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 : ( مقدمه  1

بندد . سينما  آيد . به عبارتي ، هنر از اتحاد حاضر و غايب تركيب مي هنر از اتحاد ذهن و عين بوجود مي

مصداق بارز چنين سخني است . اغلب تصاوير سينما ، تصاويري عيني است كه بوسيله ذهن فيلم ساز 

سازند .  تصاوير به مدد ذهنيت مخاطب بازسازي شده و ما را متاثر مي اند . اين گزينش و تركيب شده

كنند .  اي هستند كه در درون هر يك از ما زندگي مي هاي مخفي ها ، همان شخصيت قهرمانان فيلم

برداري عيني   ها و سخنان ايشان است . بدين لحاظ سينما يك نسخه ذهنيات ما اغلب انباشته از كنش

اي است كه در آن تشابهات و تمايزات  زندگي و طبيعت نيست ، بلكه بازآفريني فعال ذهنيوار از   و برده

اند . رمز هنر بودن سينما در همين ارتباط ذهن و  متعدد ، در فرآيندي يكپارچه و دراماتيك گردآمده

عين نهفته است . آدمي موجودي است كه نه فقط در زمان حال ، بلكه در يك زمان مركب ، كه 

كند . سينماگران اين نكته را به تجارب  آيندي از خاطرات گذشته و آرزوهاي آينده اوست ، زندگي ميبر

برد . سفري كه  عيني مخاطب و همچنين با بيداركردن آرزوها و آمال مخاطب ، او را به سفر جادويي مي

ازي است  در در آن مهمترين كيفيت ، همان امكان ديدن و ديده نشدن است . سينما هنر روياپرد

دانند كه قواعد عالم رويا با حقيقت و واقعيت نسبتي  روياها ، هيچ قاعده ثابتي وجود ندارد ، اما همه مي

كند همين ايجاد توهم واقعيت است . غرق  دارد . آنچه سينما را از جذابيتي قابل توجه برخوردار مي

. بايد آدمي را از خود بازستاند ميكه هنر كند كه سينما هنر است . چرا  شدن تماشاگر در فيلم ثابت مي

هنرمند برخالف عالم از وضوح و صراحت بياني دقيق گريزان است . وي قصد دارد صراحت تصاوير 

دهد .  ءاش را با تبديل كردن به اشارات و كنايات به نوعي پيچيدگي ، غنا و سرشاري خاص ارتقا عيني

ها تاثيرگذارتر از واقعيات عيني  نمادها و استعارههاي ضمني همچون  داند داللت چرا كه خوب مي

هستند . راز اينكه چگونه آثار هنري )خصوصا سينما ( مخاطب خود را بيشتر از واقعيت موجود در 

دار و دقيق خود ، واقعيت  سازند ، در همين نكته نهفته است . هنرمند با ديد جهت زندگي متاثر مي

اي  پيرايد ، آنگاه آن را به شيوه ي كه مخل معناي مورد نظر اوست ميا عيني را از عناصر در هم پيچيده
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دارد . بديهي است كه ما  هايش ( بازنمايي كرده و به ما عرضه مي خاص ) با توجه به ابزارها و توانمندي

گيريم . فرمول چنين تاثيري آن است كه رجوع به  خيلي بيشتر از زندگي روزمره ، تحت تاثير قرار مي

عاطفه مخاطب ، به مراتب تاثيرگذارتر از رجوع به حواس اوست . القاء مؤثرتر از بيان مستقيم  ذهن و

هايي است كه در ذهن بيننده  فيلم ايجاد  ها ، معموال هراس است . از همين روست كه بدترين هراس

ويت ترين هيوالي سينما هيوالهايي هستند كه هيچگاه ر شود ، نه در مقابل چشم او . مخوف مي

 ( . 11:  1333شوند . ) عالمي ،  نمي

انگيزد ، چرا كه از  تري از دشنام مستقيم دارد و شنونده عاقل را بيشتر برمي اصوال كنايه ، اثر عميق

سازد . سينماي هنرمندانه ،  كار او را به مراتب بيشتر درگير مي طلبد و با اين جانب شنونده مشاركت مي

شود تا بيننده ، آن را با ذهن و عاطفه و روح  اي در آن طراحي مي خالي سينمايي است كه به عمد نقاط

طلبد . مشاركتي كه  گونه است كه با هوشمندي بسيار مخاطب را به مشاركت مي خود پركند و اين

حاصل عينيت تصوير و ذهنيت بيننده است . از طرف ديگر نبايد از ياد برد كه تصور ما از يك موضوع 

ور شخص ديگر متفاوت باشد . در فيلم ، تصاوير حاكم هستند ، عينيت و صراحت ممكن است با تص

