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 مقدمه
سینما بی  از همۀ هنرهای دیگر در معرض پرس  رابطۀ هنر و جامعه قرار گرفته  گفتنی است

آنکره رویکردهرای متنروعی در    برا  و توان آن را با ادبیات مقایسره کررد.    است و از این لحاظ می
رویکرد بازتراب همننران اهمیرت خرود را حفر        ،اند شناسی سینما مطرح شده مطالعات جامعه

پرذیرد. هنروز هرم پژوهشرگران      کرده است؛ رویکردی که معتقد است سینما از جامعه تث یر مری 
 مسرائل و  ،واقعیرت  ،مختلفی در سینما به دنبال نحوۀ بازنمایی، میرزان نزدیکری و دوری سرینما   

 ها بوده و هستند. ن یر این
پرس  اصلی این مقاله، پرس  از نحوۀ بازنمایی مطالبات سیاسی جامعرۀ ایرران در سرینما    

است کره   چشمگیریاست. دلیل انتخاب این دورۀ زمانی، اتفاقات  1331تا  1331های  بین سال
شخویت سیاسی نسبتاً گمنامی برندۀ قاطع  1331های سیاسی ایرانیان افتاد. خرداد  در انتخاب

همفکرران آن   ،د. بالفاصلهشانتخابات ریاست جمهوری شد و دورانی به نام دوران اصالحات آغاز 
طلر  نرام گرفتنرد، در انتخابرات شرورای شرهر و مجلر  شرورای اسرالمی بره            فرد، که اصرالح 

فرد به ریاست جمهروری   که دوباره همان 1333دست یافتند تا خرداد  یهای چشمگیر موفقیت
طلبان در انتخابات شرورای شرهر و مجلر  شکسرت      اصالح 1333سال از اما پ   ،برگزیده شد
کردن کرسی ریاست جمهوری به فرد نسبتاً گمنام دیگری در سال  نهایت با واگذاردر خوردند تا 

 کلی از صحنۀ سیاست کنار رفتند. تقریباً به 1331
طلبری   خرواهی و عردالت   ها را در قال  دو خواستۀ دموکراسی خاباین تغییر در انته، مقالاین 

ترین مطالبات جامعۀ ایران از نهادهرای قردرت سیاسری     مهم ،زعم نویسندگان که به ،مطرح کرده
بره ایرن پرسر     های جامعه دربرارۀ ایرن مطالبرات،     رود. پ  از ترسیم فراز و نشی  شمار می به
ها در سینما بازتراب داشرته اسرت یرا نره. در ایرن        انتخابآیا این تغییر مطالبات و  رسیم که می

 ،ویژۀ در مورد موضروع خرام مرا    عنوان شرط الزم بازتاب واقعیت، به بررسی، آزادی سینما را به
 ایم. یعنی مطالبات سیاسی، مطرح کرده

 ارچوب مفهومیهچ
ای  توانرد زمینره   مری رویکرد بازتاب که  بیان کردیم( 1333ای دیگر )آزاد ارمکی و امیر،  در مقاله

مبتنی بر ایرن فرضریه اسرت کره      1مناس  برای بررسی پیوند جامعه و هنر باشد. رویکرد بازتاب

شناسری هنرر    رویکررد بازتراب در جامعره   »هنر آیینۀ جامعه است. به گفترۀ ویکتوریرا الکسراندر    
نۀ جامعه ای از تحقیقاتِ مبتنی بر این عقیدۀ مشترک است که هنر آیی مشتمل بر حوزۀ گسترده

(. ایرن  21 :2333الکسراندر،  « ) یابرد  واسطۀ جامعه مشرروط شرده و تعرین مری     است؛ یا هنر به
شرناختی بره    و با تمرکز بر نگاه جامعه داردشناسی  در جامعه ای ستودهرویکرد پیشینۀ طوالنی و 

 پردازد. هنر، به مطالعه و آموختن دربارۀ جامعه می
ف رویکرد بازتاب همیشه این انتقاد را برانگیخته است کره  استفاده از استعارۀ آیینه در توصی

                                                 
1. Reflection Approaches 



 1931بهار و تابستان  ،1 شمارۀ ،5 دورۀادبیات، و هنر شناسی جامعه

 

35 
 

 

چون قادر نیست واقعیرت را بری کرم و کاسرت و بری دخرل و        ،تواند آیینۀ جامعه باشد هنر نمی
رسد این انتقاد نه متوجه رویکررد بازتراب کره متوجره اسرتفاده از       ن ر می تورف بازتاب دهد. به
واسرطۀ   هنر بره »تعریف الکساندر بیشتر مقبول ماست:  بنابراین، قسمت دوم .استعارۀ آیینه باشد

به دیگر زبان، هنر حاوی اطالعراتی دربرارۀ جامعره اسرت.      «یابد. جامعه مشروط شده و تعین می
انرد کره آ رار هنرری      شناسی هنر مبتنی بر ایرن فرضریه   های جامعه توان گفت بیشتر پژوه  می

دهنرد. برا ایرن حرال،      مری  هئفریده است به ما اراای که آن آ ار هنری را آ اطالعاتی دربارۀ جامعه
 ،برداری ساده از جامعه توسط هنر است. بنرابراین  رابطۀ هنر و جامعه چیزی بیشتر از یک عک 

 شود. ای است پینیده که با وساطت عوامل مختلفی بازنمایانده می رابطۀ هنر و جامعه رابطه
...( با وای )فیلم، تلویزیون،  های رسانه یامرویکرد بازتاب برای بررسی میزان انطبا  محتوای پ

زیرا معتقد است آننره هنرر و دیگرر     ،رسد ن ر می گذرد رویکردی مناس  به آننه در واقعیت می
دهند، بازتابی از شرایط اجتماعی است. اما خویوۀ رویکرد بازتاب این اسرت   ها نمای  می رسانه
هرای جامعره در هنرر بازتراب      کردام جنبره  کند  نمیقدر گسترده تعریف شده که مشخص  که آن
در هرر   دبایر  ،شروند  اینکه چه چیزهایی و چگونره بازتراب مری    ،یابد. بنابراین یابد و کدام نمی می

 د.شوطور اخص تعیین  کند به تحقیقی که از رویکرد بازتاب استفاده می
ا در ن رر  قلمرو بازتاب هنر از جامعره را بازتراب مطالبرات سیاسری در سرینم     ه، نوشتاین در 
های  در انتخاب مهمیشاهد تغییرات  1331تا  1331های  ایم. جامعۀ ایران در فاصلۀ سال گرفته

طلبران در   های پیاپی اصرالح  ند. پیروزیا ای از مطالبات سیاسی مردمی بوده است، که خود نشانه
 ، و1333، مجلر  شرورای اسرالمی    1333، شروراهای شرهر   1331انتخابات ریاست جمهروری  

، مجلر   1331هرای پیراپی در انتخابرات شروراهای شرهر       ، به شکست1333ت جمهوری ریاس
تبدیل شد؛ که ما آن را حاصل تغییر موازنۀ مطالبات سیاسری   1331ریاست جمهوری  ، و1332
 دانیم و برآنیم بازتاب آن را در همین دورۀ زمانی در سینما دنبال کنیم. می

ای  ( از مفروض زمینه1333)آزاد ارمکی و امیر،  تر هم ذکر آن شد در مقالۀ دیگری که پی 
ایم و با بررسی شرایط سینما در اواخر دوران ریاسرت جمهروری هاشرمی و     آزادی صحبت کرده

جوی پیوند جامعره و سرینما در دورۀ دوم   و ایم جست دوران ریاست جمهوری خاتمی نشان داده
کنریم کره سرینما بررای      نشان مری  طرانجامد. در این نوشته هم خا تری می بخ  به نتایج رضایت

بازترراب واقعیررت، و اکنررون برراالخص در موضرروع خررام مطالبررات سیاسرری، نیازمنررد آزادی در  
 های حکومتی است. های گوناگون و بعضاً مخالف اندیشه درآوردن اندیشه توویر به

 روش بررسی
خاصی را نیز بره  کند، روش  طور که رویکرد بازتاب، موضوع بازتاب را از پی  مشخص نمی همان

پژوهشگران در ذیرل   از سویشده  های استفاده ترین روش کند. الکساندر مهم محقق تحمیل نمی
 ،شناسی ساختاری، تحلیل مناسک آیینی رویکرد بازتاب را تحلیل تفسیری، تحلیل محتوا، نشانه

شمارد کره   یشناسی هنر م ای کالن در جامعه داند و این رویکرد را ن ریه های ترکیبی می و روش
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(. بررعک ، هرر محقرق برا     2333استفاده از آن الزامات روشی قطعی به همراه ندارد )الکساندر، 
اش انتخاب  لهئای که ذهن او را مشغول کرده است، روش خاصی را برای حل مس لهئتوجه به مس

ه ارچوبی کلی اسرت کر  هکند، چ کند و عمده چیزی که اتخاذ رویکرد بازتاب برای  فراهم می می
گوید به چه طریق. از مجموع ایرن   نوعی برخاسته از جامعه است؛ اما نمی کند هنر به مشخص می

نشان  طور که بلیکی خاطر آید که انتخاب روش بر عهدۀ محقق است و همان سخنان چنین برمی
 چیز به ماهیت موضوع مورد بررسی بستگی دارد. ( بی  از هر1333کند )بلیکی،  می

