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 دهيچک

خوود را  يک است تا عناصر اصليدئولوژيا يفرهنگ يازمند استفاده از ابزارهاين، ات خوديح يبرا يو هنر يان فکريهر جر
 يابزارهوابه عملکورد وابسته  ياديزبه مقدار  زيغالب و مغلوب ن يهاانيگاه جريسازد. جا يش درونيان مخاطبان خويدر م
از گذشت سه دهو  پرفوراز و نشويب از انقو ب  پس .است يو اجتماع يفرهنگ يهايزيربرنامه، تر از آنو مهم يفرهنگ

توانود بوه مي، ان هنري مطلوب انقو ب اسو مييبا جر، موجود و ارزيابي آنها يينمايس يهاانياس مي ايران، ترسيم جر
 يتووان بوا بوازخوانيآن اسوت کوه مو بر يانيجر يشناسل نشانهيروش تحل، با ن پژوهشيا درك هنر انق ب کمک کند.

ران يونما در ايسو يفرهنگو يهواانيول جريتحل يبرا ينظر ييمبنا اس م و سکوالر، ياساس دو جهان اجتماع بر، نمايس
ل شوده ياز انق ب تحل پس ينمايس يانات و فراز و فرودهايجرن دو جهان، خردهيا يينمايس يپس از بازخوان فراهم آورد.
ان در هور دوره يواز آثار شاخص هر جر يليان، تحليمتناسب با هر جر يهالميت ش شده است با انتخاب ف، انياست. در پا
 ارائه شود. يپس از انق ب اس م ياسيسو  يفرهنگ

 .ياجتماع يها، جهانيفکر، روشنيان، انق ب اس مينما، جريس ها:دواژهيکل
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 مقدمه

ن مسولله در يوا، يپس از انق ب اسو م. وجود داشته است يران و غرب چالشي فرهنگين ايکمابيش ب، ريسدة اخدر 

ان يوجر»کوه اي گونوه بوده است؛ به «يتنش گفتمان»جادگر نوعي يساز و انهيوضوح زمسازي، بهقالب نوعي غيريت

ز شواهد يونما نيژه سويوبوه و ،ن تقابل، عرصوه هنورياگرفته است. متأثر از  ، قرار«يان اس ميجر»در برابر  «سکوالر

 ن آثار بوهي، ايانق ب اس م يروزيگوناگون پس از پ يينمايد آثار سيان فوق بوده است. به رغم توليدو جر ييآراصف

، برخوي ياهداف انق ب اس م يدر راستا يينمايلحاظ سطح هماهنگي با اهداف انق ب بسيار متفاوتند؛ برخي آثار س

 اند.ن اهداف قرار گرفتهياي نيز در تقابل با اتفاوت و دستهيب

 -يفرهنگو يهاانيوار جرکه در فرايند تحول سلسلهاست  اين مقالهن يديگر، مسلله اصلي اعبارت به 

 ورتدر پلي است که ئاپس از انق ب اس مي، نظام اس مي درپي تحقق سينمايي ايد، سينما در ايران يهنر

از جامعو  هنوري و  ياز حرکوت بخشو يها حاکتياما واقع. هاي فرهنگي انق ب را تحقق بخشدآن، آرمان

 ،دليل عودم انطبواق معرفتوي به، اناتين جرياست. ا يدار با انق ب اس مهيانات زاوير جريسمدر ، يينمايس

بوه تموايز يوا تعوارض ، ايصوور پيييوده و بوه يها و اهداف، در نقاط بسيارفرضسبکي و تفاوت در پيش

ان معوارض انقو ب يبه سود جر، نمايدر س يفکر يهاوجود دارد که عرصه تقابل ين خطر جديرسند. امي

ن تعوارض يا، نيوسته است. همينيران به وقوع پيا يينمايس يدر فضا باًيکه تقر ياتفاق؛ رقم خورد ياس م

در انتقوال و اشواعه ، نمايشوود. نقوش سويآنوان مو يتيبحران هو، تيمخاطبان و در نها يب سردرگمموج

انود توا از زمينوه کوردهن يدر ا يهاي ک نگذاريهيرقابل انکار است. کشورهاي استعمارگر، سرمايفرهنگ غ

، فرهنگ مووورد نظوور خوود را بووه جهووان عرضووه کننوود و بووا نفووو  فرهنووگ يينمايرهگذر آثوار س

گوران و ارتباطسوي عنوان رسانه از نما بهيس، ازند. در حال حاضري دستخود  يبه اهداف اصل، دلخواهشان

از  ياريننودگان بسوياز تماشاگران سراسر کشور و بوسيعي ف يبا ط، يعنوان هنر و داشتن بعد سرگرمبهنيز 

آن را  ينويکوه اموام خم، ت انق ب اس مي ايرانيبا توجه به ماه، نيست. بنابراا روهجهان روب يکشورها

ان انق ب اسو مي را در يجر يهاي فرهنگها و ويژگينما، شاخصيرود سيانتظار م ،دينام يانق ب فرهنگ

اسواس دو جهوان  بر، نمايس يتوان با بازخوانيآن است که م بر، ن پژوهشيابعاد مدنظر داشته باشد. اهم  

 ران فوراهم آورد.يونما در ايسو يهنگوفر يهواانيل جريتحل يبرا ينظر يي، مبنااس م و سکوالر ياجتماع

 ن سؤاالت پاسخ دهد:يشود به اين، ت ش ميبنابرا

 شود؟ين مييل و تبيتحل پس از انق ب ينمايچگونه در س، سکوالر و اس م يدو جهان اجتماع -

 وجود دارد؟ يپس از انق ب اس م ينمايدر س، ياناتيجرانات و خردهيچه جر -

 چگونه بوده است؟ يپس از انق ب اس م يينمايانات سيجر يهافراز و فرود -

 وارد است؟ يپس از انق ب اس م ينمايس يفرهنگ يهاانيبه جر يچه انتقادات -



  7  رانيا يپس از انقالب اسالم ينمايس يشناسانيجر

 ينظر يمبان

 مختلف و ارتباط آنها يهاجهان. 3

وانوات، جهوان ياهوان، جهوان حيوجود دارد. مثل جهان جمادات، جهان گ يرماديو غ يماد يهاجهان، آنيه مسلم است

بوه معنواي ، هواي مختلوفالبتوه وجوود جهان. مخصوص به خوود را دارنود يهايژگيو، هان جهانيک از اي. هر يانسان

گونه کوه مرکبوات گسستگي کامل آنها از يکديگر نيست، بلکه در عين تغاير، در رابطه با يکديگر و متداخل هستند. همان

دهود و ر وجود مرکبات نيز جهان عناصر را تحت سويطره و نفوو  خوود قورار ميآيند، واقعيت نوپديد داز عناصر پديد مي

دهنوده گيواه و هاي تشوکيلبا آنکه عين سلول، شوند. نفس نباتي و حيواني نيز به همين نحومانع بروز آثار آن عناصر مي

بر آنها احاطه و اشراف دارد و از نوعي وحدت و يگانگي با آنهوا برخووردار اسوت.  ،حيوان نيستند، در متن آنها حضور داشته

گونه که حيات حيواني در طول حيوات همان. گيردآيد و در طول آن قرار ميپس از حيات حيواني پديد مي، جهان انساني

شوود، حيوانوات و موادون آن مي گياهي پديد آمده و محيط بر آن است. واقعيتي که موجب امتياز جهان انساني از جهوان

 (.110-111، ص 1031ا، ينوع يا سطح اراده و آگاهي انساني است )پارسان

 نمايس در يسطوح مختلف جهان اجتماع .2

کند، از نوع عوامل مادي و طبيعي عالم کثرت نيست. ايون علوت، علت مشترکي که وحدت افراد و رفتار آنها را تأمين مي

، از آسمان وجودي خود نازل گشته و به عرصوه حيوات مشوترك اجتمواعي، به وساطت انسان صورتي از آگاهي است که

 اند:راه يافته و اراده و رفتار عمومي جامعه را تحت تسخير خود قرار داده است. پس صور علمي سه مرتبه داشته

هي و اراده انسوان، روابوط االمر( اين صور است. صور و حقايق علمي، صرف نظر از آگامرتبه  ات و حقيقت )نفس. 1

 اند.و مناسبات و احکامي دارند که فرازماني و فرامکاني

وگو، تفکر و تمرين و ... و بوا حرکوت و سولوك جووهري خوود، بوه آن معواني راه افراد انساني، با ديالکتيک، گفت. 2

علموي بودون آنکوه مووطن و  صوور، شوند. در اين مرتبهبرند و بر اساس اتحاد عالم و معلوم، با آنها متحد ميمي

به دليل وحودتي کوه فورد بوا ، جايگاه اصلي خود و احکام آن را از دست بدهند، در انديشه و  هن، و به دنبال آن

 گيرند.عمل و اراده خود دارد، در عرصه عمل و رفتار انسان قرار مي

اال هواني پيودا هويوت بوين ،وارد شودهبه عرصه زندگي مشترك آدميوان  با وساطت افراد انساني، معاني و صور علمي. 0

اسوت. « فرهنوگ»کنند. ايون مرتبوه، مرتبوه تسخير ميرا هاي اجتماعي ها، نهادها و کنشکنند و باورها، عادتمي

هاي اجتماعي اسوت صورت تنزل يافته معنا به عرصه فهم عمومي و رفتارهاي مشترك و کنش، فرهنگ در حقيقت

دا يواست که از مرتبه اول و دوم تنوزل پ ييمعنا، دهدير از خود نشان ميو تصو نمايآنيه س(. 121-121، ص )همان

شود. ياز فرهنگ، قلمداد م يعنوان بخشنما بهيس، جهيبشر وارد شده است. در نت يکرده است و به عرصه فهم عموم

، در دو سوطح اول يرگردانلم دارد. اگر کوايد فيدر تول يکارگردان، اثر جد يشناختو معرفت يشناختينگاه هست قطعاً



8       ،3116سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

 ينقش جد، فرد يو اجتماع يفکر يهانهيداشت. زم يلم اس ميد از او توقع ساخت فيسکوالر داشته باشد، نبا ينگاه

ت يا بازتاب واقعي ينيلم بازآفريشود، فينقل م برخ ف آنيه عموماً»د: يگوين مورد ميدر ا ينيد آويشهدر آثار او دارد. 

هنرمنود  .(111، ص 1031 ،يني)آو« از روح سازنده آن است يلم مظهريساز. هر فلمياست از درون ف يست؛ بازتابين

 کند؟ يريش در آثارش جلوگيها، باورها و تعهدات خوشهيتواند از ظهور و بروز انديچگونه م

 نياديربنين و غياديبن يهاهينما و اليس. 1

 ه دارد:يت چند اليواقع، بسکاردگاه ياساس د بر

 .کشف آنهاست يوجوکه علم در جست، رهيها و غشيروها، گرايها، نسميمکان يجهان واقع .الف

 يهوابيا در ترکيو، د شووديوش توليط آزموايدادها، که ممکن است تحت شرايرو يا تواليها، انيجر يسطح علم .ب

 دهد. يشگاه رويدر خارج از آزما، کمتر ينيبشيتر و قابل پدهيييپ

 باشد.« ب»از  يرمجموعه کوچکيفقط ز د ضرورتاًيمشاهده شده، که با يدادهايرو يسطح تجرب .ج

ممکون اسوت ، تورميم  ييگرابشناسد. تجربه يرا واقع« ج»سطح  يهادهيتواند پديفقط م، محض ييگراتجربه

را  ين موضوعيچنو، بسوکاربدانود.  ير را )در سطح ب( واقعيپذتجربه، ن حاليدر ع يتجربه نشده ول يدادهايوجود رو

ت مسوتقل  سوطح يونشوان دادن واقع يبراخود،  يدر ادعا يسم انتقاديز رئاليمتما يژگيو ينامد. وليم« ييگراعمل»

 آنهاست )سطح الف(. يهاشيروها و گرايها، نسميسوم از مکان يواقع

چنود  يتويواقعکه  است ما موجود يمستقل از پژوهش علم يتين است که واقعيا يسم انتقاديرئال يادع، انيبنابرا

 يو تجربو ي، عملوي، سوطح واقعوبسکار يفلسف يشناسيشده در هست نييتع يديه است. سطوح کليالهيو ال يقشر

کوه  يااسوت، بوه گونوه« ژرفوانگر»سوم ياز رئال يشکل يسم انتقادين است که رئالاياز  يحاک، است. استعاره سطوح

آنهوا را  ةعلول بوه وجودآورنود، کند تا آنکوهيزها ميچ يسطح ينمودهار يا زياقدام به نفو  در پشت ، يپژوهش علم

 (.201، ص 1031ب، يبنتون و کرامکشوف سازد )

نهنود کوه يان ميوت را بنيواقع، را کشف کرد که آن سطح ييسازوکارها يعلم خاص ي، وقتيسم انتقاديدگاه رئالياز د

 يبورا، بيون ترتيبوه همو. تر مسبب آنها هسوتنددر سطوح ژرف ييد چه سازوکارهايتوان پرسيموضوع آن علم است، م

تور قيوعم يهاهيوال شرفت علوم و کشوفيپ يعني؛ ندارد ييانتها يبندهين الين، اي. ع وه بر ايبعد يهاهيسطوح و ال

ورت موا بوه صو يجهان مستقل از باورهوا، بسکار(. از نظر 111، ص 1032نسب و فروزنده، يديان ندارد )توحيت پايواقع