تصاوير سينمايي قابل قياس با تصاوير ذهني يك اثر ادبي نيستند . خواننده يك كتاب ، تصاوير را در 

سازد كه فقط همانگونه كه فيلم ساز  سازد . اما عينيت فيلم ، ذهن مخاطب را مقيد مي ذهن خود مي

اهد ببيند . هيچ هنري به اندازه سينما محتاج سرمايه و ابزار نيست . سينما پيش از آنكه جنبه خو مي

آوري ، جايگاهي مطمئن براي خود  اش فرصت اظهار وجود يابد ، بايستي از نظر اقتصادي و فن هنري

اج فراهم ساخته باشد . ذهنيت سينماگر براي تبديل شدن به عينيت فيلم ، بيش از هرچيز محت

كنند . سينما محتاج تشريك مساعي و  ابزارهاي متعدد و تخصصهاي افرادي است كه با وي همكاري مي

، ارند در خدمت يك فكر و ايده اصلياي خاص سعي د هماهنگي خيل عظيمي است كه هر يك به شيوه

از سرمايه بخشي از پيكره فيلم را بسازند . سينما نيروي شگرف خود را مديون تالش اين گروه است . 

نويس ، از نازكي خيال كارگردان تا صالبت فيلمبردار ، از نگرش فضايي تا  كننده تا طرح فيلمنامه تهيه

در واقع فيلم و جامعه محاسبات تجسمي طراح صحنه و ... در يك كالم سينما از ذهنيت تا عينيت . 

ر يافته در جامعه كه مي بستري مي شود براي شناخت جديدي از وضعيت و نشانه هاي ساختاري تغيي

توان به آن دست يافت يا به آن نزديك شد . قطعا اين كندوكاو پيش از آن كه نتيجه تحقيق پيرامون 

گردش مخاطب و داليل اصلي جذب او به سينما باشد ، نمايانگر نوعي رفتار شناسي ، طرز تلقي و 

سينماي ايران با توجه به  سمت وسوي نگرش جامعه هم محسوب مي شود . در واقع شناخت مخاطب
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استقبال او از فيلم تازه اكران ، درآمدي براي شناخت و كندوكاو تفكر جمعي يا روح جامعه خواهد بود 

و مدخلي كه شايد به راحتي و حتي با آمار فرسايشي و با ضريب خطاي مبتني بر گذشت زمان به دقت 

ز نظر دور داشت كه شناخت ابعاد جامعه هم به نتوان نتيجه اي هم پاي آن يافت . از طرفي نبايد هم ا

خودي خود دريچه اي براي استقبال تماشاگر و روان كاوي نگاه او به پيرامونش خواهد بود كه سينما 

 يكي از ابزارهاي منعكس كننده آن به شمار مي رود .

د به تحليل آن در واقع اين رويكرد منشوري چند وجهي است كه نمي توان با ناديده گرفتن ساير ابعا

در جوامع مدرن به دليل گرايش هاي مبنا شناسانه به ساختار طي سده هاي گذشته ، حركت  پرداخت .

خود به سوي نظام مند كردن ، ايجاد كنترل و طبقه بندي را در دستور كار قرار مي دهد و برنامه ريزي 

    تماتيك شدن سوق سرا به سوي سيرا براساس نيازهاي طبقاتي و شكلي به نام ديوان ساالري كه جامعه 

 مي دهد ، حركت كرده اند .

با توجه به رفتار پيچيده و چندگانه در جوامع مدرن ، شناخت اين نوع رفتارها با ابزاري مثل فيلم بسيار 

راحت تر و آسان تر از شناخت جوامع در حال گذار و توده وار است ، در جوامع توسعه يافته و نوگرا 

خاطب سينما نيز مهم مي باشد . در جوامع به ظاهر همسان كه در آن تالش بسيار زيادي طبقه بندي م

براي يكسان سازي و  هنجارمند كردن آداب اجتماعي صورت گرفته است ، اما در عمق و زير ساخت ، 

د ، در جوامع در حال گذار با حجم بسياري از كنش ها و واكنش هاي نا منظم نگسسته به نظر مي رس

ه رو هستيم كه نه قاعده بردار است نه تابع يك سيستم و وضعيت آشفته اي از خود نشان مي روب

، اين وضعيت مدار گريز ، واگرا و ضد نمودار است ، در چنين الگويي كه قواعد قوميت ، نژاد و دنده

ه رو د ، ما با پراكندگي مخاطب در سينما نيز روبنطبقه اجتماعي در آن وضعيتي نا به سامان دار

 هستيم كه نمي توانيم براي آن ساختاري تعريف كنيم .

