333از پنج شیوه برای بهکارگیری روش تحلیل مضمون نام برده که عبارتاند
از :نسخۀ طبیعتگرای دپوی و گیلتین ( ،)2335شیوۀ ولکات ( 2335و  ،)2333شیوۀ استربرگ
( ،)2332شیوۀ کمّیتر میلز و هابرمن ( ،)1331و مدلی مشهور به مدل تحلیل میدان اجتمراعی
لوفلند و لوفلند (لوفلند و دیگرران .)2335 ،یکری از نقراط تمرایز شریوههرای مختلرف در زمران
شکلگیری مضمون است .در برخی شیوهها مضمونها از دل دادههرا اسرتخراج مریشروند و در
دیگران مضمون ازپی ساختهشده در درون دادهها جستوجو میشود.
از آنجا که ما به دنبال یافتن مضمون مطالبات سیاسی در دادههای متنی به شکل فیلمهرای
سینمایی هستیم باید از شیوههای دستۀ دوم استفاده کنیم و از میان این شریوههرا و مردلهرا،
شیوۀ ولکات را برای تحقیق خود برگزیدیم .ولکات طرح مضرمونی سرادهای ارائره داده اسرت .او
فرایند تحلیل دادهها را دارای سه مرحلۀ عمومیِ توصیف ،تحلیل ،و تفسیر میداند .پ از طری
این مراحل میتوان مضامین متن را استخراج کرد یا از بازتراب مضرمون ازپری تعیرینشردهای
آگاهی یافت.
در مرحلۀ توصیف ،دادهها در ن م و پیوستار زمانی قرار مریگیرنرد .ن رم مرذکور مریتوانرد
براساس ن ر محقق یا فرد مشارکتکننده در تحقیق باشد .در مرحلۀ تحلیل ،دادهها سازماندهی
و تن یم و مقولهبندی میشوند .در مرحلۀ تفسیر نیز تفسیرهای اصلی صورت میگیرند.

جامعۀ آماری و نمونهگیری
جامعۀ آماری این مطالعه عبارت است از تمام فیلمهای بلند داستانی اکران عمرومی شرده برین
سالهای  1331تا  . 1335فضرای اجتمراعی مرورد ن رر بررای بیران مطالبرات سیاسری فضرای
سالهای ( 1333دو سال انتهایی ریاست جمهوری هاشرمی) ترا ( 1333آخررین سرال ریاسرت
1. Thematic Analysis
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جمهوری خاتمی) بوده است که بهسب فاصلۀ معموالً یکسالۀ بین تولیرد و اکرران فریلم ،برازۀ
انتخاب فیلمهای اکرانشده یک سال بعد از بازۀ فضای اجتماعی است ،یعنری از سرال  1331ترا
 1331که مجموعاً یازده سال خواهد بود.
نمونهگیری در این تحقیق کیفی از نوع نمونهگیری هدفمند بوده اسرت ،یعنری فریلمهرایی
انتخاب شده اند که واجد قابلیت الزم برای نیل به هدف محوری تحقیق بودهانرد .بررای انتخراب
فیلمهایی که بتوان آنها را بازتاب جامعه دانست ،معیار پرفروشبودن فیلم در ن ر گرفتره شرد.
برای آنکه بتوان در دورهای یازدهساله ارزیابیای از سینما براساس بازتاب مطالبات جامعه در آن
انجام داد باید فیلمهایی انتخاب میشد که از اقبال عمومی برخوردار برودهانرد .در ایرن مطالعره،
مجموعاً  113فیلم شامل ده فیلم پرفروشِ هر سال از یازده سرال دورۀ مرورد بررسری برهمنزلرۀ
نمونۀ تحقیق انتخاب شدهاند که همگی در دسترس بوده و تحلیل مضمون شردهانرد ترا ببینریم
مضمون اصلی کدام فیلمها عدالتطلبی و دموکراسیخواهی بوده است.
فروش باالی فیلم نیز معیاری است از داشتن مؤلفههای مطلوب برای مرردم ،یعنری تطبیرق
فیلم با فضای اجتماعی زمان خود .این معیار اگرچه در مورد تکتک فیلمها مناقشهپرذیر اسرت،
با افزودن بر تعداد فیلمها میتوان ادعا کرد که در مجموع ،فیلمهای پرفرروش بازتراب انت رارات
جامعه از سینما هستند .چناننه فیلمهای پرفروش هر دوره حاوی بازتاب مناسربی از مطالبرات
سیاسی آن دوره باشند ،میتوان گفت سینما پیوند مناسبی با جامعهاش داشته است.

بخش اول :مطالبات سیاسی از  1988تا 1938
بحث تقدم و تثخر توسعۀ سیاسی و اقتوادی بر یکردیگر ،از منازعرات همیشرگی کشرورهای در
حال توسعه بوده است .آننه در پی میآید ،نشان میدهد در دورۀ یازدهسالۀ مورد بررسی ،بررای
مردم جامعۀ ایران خواست توسعۀ سیاسی و اقتوادی همواره در کنار هرم مطررح بروده ،امرا در
عرصۀ قدرت سیاسی ،شاهد دورههای متوالی تقدم آنها بر یکدیگر هستیم :دورۀ هاشمی تقردم
توسعۀ اقتوادی ،دورۀ خراتمی تقردم توسرعۀ سیاسری ،و پیرروزی احمردینرژاد تقردم توسرعۀ
اقتوادی.
البته اصطالحات توسعۀ سیاسی و اقتوادی از دسته اصطالحات فنریانرد کره عمروم مرردم
آشنایی کافی با آن ندارند .به همین دلیل ،برای نشاندادن خواست جامعه ،این اصطالحات فنی
را بهترتی به دموکراسیخواهی و عدالتخواهی تبدیل کردهایم .حال میتوان نتیجه را اینطرور
مطرح کرد که دموکراسیخواهی و خواست عدالت اجتماعی دو مطالبرۀ عمردۀ جامعرۀ ایرران از
نهادهای سیاسی در دورۀ یازدهسالۀ مورد بررسی بودهاند.