ن اسوت کوه ين و زبوريريوه زيوواجد دو ال، کمز دستين يجهان اجتماع، اساسنيه وجود دارد. برايشده و چندال کيتفک

 دهد.يرا شکل م يجهان اجتماع يز سبک زندگين نيزبر  يو ال يجهان اجتماع يت فرهنگيهو، نيريز  يال

، ليون دليو بوه همو يک جهان اجتمواعينما يس: توان گفتي، ميباب جهان اجتماع در، بسکاردگاه يبا الهام از د

دهنود و ينما را شوکل مويسة ن و شالوديرين، ساختار زياديبن يهاهيال، انين مياست. در ا يشناختيعمق هست يدارا
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و  يگران رسومي، وجوود نهادهوا و بوازيينمايسو يهواجشونواره ي، برگوزاريينمايس يهالميد فيچون تول ييهادهيپد

 دهند.ينما را شکل مين جهان سييه رويز الينما و... نيمرتبط با حوزه س يررسميغ

هاي اجتماعي در روابط و مناسبات معنايي خود، هميون اجزا و اعضواي پديده، ييصدرا يسم انتقادياز منظر رئال

توأمين حيوات هاي جهان اجتماعي، هميون اعضاي موجوودات زنوده، در کنند. اجزا و بخشموجودات زنده رفتار مي

منجور بوه تغييور جهوان اجتمواعي ، اجتماعي نقش يکساني ندارند. برخي نقش حياتي دارند که حذف و يوا تغييور آن

هاي هايي که در حيوات اجتمواعي نقوش حيواتي دارنود، در اليوهپديده. اهميت دارندنقشي کم، برخي ديگر. شودمي

ها و سوطوح هايي که نقش مقطعي يا غيرحياتي دارند، در اليوهپديده .گيرندزيرين و سطوح بنيادين اجتماعي قرار مي

 (.101، ص 1031ا، يپارسانشوند )ظاهري غيربنيادين ظاهر مي

نسوبت بوه ديگور ، جانبه و فراگيورهاي جهان اجتماعي قرار دارند، تأثيرات همهترين اليههايي که در عميقپديده

هاي بوا ايون دسوته از پديوده، گيرند. هويت جهان اجتمواعيقرار مي اجزاء دارند و خود کمتر در معرض تغيير و تحول

هواي اجتمواعي تر از کنشهاي عميوقهايي هستند که در اليهها، پديدهاجتماعي رقم خورده است. هنجارها و ارزش

هواي و ارزش هابيني( هستند که بر آرمانجهان اجتماعي، عقايد و باورهاي ک ني )جهان  ترين اليقرار دارند. عميق

هوا و بيني، آرمانجهوانيعنوي ن ياديوبن يهواهيور در الييگذارند. تغهاي انساني تأثير مياجتماعي و بر نمادها و کنش

ت يور هوييومنجور بوه تغ، هيون اليور در اييرا تغيز؛ شوديم يديجد يجاد جهان اجتماعيمنجر به ا ،هاي ک نارزش

 (.103، ص شود )همانيم

که در سطوح غيربنيادين قرار دارند، توأثيرات محودودتري دارنود و بيشوتر در معورض تغييور قورار هايي اما پديده

گيرنود. هاي مختلفوي از جهوان اجتمواعي قورار ميها و عقايد و ... در اليهها، هنجارها، ارزشگيرند. نمادها، کنشمي

بوا ، کنودر خود را از طريق نمواد منتقول ميتواند محقق شود. انسان معاني مورد نظبدون نمادها نمي، جهان اجتماعي

اموري غيربنيوادين و ، شود، اما نماد بودن هر شئ براي چيوز ديگورکه جهان اجتماعي بدون حضور نماد مختل مياين

متغير است. اهميت برخي نمادها به اهميت معنايي است کوه نمواد از آن حکايوت دارد. تغييورات مربووط بوه سوطوح 

اي تمام اين تغييورات را بوه صوورت شود. بنابراين، ممکن است جامعهتغيير جهان اجتماعي نميمنجر به ، غيربنيادين

مورد نظور خوود را  يانسان معان جهان اجتماعي هويت خود را حفظ کند )همان(.، ، تجربه کند و در عين حالتردهسگ

 يبودون حضوور نمادهوا يجتمواعجهوان ا، ليون دليبه همو. کنديق نمادها آشکار کرده و منتقل مياز طر يدر زندگ

نما هوم يها دارد. سها و نشانهبا نماد يجد يت قنما ي(. س103، ص 1031ا، يپارساندا کند )يتواند تحقق پيمختلف نم

 ،ن اسوتياديوربنياگرچه از اموور غ، هاها و نشانهشود. نماديها منمادها و نشانه ير معانيينمادساز است و هم موجب تغ

ر جهوان ييوموجوب تغ، جوهيدر نت. ن شوودياديبن يهاهير در اليير کند و موجب تغييط تغيتواند بنا به شرايم يگاهاما 

توانود نقوش ي، ميو بصور يسمع يهال استفاده از نمادها و نشانهينما به دليس، گريشود. به عبارت ديز مين ياجتماع

نما اثرگذار باشود. اگور يتواند در سين مياديعناصر بن، گريدسوي ها داشته باشد. از د و باوريها، عقار ارزشييدر تغ مهم
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 ،سکوالر اسوت يشناسيکه برگرفته از هسترا، ن خود ياديم بنياز مفاه ياريبس، وود با دقت توجه شوديهال ينمايبه س

ر و يو تصواو هواز در نماديواگرچه در ظواهر هموه چ، نمايکند. البته در سيل و القا مين تحمادر قالب نمادها بر مخاطب

گونواگوني  يهوان نهفته اسوت کوه روشياديک و بنيدئولوژيم اين امور، مفاهيدر پس  ا يول ،شوديها خ صه منشانه

ن ياديوربنين و غياديوبن يهاهيوال يدارا، نمايدر سو يان فرهنگويو. هر جرداردد وجون ياديم بنين مفاهيکشف ابراي 

ها و نمادهوا م و بوا نشوانهيرمستقين خود را به طور غياديو بن يفکر يدر ت ش هستند مبان، هاانين جرياست. همه ا

و  بسوکاره يونظر، رانيموجود در ا يينمايس يهاانيجر يق در بررسيتحقاين  يمبنا، قتيبه مخاطب القا کنند. در حق

 است. يجهان اجتماع يگيباب چندال در ايپارسان

 نمايو متعدد به جهان س يخطنگاه تک. 3

هواي هواي قابول م حظوه جهانتفاوت، مارکس، هگل، دورکيم، اسپنسر، کنتهميون گرا برخي دانشمندان تکامل

ينود ادانند کوه در طوول فرهايي ميدانند، بلکه آنها را از نوع تفاوتهاي اجتماعي نمياجتماعي را دليل بر تنوع جهان

از نوع کثرت عوددي در ، کثرت آن. يکي بيش نيست، عيدهد. از نظر آنان، جهان اجتمارشد يک موجود زنده رخ مي

از نوع تغييراتوي ، سير يک جامعه از سادگي به پيييدگي، هميون افراد يک نوع است. تغييرات درون جهان اجتماعي

خطي به تاريخ، مبناي تلوريوک آيد. نگاه تکبر حسب مراحل مختلف رشد آن پديد مي، است که در يک جهان واحد

حضور خوود را بوراي تغييور ، آورد. کشورهاي استعمارگربراي کشورهاي استعمارگر و استعمارزده فراهم مي استعمار را

به عبور از مرزهاي فرهنگوي ، با قبول اين انديشه، ديدند، و کشورهاي استعمارزدهسنن فرهنگي جوامع ديگر الزم مي

نگاه توک خطوي بوه تواريخ، مبنواي تلوريوک  (.110 ، صشوند )همانخود و الگوپذيري از جوامع مدرن مشتاق مي

ن امور روشون و قابول مشواهده يا، نمايآورد. در جهان ساستعمار را براي کشورهاي استعمارگر و استعمارزده فراهم مي

مبودع کوه  ييکشورها ينما در جهان، تماميس يريگنما، بخصوص در زمان اوجيجاد سياست. اگر دقت شود از زمان ا

در  يکشوورها ياسوتعمار فرهنگو، جوهير کشورها و در نتسايدر  يبه دنبال نفو  فرهنگ خود، ندنما بوديو مخترع س

دچوار  کوه اساسواً، نيمشرق زم يهانيبخصوص سرزم، گريده در جوامع دين پديا، گريحال توسعه بودند. به عبارت د

چورا کوه ؛ عمول نموود يو فرهنگو ياعتقواد يدگيدر از هم پاشو يترت غرب نبودند، با شدت افزونيآن بحران هو

کشوورها  سايربه ، خود داشتند ينمايدر جهان سرا آنها ت ش داشتند آنيه ، قتين بود. در حقياز ابتدا چن آن تيمورأم

حرکوت خوود قورار  يشرفته مدرن را الگويد جوامع پيبا، مانده، جوامع عقبيرا از منظر نگاه تک خطيز؛ دهند عيتسر

آنوان، فرهنوگ  يينمايسو يهالمير فيثأاز کشورها، تحت ت ياريامروزه بس؛ ر نبوده استيثأتيت ش، بن يدهند. البته ا

کوه در هور دو سوطح اثور خوود را گذاشوت و  ياند. جهانرفتهيسکوالر آنان را پذ ينمايجهان س ،گانه را قبول کردهيب

خوود را  يالگوواز کشوورها  ياريبسو ينمايس، هن نگاير داده است. با همييها را تغن فرهنگيين و روياديبن يهاهيال

 نده خود را بهتر کنند.ير آيد از آن، مسيد بتوانند با تقليکند که شايم يرا ط يرياند که چه مسدهقرار داوود يهال
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هواي اجتمواعي هواي جواموع را مربووط بوه جهانخطي به تاريخ، نگاه ديگري است که تفاوتدر برابر نگاه تک

، گونواگوننکه هر جامعه از تحوالت دروني خاص خوود برخووردار اسوت، اموا جواموع ايداند. از اين نگاه، با متعدد مي

در مسوير تحووالت ، عوه واحودهاي متعدد و متفاوتي دارند. در اين نگواه، حتوي يوک جامها، و هويتساختارها، نظام

، ممکن است با نوعي از تحول ساختاري مواجه شود که جهان اجتماعي جديدي متولد شود. بوه عبوارت خود تاريخي

توانند از تجربيات يکوديگر اسوتفاده کننود. اموا هوي  مي، هاي مختلف، از طريق ارتباط متقابلجوامع و فرهنگ، گريد

در برخوورد ، فرهنگي خود، مسير تاريخي فرهنگ ديگر را دنبال کند. فرهنگ فعوالتواند با حفظ هويت اي نميجامعه

بوا ايجواد تغييراتوي ، در صوورت لوزوم کند وهايي از آنها را انتخاب ميبخش خود ها، مطابق نيازهايفرهنگساير با 

هويوت و سونن تواريخي خوود،  نظر ازاي که در مواجه با فرهنگي ديگر، صرفکند. اما جامعهالزم، از آنها استفاده مي

، يکند )همان(. هر جهان اجتمواعدهد، از مرزهاي فرهنگي خود عبور ميها و الگوهاي رفتاري خود را تغيير ميکنش

ر ييواعتقواد دارد بوا تغ، دگاهين ديآورد. ايرا به وجود م يخود، فرهنگ و تمدن خاص ياتين و حياديبن يبه تناسب معان

 .کنديدا مير پييز تغيآنان ن يفرهنگ و جامعه، جهان اجتماع کين ياديبن يهاهيدر ال

ر و ييها و تغبا در هم شکستن ساختار يران باشد. انق ب اس ميا يانق ب اس م، ن بحثيد مصداق ايشا

 يهادر عرصوهکه به وجود آورد  يديجد يجاد کرد، فرهنگ اس م را حاکم کرد و جهان اجتماعيکه ا يتحول

 يت ش هنور انقو ب اسو م. نما استيها، عرصه هنر و سن عرصهيدا کرد. از جمله ايظهور و بروز پگوناگون 

به صورت فعوال عمول کنود. از ، سکوالر ينمايدر مقابل جهان س، يانق ب اس م ينماين بود که جهان سيا

 :ينيد آويشهد يد
 يادهيـن پديچرا که اصالً وجود چنـ، د اصل را بر ممانعت گذاشتيدار هرگز نباين پديمواجهه با ا يبرا

م کـه يکنيمـ يزنـدگ يرا ما در عصريار. زيخ و خارج از اختيتار ياست به مقتضا يا امريدر سراسر دن

ر ييـش را تغيت خـويد غاينما بايماند و سيبرقرار نم يواريچ ديخته است و هيفرو ر يارتباط يمرزها

توانـد در يکـه م ير فرهنگيو فراگ يک تالش جديبه  را يسازلميدهد تا در قلب مردم رسوخ کند و ف

 (.001ـ011، ص 0931، ينيل کند )آويک شود تبديانسان شر يز معنويو رستاخ يخين توبه تاريا

نما شود. يدر عرصه سو يديجد يجاد جهان اجتماعيبود که منجر به ا ينيامام خم يفکر يبرگرفته از مبان، ن تفکريا

ران يوا ينمايسو يشناسوانيوق و پوس از جريون تحقيوا يبعود يهابخش، مياموفق بودهن عرصه ينکه چقدر در ايا

 مشخص خواهد شد.