فيلم و سينما به لحاظ پيوند چند جانبه با بافت اجتماعي به گونه اي كه حيات سينما در گرو حيات 

ها ، ه جامعه است . اقبال مخاطب در سينما خارج از محدوده ساز و كارهاي مدرني چون تبليغات ، ستار

، ق آمارهاي موجود در يك دهه گذشتهنيست . طب چيز ديگري سينماي تجاري جاذبه هاي داستان در 

فيلم به عنوان يك كاالي مصرفي در بين مخاطبان جاي بازكرده است . در پنج سال اخير نيز اوج 

 وضعيت مصرف گرايي جامعه را نشان مي دهد .
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مقايسه كنيم مي بينيم  35هه را با رشد بي سابقه آن در د 55اگر قيمت باالي نفت در نيمه اول دهه 

كه در هر دو مورد افزايش قيمت نفت باعث افزايش درآمد دولت شده است ، شتاب مصرف گرايي در 

 گرفت .هر دو دوره بر مبناي همين وضعيت شكل 

تحليل فرمولها ، قواعد و ساختارهايي كه مخاطب براساس آن جذب سينما شده و راهي تماشاي فيلم 

جذاب ترين دغدغه هاي تحليل گران سينما بوده و هست ، عالوه بر مديران ،  مي شود ، يكي از

صاحبان فيلم اشتياق بيشتري براي فهم اين پديده و متغيرهاي لحظه به لحظه آن دارند ، به طوري كه 

جدي ترين دغدغه ي اهل سينما در عصر فيلم به پيش بيني فروش يا بهتر بگوييم استقبال مخاطب از 

يل شده است . در ايران چه قشري مخاطب سينما هستند ؟ آيا چيزي به نام فروش و حاضر تبد

ن عنصر مهم ـده مند عمل مي كند يا ايـدي و قاعـينماي ايران براساس نوع نظام منـمخاطب در س

مولفه اي از تابع شرايط است ؟ آيا از هويت رفتاري مشخصي تبعيت مي كند يا اين كه نه فرآيندي تابع 

ط است ؟ و سوال اصلي اين كه چه عواملي باعث مي شود كه مخاطب ترجيح مي دهد در خانه شراي

 فيلم ببيند يا بهتر بگويم سينماي خانگي را انتخاب مي كند ؟

كيفيت يك سينما ، ماهيتا داراي جنبه هاي قوي ذهني است و بايد بتوان براي ارزيابي آن از روشهائي 

كه اثر هنري خلق شده توسط هنرمند ، حاصل سالها تالش و تلفيق  استفاده كرد . با توجه به اين

كردن مهارتهاي فني وخالقيت اوست ، مي توان اين گونه استنباط كرد كه يكي از مهم ترين روشهاي 

ارزيابي كيفيت اثر ، ميزان توانائي به كارگيري خالقيت هنري با استفاده از تكنيك هاي متداول و يا 

در آن خواهد بود . در هر صورت ، اثر هنري به ويژه سينما براي مصرف گروهي از  غير متعارف موجود

مردم خلق مي شود ، بنابراين ارزيابي ذهني توسط مصرف كنندگان انجام مي شود . مصرف كنندگاني 

كه براي تشخيص ميزان عالقه مندي خود به يك اثر ، راهي جز استفاده از آن را نخواهد داشت . 

، مالک تشخيص كيفيت يك اثر هنري ، ميزان مطابقت كيفيت كاالي فرهنگي با سليقه بنابراين 

مصرف كننده خواهد بود . به عبارت ديگر ، كيفيت كاال بستگي به اين دارد كه آيا مصرف كننده را 

هريك ازاين دو گروه توليد كننده )  كرده است يا نه و اين امر ، مقوله اي كامال ذهني است . راضي

رمندان سينما (  و مصرف كننده ) تماشاگران ( نسبت به كاالي كه توليد و مصرف مي كنند شناخت هن

متفاوتي را خواهند داشت كه ديدگاه آنان را نسبت به كيفيت كاالي مورد نظر تعيين مي كند . به 

اما  ي مي داند كه اثر خلق شده اش داراي چه ويژگي هاي استيعبارت ديگر ، خالق يك اثر سينما
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تماشاگر احتمالي آن ممكن است به درستي متوجه ويژگي هاي مورد ادعاي خالق اثر نباشد . بنابراين 

 به رابطه مستقيم ميان ذهن خالق اثر و ذهن تماشاگر بستگي دارد .فيلم در سينما ماهيت كيفيت يك 

خواهد گذاشت . زيرا  توزيع نامتقارن اطالع رساني در بين فيلم ساز و تماشاگر بر وضيعت نهايي اثر

ممكن است توليدكنندگان با اطالع از عدم آشنائي مصرف كننده نسبت به كيفيت كاالي توليدي خود 

و از كيفيت واقعي اثر ، عالئمي را به صورت اطالع رساني درباره اثر خود به تماشاگر بدهند كه خالف 