دورۀ هاشمی
پ از پایان جنگ تحمیلی هشتساله ،مجموعرۀ مردیریت سیاسری کشرور بازسرازی اقتوراد و
توسعۀ اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد .اولویتهای امنیتی و تخویص منابع برهگونرهای
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تغییر یافت تا ضمن حف آمادگی دفاعی ،رشد اقتوادی سرعت بگیرد و سطح تولیردات کشرور
در بخ های اقتوادی ارتقرا ب یابرد .منرابع بیشرتری بره آمروزش نیروهرای انسرانی و گسرترش
تحویالت تکمیلی اختوام یافت و تالش شد با اتخاذ سیاستهای موسوم به تعدیل اقتوادی،
سهم بخ خووصی در اقتواد کشور افزای یابد و موانع اداری و غیراقتورادی موجرود در راه
سرمایهگذاری محدودتر شود.
بخ بزرگی از منابع سرمایهای کشور در خدمت توسعۀ تثسیسات زیربنایی اقتورادی قررار
گرفت و به این ترتی سطوح اشتغال به میزان زیادی باال رفت .در حوزۀ بازرگانی و سیاستهای
پولی نیز تسهیالت جدیدی در اختیار بازرگانان و دارندگان موافقرتهرای اصرولی صرنعتی قررار
گرفت .بخ ساختمان و ساختوسازهای شهری بهواسطۀ فعالیت گستردۀ شرهرداریهرا رونرق
گرفت و چهرۀ شهرهای کشور بهگونهای ملموس دگرگون شد .رشد مستمر بخ کشراورزی در
سالهای پ از انقالب ،و نیز سیاستهرای ترجیحری عمرران روسرتایی برهخوروم در حروزۀ
تثسیسات زیربنایی و آموزش ،چهرۀ روستاهای کشور را نیز دگرگون کررد .از طرفری ،گسرترش
کشت تجاری محووالت قابل عرضه در بازارهای شهری و منطقرهای بره ارتقرای سرطح زنردگی
جمعیت روستایی و گسترش مبادالت شهر و روستا و کاه شکاف این دو کمک کرد.
در بخ فرهنگ ،با گشایشی که در دورۀ پ از جنرگ در سیاسرتهرای فرهنگری کشرور
پدید آمد ،مطبوعات جدید پا به عرصۀ حیات گذاشتند ،تعرداد عنراوین کتر منتشرره افرزای
چشمگیر یافت ،و سینمای ایران نیز محووالت ارزشمندی ارائه داد.
با اینکه در سالهای اول پ از جنگ اقدامات امیدوارکنندهای صرورت گرفرت ،امرا اوضراع
امیدوارکننده نماند .رشد تقاضای مؤ ر برای کاالها و خردمات ،اختورام بخر چشرمگیری از
منابع ارزی و سرمایهای کشور به طرحهای عمرانی زیربنرایی ،رشرد بری رویرۀ واردات ،و اتخراذ
سیاستهای ارزی نهچندان سرنجیده در سرالهرای  1313و  ،1333همرراه برا کراه واقعری
درآمردهای ارزی کشرور و رخنمررودن بحرران برردهیهرای خرارجی وضررعیتی را پدیرد آورد کرره
کاستیهای سیاست تعدیل برجسته و بهتردریج از نیرروی حرکرت آن کاسرته شرد (جردینیرا،
.)1333
در بخ فرهنگی نیز فشارها بر مطبوعات افزای یافت که نهایتاً به اسرتعفای وزیرر ارشراد
منجر شد .هنر،بهطور اعم ،و فیلم ،بهطور اخص ،آماج حملۀ کسانی شد که خرود را مترولی امرر
اخال در جامعه میدانستند .متعوبان مذهبی که به سالنهای سینما حمله میکردند اغلر از
حمایت حکومت بهره مند بودند که در نتیجه چند سینما تعطیل و چند سینما به آت کشریده
شد (همان).

انتخاب خاتمی
در هفتمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ،سید محمد خاتمی با مجموع  13/35درصد کل آرا
پنجمین رئی جمهور ایران شد .بدینترتی  ،دوران هشتسرالهای آغراز شرد کره آن را «دوران
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اصالحات» نام نهادند .بیشتر طرفداران اصالحات (حجاریان و پیران ،1333 ،به نقل از رضرایی و
عبرردی 1333 ،و جالیرریپررور )1333 ،معتقررد بودنررد پیررروزی خرراتمی همانررا پیررروزی
دموکراسیخواهی و توسعۀ سیاسی است .در ادامره سرعی داریرم نشران بردهیم هرر دو مطالبرۀ
دموکراسیخواهی و عدالتخواهی موج انتخاب خاتمی شد ،اما غفلت اصالحطلبان از عدالت و
پرداختن بی از حد به دیگری باعث شد در سالهای بعرد رقابرتهرای انتخابراتی مکررر را بره
اصولگرایان واگذار کنند .نتیجهگیری نخست از تحلیل محتروای برنامرههرا و سرخنان انتخابراتی
خاتمی حاصل شده است.
1
الف) برنامۀ سیاسی و اقتصادی خاتمی (جلیرلنرژاد ممقرانی و محمردپور :)1333 ،ایرن
برنامۀ نسبتاً مفول قبل از انتخابات در  12بند تن یم شده بود که از میان آنهرا  2بنرد شرامل
موارد ( 2عدالتگستری و تبعیضزدایی) و ( 3سازندگی و توسعۀ پایردار و همرهجانبره) موردا
مقولۀ عدالت و  3بند شامل موارد ( 1حرمت انسان و حقو و آزادیهای مدنی) و ( 1حاکمیرت
قانون و امنیت اجتماعی) و ( 3مشارکت و رقابت) مودا مقولۀ دموکراسی بودند.
ب) سخنان انتخاباتی و بعد از انتخاباتی خاتمی :در این تحلیل جمالت شرامل عبرارات
ذیل مودا مقولۀ دموکراسی در ن ر گرفته شدند :مشارکت ،رقابت ،ن ام مردمی ،مردمساالری،
حکومت قانون ،تساهل ،تسامح ،مدارا ،تحمل ،بردباری ،تحمل عقیدۀ مخالف ،نفی تفکرر جزمری،
تنوع سیاسی ،تشکلهای صنفی و کارگری ،جامعرۀ مردنی ،آزادی ،آزادانره ردی دادن ،پرهیرز از
خودکامگی .و جملههای حاوی عبارات تالی موردا مقولرۀ عردالت :عردالت اجتمراعی ،توسرعۀ
متوازن ،رشوهخواری ،فساد اداری ،ایجاد اشتغال برای همه ،مبرارزه برا بیکراری ،قسرط ،تقسریم
مسئولیتها براساس شایستگی ،حقو زنان ،تثمین معیشت و نیازها .گفتنی اسرت در شرمارش،
جمالت دارای بار معنایی مثبت نسبت به هریک از مقولهها شمرده شردهانرد نره تعرداد کلمرات
مربوط به هرکدام .نتیجه در جدولی که میآید مشاهده میشود:
بسامد مقولۀ دموکراسی

سخنرانی
سخنان انتخاباتی

2
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پیام به ملت مؤمن و باصفای ایران
مراسم تنفیذ

1

مراسم تحلیف در مجل
جمع

5

3

بسامد مقولۀ عدالت
13

3

2

2

3

13

11

33

33

 .1متن برنامه از کتاب دوم خرداد حماسۀ بهیادماندنی ،م 212ر.213
 .2خالصررۀ  51سررخنرانی خرراتمی (از  1335/12/3تررا  )1331/2/33چررا شررده در کترراب دوم خرررداد حماسررۀ
بهیادماندنی (جلیلنژاد ممقانی و محمدپور.)1333 ،
 .3روزنامۀ سالم.1331/3/5 ،
 .1روزنامۀ سالم.1331/5/13 ،
 .5روزنامۀ اطالعات.1331/5/13 ،
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مشاهده می شود که اختالف بین کاربرد دو مقولۀ مورد بحث در ادبیات خاتمی چشمگیر
نیست و این در حالی است که قسمت اع م سخنرانیها در گرماگرم رقابت انتخاباتی ایراد
شدهاند و صحبت دربارۀ ردی آزاد ،دموکراسی ،مشارکت ،و مواردی از این قبیل ذاتی این دوران
بهشمار میروند .با درن رگرفتن این توضیح ،پربیراه نرفتهایم اگر بگوییم در ادبیات دوم خردادی
خاتمی میتوان سهم تقریباً مساوی به دموکراسیخواهی و عدالتطلبی داد .نسبتی که در
دوران ریاست جمهوری او و تودی همفکران اصالحطلب بر کرسیهای مجل و شوراهای
شهر ،در برنامههای عملی رعایت نشد ،بلکه به سمت نادیدهگرفتن مقولۀ عدالت سیر کرد.