 جهان اسالم و جهان سکوالر. 5

 جهان اسالم .الف

، وحوي، ااي از معاني وحياني شکل گرفت و در بستر تواريخ جريوان يافوت. ات، توحيود، تقووبا مجموعه، جهان اس م

از مفاهيم محوري ايون نظوام معنوايي اسوت. ايون معواني کوه ، قسط، ايمان، کفر و نفاقعقل، علم، حقيقت، عدالت، 
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در سوتيزي آشوکار قورار ، اي منسجم و به هم پيوسته است، با برخي از مفاهيم جهان اجتماعي عرب جاهليمجموعه

بوت، ظلوم، ربوا و کنود. شورك، دهد و برخي از مفواهيم ديگور را بوازخواني ميدارد که جز به عدم آنها رضايت نمي

هايي هستند که موورد سوتيز آشوکار هاي مربوط، از جمله مفاهيم و پديدهها، هنجارها، نمادها و نظامکنش، همينين

ب از مفاهيمي هستند کوه پوس از قطوع پيونود آن بوا ضگيرد. قبيله، عشيره، عهد و پيمان، شهوت و غاس م قرار مي

، عفوت و ارحوم، اعانوه بور تقووبوه صوورت صوله، رکزي جهان اسو ممعاني مرکزي جهان شرك، در پرتو مفاهيم م

اي را بور مودار توحيود و ايموان بوه ات و روابوط روابط قبيله، شود. قرآن کريمشجاعت، جهاد و شهادت بازخواني مي

 کند.دنيوي را در حاشيه معاني قدسي و الهي تعريف مي

اليوه ، ترينصولي آن اسوت. يکتاپرسوتي عميوقمعاني عميق و بنيادين هر فرهنگ، در حکم سونگرهاي ا

اعتقادي و کليدي معاني تمدني جهان اس م است. اس م با نابود کردن معاني بنيادين جامعه جاهلي، سطوح و 

افق نگاه آدمي را نوه تنهوا ، «توحيد»هاي ديگر آن را در خدمت معاني عميق و حياتي خود قرار داد. کلمه اليه

فراتر برده و به نامحدود پيونود ، ما )قبيله(، بلکه از نگاه به دنيا و هر امر محدود و مقيدي از نظر به من )خود( و

گشايد که امور نامحدود نفي و زند. هستي نامحدود و کامل و مقدس، افق نويني را در برابر چشم انسان ميمي

کنود و زنودگي و ظهور مي، مت اوعنوان مخلوقات و آيات الهي و در  يل عنايت و حکشوند، بلکه بهانکار نمي

 (.111-110، ص زند )همانحيات دنيوي را به ابديت پيوند مي

 جهان سکوالر .ب

از پوس غورب  يعنوي ،توهيمعرفتي مدرن  ترين اليعميق، «نگاه دنيوي و اين جهاني به هستي»سم به مثابه يسکوالر

گيورد و هاي آدمي را در خدمت زندگي دنيووي بوه کوار ميظرفيت و توانايي  هم، سکوالر  است. جامععصر نوزايي 

   سپارد.فراموشي ميدست ابعاد قدسي و معنوي انسان و جهان را به 

تفسوير ايون جهواني از هسوتي  ؛و نظوري، ميل و گرايش عملي به اين جهوان؛ سکوالريسم داراي دو بعد عملي

سکوالريسوم نظوري . ه جهان معنوي و حقايق فوق طبيعي نيز سازگار اسوتعد عملي سکوالريسم، با اعتقاد باست. بُ

 تواند داراي وجوه و تعينات مختلفي باشد:مي

دفواع بوه  .ج؛ آميز نسبت بوه حقوايق برتور هسوتيبرخورد شکاکانه و ترديد .ب؛ انکار صريح ماوراي طبيعت .الف

 ن.يد ييستن کارکردگرايانه و پراگماتييتب يعني؛ ظاهر همدالنه از دين

را  فوارابيمدن جاهلوه . گرا و ... دارد: کمونيسم، ليبراليسم، فاشيسم، نژادپرست، مليگوناگون جوامع سکوالر انواع 

بخشي از عق نيوت آدموي را در خودمت مطوامع دنيووي و ، انواع جوامع سکوالر تطبيق کرد. مدن جاهلهه توان بمي

. اين سطح از عق نيت، همان عق نيت ابزاري و تجربوي اسوت کوه گيرديهاي وهمي، خيالي بشر به خدمت مآرمان

 (.111-113، ص مشخصه جهان متجدد است )همان
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 و سکوالر ي؛ انقالب اسالمينما در دو جهان اجتماعيس. 6

غ کنود. يوج و تبليسوم را تورويسکوالر يتو ش دارد مبوان عتواًيطب .جواد شوده اسوتيسوکوالر ا يک مبناينما از يس

 يبا از دست دادن ابعاد قدسو، يفکرروشن يوجود يهايو دلبستگ يعمل يهاشود تا دغدغهيم موجبسم يسکوالر

و از  ياجتمواع يهاآرمان، نيهمين. دا کنديپ ين جهانيو ا يويدن يصورت، مدرن يستير پراگماتيدر عرض تفاس، خود

، انسوان يو سعادت معنو يل اخ قيفضامستقل از ، يقت الهيل گسست از حقيبه دل، خواهانه آنکرد عدالتيجمله رو

از محصووالت  يکوي، نماي(. س01، ص 1030ا، يپارساننمودار گردد ) يستيا کمونيو  يستياليسوس يابه صورت جامعه

تمدن غرب جودا نموود. بوه قوول  يمجموعه کل قت آن را ازيتوان حقينم، ن نظرياز ا. ک تمدن غرب استيتکنولوژ

خش هم متعلق به غورب اسوت. در غورب و يو تار يغرب يموجود به غرب است و اص ًنما متعلق يس»: ينيد آويشه

 يبور تفکور ي، مبتنيخيرورت تارين صيا، کرده و به اصط ح يرا ط يخيتار يرياساس تفکرات و فرهنگ آنها س بر

گسوترش و بوروز و ظهوور  ين مبوانيهم، رانيا ينماي. در س(112، ص 1032، ينيآو« )است که رخ داده است يغرب

 پررنگ داشته است.

. روشون شوکل گرفوت يديجد يران، جهان اجتماعين جامعه اياديبن يهاهير الييو تغ يانق ب اس م يروزيبا پ

کوه ، يمهم انق ب اس م يهاشود. از جمله عرصه يراتييدستخوش تغ، ين جهان اجتماعيا يهاعرصههم  بود که 

رات ييواز تغ، خود ين سخنرانيترران و در مهميورود به ا يدر همان ابتدا، ينيحضرت امام خم يرهبر انق ب اس م

فرهنوگ  يتيريدر سطح مد ير و تحوالتيياگرچه تغ، يانق ب اس م يروزينما بود. با پيس، ن در آن سخن گفتياديبن

بخصووص ، ل داده بووديان را از آغواز تشوکريا ينمايه و اساس سيکه پا يسفانه آن تفکراتأاما مت، وجود آمده هنر ب و

ده، همينوان ين توازه بوه دوران رسومسولوال يبه کمک برخ ،يستيآن با همان تفکرات اومان يفکروجه شبه روشن

را کوه  يو اسو م يانق بو ينمايبخصووص سو، گريد يهاشهين مختلف حفظ نمود و انديگاه خود را تحت عناويجا

بوه ، و ماننود آن يک و شوعاريدئولوژيوا ينمايبوا اتهوام سو ،رديشکل بگ ياس م ينوپاه تفکر نظام يپا رفت تا بريم

 يهال دوران قاجوار و از درون سوازمانيوموا هوم از هموان اوا يفکورروشون ةديوه رانود. ازآنجاکوه اسواس پديحاش

و  خوانرزا ملکوميومهميوون  يون افراديسفانه هنوز هم خود را مدأفکران ما مترون آمده بود و روشنيب يفراماسونر

شوتر يشوتر و بيدهود، بيل ميموا را تشوک يفکورکه محور تفکرات شبه روشن يستيشه اومانيدانند، انديها مزادهيتق

ش دهود. ينموا يديتول يهالميبه اشکال گوناگون در ف، ت کردهيران تقوين اينو ينمايسپرچم ر يتوانست خود را در ز

 يفکورروشون يهالميفتبليغ به  يينماين سيت چنيت تقويبا ن که اساساً، يخارج يهاز متعدد جشنوارهيق و جوايتشو

بوه  ياز جشونوارهيجووا رو،اينفا کرد. ازيا يير بسزايثأ، تيينمايسگيري چنين شکلدر ، پرداختنديران ميا يستيو اومان

 يزنودگ» هميوون:. دادنديرا اشاعه م يستيو سکوالر يستيان، تفکرات اومانيعر يکه به شکلتعلق گرفت  ييهالميف

بوه رغوم ، نيبنابرا. و ...  «رهيدا»، «آب يرو ياخانه»، «گبه» ،« سيطعم گ»، «تونير درختان زيز»، « يگر هيو د

متعهود،  /يانق بو ينمايسو ينما و ظهور نوعيرات در عرصه سييتغ يروز برخه ز بيو ن يانتظارات به حق جامعه انق ب
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هوا و اهوداف انقو ب ، فاصله خود با آرمانيفکرروشن ينمايه سيبا داع، يجهان اجتماعن ياز ا ييهاهمينان بخش

 د:يگوين باره ميدر ا، ينيد آويشها بر آن افزودند. يرا نگاه داشته و  ياس م
ان يـن رفـت، امـا جرياز بـ ظـاهراً يلم فارسـيقبـل از انقـال ، فـ ينمايس يان اصلياز دو جر

ات داد يـنکرد و ادامه ح يرييداد، اما در ذات خود تغ ير رنگييبلکه تغ ،ن نرفتياز ب يفکرروشن

را حفـ  کـرده  يفکـرلم روشـنيد فـيو تول ينيب، جهاني، تلقيينمايالت سيد. تشکيو به ما رس

هـم کـرده م ـل  يشـتريان رشـد بين جريپس از انقال ، ا يهاياستگذارياست. در واقع با س

 (.093 ، ص)همان ييمهرجو ينمايس

، نهادهوا و ياست کوه بازتواب آن در عوام ن انسوان ياساختار شالوده ينوعداراي ز ينما نيانات سين جريک از ايهر 

نما يان را در سويسکوالر و اس م، دو جر يجهان اجتماع يعني، ن دو نگاهيابد. اييان تبلور ميآن جر يينمايدات سيتول

بعوود  يفکوور. روشوونيانقوو ب اسوو م ينمايان سوويوو جر يفکوورروشوون ينمايان سوويووبوه وجووود آورده اسووت. جر

انقو ب و برگرفتوه  يز برگرفته از جهان اجتماعين يانق ب اس م ينمايان سيسم است. جريسکوالر يشناختمعرفت

 باشد.يم ينيحضرت امام خم يو اس م ينياز تفکر د

جهوان اسوت.  ياجتمواع يهواجهانه يوبور نظر يمبتن مقالهن يا ينظر يمبنا ان شديجه، چنانيه بيدر نت

ک معنا متحد شودند. ياست که با  ياست که متشکل از مجموعه افراد و عام ن يب اتحاديک ترکي، ياجتماع

ا يو ي، وهميتواند مرتبه حسيم« معنا»دهد و داراي مراتب است. يرا شکل م يت جهان اجتماعينوع معنا، هو

االمر و  ات خود را دارد، لوازم و اقتضائات خوودش را هوم ون نفسو... داشته باشد. هر مرتب  معنا، همي يعقل

ن، هر يک  ات و لووازم خوودش يدارد و همين يمراتب يت دارد. معنا از طرفيز اهميدارد. شدت اتحاد با معنا ن

ک يوخوودش، از  يتواند با اراده و آگاهيکند، ميدا ميگر، انسان هم با اراده با آن معنا اتحاد پيدارد. از سوي د

هوا، عمق دارد، چوون در هسوته آن معنوا وجوود دارد. ارزش يگر منتقل شود. جهان اجتماعيمرتبه به مرتبه د

 است. يجهان اجتماع يرونيب يهاهي، اليهنجارها و سبک زندگ

توانود يمو اسوت، بوا اراده خوود يکه هسته جهان اجتمواع، اعم از فرد، نهاد، سازمان و... با معنا، ا کنشگريانسان 

 ا اسوت و بوريوپو، سوتيسوتا نيک امور ايو، يجهان اجتماع، نيکند. بنابرا يتواند دوريمتحد شود و با اراده خودش م

ر ييوتغ ين جهوان اجتمواعيواهويوت که دارد،  يکند و شدت و ضعفيجاد ميکه با معنا ا ياساس اراده انسان و اتحاد

هوا باشود و هموان انسوان يک جامعه جواهليتواند يم، متحد شوندک معنا يبا ، ک جامعهي يهاانسان يکند. وقتيم

هوم شودت معنوا و هم نوع معنوا ، نيرد. بنابرايشکل گ يگر از معنا متحد شوند و جامعه نبويک مرتبه ديتوانند با يم

 کند.يدا مير پييتغ

بوه عنووان . عوالم و معلووماساس اتحاد علم،  نکه برياالزم است،  ياجتماع يهانما و جهانيارتباط سبراي آنيه 

 ين اتحواد بوا معنوايهمو. تواند شدت و ضعف داشته باشدين اتحاد ميا. شوديمتحد م ييبا معنا يمثال، هر کارگردان

 يهوابيوانوواع ترک، نمايدر سوديگور،  کند. به عبوارتيز ميت آن کارگردان را متمايمورد نظر، افکار و رفتار و شخص
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ک معنوا، ين اتحاد با يشوند و آثار و لوازم اياز معنا متحد م يک مرتبه خاصيبا ، نماگرانيس يوجود دارد. برخ ياتحاد