وابسرته تقسریم کررد: بررسری چیسرتی مطالبرات        هم توان به دو بخ  به پژوه  را میاین 
بازتاب آن در یگیری ؛ و پ1331تا  1331های  سیاسی و روند تغییر آن در جامعۀ ایران بین سال

بندی در هر مرحله از روشری متناسر  اسرتفاده شرده اسرت کره        اساس همین تقسیم سینما. بر
 تحلیل  انویه و تحلیل مضمون. :ند ازا ترتی  عبارت به

هرایی اسرتفاده کنرد کره خرود لزومراً در        دهرد از داده  تحلیل  انویه به پژوهشگر امکان مری 
استفادۀ مجدد »کند:  ها سهمی نداشته است. بکر تحلیل  انویه را چنین تعریف می آوری آن جمع
کنرار گذاشرته اسرت.    هرا را   آن ۀهای علوم اجتمراعی پر  از آنکره پژوهشرگر گردآورنرد      از داده

پژوهشگر اصلی یا شخص دیگری که به هیچ طریقی در طرح تحقیقراتی اولیره شررکت نداشرته     
 (213: 1331)بکر، « ها استفادۀ مجدد کند. تواند از داده است می
 .آوری داده دانسرت  کرردن محقرق از جمرع    نیراز  توان بری  ترین مزیت تحلیل  انویه را می مهم
ها نیستید از تحلیل  شود در صورتی که شخواً قادر به گردآوری داده می معموالً توصیه ،بنابراین

آوری داده غالبراً فراینرد دشرواری     زیرا فرایند جمرع  ،(23: 1331 انویه استفاده کنید )بیابانگرد، 
هرای الزم   ها داشتن مهارت . یکی از این محدودیتسترو ههایی روب است که با موانع و محدودیت

و روایری   معتبرر هرای   است که در همۀ پژوهشگران وجرود نردارد. یرافتن داده    در گردآوری داده
هاست. محدودیت دیگر، ترثمین   تر از گردآوری آن کالن، ساده مسائلخووم در مورد  قبول، بهم

گیررد. از   هاست که باز هم در اختیار همۀ پژوهشگران قررار نمری   منابع مالی برای گردآوری داده
 ها دانست.  انویه را روشی باصرفه و مطمئن برای استفاده از داده توان تحلیل می ،این رو

زیررا   ،دهرد بها به خرج  محقق موظف است بیشترین حساسیت را در انتخاب داده ،در مقابل
اند و چناننه اعتبرار و روایری    آوری کرده هایی است که دیگران جمع اساس تحلیل  انویه بر داده

د. ویمرر و  کنر  ناپذیر می های جبران ها تحقیق را دچار خدشه از آن د، استفادهرا نداشته باشنالزم 
ها و نقاط ضعف ایرن روش نهایتراً ایرن روش را روش     ( با برشمردن مزیت11: 1331دومینیک )
 دانند که استفاده از آن دیگر نیازمند توجیه نیست. قبول میمتحقیقی 

پرردازد،   زن مطالبات سیاسی می، که به چیستی و روند تغییر تواهنوشتاین در بخ  نخست 
هرای   . در بخ  دوم، فیلمبررسی شده استن ران و فعاالن سیاسی  های صاح  سخنان و نوشته

هرا   اند تا وضرعیت آن  سینمایی دورۀ مورد بررسی با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شده
 دادن مطالبات سیاسی مشخص شود. از جهت بازتاب
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اسرتفاده شرده اسرت. ایرن      1البات سیاسی از روش تحلیل مضمونبرای بررسی بازنمایی مط

است  ،نگاری ویژه مردم به ،های کیفی های تحلیل داده ترین و پرکاربردترین روش روش از متعارف
(. 111: 1335د )امرسرون و همکراران،   شو های تحلیلی نیز استفاده قرار می که در سایر رهیافت

هرای تحلیلری دیگرر     ش مستقل تحلیلی است، در روشضمن اینکه خود یک رو ،تحلیل مضمون
و  ،هرا  هرای متنری، موراحبه    در ایرن روش شرامل داده  شرده   های تحلیرل  رود. داده میکار  نیز به
 ند.ا شده ای متنی های مشاهده داده

تحلیل مضمون عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریرق  
شناسری تحلیلری دسرت     ای به نوعی سرن   داده ای و برون داده الگویابی درونها و  بندی داده طبقه
(. در تعریفی دیگر، تحلیل مضمون عبارت است از عمرل کدگرذاری و   1333یابد )محمدپور،  می

گویند. این نوع تحلیل در وهلۀ اول به دنبرال   ها چه می ها با هدف اینکه دریابیم داده تحلیل داده
دسرت آمرد، بایرد حمایرت مضرمونی از آن       ها به ست. زمانی که الگویی از دادهها الگویابی در داده

 (.1333گابریوم،  ؛1331گیرد )فیلدینگ و فیلدینگ، بصورت 
ند ا کارگیری روش تحلیل مضمون نام برده که عبارت ( از پنج شیوه برای به1333محمدپور )

(، شیوۀ استربرگ 2333و  2335(، شیوۀ ولکات )2335گرای دپوی و گیلتین ) نسخۀ طبیعت :از
(، و مدلی مشهور به مدل تحلیل میدان اجتمراعی  1331تر میلز و هابرمن ) (، شیوۀ کمّی2332)

هرای مختلرف در زمران     (. یکری از نقراط تمرایز شریوه    2335لوفلند و لوفلند )لوفلند و دیگرران،  
شروند و در   ج مری هرا اسرتخرا   ها از دل داده ها مضمون گیری مضمون است. در برخی شیوه شکل

 شود. جو میو ها جست شده در درون داده ساخته پی  دیگران مضمون از
هرای   های متنی به شکل فیلم از آنجا که ما به دنبال یافتن مضمون مطالبات سیاسی در داده

هرا،   هرا و مردل   های دستۀ دوم استفاده کنیم و از میان این شریوه  از شیوه دسینمایی هستیم بای
و اه داده اسرت.  ئر ای ارا را برای تحقیق خود برگزیدیم. ولکات طرح مضرمونی سراده  شیوۀ ولکات 

داند. پ  از طری   و تفسیر می ،ها را دارای سه مرحلۀ عمومیِ توصیف، تحلیل فرایند تحلیل داده
ای  شرده  تعیرین  پری   توان مضامین متن را استخراج کرد یا از بازتراب مضرمون از   این مراحل می
 آگاهی یافت.

توانرد   گیرنرد. ن رم مرذکور مری     ها در ن م و پیوستار زمانی قرار مری  مرحلۀ توصیف، دادهدر 
 ها سازماندهی کننده در تحقیق باشد. در مرحلۀ تحلیل، داده اساس ن ر محقق یا فرد مشارکت بر
 گیرند. شوند. در مرحلۀ تفسیر نیز تفسیرهای اصلی صورت می بندی می تن یم و مقوله و

 گیری نمونهجامعۀ آماری و 
های بلند داستانی اکران عمرومی شرده برین     جامعۀ آماری این مطالعه عبارت است از تمام فیلم

فضرای   . فضرای اجتمراعی مرورد ن رر بررای بیران مطالبرات سیاسری        1335تا  1331های  سال
)آخررین سرال ریاسرت     1333)دو سال انتهایی ریاست جمهوری هاشرمی( ترا    1333های  سال
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سالۀ بین تولیرد و اکرران فریلم، برازۀ      سب  فاصلۀ معموالً یک وده است که بهجمهوری خاتمی( ب
ترا   1331سرال  سال بعد از بازۀ فضای اجتماعی است، یعنری از   شده یک های اکران انتخاب فیلم

 که مجموعاً یازده سال خواهد بود. 1331
هرایی   یعنری فریلم  گیری هدفمند بوده اسرت،   گیری در این تحقیق کیفی از نوع نمونه نمونه

انرد. بررای انتخراب     اند که واجد قابلیت الزم برای نیل به هدف محوری تحقیق بوده انتخاب شده
ن ر گرفتره شرد.    بودن فیلم در ها را بازتاب جامعه دانست، معیار پرفروش هایی که بتوان آن فیلم

زتاب مطالبات جامعه در آن اساس با ای از سینما بر ساله ارزیابی ای یازده برای آنکه بتوان در دوره
 ،. در ایرن مطالعره  انرد  بروده شد که از اقبال عمومی برخوردار  هایی انتخاب می انجام داد باید فیلم

منزلرۀ   هر سال از یازده سرال دورۀ مرورد بررسری بره     فیلم شامل ده فیلم پرفروشِ 113مجموعاً 
انرد ترا ببینریم     ضمون شرده اند که همگی در دسترس بوده و تحلیل م نمونۀ تحقیق انتخاب شده
 خواهی بوده است. طلبی و دموکراسی ها عدالت مضمون اصلی کدام فیلم
های مطلوب برای مرردم، یعنری تطبیرق     معیاری است از داشتن مؤلفه نیزفروش باالی فیلم 

اسرت،   پرذیر  ها مناقشه تک فیلم فیلم با فضای اجتماعی زمان خود. این معیار اگرچه در مورد تک
های پرفرروش بازتراب انت رارات     توان ادعا کرد که در مجموع، فیلم ها می دن بر تعداد فیلمبا افزو