عملکرد اصالحطلبان در دو عرصۀ دموکراسیخواهی و عدالتطلبی
همانطور که پی تر ذکر شد ،اصالحطلبان پ از فتح ریاست جمهوری در خررداد  ،1331بره
پیروزیهای پیاپی در انتخابات شوراهای شهر  ،1333مجل شورای اسرالمی  ،1333و ریاسرت
جمهوری  1333نیز دست یافتند ،اما در سالهای بعد ،انتخابات شوراهای شهر  ،1331مجلر
شورای اسالمی  ،1332و ریاست جمهوری  1331را به اصولگرایان واگذار کردند .در ادامه ،ایرن
شکست اصالحطلبان به توفیقنیرافتن در بررآوردن وعردههرای دموکراسریخواهانره و غفلرت از
مطالبات عدالتطلبانه نسبت داده شده است.
به لحاظ سیاسی :به عقیردۀ بسریاری از طرفرداران اصرالحات ،ظرفیرتهرای ن رام بررای
اصالحات بیشتر مسدود بود و طریق دولت اصالحطل بی از این راه به جایی نمیبرد .بشیریه
در مقالهای با عنوان «پایان یک پروژه» رسیدن دموکراسی به حد نهایی خرود را در ایرران بیران
میکند و اظهار میدارد که ن ام جمهوری اسالمی در ایران از حیث ساختار حقوقی ،نوع طبقرۀ
حاکمه ،و ساختار قدرت واقعی ،بی از دوم خرداد و در قال مفهرومی چرون شربهدموکراسری
پتانسیل ندارد و به نهایت ظرفیت دموکراتیک خود رسیده است( .ستوده)13 :1333 ،
به لحاظ اقتصادی :توصیۀ اندیشمندان به لزوم اهتمام بهخووم در مجل اصرالحطلبری
به ضرورتهای تثمین اجتماعی متناس با خواستههای مردم و پرداختن بیشتر بره ایرن دسرت
مسائل به جای توسعۀ سیاسی (اطهاری و پژویان و پیمران و سریف ،1333 ،بره نقرل از مردنی،
 1333و حرراج قاسررمی )1331 ،در مجلسرریان اصررالحطل ر کررارگر نیفترراد و ایشرران عملکرررد
چشمگیری در زمینۀ تثمین اجتماعی همگانی یرا همران عردالت اجتمراعی مورطلح در جامعره
نداشتند .تا جایی که حمایرت مردمری خرود را نیرز از دسرت دادنرد و پر از آنکره نتوانسرتند
حمایتهای مردمی را در اعتراض به رد صالحیتهرا برانگیزنرد ،انتخابرات مجلر هفرتم را بره
اصولگرایان واگذار کردند.

انتخاب احمدینژاد
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دورۀ نهم با پیروزی محمود احمردینرژاد برر اکبرر هاشرمی
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رفسنجانی همراه بود .این پیروزی نماد همان چیزی است که سعی کردهایم از ابتدای این بحرث
بر آن تثکید کنیم :پیروزی خواست عدالت بر غیر آن .بهخووم که شاید هیچ سیاستمداری در
ایران به اندازۀ هاشمی توویر ضد عردالت اجتمراعی نداشرته باشرد؛ از رانرتخرواری گرفتره ترا
فامیلبازی و فساد اداری و اختالس ،و ...همه برچس هایی اسرت کره هاشرمی برا خرود حمرل
میکند.
یکی از تفاوتهای دورۀ نهم با دو دورۀ قبل در این بود که در دو دورۀ قبرل خراتمی برا ردی
باالی شهر و روستا به ریاست جمهوری رسید [و همین دلیل دیگرری اسرت برر ادعرای مرا کره
انتخاب خاتمی را در دموکراسیخواهی خالصه نمیدانیم ،بلکه به ن رمان هم دموکراسیخواهان
و هم عردالت طلبران در سرخنان خراتمی تورویر مطلروب خرود را یافتنرد ،].امرا برا اینکره ردی
احمدینژاد در شهرهای بزرگ و کوچک نیز از هاشرمی بیشرتر برود ،در مجمروع ردی براالیی از
شهرهای بزرگ کس نکرد و بیشتر آرای او متعلق به روستاها و شهرهای کوچک بود .شهبازی،
کوالیی ،و دیگران نشان میدهند چگونه توویر احمردینرژاد ،برهعنروان فرردی سرادهزیسرت و
طرفدار عدالت ،به پیروزی او در انتخابات منجر شد (ا نیعشری.)1331 ،

بخش دوم :سینما ،دموکراسی ،و عدالت
هدف ما در این بخ  ،جستوجو در کمیت و کیفیت بازنمایی مفراهیم مشرتق از دموکراسری و
عدالت در سینمای سالهای  1331تا  1331و پاسخگویی بره ایرن سرؤال اسرت کره بازنمرایی
مفاهیم دموکراسی و عدالت در سینما چه مشابهتها و تفاوتهایی با توصریفاتی کره در بخر
اول ارائ ه شد دارد .پاس مثبت این سؤال ارزش سینما را بهعنوان یک متن قابل مطالعه نمایران
میکند .نمونۀ آماری تحقیق ،ده فیلم پرفروش هر سال هستند .برای ایرن من رور ،برازۀ زمرانی
تحقیق به سه دوره تقسیم میشود :دورۀ اول ،از  1333تا  1335که فیلمهای اکرران  1331ترا
 1331محوول این دوره و مطابق است با سه سال آخر دولرت هاشرمی؛ دورۀ دوم ،از  1331ترا
 1333که فیلمهای اکران  1333تا  1333محوول این دوره و موادف است با دورۀ اول ریاست
جمهوری خاتمی؛ دورۀ سوم از  1333تا  1333که فیلمهای اکران  1331تا  1331محوول این
دوره و موادف است با دورۀ دوم ریاست جمهوری خراتمی و انتخراب احمردینرژاد بره ریاسرت
جمهوری ،که دیدیم موادف بود با افول مطالبات دموکراسریخرواهی و رشرد مطالبرات عردالت
اجتماعی.