نمونوه، عنووان شوود. بوهيمو ييهواانيدهود کوه منجور بوه جريخود را نشان م، آنان يينمايدر آثار و محصوالت س

منجور بوه ، ن اتحواديا يگاه. شوديم« ياشهيآژانس ش»لم يشود که منجر به فيک مرتبه معنا متحد ميبا  ايکيحاتم

در ، ک کوارگردانيشود که يگونه مشخص منيز اين اتحاد نيشدت و ضعف ا، نيشود. بنابرايم« دعوت»لم يد فيتول

ف ين اتحواد ضوعيوا، گوريد ايشوود و در برهوهيمتحد م ييبا شدت باال يانق ب اس م يبه معنا يک برهه زماني

 يامود جهوان اجتمواعيپ، او اثور خواهود گذاشوت کوه بوه آن يديوفتد، بر آثار توليبن دو اتفاق يک از ايشود. هر يم

نما، هموه يشود. در سويم يينمايس يهاانيجر ير و فراز و فرودهايينماگران، منجر به تغير در سييتغ عتاًيم. طبييگويم

مختلف متحد شوند و بور محصوول و  يتوانند با معانيم.، گران، عوامل پشت صحنه و..يعوامل از جمله، کارگردان، باز

 اثرگذار باشند. يينماياثر س

 مشخص شده است:اين پژوهش  يل مدل مفهوميدر شکل  
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 ياجتمواع يهوارا، در امتوداد جهان يينمايسو يهواتووان جهانيآيد، مچنانيه از شکل فوق به دست مي

ک جهوان يوه يشوب يمختصوات يز داراين و نيين و روياديبن يهاهيال يتواند داراينما، ميدانست. جهان س
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ن است کوه اتحواد ياست. علت آن، ا يينمايس يهاانينما، جرين، در امتداد جهان سيباشد. همين ياجتماع

 يده و آگاهن اتحاد، با اراير افکار و رفتار آنها خواهد شد. اييمورد نظر، منجر به تغ يبا معنا يينمايعوامل س

ن يکه ا ييهابا شدت و ضعف يگر، با آن معنا متحد شوند )حتيکدين کارگردان با يچند يافتد. وقتياتفاق م

ن يوشوود. اگور ا يانيجاد جريتواند منجر به ايباشد که ميامد آن وجود آن معنا در آثار آنان مياتحاد دارد( پ

ان سکوالر باشد، منجر يو اگر با جر يان انق ب اس ميباشد، منجر به جر يانق ب اس م يمعنا -اتحاد با 

ن اتحاد داشوته يکه ا يتواند با توجه به شدت و ضعفيها، مانيان سکوالر خواهد شد. هر يک از جريبه جر

شود. يان ميشود که در ادامه بيم يانيجرجاد خردهيمنجر به ا گر تفاوت داشته باشد. اين امر،يکدياست، با 

هوا اسوت. انيجرها و خردهانيبودن جر يفيح داده شود، طيد توضيبا يکه بر اساس مدل مفهوم گرينکته د

مشخص شده است،  ينمايان سينما و در امتداد آن، دو جريمتفاوت، دو جهان س ياگرچه بر اساس دو مبنا

رد. يوان قرار گيجرن دو ک نيان ايتواند ميها، مانيجرها و خردهانيبا توجه به شدت و ضعف آن، جر يول

ک برهه، فاصوله يتر باشد. در کيان انق ب نزديتواند به جري، ميک برهه زمانيان در يجرک خردهيمث ً، 

ان را يون دو جريون، اين امر مصداق دارد. بنابرايز اين يفکرروشن يهاانيجرداشته باشد. در خرده يشتريب

ف در طوول يون دو طيوان ايتوانند ميها، مکارگردان ها وانيجرف دانست که خردهيک طيتوان دو سر يم

 ر کنند.ييزمان تغ

 پس از انقالب ينمايس يهاانيجرخرده

متفواوت  يان است که برگرفته از دو مبنا و جهان فکوريجردو ک ن يپس از انق ب دارا ينمايشد، ساشاره چنانيه 

و  يمعنوا اسوت کوه از نظور فکورنيبود، انيوجراست. خورده ياناتيجرخرده يانات، دارايجراين ک از يباشد. هر يم

 يتورتر و مشوخصاما تمرکز خود را بر موضوع و سوبک خواص، شوديف ميان تعريجرل ک ني ، نياديبن يهاهيال

. 2؛ يسوتينيميان فيوجرخورده. 1: ان وجوود دارديوجرخورده سوه، يفکورروشون ينمايان سويل جريگذاشته است.  

 .1 :ان وجوود دارديوجرسه خرده، يانق ب اس م ينمايان سيل جري  .يالتقاط انيجرخرده .0؛ پسندان عامهيجرخرده

 پسند.ان عامهيجرخرده. 0، يفطر -يان مليجرخرده. 2ان دفاع مقدس، يجرخرده

 يفکرروشن ينمايس يهاانيجرخرده. 3

در عورض و در طوول ، هاانيجرن خردهيشود که اح داده ي، الزم است توضيفکرروشن يهاانيجران خردهياز بپيش 

ان يوجران خوردهيوا عموم و خصووص مطلوق اسوت. مي، بلکه ارتباط آنها عموم و خصوص من وجه، ستنديگر نيکدي

اموا ارتبواط . عموم خصوص مون وجوه اسوت، پسندو عامه يستينيان فميجران خردهيو ارتباط م يپسند و التقاطعامه

 ، عموم و خصوص مطلق است.يو التقاط يستينيان فميجران خردهيم
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 يفکرروشن ينمايس يهانايجرارتباط خرده. 9 شکل

 يستينيان فميجرخرده .الف

سواير در ، و بوه مورور زموانکل گرفوت در اوائل قرن نووزدهم در غورب شوآن،  با انواع و اقسام« ستينيفم»

، ر کشوورها بووديسوان مکتوب در غورب و يا يريگو اوج عيکه موجب تسر يگري. اتفاق درواج يافتکشورها، 

ز ينما ني، تلاتر و سيقي، موسيهنرها از جمله نقاش يکه تمام يابه گونه. سم بوده استينيان هنر و فميارتباط م

ار گسوترده بوود و يبسو يستينيفم يهالميساخت ف، نمايمعنادار داشته است. در س يارتباط يستينيبا تفکرات فم

مربوط بوه ، رانيا ينمايدر س يستينين مکتب قرار گرفته است. ورود تفکرات فميپردازان اهيمورد استقبال نظر

ان يوجرپس از انق ب است، به خورده ينمايه، سمقالن ينکه موضوع ايل ايبه دلاست.  ياز انق ب اس مپيش 

، رنوگ بوودار کوميبس 11اگرچه در اوائل دهه ، انيجرن خردهي. ازيمپرداميپس از انق ب  يستينيفم ينمايس

شوود کوه در دوران يآشوکار م يسوتينيفم ينمايان سويوجراز خورده يها، رگوهياز شروع دولت سازندگ يول

 يهوالمي، فيضود اسو م يهوالمين فين و آشوکارتريتورکه مهوم يابه گونه؛ رسديبه اوج خود م، اص حات

آن  يان در زمان اص حات، منجر به مانودگاريجرن خردهيت ايو تثب يريگباشد. اوجيم يستينيان فميجرخرده

ن يتوورادامووه دارد. معروفهوم د و تووا امووروز رجوواد کويرا در جامعوه ا يشود و شووبهات فراوانووها بعوود در سوال

مشخص شده است و از هر کدام،  1در جدول ، نداان بودهيجرن خردهيانق ب در ا يکه از ابتدا ييهاکارگردان

 شود.يلم مثال زده ميچند ف
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 يستينيان فميجرمهم خرده يهالميها و فکارگردان. 0جدول 

 ديخ توليتار لميف کارگردان فيرد

 ييضايبهرام ب 0

 0931 به کوچکيباشو غر

 0931 مسافران

 0933 يکشسگ

 0933 گريد يد وقتيشا

 يالنينه ميتهم 2

 0931 گه چه خبريد

 0933 دو زن

 0932 واکنش پنجم

 0939 ياديزن ز

 0933 ه حسا يتسو

 0931 بسآتش

 ييوش مهرجويدار 9

 0931 بانو

 0930 سارا

 0939 يپر

 0931 اليل

 0933 پسر آدم، دختر حوا

 0931 ان ممنوعيورود آقا

 اعتماديرخشان بن 1

 0931 نرگس

 0939 يآب يروسر

 0933 بهشتيارد يبانو

 0933 ر پوست شهريز

 يرانيدون جيفر 1

 0933 قرمز

 0931 شام آخر

 0933 من مادر هستم

 0931 ديآفسا يجعفر پناه 3

 ژکان يعل 3

 0931 انيماد

 0933 دخترک کنار مردا 

 0931 شيگرگ و م

 0933 يليمجنون و ل

 0933 دختران

 کاظم راست گفتار 3
 0930 قدمعروس خوش

 0933 يخيو مردان مر يزنان ونوس

 يالتقاط يفکران روشنيجرخرده. ب

 ياسوت کوه تفکور يانيوجردا کرد، خردهيادامه پ يانق ب اس م ينمايند که در سياز اتفاقات ناخوشا يکي

 يهادگاهيون و عرفوان، ديونادرست از دفهم بر ع وه ، انيجرن خردهي. ااست ن داشتهينسبت به د يالتقاط

تو ش خوود را در همو  ان، يوجرن خردهيا يهااز کارگردان يدهد. البته برخين نسبت ميرا به د ينادرست

رد. يوا بوه تمسوخر بگي، کند يرا نف ياس م يهاها و ارزشيژگياز و ياريها به کار گرفته است که بسلميف
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سوکوالر و  ير فضايثأناخواسته و تحت ت ين کار زده است و گاهيادست به  يعمد يگاه، انيجرن خردهيا

ان يجرن خردهيکه در ا، از عوامل مهم يکياند. ن کار را انجام دادهيا، کشور يران فرهنگيمد يبرخ ةزدغرب

دوران  يينمايسو يدر نموااداموه، د در جهان و کشور اسوت. چنانيوه در يجد يهااثر گذاشته، وجود عرفان

 يبرخ يحت. ار پررنگ شديان بسيجرن خردهيا يهاحضور کارگردان، ن دورانيشود، در ايم اشارهاص حات 

، در هور زموان يالتقاط يفکران روشنيجرافت کردند. خردهيزه دريلم فجر جايآنان در جشنواره ف يهالميف

ن يد چنويواجوازه تول هوا بوه آنوانا دولتيورد و يورا بگ ييهالمين فيران مجوز ساخت چنيکه نتوانسته در ا

 يبرخ يل اسامياند. در جدول  دست زده يالتقاط يهالميد فياند، در خارج از کشور به تولرا نداده ييهالميف

 شود.يان ميان بيجرن خردهيا يهالميکارگردانان و ف
 يان التقاطيجرمهم خرده يهالميها و فکارگردان. 2جدول 

 ديخ توليتار لميف کارگردان فيرد

 محسن مخملباف 

 0933 هااد مورچهيفر

 0931 سکس و فلسفه

 0930 باغبان

 آرابهمن فرمان 

 0933 اسيکافور عطر  يبو

 0931 آ  يرو ياخانه

 0931 ک بوس کوچولوي

 ييوش مهرجويدار 

 0933 هامون

 0939 يپر

 0931 يسنتور

 0931 پوش ينارنج

 0933 السيطعم گ يارستميعباس ک 

 يالنينه ميتهم 

 0932 واکنش پنجم

 0939 ياديزن ز

 0933 ه حسا يتسو

 پسندعامه يفکران روشنيجرخرده .ج

 ينمايدولوت اصو حات، سوة خصووص در دوربپسند وجوود دارد. ان عامهيجرخرده، يفکرروشن ينمايان سيدر جر

 يپسوند روعامه يهالميد فيآن زمان، به تول يو فرهنگ يط اجتماعيشتر و شرايل جذب مخاطب بيبه دل يفکرروشن

هوا لمين فيوا، اعتقواد دارنود يکه برخ يا، اتفاق افتاد به گونهيشرع يبا عبور از خط قرمزها که غالباً ييهالميآورد. ف

کوه بتوانود ، ين عشقيو داشتن مضام يبا ت م دختر و پسر ييهالميف؛ از انق ب استپيش  يفارسلميف يهالميه فيشب

اصوغر توانود يگور آن ميدارد. سوطح د يان هوم سوطوح متفواوتيوجرن خردهيرا جذب کند. البته هم ياديمخاطب ز

در ، کنود کوه اکنوونيم يران معرفويا ينمايرا به س يفکرروشن ينماياز س ير تازه و متفاوتيباشد که تصو يفرهاد
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 يبوه معنوا يفکورروشون ينماينوه سو، يفرهاد ينماياست. س يينمايک گفتمان و سبک سيل شدن به يحال تبد

 يهاتيها و شخصون دو است. قصوهيان ايم يزيبلکه چ، کننده صرفو سرگرم يتجار ينماينه س، است آن متعارف

مخاطوب عوام  يمخاطب خواص دارد و هوم بورا يفکرانه از سول روشنيوأت تيه بودن، هم قابليل چند اليبه دل، او

ن يويان تبيوجرن خوردهيوا يهواهر دوره فراز و فرود، يينمايس يدارد. در نما يپندارمذاتت هيقابل فهم بوده و قابل

 آنان مشخص است. يهالميان و فيجرن خردهيکارگردانان ا يبرخ، ليشود. در جدول  يم
 پسندان عامهيجرمهم خرده يهالميها و فکارگردان. 9جدول 