های پرفروش هر دوره حاوی بازتاب مناسربی از مطالبرات    جامعه از سینما هستند. چناننه فیلم
 اش داشته است. توان گفت سینما پیوند مناسبی با جامعه می ،سیاسی آن دوره باشند

 1938تا  1988سیاسی از  مطالبات :بخش اول
از منازعرات همیشرگی کشرورهای در     ،بحث تقدم و تثخر توسعۀ سیاسی و اقتوادی بر یکردیگر 

سالۀ مورد بررسی، بررای   دهد در دورۀ یازده نشان می ،آید حال توسعه بوده است. آننه در پی می
امرا در   بروده، مطررح  مردم جامعۀ ایران خواست توسعۀ سیاسی و اقتوادی همواره در کنار هرم  

ها بر یکدیگر هستیم: دورۀ هاشمی تقردم   های متوالی تقدم آن عرصۀ قدرت سیاسی، شاهد دوره
نرژاد تقردم توسرعۀ     و پیرروزی احمردی   ،توسعۀ اقتوادی، دورۀ خراتمی تقردم توسرعۀ سیاسری    

 اقتوادی.
نرد کره عمروم مرردم     ا البته اصطالحات توسعۀ سیاسی و اقتوادی از دسته اصطالحات فنری 

دادن خواست جامعه، این اصطالحات فنی  نایی کافی با آن ندارند. به همین دلیل، برای نشانآش
طرور   توان نتیجه را این ایم. حال می خواهی تبدیل کرده خواهی و عدالت ترتی  به دموکراسی را به
خواهی و خواست عدالت اجتماعی دو مطالبرۀ عمردۀ جامعرۀ ایرران از      کرد که دموکراسی مطرح
 اند. سالۀ مورد بررسی بوده ای سیاسی در دورۀ یازدهنهاده

 دورۀ هاشمی
ساله، مجموعرۀ مردیریت سیاسری کشرور بازسرازی اقتوراد و        پ  از پایان جنگ تحمیلی هشت

ای  گونره  های امنیتی و تخویص منابع بره  توسعۀ اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد. اولویت
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گیرد و سطح تولیردات کشرور   ب، رشد اقتوادی سرعت تغییر یافت تا ضمن حف  آمادگی دفاعی
یابرد. منرابع بیشرتری بره آمروزش نیروهرای انسرانی و گسرترش         بهای اقتوادی ارتقرا   در بخ 

های موسوم به تعدیل اقتوادی،  تحویالت تکمیلی اختوام یافت و تالش شد با اتخاذ سیاست
اقتورادی موجرود در راه    و غیرسهم بخ  خووصی در اقتواد کشور افزای  یابد و موانع اداری 

 د.شوگذاری محدودتر  سرمایه
ای کشور در خدمت توسعۀ تثسیسات زیربنایی اقتورادی قررار    بخ  بزرگی از منابع سرمایه

های  باال رفت. در حوزۀ بازرگانی و سیاست زیادیگرفت و به این ترتی  سطوح اشتغال به میزان 
هرای اصرولی صرنعتی قررار      نان و دارندگان موافقرت پولی نیز تسهیالت جدیدی در اختیار بازرگا

هرا رونرق    واسطۀ فعالیت گستردۀ شرهرداری   سازهای شهری به و گرفت. بخ  ساختمان و ساخت
ای ملموس دگرگون شد. رشد مستمر بخ  کشراورزی در   گونه گرفت و چهرۀ شهرهای کشور به

 خوروم در حروزۀ   روسرتایی بره  هرای ترجیحری عمرران     های پ  از انقالب، و نیز سیاست سال
تثسیسات زیربنایی و آموزش، چهرۀ روستاهای کشور را نیز دگرگون کررد. از طرفری، گسرترش    

ای بره ارتقرای سرطح زنردگی      کشت تجاری محووالت قابل عرضه در بازارهای شهری و منطقره 
 جمعیت روستایی و گسترش مبادالت شهر و روستا و کاه  شکاف این دو کمک کرد.

هرای فرهنگری کشرور     فرهنگ، با گشایشی که در دورۀ پ  از جنرگ در سیاسرت  در بخ  
پدید آمد، مطبوعات جدید پا به عرصۀ حیات گذاشتند، تعرداد عنراوین کتر  منتشرره افرزای       

 .ارائه دادو سینمای ایران نیز محووالت ارزشمندی  ،چشمگیر یافت
ای صرورت گرفرت، امرا اوضراع      هکنند های اول پ  از جنگ اقدامات امیدوار با اینکه در سال

از  چشرمگیری کننده نماند. رشد تقاضای مؤ ر برای کاالها و خردمات، اختورام بخر      امیدوار
و اتخراذ   ،های عمرانی زیربنرایی، رشرد بری رویرۀ واردات     ای کشور به طرح منابع ارزی و سرمایه

ه  واقعری  ، همرراه برا کرا   1333و  1313هرای   چندان سرنجیده در سرال   های ارزی نه سیاست
هرای خرارجی وضررعیتی را پدیرد آورد کرره     نمررودن بحرران برردهی  درآمردهای ارزی کشرور و رخ  

نیرا،   تردریج از نیرروی حرکرت آن کاسرته شرد )جردی       های سیاست تعدیل برجسته و به کاستی
1333). 

در بخ  فرهنگی نیز فشارها بر مطبوعات افزای  یافت که نهایتاً به اسرتعفای وزیرر ارشراد    
طور اخص، آماج حملۀ کسانی شد که خرود را مترولی امرر     طور اعم، و فیلم، به هنر،بهمنجر شد. 

کردند اغلر  از   های سینما حمله می ن مذهبی که به سالنبادانستند. متعو اخال  در جامعه می
مند بودند که در نتیجه چند سینما تعطیل و چند سینما به آت  کشریده   حمایت حکومت بهره

 .شد )همان(

 خاتمی انتخاب
درصد کل آرا  35/13در هفتمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری، سید محمد خاتمی با مجموع 

دوران »ای آغراز شرد کره آن را     سراله  دوران هشت ،ترتی  جمهور ایران شد. بدین پنجمین رئی 
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، به نقل از رضرایی و  1333 ،و پیران حجاریان)نام نهادند. بیشتر طرفداران اصالحات « اصالحات
( معتقررد بودنررد پیررروزی خرراتمی همانررا پیررروزی      1333، پررور  جالیرری  و 1333عبرردی، 
دهیم هرر دو مطالبرۀ   بر خواهی و توسعۀ سیاسی است. در ادامره سرعی داریرم نشران      دموکراسی
طلبان از عدالت و  خواهی موج  انتخاب خاتمی شد، اما غفلت اصالح خواهی و عدالت دموکراسی

هرای انتخابراتی مکررر را بره      رقابرت  بعرد های  اختن بی  از حد به دیگری باعث شد در سالپرد
هرا و سرخنان انتخابراتی     گیری نخست از تحلیل محتروای برنامره   اصولگرایان واگذار کنند. نتیجه

 خاتمی حاصل شده است.
(: ایرن  1333ممقرانی و محمردپور،    نرژاد  جلیرل )1برنامۀ سیاسی و اقتصادی خاتمی الف(

بنرد شرامل    2هرا   بند تن یم شده بود که از میان آن 12برنامۀ نسبتاً مفول قبل از انتخابات در 
جانبره( موردا     )سازندگی و توسعۀ پایردار و همره   3زدایی( و  گستری و تبعیض )عدالت 2موارد 

)حاکمیرت   1های مدنی( و  )حرمت انسان و حقو  و آزادی 1بند شامل موارد  3مقولۀ عدالت و 
 )مشارکت و رقابت( مودا  مقولۀ دموکراسی بودند. 3ن و امنیت اجتماعی( و قانو

: در این تحلیل جمالت شرامل عبرارات   سخنان انتخاباتی و بعد از انتخاباتی خاتمی (ب
ساالری،  ذیل مودا  مقولۀ دموکراسی در ن ر گرفته شدند: مشارکت، رقابت، ن ام مردمی، مردم

مدارا، تحمل، بردباری، تحمل عقیدۀ مخالف، نفی تفکرر جزمری،   حکومت قانون، تساهل، تسامح، 
های صنفی و کارگری، جامعرۀ مردنی، آزادی، آزادانره ردی دادن، پرهیرز از      تنوع سیاسی، تشکل
های حاوی عبارات تالی موردا  مقولرۀ عردالت: عردالت اجتمراعی، توسرعۀ        خودکامگی. و جمله

غال برای همه، مبرارزه برا بیکراری، قسرط، تقسریم      خواری، فساد اداری، ایجاد اشت متوازن، رشوه
اسرت در شرمارش،    گفتنیاساس شایستگی، حقو  زنان، تثمین معیشت و نیازها.  ها بر ولیتئمس

انرد نره تعرداد کلمرات      ها شمرده شرده  یک از مقوله جمالت دارای بار معنایی مثبت نسبت به هر
 :شود می مشاهده آید ی که میکدام. نتیجه در جدول مربوط به هر

 

                                                 
 .213ر212م  ،ماندنی یاد دوم خرداد حماسۀ بهمتن برنامه از کتاب  .1
دوم خرررداد حماسررۀ شررده در کترراب  ( چررا 33/2/1331تررا  3/12/1335سررخنرانی خرراتمی )از  51خالصررۀ . 2