است و با اين شگرد به جذب بيشتر واقع باشد تا وي تصوركند كه اثر از كيفيت باالئي برخوردار 

تماشاگر بپردازد . كارگردان يك فيلم  بهتر از تماشاگر مي داند كه براي فيلم خود به چه ميزان دقت و 

تالش صورت گرفته است . با اين وجود ، آنها  نمي دانند كه تماشاگران تا چه حد اين سينما را دوست 

ت آرماني سينماي خود مطمئن باشند ، حتي اگر بيشترين دارند . آنها در عمل نمي توانند از كيفي

تالش ممكن به كار رفته باشد. به عبارت ديگر، اساس استقبال از يك سينما  را نه كارگردان مي داند و 

نه تماشاگر .  بنابراين هنگامي كه كيفيت آن براساس معيارهاي ذهني ارزيابي مي شود ، اطالعات دو 

عدم اطمينان درباره ميزان مطابقت واقعي يك سينما با سليقه تماشاگر بر طرف ناقص خواهد بود . 

 طرف نخواهد شد ، مگر آنكه آنها آن سينما را تجربه كرده باشند .   

بر اساس نظريه هاي اقتصادي ، كارآيي در بازار يك محصول به معناي برابري قيمت آن كاال با هزينه 

مي توان و چنين شرايطي حاكم باشد  مي تواند ي فرهنگي نيز نهايي توليد آن است . درعرصه كاالها

ادعا كرد كه به لحاظ اقتصادي ، كارآيي حاكم و منابع توليد كننده به صورت توامان تامين شده است . 

اما بايد در نظر داشت كه در محدود كردن قيمت سينما به حدي كه برابر با تامين هزينه نهايي توليد 

اكثر كردن ميزان استفاده و در نتيجه هدف كارآيي در استفاده از محصوالت آن باشد ، هدف حد

فرهنگي را حاصل مي كند . اما اگر توليد كننده كاالي فرهنگي از قبل بداند كه قيمت آنها در حدي 

برابر با جبران هزينه نهايي تعيين شده است و از اين راه قادر به پوشش هزينه هاي ثابت و اوليه خود 

بسياري از كاالهاي فرهنگي ديگر توليد نخواهد شد و در نتيجه دامنه انتخاب تماشاگر محدودتر  نيست

 مي شود .

طبيعي است كه در اين گونه موارد دولت يارانه مي پردازد . اما پرداخت يارانه مي تواند داراي كاركرد 

ختلف مديريتي ، با هدف دوگانه اي باشد . سياست هاي اعمال شده درست يا نادرست در دوره هاي م

ايجاد رابطه بهتر بين تشويق براي عرضه آثار جديد و برانگيختن تقاضا و رغبت در مخاطب براي 
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استفاده از سينما برقرار مي شود .  مي توان كيفيت يك سينما را به دو گونه نشان داد . حالت نخست ، 

قه ليديگر ، سينماي ياد شده منطبق بر سآن است كه تماشاگر از آن استقبال  مي كند  . و به عبارت 

قه عوامل  تشكيل دهنده سينما به صورتي نيستند كه منطبق ليتماشاگر است و حالت ديگر اينكه س

ي از ديدگاه مردم و يبرسليقه عمومي تماشاگر باشند كه بر اين اساس مي توان به چنين سينما

ن است كه مجموعه عواملي كه موجب ايجاد مخاطبان كيفيت پايين اطالق كرد . نكته قابل تامل اي

كيفيت مطلوب يك اثر مي شود ، تسلط بر ابزار و تكنيك و نيز خالقيت و توانايي هنري و در نهايت 

مساله اي كه اغلب قبل از تماشاي سينما به وجود مي آيد . به بيان ديگر ،  تلفيق اين دو مساله است .

اثر خلق شده با سليقه تماشاگر ، مهم ترين عامل در استقبال يا عدم اطمينان از ميزان انطباق و كيفيت 

مصرف كننده به منظور استفاده از يك كاال نيازمند به دست .  عدم استقبال از يك سينما خواهد بود

آوردن اطالعات مناسب از آن است . در نتيجه به دليل عدم اطمينان از كيفيت محصول ، مصرف 

ي به استفاده از كاالي جديد ندارند مگر آنكه به نوعي از ويژگي هاي آن كنندگان عموما تمايل زياد

مطلع شوند . در نتيجه وظيفه اطالع رساني به مصرف كننده بر عهده توليد كننده يا عرضه كننده كاال 

خواهد بود . توليد كننده تالش مي كند تا به هر نوعي كيفيت محصول توليدي خود را به مصرف كننده 

 ند و او را از صحت عملكرد خود و ارضاي سليقه مصرف كننده مطمئن سازد .معرفي ك

در هر حال هر چه اطالعات ارائه شده از كيفيت محصول بيشتر باشد و اطمينان بيشتري نسبت به 