 ديسال تول لمينام ف کارگردان فيرد

 يفرهاداصغر  0

 0932 بايشهر ز

 0933 يدرباره ال

 0933 نيمينادر از س ييجدا

 پوران درخشنده 2

 0932 در باد يشمع

 0931 سيخ يايرو

 0932 سيه

 يرسول صدرعامل 9
 0933 يها کتانبا کفش يدختر

 0931 سال دارم 01من ترانه 

 روس الونديس 1
 0933 آلوده يهادست

 0933 يپرتغال خون

 يعبدالرضا کاهان 1
 0933 است يبيوان نجياسب ح

 0931 جهتيخود و بيب

 يعطشان يعل 3

 0933 در امتداد شهر

 0933 تو روز روشن يدموکراس

 0931 س جمهوريتلفن همراه رئ

 يزيکمال تبر 3
 0932 به آسمان نگاه کن يگاه

 0932 طبقه حساس

 ييايميمسعود ک 3
 0933 اعتراض

 0932 متروپل

 زادهصباغ يمهد 3

 0939 يآدم برف

 0933 مارال

 0932 دو نفر يبرا ياصبحانه

 0931 گشت ارشاد يليد سهيسع 01

 يانقالب اسالم ينمايس يهاانيجرخرده. 2

و عمووم ، گريکوديان بوا يوجرن سوه خوردهيواست. ارتباط ا يانان مختلفيجرخرده يز داراين يانق ب اس م ينمايس

 ل مشخص شده است.يخصوص من وجه است که در شکل  
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 يانقال  اسالم ينمايس يهاانيجرارتباط خرده .1 شکل

 دفاع مقدس ينمايان سيجرخرده. الف

ان يومهوم جر يهوايژگياز و يکوين شود، ايوب يانقو ب اسو م ينمايسشناسي انيکه در اصول جر يحاتيبا توض

از  يکوي، از کارشناسان ياريبه ا عان بس، دفاع مقدس ينمايدفاع مقدس است. س، توجه به يانق ب اس م ينمايس

، يانقو ب اسو م ينمايان سويجر: توان گفتيمکه  يااست. به گونه يانق ب اس م ينمايمخصوص س يهاژانر

ن موضووع يوا، شوود يان انقو ب اسو ميجر يهابه کارگردان ين ژانر نشان داده است. اگر نگاهيشتر خود را در ايب

 د:يگوين ارتباط ميدر ا، ينيد آويشهشود. يروشن م
قـت يچرا که حق؛ ستينامند نيجنگ م ينمايس انقال  عنوان منفک و مجزا از آن چه اصطالحاً ينمايس

ندارد جـز آنکـه  ياانقال  چاره ينماين سيافته است و بنابرايانقال  و باطن آن در طول جنگ تحقق 

د. پـس يـخ بجويمقدس تـار يهاآن با جنگ يمعنو يوندين دفاع هشت ساله و پيت خود را در ايهو

پـرورش  يهان نظرگاه بـه جنـگ و انسـانينما بداند که از همين سيتواند خود را متعلق به ايم يلميف

 (.239ص ، 9ج ، 0939، ينيآوافته در جنگ بنگرد )ي

انقو ب  ينمايسو ين ژانرهوايتراز موفوق يکويکوه ان اعتقواد دارد يجرن خردهيکارگردان موفق در ا، جمال شورجه

 ي(. او چند علوت بورا20، ص 1000 شورجه،است ) يت گرفته از انق ب اس مأجنگ است که نش ينمايس، ياس م

کوه موجوب رشود ، ها در بطون و موتن جامعوه و انقو بلميشه داشتن فير. 1کند: يان ميان بيجرن خردهيت ايموفق

 يکوي، زهين انگيا. داشتند ييباال يو درون يزه معنويانگ، ن عرصه شدنديکه وارد ا يسازانلميهمه ف. 2؛ سازان شدلميف

 جنگ بوده است )همان(. ينمايس ييايتحرك و پو ياساس ياز قوا

جنوگ مرسووم در  ينمايبوا سو، دفاع مقدس ينمايان سيجرن نکته اشاره کرد که خردهيد به ايالبته با

. 1شوود: يلم به کار گرفته ميک فيقوام  يجنگ در جهان، چند عامل برا ينمايجهان متفاوت است. در س

 ينشان دادن توان و قدرت نظوام. 2؛ آور و اکشنجانيه يهادن صحنهير کشيبه تصو يبرا، نماينگاه به س

 يجلوب تورحم و دلسووز يبورا، ادنگور نشوان دزورگو و اشوغال. 0؛ نمايدر قالب س، يک مجموعه نظامي

ژانور  يينمايآنان. نمونه آثار سو يها و زندگن بردن انسانيح کشتار مردم و از بيپرداختن به تقب .1 ؛مخاطب

ان، يونجات سرباز را يهالميا في کيکوبر ياستنلافتخار، ساخته  يهامثل راه ييهالميتوان به فيجنگ را م

ن يودر اغلوب ارو، ازاين(. 11، ص 1031، ياشاره کرد )موسو ور استونيالو جوخه ساخته  يغ ف تمام فلز

عامه پسند

فطری-ملیدفاع مقدس
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دفاع مقدس متفواوت اسوت و  ينمايد. اما سيآيش در ميها به نماک از جنگياه و تاريس يريتصاو، هالميف

جنگ  ينمايدفاع مقدس ما با س ينمايس» د:يگويم ينيد آويشه، لين دليبه هم. دارد يگريد يرنگ و بو

مهواجر و  يز آن بود که بوه جواينماگران نيفه سيوظ، ن نبوديچن نيدارد و اگر ا يآشکار و بارز يهاتفاوت

رنود يا را بوه اسوتهزاء بگيدن يهاارتش يستيليبسازند و نظام نه يبان و سفر به چزابه، غ ف تمام فلزدهيد

 (.11، ص 2، ج 1030، يني)آو

شوهاب شووند. ينما ميوارد سو، ق جنگ و اتفاقات آنياز طر باًغال، يان انق ب اس ميسازان جرلمينکه فيجالب ا

 دهد:يح ميگونه توضنيا، يارياسفند

افتد اين است که نسلي جديد، از سينماگراني وارد عرصه سينما اتفاقي که در دهه شصت مي

سـازاني کـه يـا بـه نيـت اند. فـيلمشوند که غالباً از طريق جنگ پا به اين عرصه گذاشتهمي

هـاي مقـدماتي بـا آموزش، عنوان عکاس و فيلمبردار. اين عـدهجنگيدن به جبهه رفتند يا به

بصري و تبليغات مشغول شدند. اين افراد به  - سينمايي به جبهه رفتند و در واحدهاي سمعي

د کردند. نيت يد فيلم و سپس فيلم مستند زدند. آرام آرام فيلم بلند نيز توليتدريج دست به تول

شدند، متفاوت بود؛ آنهـا کـامالً هاي ديگراني که وارد عرصه سينما ميده، اساساً با نيتن عيا

در  ها و عقايد ديني و مذهبي وارد ايـن عرصـه شـدند. ايـن مطلـب اساسـاًاساس انگيزه بر

اي به قصد و نيت ديني وارد عرصه سـينما شـوند. البتـه سابقه بود که عدهسينماي ايران بي

اما اين يک پديده اجتماعي مهـم اسـت کـه ند يا نبودند، بحث ديگري است. اينکه موفق بود

ها در ايـران و نهـادي غيردينـي کـه بسـياري اوقـات، نهـادي سينماي ممنوعه براي مذهبي

شده، ناگهان با موجي از ورود افرادي با عقايد، نيت و اهداف مذهبي مواجه ضدديني تلقي مي

 (.0931، ياريفند، مصاحبه با اسيليشود )اسماعمي

 د:يوگويم يفراسوتداننود. يان دفاع مقودس ميرا جر يان انق ب اس ميعنوان جر، کارشناسان يبرخ يحت

ن اعتقاد است که گفتمان انقو ب يالبته او بر ا«. دفاع مقدس است ينمايران، سيا يمل ينمايتنها ژانر س»

نکه مگر يا، که به حرف او وارد است ياما اشکالان شود. يل به جريفقط در دفاع مقدس توانسته تبد ياس م

سوت؟ ين يانق ب اس م ينمايس يهايژگياز و يکيانق ب  يرهبر يهاان دفاع مقدس طبق صحبتيجر

ن پژوهش بوا يباشد؟ در ادامه ا ير جنگيم که غيندار ياساس گفتمان انق ب اس م بر يينمايلم سيا ما فيآ

 انيمهودو، يبيبهروز شع، ارينرگس آب، يابولقاسم طالب، ايکيحاتممثل  ياز کارگردانان يحت ياديز يهالميف

ان يووجود دارد که جر يانيجر، جهياست. در نت يانق ب اس م يينمايان سيم که در جريشوي.. مواجهه م.و

بر  يانق ب اس مد رهبران يکأت دفاع مقدس و تيبا توجه به اهم قطعاً يول، است يانق ب اس م ينمايس

کوه  ياان قرار گرفته اسوت. نکتوهين جريشتر مورد توجه کارگردانان اين موضوع بيا يلم برايآن، ساخت ف

ان دفواع مقودس يوجردر خورده ياست که بعد از جنگ اتفاق افتاده است ولو يمسائل، د کرديکأد بر آن تيبا
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تواند يم، ن اموريآنان است. همه ا يهاو خانوادهران، شهداء يرا مسائل رزمندگان، جانبازان، اسيز؛ گنجديم

ران و عراق يان اينکه جنگ ميل ايبه دل»، گريلم شود. به عبارت ديد فيموجب دغدغه کارگردانان جهت تول

ن يووند خورده است. ايان پيرانيا ين جنگ متعارف در جهان بود، با زندگيتريهشت سال زمان برد و طوالن

جامعوه  يران معاصر است که بر هموه مناسوبات اجتمواعيخ ايتار ياجتماع -ياسين واقعه سيترمهم، جنگ

« داشوت يز موضوعيوجنوگ ن يهاامديو پ يدفاع مقدس به حواش ينمايس، رونيران اثر گذاشته است. ازايا

 (.100، ص 1003نژاد، ي)طالب

ز در موضووع دفواع يون يفکوران روشونيون است که جريا، ان دفاع مقدسيجرخرده ةگر درباريد يانکته

ان يوپوس جر. متفاوت اسوت يان انق ب اس ميبا جر، انين جرينوع پرداختن ا يلم ساخته است. وليمقدس ف

ن تفاوت يبر ا، ياريشهاب اسفندن موضوع ساخته است. يدر ا ييهالميشه و نگاه خود، فيز با اندين يفکرروشن

 د دارد:يکأت
هايشان از اين منظر بـود. مـ الً آقـاي دهه شصت هم فيلم سازاني هم بودند که در همانيکسري فيلم

جوي يک و دو، يا حتي فيلم باشو غريبـه کوچـک وها، يا آقاي نادري فيلم جستهاي آبادانياياري فيلم

ديـده، تلقـي آثاري که جنگ را از منظر حماسـي نمي، آقاي بيضايي. اين آثار در آن زمان آثار ضدجنگ

کردنـد و در آن فضـايي کـه ام ـال آقـاي به جنگ نگـاه مي، ا از نگاه بيرونيهشده است. اين فيلممي

ديدنـد شايد فقط عوارض جنـگ را مي، کردند، نبودند. اين افرادتنفس مي تبريزيو  راعيو  کياحاتمي

کرده، بسـيار متفـاوت ها بوده و با آنها زندگي ميکه در فضاي رزمنده، کياحاتميو ديد آنها با يکي م ل 

، مصـاحبه بـا يلياسـماعبود. آن فضا براي او معناي ديگري داشـته و تجربـه متفـاوتي بـوده اسـت )

 (.0931، يارياسفند

از عهوده آن بور  يهر کارگردان، لين دليبه هم. خاص خود را دارد، مشک ت لم در موضوع دفاع مقدسيد فيتول قطعاً

 ن اعتقاد است:يبر ا ينيآوشهيد د. يآينم
، مشـکل يسـازلميخـاص فـ يهايسازد، عالوه بـر دشـواريلم ميکه درباره جنگ ف يسازلميف

د يـدر قـرون جد يگـريچ جنگ شناخته شده دين جنگ به هيا ينکه فضايدارد و آن ا يمضاعف

ک جهاد مقـدس ي، ر بهتريدارد و به تعب ينيت دياست که ماه يجنگ يليست. جنگ تحميه نيشب

متعـارف تجربـه  يهـاکيتوان شناخت و نه با تکنيمتعارف ماست و جهاد مقدس را نه به عقل 

ها ن سـاليـدر ا يلمـيکمتـر ف، لين دليکرد. به هم ينيتوان بازآفرينما ميخ سيشده در طول تار

لم هـور در آتـش، يهستند که در فـ يجهاد مقدس، کسان يهاآوران جبههموفق بوده است. رزم

 (.200، ص 2ج  ،0939، ينيم )آوينيبيبان و مهاجر مدهيد

پوس از انقو ب داشوته اسوت  ينمايمختلف س يهادر دوران يمتفاوت يهافراز و فرود، ان دفاع مقدسيجرخرده

، ان هسوتنديجرن خردهيکه متعلق به ا، کارگردانان و آثار آنان يبرخ، ليشود. در جدول  يح داده ميتوضاينجا که در 

 ان شده است.يب
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 ان دفاع مقدسيجرمهم خرده يهالميها و فکارگردان. 1جدول 