 (.1333نژاد ممقانی و محمدپور،  )جلیل ماندنی یاد به
 .5/3/1331، سالم. روزنامۀ 3

 .13/5/1331، سالم. روزنامۀ 1
 .13/5/1331، اطالعات. روزنامۀ 5

 بسامد مقولۀ عدالت بسامد مقولۀ دموکراسی سخنرانی

 13 33 2سخنان انتخاباتی

 2 3 3پیام به ملت مؤمن و باصفای ایران

 3 2 1مراسم تنفیذ

 11 13 5مراسم تحلیف در مجل 

 33 33 جمع
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شود که اختالف بین کاربرد دو مقولۀ مورد بحث در ادبیات خاتمی چشمگیر  مشاهده می

ها در گرماگرم رقابت انتخاباتی ایراد  نیست و این در حالی است که قسمت اع م سخنرانی

و مواردی از این قبیل ذاتی این دوران  ،اند و صحبت دربارۀ ردی آزاد، دموکراسی، مشارکت شده

دادی ایم اگر بگوییم در ادبیات دوم خر بیراه نرفته گرفتن این توضیح، پر ن ر روند. با در شمار می به

طلبی داد. نسبتی که در  خواهی و عدالت توان سهم تقریباً مساوی به دموکراسی خاتمی می

های مجل  و شوراهای  طلب  بر کرسی دوران ریاست جمهوری او و تودی همفکران اصالح

 گرفتن مقولۀ عدالت سیر کرد. بلکه به سمت نادیده ،های عملی رعایت نشد شهر، در برنامه

 طلبی خواهی و عدالت طلبان در دو عرصۀ دموکراسی عملکرد اصالح
، بره  1331طلبان پ  از فتح ریاست جمهوری در خررداد   تر ذکر شد، اصالح طور که پی  همان

ریاسرت   ، و1333، مجل  شورای اسرالمی  1333های پیاپی در انتخابات شوراهای شهر  پیروزی
، مجلر   1331ابات شوراهای شهر انتخ ،های بعد اما در سال ،نیز دست یافتند 1333جمهوری 

ایرن   ،را به اصولگرایان واگذار کردند. در ادامه 1331و ریاست جمهوری  ،1332شورای اسالمی 
خواهانره و غفلرت از    هرای دموکراسری   در بررآوردن وعرده  نیرافتن   طلبان به توفیق شکست اصالح
 طلبانه نسبت داده شده است. مطالبات عدالت

هرای ن رام بررای     بسریاری از طرفرداران اصرالحات، ظرفیرت    به عقیردۀ   :به لحاظ سیاسی
 بشیریهبرد.  طل  بی  از این راه به جایی نمی اصالحات بیشتر مسدود بود و طریق دولت اصالح

رسیدن دموکراسی به حد نهایی خرود را در ایرران بیران    « پایان یک پروژه»ای با عنوان  در مقاله
اسالمی در ایران از حیث ساختار حقوقی، نوع طبقرۀ   دارد که ن ام جمهوری کند و اظهار می می

دموکراسری   و ساختار قدرت واقعی، بی  از دوم خرداد و در قال  مفهرومی چرون شربه    ،حاکمه
 (13: 1333پتانسیل ندارد و به نهایت ظرفیت دموکراتیک خود رسیده است. )ستوده، 

طلبری   مجل  اصرالح در خووم  توصیۀ اندیشمندان به لزوم اهتمام به :به لحاظ اقتصادی
های مردم و پرداختن بیشتر بره ایرن دسرت     های تثمین اجتماعی متناس  با خواسته به ضرورت

بره نقرل از مردنی،    ، 1333سریف،   پیمران و  ویان وپژ )اطهاری وبه جای توسعۀ سیاسی  مسائل
طلرر  کررارگر نیفترراد و ایشرران عملکرررد  ( در مجلسرریان اصررالح1331حرراج قاسررمی، و  1333

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          

هرا برانگیزنرد، انتخابرات مجلر  هفرتم را بره        در اعتراض به رد صالحیترا های مردمی  حمایت
 ند.اصولگرایان واگذار کرد

 نژاد انتخاب احمدی
نرژاد برر اکبرر هاشرمی      دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دورۀ نهم با پیروزی محمود احمردی 
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ایم از ابتدای این بحرث   رفسنجانی همراه بود. این پیروزی نماد همان چیزی است که سعی کرده
استمداری در خووم که شاید هیچ سی بر آن تثکید کنیم: پیروزی خواست عدالت بر غیر آن. به

خرواری گرفتره ترا     از رانرت  ؛ایران به اندازۀ هاشمی توویر ضد عردالت اجتمراعی نداشرته باشرد    
هایی اسرت کره هاشرمی برا خرود حمرل        و... همه برچس  ،بازی و فساد اداری و اختالس فامیل
 کند. می

ا ردی های دورۀ نهم با دو دورۀ قبل در این بود که در دو دورۀ قبرل خراتمی بر    یکی از تفاوت
باالی شهر و روستا به ریاست جمهوری رسید ]و همین دلیل دیگرری اسرت برر ادعرای مرا کره       

خواهان  بلکه به ن رمان هم دموکراسی ،دانیم خواهی خالصه نمی انتخاب خاتمی را در دموکراسی
امرا برا اینکره ردی     ،[.طلبران در سرخنان خراتمی تورویر مطلروب خرود را یافتنرد        و هم عردالت 

در شهرهای بزرگ و کوچک نیز از هاشرمی بیشرتر برود، در مجمروع ردی براالیی از       نژاد احمدی
او متعلق به روستاها و شهرهای کوچک بود. شهبازی،  یشهرهای بزرگ کس  نکرد و بیشتر آرا

زیسرت و   عنروان فرردی سراده    بره  ،نرژاد  دهند چگونه توویر احمردی  و دیگران نشان می ،کوالیی
 (.1331عشری،  در انتخابات منجر شد )ا نی وابه پیروزی  ،طرفدار عدالت

 و عدالت ،کراسیدمو ،سینما :بخش دوم
جو در کمیت و کیفیت بازنمایی مفراهیم مشرتق از دموکراسری و    و هدف ما در این بخ ، جست

و پاسخگویی بره ایرن سرؤال اسرت کره بازنمرایی        1331تا  1331های  عدالت در سینمای سال
بخر   در هایی با توصریفاتی کره    ها و تفاوت مفاهیم دموکراسی و عدالت در سینما چه مشابهت

عنوان یک متن قابل مطالعه نمایران   ه شد دارد. پاس  مثبت این سؤال ارزش سینما را بهئاول ارا
برازۀ زمرانی    ،هستند. برای ایرن من رور   کند. نمونۀ آماری تحقیق، ده فیلم پرفروش هر سال می

ترا   1331های اکرران   که فیلم 1335تا  1333شود: دورۀ اول، از  تحقیق به سه دوره تقسیم می
ترا   1331مطابق است با سه سال آخر دولرت هاشرمی؛ دورۀ دوم، از    ومحوول این دوره  1331
است با دورۀ اول ریاست موادف  و محوول این دوره 1333تا  1333های اکران  که فیلم 1333

محوول این  1331تا  1331های اکران  که فیلم 1333تا  1333جمهوری خاتمی؛ دورۀ سوم از 
نرژاد بره ریاسرت     دوره و موادف است با دورۀ دوم ریاست جمهوری خراتمی و انتخراب احمردی   

 خرواهی و رشرد مطالبرات عردالت     جمهوری، که دیدیم موادف بود با افول مطالبات دموکراسری 
 اجتماعی.

 1988تا  1988های  دورۀ اول: سال
در ایفرای   1331ترا   1331( نشران دادیرم سرینمای    1333آزاد ارمکری و امیرر )  طبق بررسری  

بنرابراین بره لحراظ کمّری سرینمای       و حد تعادل را رعایرت کررده اسرت    1کارکردهای چهارگانه
رود. من ور از سینمای متعرارف سرینمایی اسرت کره تورویری متعرارف از        شمار می متعارفی به

                                                 
 پذیری. های جدید، و جامعه دادن واقعیت، ایجاد نگرش گریزخواهی، نشان .1
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سرر   ای که در شرایط بحرانری یرا نقطرۀ عطرف خاصری بره       یعنی جامعه ،دهد میارائه اش  جامعه
سینمای این دوره نشانی از نقطۀ عطفی به نام دوم خرداد نردارد.   ،در نگاه کلی ،بنابراین .برد نمی

بره محتروای    داما برای بررسی کیفری ایرن مطلر  بایر     ،بسنده استاین آمار برای مطالعۀ کمّی 
 ها رجوع کرد. فیلم

های پرفروش این سه سال، فیلمی که مضمون اصلی آن سعی در طررح مفهروم    در بین فیلم
و مطلروب   ،ای راهگشرا، مرؤ ر   عنوان خواسرته  به ر  طور خام آزادی و قانونمندی به ر  دموکراسی

( بره  هرای آسرمان   بنره ، سرلطان فیلم )ضیافت،  3اما مضمون اصلی  ،شود داشته باشد دیده نمی
آدم های فردی فقرط در یرک سرکان  از فریلم      لۀ نبود آزادیئعدالت اجتماعی مربوط است. مس