رضايت مندي از مصرف داده شود ، قدرت انتخاب و جايگزين كردن كاالي ديگر با كاالي مورد نظر از 

به بيان ديگر  مثال با تغيير قيمت بليط تماشاگر سينما توانايي كمتري  ه مي شود .مصرف كننده گرفت

نسبت به عكس العمل نشان دادن خواهد داشت . همچنين در شرايط مساوي به طور مثال افزايش 

قيمت باالتر براي يك اثركه نسبت به آن اطالعات مناسبي به تماشاگر داده مي شود و اثر ديگري كه 

عملي تر مي شود . اين نكته بسيار ساده اما بنيادين در  نسبت به آن اطالعات مناسبي ندارد  تماشاگر

غرب و به هنگام يك كتاب جديد يا يك فيلم به صورتي جدي پيگيري مي شود ، و البته اين شرايط 

 ناظر براستقبال مصرف كننده عادي از كاالهاي فرهنگي مي باشد

يد از تمامي عوامل موثر برتقاضا استفاده كند و مصرف كننده را به هزينه در اين تحليل توليد كننده با

كردن ترغيب نمايد ، به بيان ديگر مصرف كننده عادي ، هدف اصلي تلقي مي شود و ميزان استقبال يا 

عدم استقبال از محصول ، عامل موفقيت اقتصادي آن ارزيابي  مي شود ، البته بازار توليد و مصرف آثار 

به دليل اين كه مصرف كنندگان اين كاالها گروه خاصي   مي باشدو تجربي از اين قاعده مستثني  ويژه
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تجربي موفقيت اقتصادي را به همراه نداشته باشد ساخت يك فيلم مي توان انتظار داشت كه  وهستند 

يي برخوردار و به لحاظ اقتصادي با شكست تجاري روبه رو شود . اين گونه آثار كه از ارزش هنري باال

د و در نتيجه درآمد حاصل از فروش نممكن است با سليقه مردم عادي همخواني نداشته باش هستند ،

بليط ، قادر به جبران هزينه هاي توليد نخواهد بود و به اين ترتيب مي توان انتظار داشت كه بقاي آن ، 

 (  174 : 1337) گودرزي ، .  داردبستگي تام به استقبال تماشاگر از فيلم 

اما چگونه يك فيلم پرفروش مي شود ؟ چه عواملي طيف وسيعي از مردم را به ديدن يك فيلم ترغيب 

مي كند ؟ اين سوالي است كه همواره ذهن كارشناسان سينمائي و سازندگان فيلم هاي ايراني را به 

اب داشته باشد ، خود مشغول كرده است ، از ديد گردانندگان سينماي تجاري اگر فيلم ، داستاني جذ

اگر ستارگان محبوبي در آن بازي كنند ، اگر تبليغات فيلم موثر باشد و در فصل مناسبي به نمايش در 

آيد و نسخه نمايش بدون سانسور از ارشاد بيرون بيايد ، اگر نام فيلم كنجكاوي مخاطب را برانگيزد ، 

هزاران اما و  و امتحان مدارس اكران نشوداگر باد و باران در نگيرد و فيلم در ايام سوگواري يا فصل 

 آياي ديگر مخاطب به سينما خواهد آمد .

در سينماي قبل از انقالب اگر سازندگان فيلم از رقص و آواز و زد وخورد و غيره استفاده مي كردند ، آن 

بازنده مي شتند اما در گيشه فيلم حتما مي فروخت ، اما فيلم هائي هم بودند كه تمام اين عوامل را دا

 .شدند

يك فيلم خوب جدا از ستارگان و تبليغات و فصل مناسب اكران اگر از جذابيت ذاتي برخوردار نباشد  و 

مردم به سينما بيايند و ناراضي برگردند ، آن وقت تبليغات نتيجه معكوس خواهد داشت و مردم خود را 

داشت ، برعكس اگر مردم از فيلمي  مغبون خواهند ديد و ديگران را از تماشاي فيلم برحذر خواهند

        خوششان بيايد ، تبليغات شفاهي به كار مي افتد و ديگران را به تماشاي فيلم دعوت مي كنند . 