دورۀ اول :سالهای  1988تا 1988
طبق بررسری آزاد ارمکری و امیرر ( )1333نشران دادیرم سرینمای  1331ترا  1331در ایفرای
کارکردهای چهارگانه 1حد تعادل را رعایرت کررده اسرت و بنرابراین بره لحراظ کمّری سرینمای
متعارفی بهشمار می رود .من ور از سینمای متعرارف سرینمایی اسرت کره تورویری متعرارف از
 .1گریزخواهی ،نشاندادن واقعیت ،ایجاد نگرشهای جدید ،و جامعهپذیری.
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جامعهاش ارائه میدهد ،یعنی جامعهای که در شرایط بحرانری یرا نقطرۀ عطرف خاصری برهسرر
نمیبرد .بنابراین ،در نگاه کلی ،سینمای این دوره نشانی از نقطۀ عطفی به نام دوم خرداد نردارد.
این آمار برای مطالعۀ کمّی بسنده است ،اما برای بررسی کیفری ایرن مطلر بایرد بره محتروای
فیلمها رجوع کرد.
در بین فیلمهای پرفروش این سه سال ،فیلمی که مضمون اصلی آن سعی در طررح مفهروم
دموکراسی ر بهطور خام آزادی و قانونمندی ر بهعنوان خواسرتهای راهگشرا ،مرؤ ر ،و مطلروب
داشته باشد دیده نمیشود ،اما مضمون اصلی  3فیلم (ضیافت ،سرلطان ،بنرههرای آسرمان) بره
عدالت اجتماعی مربوط است .مسئلۀ نبود آزادیهای فردی فقرط در یرک سرکان از فریلم آدم
برفی مطرح شده است .در این سکان  ،درنا در پاس به سؤال دنیرا ،کره از او علرت تمایرل بره
مهاجرت به امریکا را میپرسد ،به مسئلۀ نبرود برخری آزادیهرا ر مثرل کترکخروردن برهعلرت
بیحجابی ر اشاره میکند و دنیا در جواب حرف او میگوید« :یرک کمری روسرریات را بکشری
جلو بهتر از این است که گرفتار غربت و ...بشوی» و پاس ندادن درنا نشاندهندۀ پرذیرفتن ن رر
دنیا است؛ نکتهای که با کارکرد جامعهپذیری فیلم همخوانی دارد.
بنابراین ،بررسی کیفی فیلمها نیز نشان از عدم بازنمایی دموکراسیخواهی در سینمای قبرل
از دوم خرداد دارد .دلیل این عدم بازنمایی را نمیتوان درک نادرست سینما از جامعره دانسرت،
زیرا مفاهیم مربوط به دموکراسیخواهی بهشدت سیاسیاند و همانطور که قبالً گفتیم ،در نبود
آزادی بیان ،امکان طرحشان در رسانۀ سینما ،که تحرت ن رارت و سانسرور شردید برود ،وجرود
نداشت .برای نمونه ،فیلم آدم برفی اگرچه کارکرد جامعهپذیری داشت ،بهدلیرل مسرائلی کره در
آن مطرح شده بود ر با اینکه نهایتاً همۀ آنها به نفع وضع موجود پاس داده شدند ر و اسرتفاده
از ترانههای غیرمجاز و ن ایر این تا قبل از دوران اصالحات اجازۀ اکران نیافت.
برای جمعبندی باید بگوییم سینمای ایرن دوره بازتراب مناسربی از مطالبرات جامعره ارائره
نمیدهد .در این مرحله ،ما آزادنبودن سینما در بازنمایی واقعیتها و مطلوبها را دلیل این عدم
بازنمایی میدانیم .در ادامه میبینیم که وجود آزادی در سینما موج فراهمآوردن زمینرۀ ایرن
بازنمایی میشود.

دورۀ دوم :سالهای  1988تا 1930
بهدلیل کاه چشمگیر سانسور ،فیلمهای این دوره سرشار از مؤلفههایی است که در فیلمهرای
دورۀ قبل دیده نمیشد؛ از عوضشدن نوع پوش بازیگران و نشاندادن روابرط دخترر و پسرر و
پخ موسیقیهای مجاز و غیرمجاز تا آزادی در بیان دیرالوگهرای تنرد و انتقرادی .ورود ایرن
مؤلفهها را میتوان نشاندهندۀ افزای آزادی سینما در نمای و بیان چیزهایی دانست که قبل
از این مجاز به گفتهشدن نبودند .این افزای آزادی قسمتی از افزای آزادی عمومی در جامعره
بود ،اما نمیتوان آن را پیشرفتی در نشاندادن خواست آزادی موجود در جامعه تلقری کررد .در
بسیاری از فیلمهای این دوره و دورۀ بعد بهکرات به مفاهیم مشتق از دموکراسی ر چه بهصرورت
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مثبت و چه منفی ر اشاره شده ،اما معیار فیلمهایی است که با این مضمون ساخته شردهانرد نره
سکان های پراکندۀ فیلمهای مختلف.
مضمون اصلی  1فیلم از فیلمهای پرفروش این دوره ،دموکراسری و عردالت اسرت برا سرهم
مساوی  2فیلم برای هر مضمون (دموکراسی :پارتی  ،1333آواز قو  .1333عردالت :سرگکشری
 ،1333زیر پوست شهر .)1333