 ديسال تول لمينام ف کارگردان فيرد

 ايکيم حاتميابراه 0

 0933 باندهيد

 0933 مهاجر

 0931 نياز کرخه تا را

 0931 وسفيراهن يپ يبو

 0933 ياشهيآژانس ش

 0939 به نام پدر

 0932 چ

 پوريرسول مالقل 2

 0932 نواين

 0931 شبپرواز در 

 0933 افق

 0931 سفر به چزابه

 0931 افتگانينجات 

 جمال شورجه 9

 0933 شب دهم

 0931 ات کرکوکيعمل

 0930 حماسه مجنون

 0933 خلبان

 يابوالقاسم طالب 1

 0931 نغمه

 0931 يخال يهادست

 0931 طال يهاقالده

 ينمکمسعود ده 1
 0931 0ها ياخراج

 0933 2ها ياخراج

 0931 يزندگ يهاروز يخ طاديز شيپرو 3

 يراع يمجتب 3
 0933 انسان و اسلحه

 0930 تونل

 يار بحرانيشهر 3
 0931 گذرگاه

 0933 هراس

 0931 019ار يش ارينرگس آب 3

 يفطر -يمل ينمايان سيجرخرده .ب

 نود بوررکه تو ش دا ياست. کسان يفطر -يان مليجر، خردهيانق ب اس م ينمايمهم س يهاانيجراز خرده يکي

از  يکوي. ايون لم بسوازنديفو، يران و انقو ب اسو ميودر چوارچوب ا، هاانسوان يفطر يهااساس مسائل و دغدغه

و  يديود مجيومج، انيوجرن خردهيها در ان کارگردانيتراست. مهم يانق ب اس م ينمايان سين اصول جريترمهم

 د:يگويم يمل ينمايس يهايژگيدر و، يفراستباشند. يم يميرکريرضا م
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ن يبـ يط و روابـط فرهنگـيسـت. بلکـه فضـا، محـيا نيها و اش، لباسکنديم يمل لم رايک فيآنچه که 

از آن کشـور  يادوره چه باشد د معلوم باشد که اثر متعلق به کدام کشور است و معلوميهاست. بـاآدم

فــاقد  يلم فارسـيلم انتلکـت، فـين داشته باشند. في، مکان داشته باشند، تعزمانها لميف يعني؛ است

ن نـوع يـنده خو  ايآسمان نما يهالم بچهيانقال  و ف از قبل صر دريلم قين هستند. به نظر فيـن تعيا

م ليک نگاه ســربلند از پشــت فـيا يکه نسبت به خودشان سربلند،  يرانيا يها، با آدمنما هستنديس

 يرانـيآسـمان ا يهابچـه ييگرامفهوم را به محتوا ارتقا بدهد. آرمان توانسته فرم که ييهالمياست ف

و  يـرانيـبـا فرزنـدان ا يرانـي، و ايرانـي، خانواده ايرانيا ، خانهيراني، مادر ايرانيپدر ا يالگو با است

هـم باشـد،  يتواند جهانيت، حاال مياسـت و بـاهو يـرانيشدت ا به و چون يرانيا يروابـط فـرهنگ

کننـد، يشه از آن طرف فکـر ميفکران هماز روشن يهست. حال آنکه برخ هم ي، جهاناست يچون مل

 (.0933اصالني و سالمي، ، يفراستگو با وگفتباشد ) يکـه مخاطبش جهان اسـت يجـهان ياثر

نگواه شوخص »د: يوگويم ينيد آويشه، لين دلياست. به هم يدگيييساده و بدون پ، انيجرن خردهيا يهالمين فيمضام

 يدر نموا، انيوجرن خوردهيا(. 210، ص 2، ج 1030، يني)آو «است يدوارانه و به شدت مذهبيار اميبه جهان بس يديمج

در  شوود.يح داده ميشتر توضويباشد بيان ميجرن خردهيکه متعلق به ا ييهالميل فيدر تحل، نيهر دوره و همين يينمايس

 ان است آمده است.يجرن خردهيکارگردانان و آثار آنان که متلق به ا يبرخ، ليجدول  
 يفطر -يان مليجرمهم خرده يهالميها و فکارگردان. 1جدول 

 ديسال تول لمينام ف کارگردان فيرد

 يديد مجيمج 0

 0931 بدوک

 0931 آسمان يهابچه

 0933 رنگ خدا

 0933 باران

 0931 مجنوند يب

 0933 هاآواز گنجشک

  0931محمد

 يميرکريرضا م 2

 0933 ر نور ماهيز

 0931 کينزد يليدور خ يليخ

 0933 ه حبه قندي

 ومرث پوراحمديک 9
 0931 ديمج يهاقصه

 0931 بيخواهران غر

 يابوالقاسم طالب 1

 0931 نغمه

 0931 طال يهاقالده

 0939 انيرانيا خانهميتي

 پسندعامه يان انقالبيجرخرده .ج

موضووعات داراي اسوت کوه  يسواخت آثوار، رخ داده اسوت يانق ب اسو م ينمايان سيکه در جر ياز اتفاقات يکي

بوه ، دهوديبوه مخاطوب م يشترياست و اصالت ب يشتريبه دنبال جذب مخاطب ب، گري. به عبارت داستپسند عامه
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در  يولو، شوروع شود 11اگرچوه از دهوه ، انيون جريودهد. اير قرار ميثألم را تحت تيت فينامه و روالميکه ف ياگونه

ن يوند رشود ايفرا، يپس از انق ب اس م ينمايس يهاهر دوره از دوره يينمايس يشتر شد. در نمايب يبعد يهادهه

در  يانقو ب اسو م ينماين سوايجرن خردهيا ين مثال براين و بهتريترد مهميشود. شاين مييشتر تبيان بيجرخرده

، رنوديگيم يز جايان دفاع مقدس نيجراو در خرده يهالمياست. اگرچه ف ينمکده يهاياخراج يهالميف، حال حاضر

 کند.يتر من وجه کار او را پررنگي، اينمکدهپسندانه نگاه عامه يول

 شود.يان ميب، پسند استعامه يانق ب ينمايان سيجرکه متعلق به خرده، کارگردانان و آثار آنان يبرخ، ليدر جدول  
 پسندعامه يان انقالبيجرمهم خرده يهالميها و فکارگردان .3جدول 

 ديسال تول لمينام ف کارگردان فيرد

 ينمکمسعود ده 0

 0931 0ها ياخراج

 0933 2ها ياخراج

 0933 9ها ياخراج

 0930 ييرسوا

 0932 هايمعراج

 0933 عروس يبهروز افخم 2

  شکستهدل مصفا يعل 

 يبيبهروز شع 1
 0930 زيدهل

 0931 انوريس

 يانيجر يشناسلم: نشانهيل فيتحلبراي روش مختار 

از  يالهامات، ن روشيشود. اياستفاده م «يانيجر يشناسنشانه»منتخب، از روش  يينمايس يهالميل فيتحلمقاله، براي ن يدر ا

 نشان داده شده است. «يانيجر يشناسنشانه»روش ، ريدر شکل ز .ل گفتمان گرفته استيو تحل يشناسنشانهروش 
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  27  رانيا يپس از انقالب اسالم ينمايس يشناسانيجر

يوادآوري ن روش در نظر گرفته شوده اسوت. الزم بوه يا يچهار سطح براآيد، ميست به د 1شکل از گونه که همان

اموا . ل آنها پرداخوتيد به تحليه، بايل هر اليتحل ياست که برا يرمزگان يشکل فوق، دارا يهاهيک از الياست هر 

د داشوته يوکأشتر تيب، رمزگان يها بر برخلمياز ف يد برخيشا. ستين رمزگان نيل همه اياز به تحلين لزوماً، لميدر هر ف

عنووان جامعو  آمواري بوه ،قو ب اسو ميپس از ان، «هاي سينماييلميف» باشد. يخنث، گريد يباشد و نسبت به برخ

 ةش داده شوده در دورينموا يهوالميباشد. تعداد کُول فيم 1032تا  1010از سال ، ن رسالهيق ايباشد. محدوده دقيم

؛ 1003؛ 1011د، يوام) باشوديموورد م 1001 در دسترس يينمايس يهانامهبر اساس دانش، 1032تا  1010  سال 01

مشوترك  يهوالميف يف شوده و برخويوتوق يهوالميالبته با احتساب ف .(http://www.sourehcinema.com؛ 1011

را يوز؛ فرسا استسخت و طاقت يار کاريمورد بس 1113، انتخاب نمونهرسد. يلم ميف 1113به ، يينمايو س يونيزيتلو

تووان ينمو؛ ها را مشاهده کردلميد تمام فيبا، ک باشديق نزديا بودن آن با موضوع تحقيکه نما ييهالميفانتخاب  يبرا

لم، تو ش شود يفو يريوان تعوداد کثين انتخاب از ميبهتر يبرارو، نيازاد. يجه رسين نتيها به الميق خ صه فياز طر

 رد.يانجام گ يمناسب يغربالگر، ه شود و سپسيلم تهيف 1113ابتدا 

صورت هدفمنود، بور کوشد تا به در اين روش، پژوهشگر مي هدفمند است. يريگها، نمونهلميف يريگروش نمونه

هايي را انتخواب کنود هاي اوليوه، موورد نيواز اسوت، نمونوهمبناي اينکه چه نوع اط عات خاصي، با توجه بوه يافتوه

تو ش شوده اسوت . د شوده اسوتييوأارائوه و ت يها به کارشناسانلميانتخاب ف، نيهمين (.02، ص 1013، يربداقيپ)

 مشخص شود. يساز در هر دوره زمانانيجر ياهلميف

 يفکرو روشن يان انقالب اسالميجر يفراز و فرودها

 يت جمهووريوت حاکميوو تثب يمقارن با انق ب اسو م يزمان ةدور يعني، 1011از آغاز سال  ياساس جامعه آمار بر

و پونج  يسو ةن بوازيوبوده است. در ار ير و تحوالت فراگييران دستخوش تغيا ينمايس، 1032ان سال يتا پا، ياس م

 يهواهوا و دورهيگوذاراستيروندها، س يرانيا  ، جامعيو اقتصاد ياسيو هم در سطح س يهم در سطح اجتماع، ساله

 .ب نمانوده اسوتينصويب يخيتار يهاين دگرگونيز از اينما نيس، را از سر گذرانده است و به تبع آن يمتفاوت يخيتار

شوده  يبنودميها تقسون ساليا، پژوهشن ياد است که در ايچنان ز، مختلف يهاتحوالت در دورهر و يين تغيشدت ا

و  ياجتمواع يهااساس جهان ران، بريا ينمايساله س 01 يبندمين بود که مقسم تقسيا فد، هن پژوهشياست. در ا

منجور ، اتفاق افتاده اسوت يمادمت يهاکه در سال، يرات گسترده فکرييل تغيبه دل يول. هر کدام باشد يفکر يمبان

کشوور،  يينماياثرگوذار در تفکورات سو يعامل جود، نيشود. همينير و تحوالت ميي هن مخاطب از تغ يبه آشفتگ

ن يودر اآن شود کوه  م بريتصمرو، نيازابود.  يينمايوزارت ارشاد و معاونت س يهايگذاراستيمستقر و س يهادولت

ران پس از انقو ب بوه يانق ب پس از انق ب، ا ينمايانات سيجرانات و خردهيجر يهافراز و فرود يبررسبراي  مقاله

 ،دوره دوم؛ «و جنووگ هشووت سوواله بووا عووراق يت انق بوويووت حاکميووتثب» ،: دوره اولشوووديمووم يچهووار دوره تقسوو
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 يابتودا نموا، دورههر  يبرا«. يگفتمان انق ب ةدوبار ينيبازآفر»، و دوره چهارم« اص حات»، دوره سوم؛ «يسازندگ»

هوا ن دورهيودر ا يينمايانوات سويجرت خردهيهر دوره و وضع يينمايس يسپس نما، آن يو اقتصاد ياسي، سيفرهنگ

پوس از  ينمايادوار سو، ليودر جدول  ن شده است. ييل و تبيلم مهم تحليدو ف، از هر دوره نيهمينشده است. ان يب

 ان شده است.يانق ب ب

گرا و اسو م ينما، بر اساس دو جهان اجتمواعيان سيمزبور، هر دو جر يهادوره يه در تمامالزم به يادآوري است ک

 ان شود.يمنتخب ب يهالمين هر دوره، بر اساس فيين و روياديبن يهاهيگرا، وجود دارد و ت ش شده است که الغرب

 0پس از انقال  ينمايادوار س .3جدول 

 يينمايس ينما ياقتصاد -ياسيس -يفرهنگ ينما فيرد

 منتخب يهالميف
 يفکران روشنيجر يان انقال  اسالميجر

 گرا()غر 
 هانينشاجاره باندهيد
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 در جامعه يانق ب اس م يهاشدن روح آرمان يجار

 يجان انق بيشور و ه
 ينيامام خم يزمايکار

 يزيغرب ست

 يفرهنگ يشدن فضا يبزرگ شدن دولت و دولترشد و 
 يليدر اثر انق ب و جنگ تحم يتر شدن انسجام و اتحاد ملمحکم
ش يرات ساعت به ساعت در آراييو تغ يجانيه يهايسازميتصم