 ( . 37:  1331) آشتياني ، 

اما چگونه است كه يك فيلم پديده مي شود و رضايت دروني مردم را جلب مي كند ؟ كدام عوامل 

شناختي در فروش فيلم نقش دارند ؟ مردم كدام نياز واقعي يا فكري خود را  در  جامعه شناختي يا زيبا

يك فيلم جستجو مي كنند ؟ آيا مي توان به تمام اين پرسشها جواب قطعي داد ؟ زماني پاره اي از 

مفسران مي انگاشتند كه در مورد علوم انساني نيز مي توان هم چون علوم محض با قوانين كامال نوشته 

 نطقي داوري كرد .و م
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اگر هميشه آب در صد درجه به جوش مي آيد ، اگر هميشه انسانها نيازهاي فكري مشابه داشته باشند ، 

پس ديگر هيچ فيلمي شكست نمي خورد و سينماي ما با بحران روبه رو نمي شد ، اما اغلب مي بينيم 

ان تا حدود زيادي ناشي از پيش بيني بيشتر پيش بيني ها اشتباه از كار در مي آيد و بحران سينماي اير

ناپذير بودن سليقه هنري مردم است ، امروزه عصر روايت ها و احكام كلي سپري شده است ، كه بتوان 

 با آنها در مورد هر پديده داوري كرد و حكم صادر نمود .

است و ماجراي استقبال مخاطبان از فيلم هاي سينمائي همواره از جنجالي ترين مباحث سينمائي 

پاسخ به چگونگي و چراها در اين باره طيف متنوعي از فرضيه ها را تشكيل مي هد . اما به نظر مي رسد 

دقيق ترين رهيافت در اين زمينه ، جدا از بررسي خود فيلم ها ي پرفروش ، از دل تبيين در موقعيت 

 هاي زماني و اجتماع  زمانه ي اكران به دست مي آيد .

ي از مردم از آثار هنري وفيلم هاي سينمائي پديده اي  است بسيار پيچيده كه استقبال شمار زياد

هنر  عوامل متعددي در آن نقش دارند . از ميان اين عوامل مي توان به ميزان پيشرفت صنعت و

سينماي يك كشور كه مجموعه اي از توانائي هاي فني ، سازماني و انساني است اشاره كرد ، مثل 

يكي از علت هاي  غيره .ران در فيلم نامه نويسي ،كارگرداني ، فيلم برداري ، بازيگري وتوانائي سينما گ

غلبه سينماي هاليوود نيز اين توانائي ها بوده است . عامل بعدي خالقيت و آفرينندگي است كه هم 

قط ميان افراد و هم ميان ملت ها بطور نا مساوي پخش شده است . عوامل ديگري هم وجود دارند كه ف

به سازندگان فيلم مربوط نمي شوند. مثل آزادي كه فيلم ساز در استفاده از انديشه هاي خالق خود ، 

چه براي تجربه هاي جديد در آثار هنري و چه براي توليد آثار جذاب عامه پسند براي مردم دارد ، اين 

، وباالخره عواملي وجود مي شود و گاه از طرف اقشاري از مردم  آزادي ها گاه از طرف دولت ها محدود

دارد كه از بقيه عوامل كالن تر است كه آيا ميان مخاطبان انبوه و فيلم تامل وگفت و گوئي برقرار مي 

 شود يا نه ؟

است كه بايد تصويري در دنياي هنر و برداشت جامعه شناختي از فيلم گفته مي شود كه فيلم يك متن 

است كه به فيلم معنا مي دهد و در هر شرايط تاريخي و توسط تماشاگر خوانده شود و اين تماشاگر 

 اجتماعي معين فيلم سازي مي تواند مخاطبان وسيعي را به خود جلب كند .

فيلم سينمائي از سوئي يك متن هنري ساختار يافته است و از سوئي ديگر رويائي كه توسط تماشاگر و 

 ( . 12:  1337مين ، با توجه به تجربيات او در زندگي تعبير مي شود . ) را
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اما چه عواملي باعث مي شود كه ميزان استقبال تماشاگران از فيلم قابل پيش بيني باشد و خالق فيلم 

بتواند مخاطب را از خانه نشيني جدا و به سالن بياورد ، سينما با توجه به بعد مخاطب شناسي بايد 

شرايط معاصر آن استخراج كند ، سينماي معيار و زمينه درست فهم اجتماعي خود را از متن جامعه و 

ما پس از سي سال از گذشت انقالب هنوز آزمون و خطا را طي مي كند و به شرايط تثبيت شده خود از 

 نظر مخاطب شناسي نرسيده است .

ما در طول اين سالها هنوز نتوانسته ايم ارزشهاي اجتماعي را در دستور كار و سياستهاي فرهنگي 

يم و آن را به يك جريان ملي تبديل كنيم تا سينماي ملي نهادينه شود ، وقتي ملي خودمان قرار ده

شدن به يك جريان عمومي تبديل شود ، فيلم سازان هم به تبعيت و الهام از آن فيلم مي سازند ، اما 

وقتي در يك جامعه متكثري باشيم كه هر كس ساز خودش را بزند ، وحدت و همدلي عمومي شكل 

، و ما را از رسيدن به يك تعادل باز مي دارد و اين عدم تعادل موجب مي شود فاصله بين نمي گيرد 

مخاطب و فيلم ساز به حداكثر خود برسد ، بعد از آن به نقطه اي خواهيم رسيد كه ديگر انگيزهاي 

، باشد   " كمدي "وجود نخواهد داشت كه فردي با خانواده اش به سينما برود ، اگرچه فيلم اكران 

ميليوني داشته باشد ، بر اساس قيمت بليط ها و جمعيت ، رقم قابل  155يا  555حتي اگر فروش 

 توجهي نيست .