پارتی (سامان مقدم)1930 ،
تیتراژ فیلم پارتی با جملهای آغاز میشود که بسیاری از دغدغههای آن را بیان میکند« :تقردیم
به آنهایی که سنگ را برای بنای آزادی به دوش میکشند نه برای مقبره ».همین جمله نشران
میدهد فیلم بیانگر تلخیها و مرارتهای راه رسریدن بره آزادی اسرت .سرکان آغرازین فریلم،
صحنۀ بازجویی غیرقانونی یک متهم معتقد به قانون است به دست بازجویی که با زبان تهدیرد و
کتک حرف میزند نه قانون .وقتی متهم سؤال بازجو را با جملۀ «من جایی حررف مریزنرم کره
قانون باشه» جواب میدهد ،بازجو میگوید« :قانون تو همین جاست .دادگاه تو همرین جاسرت.
قاضی و وکیل و دادستانتم منم ».و همینطور دربارۀ آزادی بیان مریگویرد« :بررای شرما آزادی
بعد از بیان نیست ...البته آزادی بیان هست ولی شکل فر میکنه».
شخویت نق اول فیلم ،امین حقی ،برادر شهید حسین حقی ،اسرت کره مرتهم بره چرا
جعلیاتی میشود که خودش آنها را دستنوشتههای واقعی بررادرش راجرع بره جنرگ معرفری
میکند .نام و نام فامیل او ،خود گویای این مطل است که مطال چا شده جعلی نبرودهانرد و
نام و نام خانوادگی برادرش هم شخویت او را مینمایاند (حسرین حقری کسری کره مثرل امرام
حسین در طل حق است و برای حق جنگیده است .).امین روزنامهنگاری است سرسرخت و در
جستوجوی حقیقت که بهسب نداشتن و یقرۀ آزادیاش از زنردان مجبرور بره تحمرل حرب
میشود ،اما از رفقای مطبوعاتی وابسته به جناحهرای سیاسریاش پرول قررض نمریکنرد .ایرن
روزنامهنگار آزادمن به تمام ارزشهای مرسوم جامعه پایبنرد اسرت و وقتری متوجره مریشرود
پسردایی اش برای تهیۀ و یقۀ آزادی او خانره را بررای پرارتیگررفتن اجراره مریداده خشرمگین
میشود و برخوردی میکند که نشان میدهد حاضر نیست ارزشهای را به پای هیچ مولحتی
قربانی کند .عاقبت کار این روزنامهنگار که با هیچ گروه و دستهای ،چره موافرق و مخرالف و چره
ایرانی و خارجی ،موالحه نمیکند جز شکست در رسیدن به آزادی و اجبار به اعترراف بره گنراه
نکرده نیست .او با سرسختی بی از حد خود ،هم ارزشهای را از دست میدهد هم آزادی را.
عموی امین سیاستمداری است اهل موالحه که امین پیشنهاد او را برای چا نکردن حررف
حق رد میکند .نهایتاً معلوم میشود شکایت از امرین بره دسرتور خرود او و از سروی کرارگران
کارخانۀ او انجام شده است ،زیرا دستنوشتههای برادر امین ،هویت جعلیای را که او برای خرود
ساخته بود افشا میکرد .عمو قبل از دادگاه دسرتنوشرتههرا را برا ترفنردی از پسرردایری امرین
میگیرد و امین مجبور میشود در دادگاه به جعلیبودن نوشتهها اعترراف کنرد .امرا حتری ایرن
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عموی سیاس نیز از نهادهای فراتر از قانون سیاست در امران نیسرت .همرۀ نقشرههرای او بررای
نمایندهشدن با رد صالحیت توسط شورای نگهبان نق بر آب میشود .عمو نیز ،کره از تمرام
ترفندهای سیاستبازی استفاده میکند تا شاید به مقامی برسد که از آنجا بهتر بتوان بره آزادی
خدمت کرد ،در چنگال نهادهای سیاسی فراقانونی شکست میخورد.
آزاد ،پسردایی امین ،جوانی است در آستانۀ کنکور ،که بررای ترثمین و یقرۀ آزادی امرین از
زندان ،پیشنهاد اجارهدادن خانه برای برگزاری عروسی و ختم و پارتی را میدهرد .امرین بعرد از
پیبردن به این مسئله ،آزاد را از خانه بیرون میکند و آزاد ر که از جفای پدر و مادرش به امرین
پناه آورده بود ر مانده از همه جا خود را میکشد .او نامهای برای امین به جرا مریگرذارد کره «
اجارۀ خانه لجبازی من با سیستمی بود که تو رو زندونی کرد» ،یعنی انجام کار غیرقانونی بررای
مقابله با سیستمی که اساساً قانونمند نیست .آزاد از آن دسته آدمهایی است که معتقد اسرت در
ن ام مبتنی بر نهادهای فراقانونی ،قانونمندی کراری از پری نمریبررد و بایرد برا ایرن ن رام و
آدمهای مثل خودشان رفتار کرد تا به آزادی رسید .به قول همسر امرین « ،آزاد نمونرۀ کامرل
آدم آزادی بود که مرزبندیهای [جامعۀ] امروز را نمیشناخت ».اما سرنوشت آزاد نیز چیزی جز
شکست نیست و اساساً انسان آزادی چون او سهمی از زندگی در این جامعه ندارد.
پارتی نشان میدهد که در شرایط کنونی ،هر تالشی بررای رسریدن بره آزادی بره شکسرت
میانجامد .این فیلم در سومین سال ریاست جمهوری خراتمی سراخته شرده اسرت و مریتوانرد
نشانهای باشد از سقف دموکراسی در جامعۀ آن روز ایران؛ چیزی که در همین مقاله از بشریریه
نقل قول شد.

آواز قو (سعید اسدی)1930 ،
دختر و پسری بهخاطر رفتن به کوه بهصورت مختلط در ساعات غیردانشگاهی ،از دانشگاه اخراج
میشوند ،ولی حاضر نمیشوند قبول کنند کرار اشرتباهی کرردهانرد .چنرد دقیقره بعرد ،نیرروی
انت امی آن دو را ر که قود ازدواج داشتند و خانوادههایشران نیرز در جریران بودنرد ر دسرتگیر
میکند تا به قید تعهد آزاد شوند .پسر که به ن ر خودش خالفی انجام نداده ،از دادن تعهد سرر
باز می زند و در حین درگیری با یکی از مثموران کالنتری ،او را مضروب میکند .پیمان سپ از
نگرانی عاقبت کارش ،از اولین جلسۀ دادگاه فرار میکند و به گردابی میافترد کره رهرایی از آن
جز با مرگ میسر نیست .مضمون اصلی فیلم ،فقدان آزادیهای فردی و نگاه نامناسر متولیران
امنیت و فرهنگ به روابط دختر و پسر است.

سگکشی (بهمن فرمانآرا)1930 ،
اگرچه داستان سگکشی در سال آخر جنگ و در بحبوحۀ دستگیری کسرانی مریگرذرد کره از
رهگذار انقالب و جنگ روتهای کالنی اندوختهاند ،با این حال ،به شرایط امرروزی مرا نزدیرک
است :واسطهها و داللهایی که با یک تلفن روت کالنی را جابهجا میکننرد و بره هرر ترفنردی
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برای رسیدن به روت و کالهبرداری متوسل میشوند .اینها را باید مثل سگ کشت.
هرچند سگکشی تقابل فقیر و غنی را مفول به توویر نمیکشرد ،در نمرای پسرتیهرای
واسطهها به ایدهآل نزدیک میشود .البته سگکشی دو اشارۀ مؤ ر به تفراوت فقیرر و غنری دارد.
در یکی از سکان های پایانی وقتی گلرخ به سراغ آخرین طلبکار میرود ،فرد مزبرور مریگویرد:
«یا روی خوش نشون بده یا التمراس کرن .یره دلخوشری بهرم برده» و گلررخ ادامره مریدهرد:
«دلخوشی میخوای پدر من  33ساله فرهنگیه ولی تو همره چیرز زنردگی مونرده اون وقرت
تو »...و در پایان همین سکان نمایی از بدبختی و احتیاج کارگران ساختمانی یک بررج برزرگ
به توویر کشیده میشود.