کره از او علرت تمایرل بره      ،درنا در پاس  به سؤال دنیرا  ،مطرح شده است. در این سکان  برفی
 علرت  خروردن بره   مثرل کترک   ر  هرا  نبرود برخری آزادی  لۀ ئپرسد، به مس مریکا را میامهاجرت به 

ات را بکشری   یرک کمری روسرری   »گوید:  کند و دنیا در جواب حرف او می اشاره می ر  حجابی بی
دهندۀ پرذیرفتن ن رر    ندادن درنا نشان و پاس « جلو بهتر از این است که گرفتار غربت و... بشوی

 همخوانی دارد. پذیری فیلم که با کارکرد جامعه ای نکته ؛دنیا است
خواهی در سینمای قبرل   ها نیز نشان از عدم بازنمایی دموکراسی بررسی کیفی فیلم ،بنابراین

 ،سینما از جامعره دانسرت   نادرستتوان درک  از دوم خرداد دارد. دلیل این عدم بازنمایی را نمی
گفتیم، در نبود  طور که قبالً ند و همانا شدت سیاسی خواهی به زیرا مفاهیم مربوط به دموکراسی

آزادی بیان، امکان طرحشان در رسانۀ سینما، که تحرت ن رارت و سانسرور شردید برود، وجرود       
لی کره در  ئدلیرل مسرا   به ،پذیری داشت چه کارکرد جامعه اگر آدم برفینداشت. برای نمونه، فیلم 

و اسرتفاده   ر  ها به نفع وضع موجود پاس  داده شدند با اینکه نهایتاً همۀ آن ر  آن مطرح شده بود
 های غیرمجاز و ن ایر این تا قبل از دوران اصالحات اجازۀ اکران نیافت. از ترانه

ه ئر بندی باید بگوییم سینمای ایرن دوره بازتراب مناسربی از مطالبرات جامعره ارا      برای جمع
عدم ها را دلیل این  ها و مطلوب نبودن سینما در بازنمایی واقعیت دهد. در این مرحله، ما آزاد نمی

آوردن زمینرۀ ایرن    بینیم که وجود آزادی در سینما موج  فراهم دانیم. در ادامه می بازنمایی می
 شود. بازنمایی می

 1930تا  1988های  دورۀ دوم: سال
هرای   هایی است که در فیلم های این دوره سرشار از مؤلفه سانسور، فیلمچشمگیر دلیل کاه   به

دادن روابرط دخترر و پسرر و     نوع پوش  بازیگران و نشان شدن شد؛ از عوض دیده نمی قبلدورۀ 
هرای تنرد و انتقرادی. ورود ایرن      های مجاز و غیرمجاز تا آزادی در بیان دیرالوگ  پخ  موسیقی

دهندۀ افزای  آزادی سینما در نمای  و بیان چیزهایی دانست که قبل  توان نشان ها را می مؤلفه
فزای  آزادی قسمتی از افزای  آزادی عمومی در جامعره  شدن نبودند. این ا از این مجاز به گفته

دادن خواست آزادی موجود در جامعه تلقری کررد. در    توان آن را پیشرفتی در نشان اما نمی ،بود
صرورت   چه به ر  کرات به مفاهیم مشتق از دموکراسی های این دوره و دورۀ بعد به بسیاری از فیلم
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انرد نره    هایی است که با این مضمون ساخته شرده  ار فیلماما معی ،اشاره شده ر  مثبت و چه منفی
 های مختلف. فیلمۀ های پراکند سکان 

های پرفروش این دوره، دموکراسری و عردالت اسرت برا سرهم       فیلم از فیلم 1مضمون اصلی 
 کشری  سرگ . عردالت:  1333 آواز قو، 1333 پارتی: دموکراسیفیلم برای هر مضمون ) 2مساوی 
 (.1333 زیر پوست شهر، 1333

 (1930)سامان مقدم،  پارتی
تقردیم  »کند:  های آن را بیان می شود که بسیاری از دغدغه ای آغاز می با جمله پارتیتیتراژ فیلم 

همین جمله نشران  « .کشند نه برای مقبره هایی که سنگ را برای بنای آزادی به دوش می به آن
آزادی اسرت. سرکان  آغرازین فریلم،      های راه رسریدن بره   ها و مرارت دهد فیلم بیانگر تلخی می

بازجویی که با زبان تهدیرد و   به دستصحنۀ بازجویی غیرقانونی یک متهم معتقد به قانون است 
زنرم کره    من جایی حررف مری  »زند نه قانون. وقتی متهم سؤال بازجو را با جملۀ  کتک حرف می

 .دادگاه تو همرین جاسرت   .قانون تو همین جاست»گوید:  دهد، بازجو می جواب می« قانون باشه
بررای شرما آزادی   »گویرد:   طور دربارۀ آزادی بیان مری  و همین« .قاضی و وکیل و دادستانتم منم

 «.کنه بعد از بیان نیست... البته آزادی بیان هست ولی شکل  فر  می
اسرت کره مرتهم بره چرا        ،برادر شهید حسین حقی ،شخویت نق  اول فیلم، امین حقی

 معرفری های واقعی بررادرش راجرع بره جنرگ      نوشته ها را دست خودش آنشود که  جعلیاتی می
انرد و   شده جعلی نبروده  کند. نام و نام فامیل او، خود گویای این مطل  است که مطال  چا  می

نمایاند )حسرین حقری کسری کره مثرل امرام        نام و نام خانوادگی برادرش هم شخویت او را می
نگاری است سرسرخت و در   امین روزنامه .(.ه استحسین در طل  حق است و برای حق جنگید

اش از زنردان مجبرور بره تحمرل حرب        نداشتن و یقرۀ آزادی  سب  جوی حقیقت که بهو جست
کنرد. ایرن    اش پرول قررض نمری    هرای سیاسری   اما از رفقای مطبوعاتی وابسته به جناح ،شود می

شرود   و وقتری متوجره مری    های مرسوم جامعه پایبنرد اسرت   نگار آزادمن  به تمام ارزش روزنامه
داده خشرمگین   گررفتن اجراره مری    اش برای تهیۀ و یقۀ آزادی او خانره را بررای پرارتی    دایی پسر
های  را به پای هیچ مولحتی  دهد حاضر نیست ارزش کند که نشان می و برخوردی می شود می

ق و مخرالف و چره   ای، چره موافر   نگار که با هیچ گروه و دسته قربانی کند. عاقبت کار این روزنامه
کند جز شکست در رسیدن به آزادی و اجبار به اعترراف بره گنراه     ایرانی و خارجی، موالحه نمی

 دهد هم آزادی را. های  را از دست می نکرده نیست. او با سرسختی بی  از حد خود، هم ارزش
ف نکردن حرر  برای چا را عموی امین سیاستمداری است اهل موالحه که امین پیشنهاد او 

کرارگران   از سروی شود شکایت از امرین بره دسرتور خرود او و      کند. نهایتاً معلوم می حق رد می
را که او برای خرود  ای  های برادر امین، هویت جعلی نوشته زیرا دست ،انجام شده استۀ او کارخان

دایری امرین    هرا را برا ترفنردی از پسرر     نوشرته  کرد. عمو قبل از دادگاه دسرت  ساخته بود افشا می
ها اعترراف کنرد. امرا حتری ایرن       بودن نوشته شود در دادگاه به جعلی گیرد و امین مجبور می می
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هرای او بررای    عموی سیاس نیز از نهادهای فراتر از قانون سیاست در امران نیسرت. همرۀ نقشره    
کره از تمرام    ،عمو نیز .شود شدن با رد صالحیت  توسط شورای نگهبان نق  بر آب می نماینده

کند تا شاید به مقامی برسد که از آنجا بهتر بتوان بره آزادی   بازی استفاده می سیاستترفندهای 
 د.خور خدمت کرد، در چنگال نهادهای سیاسی فراقانونی شکست می

که بررای ترثمین و یقرۀ آزادی امرین از      ،دایی امین، جوانی است در آستانۀ کنکور آزاد، پسر
دهرد. امرین بعرد از     گزاری عروسی و ختم و پارتی را میدادن خانه برای بر پیشنهاد اجاره ،زندان
که از جفای پدر و مادرش به امرین   ر  کند و آزاد ، آزاد را از خانه بیرون میمسئلهبردن به این  پی

» گرذارد کره    ای برای امین به جرا مری   کشد. او نامه مانده از همه جا خود را می ر  پناه آورده بود
یعنی انجام کار غیرقانونی بررای   ،«تمی بود که تو رو زندونی کرداجارۀ خانه لجبازی من با سیس

هایی است که معتقد اسرت در   مقابله با سیستمی که اساساً قانونمند نیست. آزاد از آن دسته آدم
بررد و بایرد برا ایرن ن رام و       ن ام مبتنی بر نهادهای فراقانونی، قانونمندی کراری از پری  نمری   

آزاد نمونرۀ کامرل   » کرد تا به آزادی رسید. به قول همسر امرین،   های  مثل خودشان رفتار آدم
اما سرنوشت آزاد نیز چیزی جز « .شناخت [ امروز را نمیۀهای ]جامع آدم آزادی بود که مرزبندی

 شکست نیست و اساساً انسان آزادی چون او سهمی از زندگی در این جامعه ندارد.
تالشی بررای رسریدن بره آزادی بره شکسرت       دهد که در شرایط کنونی، هر نشان می پارتی

توانرد   انجامد. این فیلم در سومین سال ریاست جمهوری خراتمی سراخته شرده اسرت و مری      می
 بشریریه چیزی که در همین مقاله از  ؛ای باشد از سقف دموکراسی در جامعۀ آن روز ایران نشانه

 نقل قول شد.