اكنون رشته هاي بين مخاطب وسينماگر به نازک ترين حالت ممكن رسيده است و سينما از سبد 

 خريد خانواده بيرون گذاشته شده است ، جالل و جبروت سينما از بين رفته است .

مروزه در هر موقيعتي مي توان فيلم ديد ، در گذشته اي نه خيلي دور مخاطب بايد منتظر مي ماند تا ا

فيلم در نزديكترين سينما به محل سكونتش اكران شود ، تا در يك روز مناسب با حال خوش وحواس 

رسد و به داخل جمع با خانواده به سينما برود در صف بايستد ، منتظر بماند تا نوبت قبلي به پايان ب

سالن برود ، صندلي خودش را پيدا كند ، سالن تاريك شود تا  فيلم دلخواهش را ببيند ، اما درهمين 

ديگر يك مراسم نيست ، در  "تماشاي فيلم  "روزهاي مشابه دنياي مدرن و در اين حالت  به نام گذار 

امپيوتر ، در موبايل و در خانه پاي هر جائي و به هر شكلي مي توان فيلم ببينيم ، در مانيتور كوچك ك

تلويزيون دراز بكشيم و در كادرهاي غير استاندارد و زير نويس هاي بي ربط با موضوع ، فيلم هاي 

 موجود را ببينيم.
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 : قیتحق یخیتار نهیشیپ(  2

 : یداخل قاتیتحق(  2 – 1

 ينمايس ياجتماع حوالتت موضوع با يشناس جامعه يدكتر نامه انيپا ؛ ديمج ، زاده ينيحس(  الف

 ( . 1374)  رانيا

 

  ؛ رانیا ینمایس طیشرا

 متفاوت نيمضام با يلمهايف ديتول كم كم شد مواجه ركود با رانيا يتجار ينمايس كه 1355 دهه در

 لميف در انسانها انحطاط يطرف از ، است رانيا ينمايس خيتار در دوره نيتر بيعج دهه نيا ، شد آغاز

  .كرد يم غوغا ها

 از و...(  و(  يابيغ عبداهلل:  ساخته)  موسرخه ،(  اديص زيپرو:  ساخته)  شب امتداد در يها لميف مثل) 

 مسعود:  ساخته)  سنگ سفر و گوزنها يها لميف مثل. )  ياسيس – يانتقاد يلمهايف گريد يطرف

 ... (.  و(  ييمهرجو وشيدار:  ساخته)   نايم رهيدا ،(  ييايميك

 در.  گرفت را آنها اكران يجلو اي و زد ها لميف انيپا ضيتعو ليقب از يداتيتمه به دست يدولت سانسور

 شيپ قابل ريغ راتييتغ يفيك و يكم نظر از و كرد آغاز را يبيغر سفر نمايس امروز به تا 1357 سال

 .  گذاشت سر پشت را ينيب

 و ثبات عدم با همراه آن از پس طيشرا كه ساخت مواجه ميعظ يركود با را نمايس ، رانيا در انقالب

 سوال ريز نمايس يخصوص تيمالك ، شد يآشفتگ و مرج و هرج دچار نمايس ، بود عيسر يهايدگرگون

 .  شد دهيكش آتش به فحشا اشاعه مركز عنوان به نماهايس از ياريبس و رفت

 ياسالم ينمايس از دولت ريتعب دانست ينم يكس كه بود نيا انقالب از بعد در نمايس ياساس مشكل

 355.  شد ديتول لميف 11 ، 1311 سال و لميف 13 ، 1357 سال ، لميف 95 ، 1355 سال در ؟ ستيچ

 .  ديرس يصندل 145 شيگنجا با سالن  235  به 1312 سال در ، يصندل 174 شيگنجا با نمايس سالن
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 يبرا رسانه نمايس يالگو و يبفارا نام با يدولت ياديبن سيتاس با دولت ، نمايس يسالها نيا ركود از پس

 كه يميدـق ياـكارگردانه از يارـيبس.  شود خارج رانـبح نيا از گرفت ميمـتص يگـفرهن ترشـگس

 .  كردند تيفعال ادامه به شروع انتظار حد از كمتر يلمهايف با ، كنند رها را كار خواستند ينم

              و ونيزيتلو  دستگاه 11/  724/  154 رانيا در ، 1371 سال در رانيا آمار مجله در يبررس كي يط در