زیر پوست شهر (رخشان بنیاعتماد)1983 ،
زیر پوست شهر نمای مسائل زندگی خانوادگی یک زن کارگر در گرماگرم رقابتهای انتخاباتی
مجل ششم است .سکان آغازین فیلم مواحبۀ خبرنگار با طوبی دربارۀ نق زنران کرارگر در
انتخابات است .طوبی که هول شده است اول سعی میکند حرفهای دهنپرکن بزنرد ،امرا بعرد
که آرام خود را بازمییابد خواستههای خود را مطرح میکند« :اهمیت نق زنان ...مشاغالیی
که زنان دارن باید به اونا توجه بشه ...از نمایندگان انت ار داریم باخدا باشن و مسکن و بیمره رو
بدونن ...بازنشستگی باشه» ،اما خبرنگار حرف او را در اینجا قطرع مریکنرد .صردای بقیرۀ زنران
کارگر بلند میشود که« :پسر جانباز داریم .آسم داریم .آرتروز داریم»...
دو سکان بعدی تقابل بین دموکراسیخواهی و خواست عدالت اجتمراعی را بیشرتر نشران
میدهد :در یکی طوبی  ،خسته از کار روزانه و در فکر مشرکالت خرود ،در سرر راه بازگشرت بره
خانه ،از جلوِ دانشگاه تهران میگذرد که خاتمی در آنجا مشرغول سرخنرانی دربرارۀ دموکراسری
است .در دیگری ،عباس ،پسر بزرگ او ،برادر کروچک  ،علری ،را کره در درگیرریهرای جلروی
دانشگاه در همران روز سرخنرانی خراتمی دسرتگیر شرده ،آزاد مریکنرد و در راه او را نوریحت
میکند« :چه فایده این همه تابستون [ماجرای کوی دانشگاه] کتک خوردین و زدین کی بررد
فقط مرندی دالرهای  333تومنیاش رو تو بازار فروخرت  1333ترومن ».علری درمریآیرد کره:
«یعنی چیزایی که مردم میخوان نباید بگیم » و عباس جواب میدهد «:یعنی شما چار تا بنره
میدونین مردم چی میخوان مردم دنبال بدبختیشونن .دنبال یه لقمه نون»...
فیلم سپ به قل خانوادۀ طوبی میرود ترا نشران بدهرد مرردم چره مریخواهنرد و آننره
خواست مردم نشان داده میشود گویی با آننه سیاسرتمداران مریپندارنرد فاصرلۀ بسریار دارد.
طوبی و عباس هر دو کارگر و نانآور خانوادهایاند که بقیرۀ اعضرای آن را پردری ازکرارافتراده و
معتاد ،علی دان آموز دنبال سیاست ،معوومه دان آموز ،و حمیده ر که به خانۀ شوهر رفته اما
هرازگاهی بهعلت کتکخوردن به خانۀ مادر برمیگردد ر تشکیل میدهند.
عباس جوانی است با آرزوهایی معقول و قاعدتاً دستیافتنی :ازدواج با دختر مورد عالقرهاش
و سر و ساماندادن به وضع زندگی خانوادهاش .فیلم نشان میدهد که عبراس آرزوهرای طرول و
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درازی ندارد .آرزوهای او آرزوهای معقول و بحق هر جوانی است ،اما همین آرزوها بههیچوجه برا
شرایط او امکان تحقق ندارد و برای او راهی نمیماند جز مهاجرت یا خالف.
سکانس پایانی فیلم (موراحبۀ دیگرری از طروبی در روز ردیگیرری انتخابرات مجلر ):
چکیدهای از ن ر طوبی در جایگاه زنی کارگر و نانآور خانواده:
پیام چه پیامی آقا همینقدر میدونم که یه وقت از هرچری نالیردیم گفترین االن جنگره،
وقت نیست .ما هم دیدیم راست میگین ،گفتیم چشم .بعد هم که جنرگ تمروم شرد گفترین
کلی خرابی بار اومده ،باز دندون رو جیگر گذاشتیم .بعد هم که یکی پیدا شد گفت میخرواد بره
داد ما برسه ،من هم اومدم پای صندو که [خبرنگار میگوید :مادر ضبط ما اشکال پیدا کرد ،از
اول بگو] ولم کن آقا ،خونهم رفت .بنهم آواره شد .این روزا هم که هرجرا مریری یکری فررت و
فرت داره عک [من ورش فیلم است] میگیره .کاش یکی پیدا مریشرد از ایرن ترو [قلرب را
نشان میدهد] عک بگیره ،از این تو ،از این تو .اصالً این فیلمها رو به کی نشون میدین »
این دیالوگ ساده بهخروبی نشران مریدهرد کره طروبی و امثرال طروبیهرا بررای گسرترش
مردمساالری و ن ایر آنها به پای صندو های ردی نمیروند ،بلکه به امید تغییر وضعیت زندگی
مشقتبارشان در انتخابات شرکت میکننرد؛ نکترهای کره آنقردر ملمروس اسرت کره از چشرم
سیاستمداران و روشنفکران پوشیده مانده است.
در مجموع ،برآورد ما از سینمای این دوره ،سینمایی است که بازتابی مناسر از جامعرهاش
ارائه میدهد .این سینما از آننه سینمای متعارف خواندیم فاصله میگیرد و نشان میدهرد کره
جامعۀ مبدئ در نقطۀ بحرانی انباشتگی مطالبات دموکراسیخواهی و عدالتطلبری قررار دارد.
حضور  1فیلم نامبرده در این دوره در میان فیلمهای بسیار پرفروش ( سگکشی و پرارتی و آواز
قو ،پرفروشترین سه فیلم سال  1333و زیر پوست شهر سومین فریلم پررفرروش سرال )1333
نشاندهندۀ درک صحیح سینما از جامعه و خواستهای آن است.
تفاوت بسیار فیلمهای این دوره با فیلمهای دورۀ قبل ر چه به لحراظ کمّری و چره کیفری ر
میتواند نشانهای باشد از تث یر آزادی بر توان هنر در بازنمایی جامعه .چه بسا اگر ایرن آزادی در
دورۀ قبل وجود میداشت ،فیلمهایی ساخته میشدند که نشان میدادند گروهی از مردم تا چره
حد از کمبود آزادیهای فردی و مدنی رنج میبرند و گروهی دیگر تا چه حد به لحاظ اقتورادی
در مضیقهاند .و این اتفا اگر همزمان در حوزههای دیگری چون نشر کتراب و روزنامره و غیرره
رخ دهد ،از تجمع خواستهها و ناگهان انفجار آنها در رویدادهایی مثل دوم خرداد جلروگیری ،و
کمک میکند جامعه سیری متعادل داشته باشد نه دورههای پی در پی امید و ناامیدی افراطی.

دورۀ سوم :سالهای  1931تا 1938
در این دوره جز فیلم مهم مک  ،فیلم دیگری که مضرمون اصرلی آن بره دموکراسریخرواهی و
مفاهیم وابسته به آن پرداخته باشد ساخته نشده است .در مقابل ،مضمون اصلی  1فیلم (ارتفراع
پست  ،1331دیوانهای از قفر پریرد  ،1332دوئرل  ،1333بوتیرک  )1333عردالت و مفراهیم
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وابسته به آن بوده است .عالوه بر این ،در بسیاری از فیلمها ،کره مضرمون اصرلی آنهرا عردالت
نبوده است ،این مسئله بهعنوان مضمون فرعی اما مهم بارها مطرح شده است (من ترانره پرانزده
سال دارم  ،1331رز زرد  ،1331خانهای روی آب  .)1332یکی از شکلهای مطررحکرردن ایرن
مسئله ،رویآوردن دوبارۀ فیلمسازان به تقابل فقیر و غنی به شکلهای متفاوت بروده اسرت کره
هم در فیلمهای گیشهای (نان و عشق و موترور هرزار  ،1331شرارالتان  )1333و هرم در سرایر
فیلمها دیده میشود .شکل دیگر ،نشاندادن آرزوی روتمنردشردن اسرت (توکیرو بردون توقرف
 ،1332عروس خوشقدم  )1332و دیگر ،تقدی فقر (کما  ،1333مهمان مامان .)1333