 (1930)سعید اسدی،  آواز قو
صورت مختلط در ساعات غیردانشگاهی، از دانشگاه اخراج  فتن به کوه بهخاطر ر دختر و پسری به

انرد. چنرد دقیقره بعرد، نیرروی       شوند قبول کنند کرار اشرتباهی کررده    ولی حاضر نمی ،شوند می
دسرتگیر   ر  هایشران نیرز در جریران بودنرد     که قود ازدواج داشتند و خانواده ر  انت امی آن دو را

شوند. پسر که به ن ر خودش خالفی انجام نداده، از دادن تعهد سرر  کند تا به قید تعهد آزاد  می
کند. پیمان سپ  از  زند و در حین درگیری با یکی از مثموران کالنتری، او را مضروب می باز می

افترد کره رهرایی از آن     کند و به گردابی می نگرانی عاقبت کارش، از اولین جلسۀ دادگاه فرار می
های فردی و نگاه نامناسر  متولیران    ضمون اصلی فیلم، فقدان آزادیجز با مرگ میسر نیست. م

 امنیت و فرهنگ به روابط دختر و پسر است.

 (1930آرا،  )بهمن فرمان کشی سگ
گرذرد کره از    در سال آخر جنگ و در بحبوحۀ دستگیری کسرانی مری   کشی سگچه داستان  اگر

به شرایط امرروزی مرا نزدیرک     ،این حالاند، با  های کالنی اندوخته رهگذار انقالب و جنگ  روت
کننرد و بره هرر ترفنردی      جا می ههایی که با یک تلفن  روت کالنی را جاب ها و دالل است: واسطه
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 ها را باید مثل سگ کشت. شوند. این برای رسیدن به  روت و کالهبرداری متوسل می
هرای   ی  پسرتی در نمرا  ،کشرد  کشی تقابل فقیر و غنی را مفول به توویر نمی چند سگ هر
دو اشارۀ مؤ ر به تفراوت فقیرر و غنری دارد.     کشی سگشود. البته  آل نزدیک می ها به ایده واسطه

گویرد:   رود، فرد مزبرور مری   های پایانی وقتی گلرخ به سراغ آخرین طلبکار می در یکی از سکان 
د: دهر  و گلررخ ادامره مری   « یره دلخوشری بهرم برده     .یا روی خوش نشون بده یا التمراس کرن  »
وقرت   ساله فرهنگیه ولی تو همره چیرز زنردگی  مونرده اون     33خوای  پدر من  دلخوشی می»

و در پایان همین سکان  نمایی از بدبختی و احتیاج کارگران ساختمانی یک بررج برزرگ   « تو...
 شود. به توویر کشیده می

 (1983اعتماد،  )رخشان بنی زیر پوست شهر
 یانتخابات یها ک زن کارگر در گرماگرم رقابتی یخانوادگ یزندگ مسائلنمای   زیر پوست شهر

دربارۀ نق  زنران کرارگر در    یلم مواحبۀ خبرنگار با طوبین فیمجل  ششم است. سکان  آغاز
امرا بعرد    ،کن بزنرد  پر دهن یها کند حرف یم یکه هول شده است اول سع یانتخابات است. طوب

 ییت نق  زنان... مشاغالیاهم»کند:  یرا مطرح م خود یها ابد خواستهی یم که آرام  خود را باز
مره رو  یخدا باشن و مسکن و ب م بایندگان انت ار دارید به اونا توجه بشه... از نمایکه زنان دارن با

ۀ زنران  یر بق یکنرد. صردا   ینجا قطرع مر  ی، اما خبرنگار حرف او را در ا«باشه یبدونن... بازنشستگ
 «م...یآرتروز دار .میم دارسآ .میدارپسر جانباز : »که شود یکارگر بلند م

شرتر نشران   یرا ب یو خواست عدالت اجتمراع  یخواه ین دموکراسیتقابل ب یدو سکان  بعد
، خسته از کار روزانه و در فکر مشرکالت خرود، در سرر راه بازگشرت بره      یطوب یکیدهد: در  یم

 یدربرارۀ دموکراسر   یدر آنجا مشرغول سرخنران   یگذرد که خاتم یدانشگاه تهران م از جلوِ ،خانه
 یجلرو  یهرا  یریر را کره در درگ  ی،علر  ،برادر کروچک   ،پسر بزرگ او ،، عباسیگریاست. در د

حت یکنرد و در راه او را نور   یر شرده، آزاد مر  یدسرتگ  یخراتم  یدانشگاه در همران روز سرخنران  
بررد    ین  کین و زدیدانشگاه[ کتک خورد یکو ین همه تابستون ]ماجرایده ایچه فا»کند:  یم

د کره:  یر آ یمر  در یعلر « .ترومن  1333اش رو تو بازار فروخرت   یتومن 333 یدالرها یفقط مرند
تا بنره   شما چار یعنی» دهد: یعباس جواب مو « م ید بگیخوان نبا یکه مردم م ییزایچ یعنی»
 «ه لقمه نون...یدنبال  .شوننیخوان  مردم دنبال بدبخت یم ین مردم چیدون یم

خواهنرد و آننره    یدهرد مرردم چره مر    برود ترا نشران    یم یانوادۀ طوبلم سپ  به قل  خیف
ار دارد. یپندارنرد فاصرلۀ بسر    یاسرتمداران مر  یبا آننه س ییشود گو یخواست مردم نشان داده م

افتراده و   کرار  از یآن را پردر  یۀ اعضرا یر ند که بقا یا آور خانواده و عباس هر دو کارگر و نان یطوب
که به خانۀ شوهر رفته اما  ر  دهیو حم ،آموز است، معوومه دان یسآموز دنبال  دان  یمعتاد، عل

 دهند. یل میتشک ر گردد یخوردن به خانۀ مادر برم کتک علت به یگاه از هر
اش  : ازدواج با دختر مورد عالقره یافتنی معقول و قاعدتاً دست ییاست با آرزوها یعباس جوان
طرول و   یدهد که عبراس آرزوهرا   یلم نشان میاش. ف خانواده یدادن به وضع زندگ و سر و سامان
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وجه برا   چیه ن آرزوها بهیاما هم ،است یمعقول و بحق هر جوان یاو آرزوها یآرزوها .ندارد یدراز
 ا خالف.یماند جز مهاجرت  ینم یاو راه یط او امکان تحقق ندارد و برایشرا

 (:انتخابرات مجلر    یریر گ یدر روز رد یاز طروب  یگرر یموراحبۀ د ) سکانس پایانی فیلم
 آور خانواده: کارگر و نان یزن در جایگاه یاز ن ر طوب یا دهیچک

چری نالیردیم گفترین االن جنگره،      دونم که یه وقت از هر قدر می پیام  چه پیامی آقا  همین
گین، گفتیم چشم. بعد هم که جنرگ تمروم شرد گفترین      وقت  نیست. ما هم دیدیم راست می

خرواد بره    ز دندون رو جیگر گذاشتیم. بعد هم که یکی پیدا شد گفت میکلی خرابی بار اومده، با
گوید: مادر ضبط ما اشکال پیدا کرد، از  داد ما برسه، من هم اومدم پای صندو  که ]خبرنگار می

ری یکری فررت و    جرا مری   م آواره شد. این روزا هم که هر م رفت. بنه اول بگو[ ولم کن آقا، خونه
شرد از ایرن ترو ]قلرب  را      گیره. کاش یکی پیدا مری  فیلم است[ میفرت داره عک  ]من ورش 

 «دین  ها رو به کی نشون می دهد[ عک  بگیره، از این تو، از این تو. اصالً این فیلم نشان می
گسرترش   یهرا بررا   یو امثرال طروب   یدهرد کره طروب    ینشران مر   یخروب  الوگ ساده بهین دیا
 یت زندگیر وضعیید تغیبلکه به ام ،روند ینم یرد یها صندو  یها به پا ر آنیو ن ا یساالر مردم
قردر ملمروس اسرت کره از چشرم       کره آن  ای نکتره کننرد؛   یبارشان در انتخابات شرکت م مشقت

 ده مانده است.یاستمداران و روشنفکران پوشیس
اش  است که بازتابی مناسر  از جامعره   یینماین دوره، سیا ینمایبرآورد ما از س ،در مجموع

دهرد کره    یرد و نشان میگ یمتعارف خواندیم فاصله م ینماینما از آننه سین سیهد. اد یه مئارا
قررار دارد.   یطلبر  و عدالت یخواه یمطالبات دموکراس یانباشتگ ی  در نقطۀ بحرانئجامعۀ مبد

آواز و  پرارتی و  کشی سگار پرفروش ) یبس یها لمیان فین دوره در میلم نامبرده در ایف 1حضور 
( 1333فرروش سرال    لم پرر ین فر یسوم شهر زیر پوستو  1333لم سال ین سه فیتر فروش ، پرقو