 ياسيس يروهاين

 11-10 يهاسال يفيب تکل

متعهد و  ينمايس يريگشکل
 يانق ب
 لميدات فيان توليمتوقف شدن جر
 يفارس

 ان دفاع مقدسيجرجاد خردهيا
 يفکران روشنيشروع کند جر

د و جوان و يورود نسل جد
 نمايمند به عرصه سدغدغه

فعال شدن و رونق گرفتن 
 نمايس يهاسالن
 يخارج يهالميف يجيحذف تدر

 يفاراب ينماياد سيس بنيسأت
 شهيس حوزه هنر و انديسأت

 يينمايزات سيکمبود تجه

 متواضعبا عظمت و  ن:يدورب
 يگران: خودسازيرفتار باز

 يت الهيمان و نيالوگ: ايد
 يتگريالوگ: هدايد
و  ي، همدليالوگ: فروتنيد

 يمحبت و فروتن
 شجاعت: يقيموس
  يمذهب: نيعناو
 جنگ دوران: لميف زمان

 جبهه: لميف مکان
 يخودساز ثار،يا: نياديبن يهاهيال

 يگران: خشنونت و قلدريرفتار باز
 سرپرست خانه

و خشنونت  يالوگ: بددهنيد
 يک م

 مردم يبرا يلم: ناامنيعنوان ف
 ران پس از انق بيا يمکان: آوارگ

 زمان: دفاع مقدس
 رانين: اضمح ل اياديبن يهاهيال

ن: استبداد و ياديبن يهاهيال
 حاکمان يعدالتيب
، يخواهن: سهمياديبن يهاهيال

 تضاد و عدم تعادل جامعه
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 مورد نظر يهالميف يينمايس ينما ياقتصاد -ياسيس -يفرهنگ ينما
 هامون آسمان يهابيه

 و آرام يط عاديان جنگ و لزوم بازگرداندن کشور به شرايپا
 ينيوفات حضرت امام خم

 يت اول دولت پس از جنگ: سازندگياولو

 يستيمدرنو گفتمان پُست انهيگراات پساساختاريشروع گسترش نظر
 يه سازندگيدر سا يالشعاع قرار گرفتن موضوعات فرهنگتحت

 يجهان  يسرما ياقتصاد به سو يباز کردن درها

 جامعه باز ير جامعه از جامعه بسته به سوييتغ يت ش دولت برا
 يمذهب -يسنت يدر مورد الگوها يريپذانعطاف يت ش دولت برا

 کردن جامعه« ترمدرن» يت ش دولت برا
 در کشور يدارهينظام سرما اشاعه فرهنگ

و مهم شدن  يمذهب يهارنگ شدن ارزشها: کمر ارزشييتغ
 يرمذهبيغ يهاارزش

 يسازياقتصاد و خصوص يستيبرالينلول

 هالميف يبنددرجه
 يدولت يدهاياختصاص سوبس
 شهيگ ينمايشروع س

ان يجرشروع به کار خرده
 يستينيفم

 يان التقاطيجرشروع به کار خرده
 لم هامونيبا ف

ان يجرادامه روند مناسب خرده
ا و يکيدفاع مقدس با حاتم

 پوريم قل
 ينمايان سيجرشروع خرده
 يديبا مج يفطر

در وزارت ارشاد  يدرپيرات پييتغ
 يينمايو معاونت س

 نمايبر س يت اقتصاديريمد
 لميت فيفيافت ک

 گران: آرامش، احتراميرفتار باز
 شو ت  يدواريگران: اميرفتار باز

و  ي، مهرورزييگوالوگ: راستيد
و  ي، همدليخانواده مدار

 ي، خدا باورياريهم
 د، نشاط، شوقي: اميقيموس

 يهاتيلم: شخصيعنوان ف
 يآسمان

 يگران: مذهبين بازيعناو
 تيميصم مکان: خلوص و

 ين: خداباورياديبن يهاهيال
ن يدر ع ين: سادگياديبن يهاهيال

 عمق
فرم و ت ين: مکملياديبن يهاهيال

 تيمحتوا در جذاب
و  يمنشن: بزرگياديبن يهاهيال
 يمحور، خانوادهيت اس ميترب
ن: توجه به شعائر ياديبن يهاهيال

 ينيو احکام د
ن: صداقت و ياديبن يهاهيال

 تيانسان

و  يت، گنگيگران: عصبيرفتار باز
، يعاطفگيو ب يابهام، سرد
 يعرضگيب
 يالوگ: بددهنيد

، تضاد يو پوچ ياعتقاديالوگ: بيد
 و تناقض در وجود انسان

و عدم  ييگرايالوگ: نسبيد
 تيقطع

 عتيشري: عرفان بيقيموس
 يلم: سرگشتگيعنوان ف

 مکان: کتابسرا، آپارتمان، تهران
 زمان: پس از جنگ

، يين: فلسفه نماياديبن يهاهيال
 براليل يجهان اجتماع

ن: عرفان ياديبن يهاهيال
 عتيشريب

 يعرف ين: نگاهياديبن يهاهيال
 نيبه د

 ينين: خود برتربياديبن يهاهيال
ن: تناقض و عدم ياديبن يهاهيال

، ينظم يک نسل، بيت يهو
 تفاوت در فکر و عمل
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 يينمايس ينما ياقتصاد -ياسيس -يفرهنگ ينما
 مورد نظر يهالميف

 آب يرو ياخانه ياشهيآژانس ش
 يروزيمدت دو دهه پس از پ يت کشور طيدو برابر شدن جمع
 تيو سهم عمده جوانان در تحول جمع يانق ب اس م

 يستيبرالينول يهااستيس  ادام ةو هموار کنند
 مت نفتيق يش ناگهانيافزا

 ينيرشد شتابان شهرنش
 ش سطح سواد و آموزشيافزا

 يمؤثر اجتماع يها و قشرهاش گروهيدايگسترش ارتباطات و پ
 متعارف جامعه يها و هنجارهارزشتحول نظام ا

 ها و مطبوعاتن و شمارگان کتابيش عناويافزا

 يالمللنيمتعدد ب يهاييها و گردهماشيهما يبرگزار
 يغرب يهادهيا يباز شدن درها به رو

 کاهش نظارت بر مطبوعات

تر به ک ن يهاص بودجهيز تخصيو ن يرجنگياقتصاد غ ييشکوفا
 گوناگون فرهنگ و هنر يهابخش
 ينيد يستيو پلورال يستيبراليل يهادهيرواج ا

ت قانون و ي، حاکمي، رواداريگسترده درباره جامعه مدن يهابحث
 وضع زنان

، يدموکراس يهادواژهيد با کليک گفتمان جدي يريگشکل
، حقوق بشر، ي، جامعه مدني، برابريت، آزاديسم، مدرنيپلورال

 يگو و واژه تازة شهروندو، گفتياسيمشارکت س

 يهنر -يامکان تبادالت فرهنگ
 يخارج يبا کشورها ياريبس

 «هنر يهنر برا»ده يرواج ا
 يستيها پست مدرنجوالن آرمان
 يو هنر يفرهنگ يهادر عرصه

در معاونت  يينمايران سين مدياول
 يينمايس
و عدم  يهنر يباز شدن فضا
 يينمايدات سينظارت بر تول

ان يجر فعال شدن گسترده
 يفکرروشن

 يان التقاطيجرخرده يريگاوج

 يستينيان فميجرخرده يريگاوج
ان يجرخرده يريگاوج
 پسندعامه يفکرروشن

ان دفاع يجره رفتن خردهيبه حاش
 مقدس

 ياجشنواره ينمايشروع به کار س

 عبور از خط قرمزها
 -دختر يهالميد فيافراط در تول

 يپسر

 لميبا ف يفکران روشنيق جريتلف
 يفارس
معترض به  ينمايشروع شدن س

 1001نظام بعد از واقعه فتنه 
و  يخصوص ينمايس يريگاوج
 کنندگانهيش قدرت تهيافزا

 نماياصالت سود و تجارت در س

 گران: منتقدانهيرفتار باز
الوگ: تقابل دو گفتمان، فاصله يد

زمان جنگ،  يهاگرفتن از ارزش
 زخم زبان مردم

 : صداقتيقيموس
 لم: شکننده بودن جامعهيعنوان ف

ر جهان ييزمان و مکان: تغ
 مردم ياجتماع

ن: تعارض قانون ياديبن يهاهيال
 ف در جهان سکوالريو تکل
ن: تقابل دو ياديبن يهاهيال

گفتمان در دو جهان متفاوت؛ 
 يدارهيا سرمايعدالت طلب 

ن: توجه به ياديبن يهاهيال
 دفاع مقدس يهاآرمان

ن: نقد درون ياديبن يهاهيال
 يگفتمان

ت در فرم ين: جذابياديبن يهاهيال
 و محتوا

گران: عدم تعهد، يرفتار باز
 اشي، عير، آشفتگي، فقيگريالابال

به  يو سطح يينماد: ظاهرگرا
 نيد

با دکتر  يات پندارذن: هميدورب
 دبختيسپ

 يدي، نااميينمااهيالوگ: سيد
، يقشر مذهب ييگراالوگ: افراطيد

 نيه ديشبهات عل
 اسيو  يدي: نااميقيموس

 يلم: آشفتگيعنوان ف
 هااز مکان ياريمکان: بس

 مکان: کتابسرا، آپارتمان، تهران
 زمان: اص حات

از  ير منفين: تصوياديبن يهاهيال
 يانق ب اس م

اه و ين: جامعه سياديبن يهاهيال
 د و آشفتهيناام

 ين: ضدمذهبياديبن يهاهيال
 بودن، تمسخر معجزه

و  ييرگراين: تقدياديبن يهاهيال
 اشتباه مرگ يجبر، معنا

اه يس يهان: نسلياديبن يهاهيال
 و ابهام يبخت، آشفتگ
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 يينمايس ينما ياقتصاد -ياسيس -يفرهنگ ينما
 مورد نظر يهالميف

 نيمينادر از س ييجدا هاياخراج
دهه  يهاو بازگشت به شعار يگفتمان انق ب اس م يريگشکل

 :يهادواژهيبا کل 11

 هيت فقيوال .1

 يگسترعدالت .2

 يو معنو يماد يشرفت و تعاليپ .0

 يرسانخدمت. 1

 يمهرورز .1

 ادرفته انق بياز  يهالتياء فضيموظف بودن به اح

، يچون طبقه متوسط، جامعه مدن يميعبور از واژگان و مفاه
 و... يتحزب، آزاد

 1011فتنه 

 يغرب يهاهيکننده نظرن و فلجيشکستن سلطه سنگ يت ش برا
 رشد و توسعه

ه خواص يسا ينيکره جامعه از سنگيدن پيرون کشيب يت ش برا
 طلبتيانحصارگر و عاف

 يو بوروکراس يتکنوکراس يشکستن تابو يت ش برا

ن دولت و مردم و ياز بروز شکاف ب يريگشيپ يت ش برا
 بدون واسطه با مردم يگووگفت

 ياقتصاد ينظميب

ان دفاع يجرفعال شدن خرده
 هايد اخراجيمقدس با تول

 يان التقاطيجرقدرت گرفتن خرده
ن يمينادر از س ييد جدايبا تول

 يفرهاد

 يتيسينيان فميجرادامه روند خرده

 يان انق بيجرجاد خردهيا
 هايپسند با اخراجعامه

به عرصه  يورود افراد جوان انق ب
 نمايس

توجه به مخاطب عام توسط 
 يفکران روشنيجر

ان يق جريادامه روند تلف
 يفارس لميو ف يفکرروشن

ها ادامه روند عبور از خط قرمز
 سازانلميتوسط ف

 فاخر يينمايس يهالميد فيتول

گر به عرصه يد يهاورود نهاد
 يسازلميف

و  ياجشنواره ينمايادامه روند س
زه ينما با جايسن ياوج گرفتن ا
 نيمينادر از س يياسکار جدا

سازان به لميف يعدم توجه جد
 1011فتنه 

 يگران: مرزبنديرفتار باز
 مشخص

 هاانسان يالوگ: تحول دورنيد
الوگ: جبهه محل تحول يد

 هاانسان
که ي، تيمذهب يالوگ: شعارهايد

 يمذهب يهاک م
 ...ل صحنه: تانک و خمپار و يوسا
ها، حول انسان: آرامش، تيقيموس

 يثار و فداکاريا
 ت، تحوليميمکان: صفا و صم

 دفاع مقدس ياداوريزمان: 
د يجد ين: نگاهياديبن يهاهيال

 به دفاع مقدس
ه در هن: نقش جبياديبن يهاهيال

 يها، خودسازانسان يتحول درون
ثار ي، اين: خودسازياديبن يهاهيال

 يو فداکار
ن: نقد درون ياديبن يهاهيال

 يگفتمان

 گران: نادر؛ اخ ق مدرنيرفتار باز
ن؛ يميگران: سيرفتار باز

 ي، با اخ ق و انسانيرمذهبيغ
و  يه؛ مذهبيگران: راضيرفتار باز

 گومنفعل و دروغ
، يگران: حجت؛ مذهبيرفتار باز

 گومنفعل و دروغ
ت در ي، عدم امنيينمااهيالوگ: سيد

 رانيا
 اني: شجريقيموس

 آشفتهمکان: تهران؛ شهر شلوغ و 
ت خروج يزمان: پس از فتنه؛ اولو

 رانياز ا
 اهيس يان: جامعهياديبن يهاهيال

 ن: دروغياديبن يهاهيال
 ييگراين: نسبياديبن يهاهيال

 ياخ ق
ن: اصالت غرب، ياديبن يهاهيال

 جشنواره پسند بودن
 ين: مردساالرياديبن يهاهيال
از  يمنف يين: بازنماياديبن يهاهيال

 يمذهب، اخ ق عرف
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 يريگجهينت

ن دو يو. اميرسوبنما يان ک ن در سيبه دو جر، اس م و سکوالر ياساس دو جهان اجتماع ت ش شد بر، ن مقالهيدر ا