مکس ( سامان مقدم)1938 ،
سامان مقدم ،که فیلم پارتیاش بهنوعی مهمترین فیلم نشاندهندۀ واقعیت دشواریهای حرکت
اصالحطلبی در ایران بهشمار میرود ،ایرن برار سروت تفراهمهرای شرکلگرفتره دربرارۀ مفراهیم
اصالحطلبانه را دستمایۀ ا ری طنز قرار داده کره حاصرل آن پرفرروشتررین فریلم سرال 1331
سینمای ایران شده است .خود فیلم هم با یک سوت تفاهم آغاز میشرود :شراخۀ هنرری انجمرن
جذب مغزها در رقابت با سایر شاخهها بررای دعروت مغزهرای ایرانری مقریم خرارج ،بره اشرتباه
دعوتنامهای را به جای استاد مجید کسرایی ،نابغۀ موسیقی ،به آدرس مجید کسرایی ،ملق بره
مک  ،خوانندۀ دست چندم یکی از کافههای ل آنجل  ،پست میکند .ورود اشتباهی مک به
ایران و بیخبری او از اوضاع سیاسی ایران و همینطرور ادبیرات سیاسری رایرج ،همره را دچرار
دردسرهایی میکند که نهایتاً با دخالت وزارت اطالعات ،به حف صورت قضیه و خروج اجبراری
مک از ایران ختم میشود.
بهن ر میرسد مضمون اصلی فیلم مک فرار مغزها بهدلیرل وضرعیت برد حراکم در عرصرۀ
سیاست باشد ،اما در کنار این مضمون اصلی ،به موارد بسیار دیگر نیز پرداخته شده است .شراید
استقبال از فیلم مک را بتوان به افول خواستها و ادبیات اصرالحطلبری بره معنری ایرانری آن
نسبت داد .در واقرع ،الزمرۀ اینکره چنرین فیلمری بتوانرد برا شروخیکرردن برا مفراهیم آزادی،
مردمساالری ،غوغاساالری ،سازوکار ،و غیره به پرفروشترین فیلم سال تبدیل شود این است که
خود این مفاهیم در جامعه به صورت شوخی دربیایند .البته جنبۀ موزیکال فیلم و ادبیات خام
مک در فروش فیلم مؤ ر بودهاند ،اما احتماالً اگر این فیلم بین سالهای  1333تا  1333اکران
میشد ،به چنین توفیقی دست نمییافت .افول مطالبات دموکراسیخواهانه و قطع امید مردم از
اصالحات ،راه را برای شوخی با اصالحات هموار کرد و سامان مقدم از این راه بهترین استفاده را
برد.

ارتفاع پست ( ابراهیم حاتمیکیا)1931 ،
« این قوۀ یه مردیه که میخواد با زن و بنرهش کرو کنره ،یره کرو اجبراری! درسرت مثرل
اجدادمون ،عین پدربزرگامون .ولی خوش به حال اونا که هرجا دلشون میخواست میرفتن .ولی
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االن همه جا رو دیوار کشیدن ،پول میخوان ،ویزا میخوان! اما این مرد بدبخت فقط یه سرمایه
داره ،اونم جونشه »...ارتفاع پست داستان مردی خوزستانی است که بعد از جنگ هرچره ترالش
کرده نتوانسته معاش و امنیت برای خانوادهاش تثمین کند و تنها راه باقیمانده را در کو دیرده،
اما بهعلت نداشتن امکان مالی برای مهاجرت از راههای قانونی ،تومیم به هواپیماربرایی و اقردام
به پناهندگی میگیرد .فیلم ،مشکالت خوزستانیها بعد از اتمام جنگ را نمای میدهرد و ایرن
را با زبانی بسیار ساده در قال دیالوگها انجام میدهد نه در قال نمادگراییهای پینیده ،مثرل
روبان قرمز.

دیوانهای از قفس پرید ( احمدرضا معتمدی)1931 ،
مضمون اصلی این فیلم مبارزه با فساد است ،که یکی از مهرمتررین مؤلفرههرای تحقرق عردالت
اجتماعی بهشمار میرود .روزبه ایرانی ،جانباز جنگ و کارمنرد ادارۀ امرالک ،رد مافیرای قاچرا
گمرک و برجسازی تهران را میگیرد تا به عموی ناتنی همسرش ،مستوفی ،میرسد که عالوه بر
دستداشتن در هر دو مورد مذکور ،دارد سره چیرز را از روزبره ایرانری ر یعنری از هرر ایرانری ر
میگیرد .اولی عمارت صولتالدوله که عمارتی تاریخی است متعلق به پدرزن روزبه که مسرتوفی
آن را از چنگ او درآورده و بارها معامله کرده است؛ این عمارتِ تاریخی نماد میررا تراریخی و
فرهنگی ایران است که راحت به دست مستوفیها معامله میشود .دومی شیرۀ جان پردرشروهر
روزبه است که نماد فرهنگ و هنر ایران در فیلم بهشمار مریرود و وابسرتهکرردن او بره افیرون،
یعنی سعی مستوفیها در ازبینبردن فرهنگ ایران و جانشینکردن افیون بره جرای آن .سرومی
یلدا ،همسر روزبه ایرانی ،یعنی ناموس هر ایرانی ،که مسرتوفی سرعی در گررفتن آن از روزبره و
معامله بر سر آن را دارد.
مستوفی ،هم اهل معامله است ،هم زد و بند ،هم رشوه ،و هم خیلی چیزهای دیگرر ،امرا براز
هم به اصولی پایبند است :آدم نمیکشد و ناکار نمیکند ،فقط میترساند .اما کسی هست کره از
هیچ کاری پروا ندارد و او کسی نیست جز مرد سیاست ،سمبل سیاست در فریلم ،اسرتاد سرابق
قرآن و مثنوی ،که امروز برای حف و ارتقای مقام به آدمکشی نیز متوسل مریشرود؛ اسرتاد
قرآن و مثنوی دیروز روزبه و رئی امروز او در اداره :فراست.
اما فیلم دلیل رواج این همه فساد را نه در وجرود فراسرتهرا و مسرتوفیهرا ر کره همیشره
هستند ر بلکه در غیبت روزبهها میداند« :روزبه اگه زنده بود اینجرور صردای شرغال ترو شرهر
نمیپینید».

بوتیک ( حمید نعمتزاده)1939 ،
بوتیک داستان آرزوهای یک دختر فقیر است؛ داستانی که روایرت آن بررای تماشراگر برا آرزوی
داشتن یک شلوار آغاز میشود .اِتی (احترام) خودش دختری از طبقۀ پایین شهری است که پدر
و برادرش در قبرستان شمع و گالب میفروشند ،ولی آرزوهای آرزوهای یرک دخترر از طبقرۀ
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متوسطِ رو به پایین است؛ آرزوهایی که شاید خیلی بزرگ نباشند ،اما بررای شررایطی کره او در
آن به دنیا آمده و بزرگ شده دستیافتنی نیستند« .آرزو خیلری چیرز خوبیره .مرن آرزوهرام رو
خیلی دوست دارم .شاید بزرگتر شدم اسمم رو گذاشتم آرزو».
اِتی آرزوهای نامربوطی نردارد .در روزگراری کره بنرز و بریامو و ماکسریما و غیرره را همره
میبینند و میشناسند ،اِتی آرزو دارد سوار پراید شود و نوار گوش بدهد .شو زایدالوصرف اِتری
در سکانسی که جهان پراید دوست را قرض میگیرد و با اِتی به گرردش و نروار گروش کرردن
میروند ،نشان میدهد که اِتی چیز زیادی از زندگی نمیخواهد .جامعهای که این حداقل آرزو را
برای اِتی برآورده نمیکند او را به سفری میفرستد که عاقبت معلوم نیست.