 آن است. یها نما از جامعه و خواستیح سیدهندۀ درک صح نشان
 ی ر فر یو چره ک  یچه به لحراظ کمّر  ر   دورۀ قبل یها لمین دوره با فیا یها لمیف بسیارتفاوت 

در  ین آزادیر جامعه. چه بسا اگر ا ییبر توان هنر در بازنما یر آزادیباشد از تث  یا تواند نشانه یم
از مردم تا چره   یدادند گروه یشدند که نشان م یساخته م ییها لمیداشت، ف یدورۀ قبل وجود م
 یگر تا چه حد به لحاظ اقتوراد ید یبرند و گروه یرنج م یو مدن یفرد یها یحد از کمبود آزاد

ره یر چون نشر کتراب و روزنامره و غ   یگرید یها زمان در حوزه ن اتفا  اگر همیند. و اا قهیدر مض
، و یریمثل دوم خرداد جلروگ  ییدادهایها در رو ها و ناگهان انفجار آن رخ دهد، از تجمع خواسته

 .یافراط یدید و ناامیام یدر پ  یپ یها متعادل داشته باشد نه دوره یریکند جامعه س یکمک م

 1938تا  1931 یها دورۀ سوم: سال
و  یخرواه  یآن بره دموکراسر   یکه مضرمون اصرل   یگریلم دی، فمک لم مهم ین دوره جز فیدر ا
ارتفراع  لم )یف 1 یدر مقابل، مضمون اصل .م وابسته به آن پرداخته باشد ساخته نشده استیمفاه
م ی( عردالت و مفراه  1333 بوتیرک ، 1333 دوئرل ، 1332 از قفر  پریرد   ای دیوانه، 1331 پست
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هرا عردالت    آن یکره مضرمون اصرل    ،ها لمیاز ف یارین، در بسیاست. عالوه بر ا وابسته به آن بوده
من ترانره پرانزده   اما مهم بارها مطرح شده است ) یعنوان مضمون فرع له بهئن مسینبوده است، ا
ن یر کرردن ا  مطررح  یها از شکل یکی(. 1332 ای روی آب خانه، 1331 رز زرد، 1331 سال دارم

متفاوت بروده اسرت کره     یها به شکل یر و غنیلمسازان به تقابل فقیفآوردن دوبارۀ  یله، روئمس
ر ی( و هرم در سرا  1333 شرارالتان  ،1331 نان و عشق و موترور هرزار  ) یا شهیگ یها لمیهم در ف

 توکیرو بردون توقرف   شردن اسرت )    روتمنرد  یدادن آرزو گر، نشانیشود. شکل د یده میها د لمیف
 (.1333 مهمان مامان، 1333 کما  فقر )یتقدگر، ی( و د1332 قدم عروس خوش، 1332

 (1938) سامان مقدم،  مکس
حرکت  یها یت دشواریدهندۀ واقع لم نشانین فیتر مهم ینوع اش به پارتیلم یکه ف ،سامان مقدم

م یگرفتره دربرارۀ مفراه    شرکل  یهرا  ن برار سروت تفراهم   یر رود، ا یشمار م ران بهیدر ا یطلب اصالح
 1331لم سرال  ین فر یترر  طنز قرار داده کره حاصرل آن پرفرروش    یا رۀ یطلبانه را دستما اصالح

انجمرن   یشرود: شراخۀ هنرر    یک سوت تفاهم آغاز میلم هم با یران شده است. خود فیا ینمایس
م خرارج، بره اشرتباه    یمقر  یرانر یا یدعروت مغزهرا   یها بررا  ر شاخهیجذب مغزها در رقابت با سا

ملق  بره   یی،د کسرایبه آدرس مج ی،قینابغۀ موس یی،د کسرایاستاد مج یرا به جا یا نامه دعوت
مک  به  یکند. ورود اشتباه یپست م ،آنجل  ل  یها از کافه یکیخوانندۀ دست چندم  ،مک 

ج، همره را دچرار   یر را یاسر یات سیر طرور ادب  نیران و همیا یاسیاو از اوضاع س یخبر یران و بیا
 یه و خروج اجبرار یحف  صورت قض بهتاً با دخالت وزارت اطالعات، یکند که نها یم ییدردسرها
 شود. یران ختم میمک  از ا
برد حراکم در عرصرۀ     وضرعیت ل یر دل ها به فرار مغز مک لم یف یرسد مضمون اصل ین ر م به

د یپرداخته شده است. شرا نیز گر ید موارد بسیار، به ین مضمون اصلیاما در کنار ا ،است باشدیس
آن  یرانر یا یبره معنر   یطلبر  ات اصرالح یها و ادب را بتوان به افول خواست مک لم یف استقبال از

، یم آزادیکرردن برا مفراه    یبتوانرد برا شروخ    یلمر ین فینکره چنر  ینسبت داد. در واقرع، الزمرۀ ا  
ن است که یل شود ایلم سال تبدین فیتر فروش ره به پریو غ ،کار و ، سازی، غوغاساالریساالر مردم
ات خام یلم و ادبیکال فیند. البته جنبۀ موزیایب در یدر جامعه به صورت شوخ مین مفاهیخود ا
اکران  1333تا  1333 یها ن سالیلم بین فیاما احتماالً اگر ا ،اند لم مؤ ر بودهیدر فروش ف مک 

د مردم از یخواهانه و قطع ام یافت. افول مطالبات دموکراسی یدست نم یقین توفیبه چن ،شد یم
ن استفاده را ین راه بهتریبا اصالحات هموار کرد و سامان مقدم از ا یشوخ یراه را برااصالحات، 

 برد.

 (1931کیا،  ) ابراهیم حاتمیارتفاع پست 
! درسرت مثرل   یه کرو  اجبرار  یر ش کرو  کنره،    خواد با زن و بنره  یه که میه مردین قوۀ یا» 

 یرفتن. ول یخواست م یدلشون مجا  خوش به حال اونا که هر ین پدربزرگامون. ولیاجدادمون، ع
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ه یه سرماین مرد بدبخت فقط یخوان! اما ا یزا میخوان، و یدن، پول میوار کشیاالن همه جا رو د
چره ترالش    است که بعد از جنگ هر یخوزستان یداستان مرد ارتفاع پست« داره، اونم جونشه...

 ،دهیر مانده را در کو  دیراه باق ن کند و تنهایاش تثم خانواده یت برایکرده نتوانسته معاش و امن
و اقردام   ییماربرا یم به هواپی، تومیقانون یها مهاجرت از راه یبرا ینداشتن امکان مال علت اما به

ن یر دهرد و ا  ی  میها بعد از اتمام جنگ را نما یلم، مشکالت خوزستانیرد. فیگ یم یبه پناهندگ
مثرل   ،دهینیپ یها ییدهد نه در قال  نمادگرا یها انجام م الوگیار ساده در قال  دیبس یبا زبان ار

 .روبان قرمز

 (1931رضا معتمدی،  ) احمد ای از قفس پرید دیوانه
تحقرق عردالت    یهرا  ن مؤلفره یترر  از مهرم  یکیلم مبارزه با فساد است، که ین فیا یمضمون اصل

قاچرا    یایر ماف، جانباز جنگ و کارمنرد ادارۀ امرالک، رد   یرانیرود. روزبه ا شمار می به یاجتماع
رسد که عالوه بر  ی، میهمسرش، مستوف یناتن یرد تا به عمویگ یتهران را م یساز گمرک و برج

ی ر  رانر یاز هرر ا  یعنر ی ر ی رانر یز را از روزبره ا یر داشتن در هر دو مورد مذکور، دارد سره چ  دست
 یکه مسرتوف زن روزبه  است متعلق به پدر یخیتار یالدوله که عمارت عمارت صولت یرد. اولیگ یم

نماد میررا  تراریخی و    یخیتار ن عمارتِیا ؛و درآورده و بارها معامله کرده استاآن را از چنگ 
شروهر   رۀ جان پردر یش یشود. دوم یها معامله م یمستوف راحت به دستران است که یفرهنگی ا

 ،ونیر افو بره  اکرردن   رود و وابسرته  یشمار مر  لم بهیران در فیروزبه است که نماد فرهنگ و هنر ا
 یآن. سروم  یون بره جرا  یکردن اف نیران و جانشیبردن فرهنگ ا نیب ها در از یمستوف یسع یعنی
در گررفتن آن از روزبره و    یسرع  یکه مسرتوف  ی،رانیناموس هر ا یعنی ی،رانیهمسر روزبه ا ،لدای

 معامله بر سر آن را دارد.
امرا براز    ،گرر ید یزهایچ یلیو هم خ ،هم اهل معامله است، هم زد و بند، هم رشوه ی،مستوف
هست کره از   یترساند. اما کس یکند، فقط م یکشد و ناکار نم یبند است: آدم نمیپا یهم به اصول

لم، اسرتاد سرابق   یاست در فر یاست، سمبل سیست جز مرد سین یپروا ندارد و او کس یچ کاریه
اسرتاد   ؛شرود  یز متوسل مر ین یمقام  به آدمکش یحف  و ارتقا یکه امروز برا ،مثنویقرآن و 
   امروز او در اداره: فراست.یروز روزبه و رئید مثنویقرآن و 
شره  یکره هم  ر  هرا  یهرا و مسرتوف   ن همه فساد را نه در وجرود فراسرت  یل رواج ایلم دلیاما ف
شرغال ترو شرهر     یجرور صردا   نیروزبه اگه زنده بود ا»داند:  یها م بت روزبهیبلکه در غ ر  هستند