ايون  يهاافتوهياسواس  ف کننود. بوري، تعرخود اساس دو جهان خود را بر يکنند که هسته گفتمانيت ش م، انيجر

 يکردهوايبوا رو، مختلوف يهاپس از انق ب فعال شد و توانست در دوره يفکرروشن انيق، روشن شد که جريتحق

انقو ب  ينمايان سويوبووده اسوت. جر يبرخ ف منافع و اصول انق ب اس م بسازد که غالباً يآثار شاخصگوناگون 

عو وه . ش رفتيپ يبه خوب، يانق ب اس م ينمايان سيجر يبرا 11متولد شد. دهه  1010با انق ب سال ، ياس م

ط و زمانه دفواع يساخته شد که شرا يمناسب ييهالمينما، فيبه عرصه س يمند انق بجوان و دغدغه يهابر ورود چهره

در  يانقو ب اسو م يهوابوه آرمان يبنوديپا، فاصوله گرفتوه شود 11شد. هر چه از دهه  ييبازنما يمقدس به خوب

، ايوکيحاتمگور مثول يمثل دهه شصت تجربه نشد. د، نماگر فعاليان سجوان يهاشيکمتر شد. روهاي سينمايي فيلم

قووت ، 11از دهوه پس  يفکران روشنيامد. هر چه جريبه وجود ن، بودند 11دهه  يهاشيکه رو، پوريم قل، شورجه

خصووص ، به رفوتيشتر به حاشويب يان انق ب اس ميجر، ن عرصه داشتيدر ا ياديز يهاشيگرفت و رو يشتريب

 يهواهوا، چارچوبن مخالفتيوا يشد و برايم ييهاانق ب مخالفت ينمايان سيبا جر دولت اص حات که رسماًدر 

هوا هنر، عدم دخالوت ارزش ي، هنر برادک داشته باشيدئولوژيا يد نگاهينما نبايس ،نکهياز جمله ا. دمآپديد ز ين ينظر

مند فعوال شود. و دغدغه يش جوانان انق بيرو، عمار يمردم و برپاشدن جشنواره 11فتنه  ازپس البته . نما و... يدر س

 يبوراروشون  يانودهيتوان آياند، اما مداستان بلند ورود نکرده يهالميدر ف يهنوز به صورت جد، ن جوانانياگرچه ا

ه يبوه حاشول ياز دال يکي: انق ب وجود دارد يهانما، از آرمانيفاصله گرفتن س يبرا يد. عوامل متعددکرآنان تصور 

سفانه موفوق ظواهر نشودند. در أکه مت ندابوده يينمايران نابلد سيها، مدن دههيدر طول ا يان انق ب اس ميرفتن جر

ران يکوه مود يقت، زمانيت آنها حاکم بوده است. در حقيريبرال بر مديتفکر ل، يپس از انق ب اس م يهاشتر ساليب

بسوا بوا آن چوه، نداشوتند ينويو د يانق بو ينمايبه سو ياعتقاد د، اص ًانفکر بودهروشن يهاتياز شخص، يينمايس

 ينما و هنرمنودان بودنود، نگواهيس يهاتيران، از شخصيکه مد يکردند مثل دوران اص حات. زمانيمخالفت هم م

 يهواکيتکنها و شتر بوه فکور جشونوارهينما نداشتند و بيدر س ينظر يو تحول در مبان يدرست به مقوله علوم انسان

نما ياز سو يق و درستيدند، شناخت دقشنما يدار سکان سن عهدهيندار و متديهم که افراد د ينما بودند. زمانيس يهنر

ران فکور يمود ي. برخونژادياحموددولوت  يمحوورمثل دوران عودالت. کنند ينما را حکومتيت ش کردند س ،نداشته

نما در يپورداز سوهيوعنووان نظر، بوهينويد آويشهنما، آن را متحول کنند. نظر يکردن س يتوان با حکومتيکردند ميم

سوت کوه بوا ين يامور، يو هنور يت فرهنگوين بود که فعاليخ کشور، همياز مستندسازان تار يکيو  يانق ب اس م

اسوت کوه  ي، انتقواداتياسو م ينمايبه س ينيد آويشه، متحول شود. انتقادات يحکومت يگذاراستيو س يزيربرنامه

را در اصول،  يو انق بو ينويات دينما به سمت غايتحول س، ينيد آويشه. وارد است يانق ب اس م ينمايبر س قاًيدق

ن نشوود، هوزار يتوا چنو. نما و هنر رخ دهوديمنان اهل سؤد در درجه اول، در نفوس ميدانست که بايم يفکر يتحول



  13  رانيا يپس از انقالب اسالم ينمايس يشناسانيجر

ها هوم بوه اسوتيابنود، ممکون اسوت سير يين نفوس تغيکه ا يزانيد و فقط به مشونياست نقش برآب ميبرنامه و س

نما اجتنواب يبه سو ياسيک و سيانه، سمبولياز هر نوع نگاه ابزارگرا، گريد يو برخ ينيد آويشهنکه يند. علت ايکمک آ

، ع قوه نداشوتند يانق بو ينمايو س يمعنو ينمايمشروع، س ينمايفکرانش به سن نبود که او و هميکردند، در ايم

 .(3، ص 1031باغ، قره يناظم) شناختندينما را خوب مين بود که سيبلکه در ا

ران، يوا ينماياسوت. سو يرش نگواه توک خطوي، پوذيانق ب اس م ينمايت سيگر از عوامل عدم موفقيد يکي

اسواس  خود را بور، در ادامه د، امايديم يسازلميف يغرب يکشورها ينماير سيساز از ياول، خود را متما  اگرچه در ده

ها تو ش سوال ين بود که در طول برخويا، ن شاهد آنيترف کرد. مهميتعر، که آنان قبول داشتند يها و اصوللفهؤم

، يانقو ب اسو م ينمايان سويرا کسب کند. البته جر يالمللنيب يهاد شود که جوائز جشنوارهيتول ييهالميشد، فيم

ن يبوه همو. نسواخت يالمللنيب يهاجشنواره يلم برايفگاه  يه، ايکيم حاتميابراه شد. مث ًب دچار ين آسيکمتر به ا

 يآورجموعبوراي تو ش خوود را هم   يفکران روشنيجر، جهان است. در مقابل ينمايناشناخته در س يفرد، ليدل

لم ين و فويمينوادر از سو ييبود که توانسوت بوا سواخت جودا ياصغر فرهادنمونه بارز آن، . انجام داد يالمللنيز بيجوا

سوابقه بووده اسوت. ز کوميوبلکوه در جهوان ن، رانيون امر نه تنها در ايا .شود يدرپيزه اسکار پيفروشنده برنده دو جا

 رشيپوذ»را يوز؛ انق ب نقش داشوتند ينمايه رفتن سيدر به حاش، يالمللنيب يهاجهان و جشنواره ينمايس، نيبنابرا

، کنوديفکور م يکوه غربو ياست و تا زمان يرا غرب تا غربيز؛ رفتن نگاه درجه دوم به خود استيها، پذنظام جشنواره

، بوه يمجواز يق معناسوازيواز طر، امروز يايدر دن يالمللنيب يهاتواند به شرق به مثابه ابژه نگاه نکند. جشنوارهينم

جهوان  ينمايدهنوده سوز اداموهيوران نيا ينمايس يعنين يا. (12، ص همان) «پردازنديم ياستگذاريو س يدهجهت

 دهد.يبه راه خود ادامه م، شهيو اند ياست و با همان مبان

، هوازمان يرو بوده است. اگرچوه در برخوهروب يهاران با فراز و فروديا ينمايس، قين تحقيا يهاافتهيبا توجه به 

توانسوت يم، ران پس از انقو بيا ينمايسرسد، به نظر ميدارد.  ياديمطلوب فاصله زوضع ا ت يول .موفق بوده است

ن اسوت کوه يوا يمشکل اساس .عرضه کند يو جهان يرانين اارا به مخاطب يم انق ب اس مين، مفاهيش از ايار بيبس

 انيوجر يهوالميز فيودر جهوان ن لم سواخته اسوت و غالبواًيف يم انق ب اس ميدر مقابل مفاه، يفکران روشنيجر

 ينمايان، هدف سوين جرياند. اها شناختهلميگونه فنيرا با ا يران اس ميمشهور و معروف شده است و ا يفکرروشن

 کرده است. يم خود را خنثيو گسترش مفاه يمعرفبراي  يانق ب اس م

فوت و ، پوس از ايان انقو ب اسو ميجر، آنيه مشخص است بايد گفت: رانيا ينمايسة نديت آيوضعبارة دراما 

 يانسوان يرويوت نيوو ترب يانق بو يبوا ورود نهادهوا. بوده است يرشد خوب يبه بعد دارا 1011ز فراوان، از سال يخ

ان دفاع مقدس، مورد توجه کارگردانوان يجرد خواهد شد. خردهيتول يمناسب يينمايس يهالمينما، فيدر حوزه س يانق ب

ن امور را نشوان يو. ا.هوا و.يوي ي، و110ار يستاده در غبار، شيا يهالميچنانيه ساخت ف. نسل سوم قرار خواهد گرفت

جاد مفهووم يد انق ب و ايه و ظهور مقاومت نسل جديبخصوص در عراق و سور، ل تحوالت منطقهيداده است. به دل
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مقاوموت ان يوجربا عنوان خورده يانشعاب يدارا، ان دفاع مقدسيجرکرد که خرده ينيبشيتوان پيم، «مدافعان حرم»

بوا موضووع  يلموي، در حوال سواخت فايوکيم حاتميابوراه يعنين کارگردان دفاع مقدس يترچنانيه مهم. خواهد شد

 يهواتيوش واقعيه، بوه دنبوال نمواي، با حضور در عوراق و سووريانق ب ياز نهادها ياريباشد و بسيمدافعان حرم م

 باشند.يم يمقاومت اس م

رسود، ميبه نظور . افتير دست نيگت چشميبه موفق ي، کارگردانينمکدهند، بعد از پسعامه يان انق بيجردر خرده

و  يفکور يازهواين يطنوز، پاسوخگو يد ت ش کند تا بتواند با زبوان عاموه موردم و حتوي، بايان انق ب اس ميجر

از  يکويباشود.  يفنولمنامه و مباحث يف، ييد در بعد محتوايبا، ن ت شيو عامه مردم باشد. ا يقشر خاکستر يفرهنگ

دات يوت توليو عودم جوذاب ياجتماع يهاتيدر به درام و قصه درآوردن واقع يان، ناتوانيجرن خردهيا يهانقطه ضعف

. را رقوم خواهود زد يخووب يانودهيآ، يل دغدغه کارگردانان انق بيبه دل، يان مليجرعموم مردم است. اما خرده يبرا

)ضوعف در داسوتان و  ن امر اسوت اموا مشوکل فووقيدهنده امروز، نشانين يماجراانور، يس يهالميچنانيه ساخت ف

 ت شود.يد تقويز بايان نيجرن خردهيدر ا، ت(يجذاب

در  يولو، شوتر کورده اسوتيب يانق ب اسو م يهانکه فاصله خود را با آرماني، با ايفکرروشن ينمايان سيجر

نما دارنود. يحضوور خوود در پورده سو يبورا يجود يهواز برناموهينده نيدر آ قطعاً .و فعال دارد يجد ينما حضوريس

اداموه ، رانيوا ينمايدر سو يو گسوترش سوبک فرهواد ياصغر فرهادمثل  يبا حضور کارگردان، يان التقاطيجرخرده

ان يوجرن خوردهيتررا جذب خواهد کرد. مهم ياديمخاطبان ز، پسندسکوالر و عامه يکه با نگاه يخواهد داشت. فرد

ر، رونود يواخ يهاچنانيه در سال. پسند استان عامهيجرد خواهد کرد، خردهيتول ياديآثار ز، ندهيکه در آ يفکرروشن

 يگوريپوس از د يکويران را يوا ينمايسو يهوالمين فويتوررکوورد پروفوروش يحتو. اد شده استيار زيد آن بسيتول

شوه يو کل يل شوعاريو، بوه دليستينيان فميجرخرده، و... يلم گشت ارشاد، نهنگ عنبر، س م بمبليشکنند. مثل فيم

 يان التقواطيوجرخود را با خورده يهاشهياند يول، موفق نخواهد بود يان قبليجرشدن موضوعات خود، مثل دو خرده

 است. ينيبشيان قابل پيجرن دو خردهيخواهد زد و ادغام ا

 

 

 

 

 

 

 

 



  11  رانيا يپس از انقالب اسالم ينمايس يشناسانيجر

  _____________________________________________________ هانوشتپي
هاي سینماي جريانانتقادي  بررسی»ادوار سینماي ايران، در رساله دكتري با عنوان هاي جزئیات و تحلیلكه است يادآوري الزم به  1

تالش شده است نماي فرهنگی و سیاسی . نگارش شده است در دانشگاه باقرالعلوم، الدين اسماعیلیرفیع، نوشته «پس از انقالب

تباطش با نماي اجتماعی مشخص شده است و براي نماي سینمايی هر دوره و ار، و اقتصادي هر دوره تحلیل و تبیین شود. سپس

 هايی نقد و بررسی شده است.هر جريان فکري، فیلم
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