دوئل ( احمدرضا درویش)1939 ،
دوئل داستان رودررویی زینال و اسکندر در سه برهۀ زمانی است :جنگ ،قبل از جنگ ،و بعرد از
جنگ؛ حال ،گذشته ،و آینده؛ در واقرع یرک زمران بیشرتر نیسرت ...همیشره .و ایرن رویرارویی
همیشگی بر سر عدالت و ناموس بوده است .اسکندر که قبل از جنگ ،زمرینخروار و مرالخروار
گمرک بود ،وقت جنگ دور از جبهه و در حال ردکردن طال از گمرک بود و پر از جنرگ هرم
صاح ملک و امالک ،وار افتخارات مادی و معنوی جنگ ،شد .زینرال کره قبرل از جنرگ برا
اسکندر بر سر عدالت میجنگید ،هنگام جنگ با دست خالی برای دفاع از ناموس مملکت تالش
کرد؛ برای دفاع از ناموس مملکت ر که نماد زمان جنرگ آن گاوصرندو اسرت ر جران خرود و
همرزمان را به خطر انداخت .و برای اینکه حاضر نشد نراموس مملکرت را بره دسرت اسرکندر
بدهد ،هم اسیر شد و هرم انرگ خیانرت خرورد و هنگرامی کره از اسرارت برگشرت ،طررد شرد.
همانطور که در جنگ ،گاوصندوقی که نماد ناموس مملکت نمایانده شده برود چیرزی بری از
کاالیی برای معامله نبود ،پ از جنگ نیز فیروزه ،بهعنوان سرمبل ارزشهرای حرین و نراموس
مملکت ،کاالیی بود که معامله میشد .قدرت اقتوادی و اجتماعی در دست همانهایی است که
قبل از جنگ بود و با شروع جنگ ،اولین کسانی بودند که جل و پالسشان را جمرع کردنرد و از
حین رفتند ،ولی دست آخر همۀ منافع جنگ را به نفع خود موادره کردند.
زینال پاپتی تنها کسی است که همیشه روبهروی اسکندر ایسرتاده؛ او نمراد عردالتخرواهی
است« :خُ عامو این همون اسکندره ،زمینخوار ،پسرر امیرسراالر ،مرالخروار گمررک ...مرا ترو
دهن زدُم واسۀ عدالت ،حاال او شده واسۀ ما مدعی ناموس مملکت » زینال و همرۀ آنهرا کره
شبیه او هستند ر کسانی که حاضر به موالحه با امثال اسکندر نشدهاند ر بعد از جنرگ منرزوی
شدهاند .در فیلم ،بلبل جهانآرا هم از این دسته اسرت کره پر از جنرگ خفرهاش کرردهانرد و
سلیمه و پسرش ،اسماعیل ،که بهسب سرننهادن به سروری اسکندر از حین تبعید شدهاند.
اگرچه سینمای این دوره ،بهطور افراطی ،به فیلمهای گریزخواه پرداخته اسرت ،دیردیم کره
اندک فیلمهای نشاندهندۀ واقعیتِ آن بهخوبی خواست عدالتی را ،که در بخ اول این نوشرته
از آن بهعنوان ویژگی این دوره یاد کردیم ،نشران مریدهرد و از سروی تماشراگر هرم اسرتقبال
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میشود .همینطور کمرنگشدن دموکراسیخواهی در فیلمها ر همرانطرور کره در جامعره ر در
این دوره مشهود است.

جمعبندی
در بخ اول این نوشته گفتیم در انتخابشدن محمد خراتمی بره ریاسرت جمهروری در سرال
 ،1331توویری که او از خود بهعنوان حامی دو گروه دموکراسریخرواه و عردالتطلر ترسریم
کرده بود سهم مهمی داشت .در کنار هم قرار داشتن این دو مفهوم در سخنرانیهرای انتخابراتی
خاتمی در سال  1331نمایان است .اما او و اصالحطلبانی که پ از او در دولت ،شورای شهر ،و
مجل به کار سیاسی پرداختند ،در جل توجه کسانی که با خواستۀ عدالت اجتماعی به آنهرا
ردی داده بودند موفق نبودند .این غفلت و توفیقنیرافتن آنهرا در گسرترش پایردار مؤلفرههرای
دموکراسیخواهی ،حمایت هر دو گروه موافق این خواستهها را از آنها دریغ کرد .اصولگرایران،
جناح رقی اصالحطلبان ،از این فرصت استفادۀ مناس کردند و بهترتی کرسریهرای شرورای
شهر ،مجل  ،و ریاست جمهوری را تسخیر نمودند.
در بخ دوم ،به نحوۀ بازنمرایی مطالبرات سیاسری ذکررشرده در سرینما پررداختیم .بررای
جمعبندی مطال این بخ یک بار دیگر به سؤالی که مطرح کردیم بازمیگرردیم« :آیرا آزادی
بیشتر سینما و رفع سانسورهایی که پ از دوم خرداد اتفا افتاد تث یری بر بازنمرایی مطالبرات
مردم از سیاسیون در سینما داشت » پاس این سؤال مثبرت اسرت .دیردیم کره سرینمای دورۀ
ریاست جمهوری خاتمی (دورۀ دوم و سوم در این تحقیرق) در مقایسره برا سرینمای ن رارتی و
سانسوریتر قبل از آن بازنمایی بهتری از خواستهای جامعۀ مبدئ ارائه کرده است.
بهطور خالصه ،این نوشته بازتاب مطالبات سیاسی در سینما را طی سه دوره بررسری کررده
است :دورۀ اول سالهای  1331تا  1331که سینما آزاد نیست و مطالبۀ دموکراسیخواهی هرم
در آن دیده نمیشود .دورۀ دوم سالهای  1333تا  1333که سینما آزاد است ،و هر دو خواستۀ
دموکراسی و عدالتخواهی را در کنار هم نشران مریدهرد ر آننره از تحلیرل محتروای سرخنان
خاتمی هم نتیجه گرفتیم ر اما فعاالن سیاسی اصالحطل غالبراً بره روی اول ایرن سرکه توجره
کردند و اصولگرایان غالباً به روی دوم آن .دورۀ سوم سالهای  1331تا  1331کره سرینما آزاد
است ،افول دموکراسیخرواهی و رشرد عردالتخرواهی را نشران مریدهرد ،امرا فعراالن سیاسری
اصالحطل همننان گسترش دموکراسی را هدف اصلی خود قرار دادند تا جایی که بر ا رر ایرن
غفلت کمکم تمام کرسیهای قدرت را به رقی خود واگذار کردند.
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