 «.دینیپ ینم

 (1939زاده،  ) حمید نعمت بوتیک
 یتماشراگر برا آرزو   یت آن بررا یر که روا یداستان ؛ر استیک دختر فقی یداستان آرزوها بوتیک
است که پدر  ین شهرییاز طبقۀ پا ی)احترام( خودش دختر یشود. اِت یک شلوار آغاز میداشتن 

ک دخترر از طبقرۀ   یر  ی  آرزوهایها آرزو یول ،فروشند یو برادرش در قبرستان شمع و گالب م
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کره او در   یطیشررا  یاما بررا  ،بزرگ نباشند یلید خیکه شا ییآرزوها ؛ن استییرو به پا متوسطِ
ه. مرن آرزوهرام رو   یر ز خوبیر چ یلر یآرزو خ»ستند. ین یافتنی ا آمده و بزرگ شده دستیآن به دن

 «.تر شدم اسمم رو گذاشتم آرزو د بزرگیشا .دوست دارم یلیخ
ره را همره  یر ما و غیو و ماکسر  ام یکره بنرز و بر    ینردارد. در روزگرار   ینامربوط یآرزوها یاِت

 یالوصرف اِتر   دیدهد. شو  زابد شود و نوار گوش یآرزو دارد سوار پرا یشناسند، اِت ینند و میب یم
به گرردش و نروار گروش کرردن      یرد و با اِتیگ ید دوست  را قرض میکه جهان پرا یدر سکانس

ن حداقل آرزو را یکه ا یا خواهد. جامعه ینم یاز زندگ یادیز زیچ یدهد که اِت یروند، نشان م یم
 ست.یفرستد که عاقبت  معلوم ن یم یکند او را به سفر یبرآورده نم یاِت یبرا

 (1939رضا درویش،  ) احمد دوئل
و بعرد از   ،است: جنگ، قبل از جنگ ینال و اسکندر در سه برهۀ زمانیز ییداستان رودررو دوئل

 ییارویر ن رویر شره. و ا یسرت... هم یشرتر ن یک زمران ب یر نده؛ در واقرع  یو آ ،جنگ؛ حال، گذشته
خروار   خروار و مرال   نیبر سر عدالت و ناموس بوده است. اسکندر که قبل از جنگ، زمر  یشگیهم

و پر  از جنرگ هرم    بود کردن طال از گمرک  گمرک بود، وقت جنگ دور از جبهه و در حال رد
نرال کره قبرل از جنرگ برا      یشد. ز ،جنگ یو معنو یامالک، وار  افتخارات ماد صاح  ملک و

دفاع از ناموس مملکت تالش  یبرا ید، هنگام جنگ با دست خالیجنگ یاسکندر بر سر عدالت م
جران خرود و    ر  که نماد زمان جنرگ آن گاوصرندو  اسرت    ر  دفاع از ناموس مملکت یبرا ؛کرد

نکه حاضر نشد نراموس مملکرت را بره دسرت اسرکندر      یا یابرو  .همرزمان  را به خطر انداخت
کره از اسرارت برگشرت، طررد شرد.       یانرت خرورد و هنگرام   یهرم انرگ خ  و ر شد یهم اس ،دهدب

  از یبر  یزیر انده شده برود چ یکه نماد ناموس مملکت نما یطور که در جنگ، گاوصندوق همان
ن و نراموس  یحر  یهرا  سرمبل ارزش عنوان  به ،روزهیز فیمعامله نبود، پ  از جنگ ن یبرا ییکاال

است که  ییها در دست همان یو اجتماع یشد. قدرت اقتواد یبود که معامله م ییمملکت، کاال
بودند که جل و پالسشان را جمرع کردنرد و از    ین کسانیقبل از جنگ بود و با شروع جنگ، اول

 دست آخر همۀ منافع جنگ را به نفع خود موادره کردند. یول ،ن رفتندیح
 یخرواه  او نمراد عردالت   ؛سرتاده یاسکندر ا یرو هشه روبیاست که هم یتنها کس ینال پاپتیز
خروار گمررک... مرا ترو      رسراالر، مرال  یخوار، پسرر ام  نین همون اسکندره، زمیخُ  عامو ا»است: 

هرا کره    نال و همرۀ آن یز« ناموس مملکت  یما مدع ۀعدالت، حاال او شده واس ۀدهن  زدُم واس
 یبعد از جنرگ منرزو   ر  اند که حاضر به موالحه با امثال اسکندر نشده یکسان ر  ه او هستندیشب
انرد و   اش کررده  ن دسته اسرت کره پر  از جنرگ خفره     یآرا هم از ا لم، بلبل جهانیاند. در ف شده
 اند. د شدهین تبعیاسکندر از ح یننهادن به سرور سرسب   که به ،لیاسماع ،مه و پسرشیسل

م کره  یدیر زخواه پرداخته اسرت، د یگر یها لمیبه ف ی،طور افراط به ،ن دورهیا ینمایچه س اگر
ن نوشرته  یکه در بخ  اول ا ،را یخواست عدالت یخوب تِ آن بهیدهندۀ واقع نشان یها لمیاندک ف
اسرتقبال  تماشراگر هرم    از سروی دهرد و   ینشران مر   ،اد کردیمین دوره یا یژگیعنوان و از آن به
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در  ر  طرور کره در جامعره    همران  ر  ها لمیدر ف یخواه یدموکراسشدن  طور کمرنگ نی. همشود می
 ن دوره مشهود است.یا

 یبند جمع
در سرال   یاسرت جمهرور  یبره ر  یشدن محمد خراتم  در انتخاب گفتیمن نوشته یدر بخ  اول ا

م یطلر  ترسر   خرواه و عردالت   یدو گروه دموکراسر  یعنوان حام که او از خود به یری، توو1331
 یانتخابرات  یهرا  ین دو مفهوم در سخنرانیداشت. در کنار هم قرار داشتن ا یکرده بود سهم مهم

و  ،شهر یکه پ  از او در دولت، شورا یطلبان و و اصالحاان است. اما ینما 1331در سال  یخاتم
هرا   به آن یپرداختند، در جل  توجه کسانی که با خواستۀ عدالت اجتماع یاسیمجل  به کار س

 یهرا  دار مؤلفره یر هرا در گسرترش پا   آننیرافتن   قیتوف ون غفلت یبودند. اردی داده بودند موفق ن
ان، یر گرا غ کرد. اصولیها در ها را از آن ن خواستهیت هر دو گروه موافق ای، حمایخواه یدموکراس
 یشرورا  یهرا  ی  کرسر یترت ن فرصت استفادۀ مناس  کردند و بهیطلبان، از ا   اصالحیجناح رق

  ر نمودند.یرا تسخ یاست جمهوریو ر ،شهر، مجل 
 ینما پررداختیم. بررا  یشرده در سر   ذکرر  یاسر یمطالبرات س  ییدر بخ  دوم، به نحوۀ بازنمرا 

 یا آزادیر آ»گرردیم:   یکه مطرح کردیم بازم یگر به سؤالیک بار دین بخ  یمطال  ا یبند جمع
مطالبرات   ییبر بازنمرا  یریکه پ  از دوم خرداد اتفا  افتاد تث  یینما و رفع سانسورهایشتر سیب

دورۀ  ینمایم کره سر  یدیر ن سؤال مثبرت اسرت. د  یپاس  ا« نما داشت یمردم از سیاسیون در س
و  ین رارت  ینمایسر  در مقایسره برا  ق( یر تحقاین )دورۀ دوم و سوم در  یخاتم یاست جمهوریر

 ه کرده است.ئ  ارائجامعۀ مبد یها از خواست یبهتر ییتر قبل از آن بازنما یسانسور
این نوشته بازتاب مطالبات سیاسی در سینما را طی سه دوره بررسری کررده   طور خالصه،  به
خواهی هرم   سینما آزاد نیست و مطالبۀ دموکراسیکه  1331تا  1331های  دورۀ اول سال :است

که سینما آزاد است، و هر دو خواستۀ  1333تا  1333های  شود. دورۀ دوم سال در آن دیده نمی
سرخنان   یل محتروا یر از تحل ر آننره   دهرد  یدر کنار هم نشران مر  را  یخواه و عدالت یدموکراس
ن سرکه توجره   یر اول ا یطل  غالبراً بره رو   اصالح یاسین ساما فعاال ر  جه گرفتیمیهم نت یخاتم

کره سرینما آزاد    1331تا  1331های  دوم آن. دورۀ سوم سال یان غالباً به رویگرا کردند و اصول
 یاسر ین سامرا فعراال   ،دهرد  یرا نشران مر   یخرواه  و رشرد عردالت   یخرواه  یاست، افول دموکراس

ن یر که بر ا رر ا  ییخود قرار دادند تا جا یرا هدف اصل یطل  همننان گسترش دموکراس اصالح
   خود واگذار کردند.یقدرت را به رق یها یکم تمام کرس غفلت کم
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