 .  داشت وجود رو نمايس هزار 755 و نمايس سالن 211 مقابل در دئويو دستگاه 15/  355/  555

 تا 1314 يسالها نيب يفيك و يكم نظر از ارشاد وزارت يها استيس و كنترل تحت رانيا ينمايس

 .  كرد ديتول لميف 455 ، 1371

 ، مردم درک و يآگاه رفتن باال و ياجتماع روند در و كرد دايپ شيافزا روها نمايس تعداد اقدامات نيا با

 .  گرفت خود به يمنسجم حالت سال چند يبرا نمايس

.  كردند يم يپندار همذات يارزش قهرمان با و بودند گذاشته جنگ در را خود يهست يتمام كه يمردم

 .  كردند عوض را هشان نگاه گريد يا دسته و ماندند وفادار اارزشه به يگروه جنگ اتمام از بعد

 .  كند يم يينما خود انقالب از بعد رانيا در يساز لميف شيگرا سه

 قبال كه بود يخاص راه دنبال به يول داد ادامه خود ييگرا فرد به عيوس يفيط در يارزش يينمايس(  1

... (  و(  ايك يحاتم ميابراه:  ساخته)  نيرا تا كرخه از و سبز خاكستر يها لميف مثل)  شد اشاره آنها به

 خواسته يعيطب جهينت شيگرا نيا و كند يم دنبال يسازندگ عصر در را يارزش قهرمان نمايس نيا

 .  كند يم حركت يفرض پرداخت در انعطاف يكم با خود يآرمانها دنبال به كه است يمخاطب

 يعروس يها لميف مثل)  ، پردازد يم جامعه نقد به نمايس نيا:  خواه آرمان يستيرئال نئو ينمايس(  2

 آنها... (  و(  اعتماد يبن رخشان:  ساخته)  نرگس ،(  ياريع انوشيك:  ساخته)  هايآبادان ، خوبان

 خورده بيفر زنان انيم از يحت و فقرا و نانينش هيحاش و يليتحم جنگ نيمهاجر از را خود قهرمانان

 كه است يا جامعه ، جنگ از پس جامعه و تنهاست جامعه در ها لميف نيا هرمانق ، كنند يم انتخاب

 .  بكشد رونيب آب از را خود ميگل ييتنها به ديبا قهرمان
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 شيگرا و دئويو رواج از پس كه نمايس نيا:  غرب يتجار ينمايس از گرفته الهام و يحيتفر ينمايس(  3

 يلمهايف تيموفق ، است رانيا ينمايس ياقتصاد ركود جهينت ، افتي رواج يغرب يالگوها به جوانان

 .  است يمدع نيا بر يليدل(  ياعالم محمدرضا:  ساخته)  يافع و(  يافخم بهروز:  ساخته)  عروس چون

 با را نمايس نيا يگم سردر و يفيتكل بال سالها از پس انقالب يروزيپ مرحله به رانيا ينمايس ورود

 يجد مبارزه در نمايس اندركاران دست و ساخت رو روبه يپرور قهرمان با مبارزه و يزيست ستاره ينوع

 مبارزه نيا ، پرداختند مخالفت به يفارس لميف يراهها از يكي عنوان به يساز ستاره با ابتذال نوع هر با

 بعد ينمايس در جيرا تيجذاب به اشاره با ، گذاشت ها لميف اول نقش گريباز مقوله در يا دهيچيپ ريتاث

 .  ميپرداز يم ها لميف در موجود يها پيت يچگونگ و ليتحل به انقالب از

 

 :  رزمنده جوان پيت(  1

 ييارويرو از و.  آرمانش و اعتقاد راه در شهادت عاشق و يآرمان و ريناپذ شكست است يقهرمان پيت نيا

 عرصه و جبهه شيمذهب فرهنگ.  دارد يا اسطوره يحالت بعضا پيت نيا.  ندارد ترس يدشمن چيه با

  مهاجر و بان دهيد  يها لميف مثل. )  دارد تعلق جامعه نييپا طبقات به غالبا و است شهادت آن يتجل

 ....و(  كاربخش حسن:  ساخته) عاشقان اريد ،(  ايك يحاتم ميابراه:  ساخته) 

 :  شهيپ عاشق جوان پيت(  2

 نيا ، گذرد يم يمانع هر از معشوق به نديرس يبرا كه است يعاشق ، پولدار و پوش خوش جوان نيا

 راه نيا در و است يجسمان التيتما از عشقش ، دارد يماهو اختالف انقالب با لميف اول جوان

:  ساخته)  سكه يرو دو ،(  يافخم بهروز:  ساخته)  عروس يها لميف مثل. )  نديب يم ييمخالفتها

 ... ( .  و(  يمتوسالن محمد

 انيقاچاقچ با يريدرگ در و هستند يانتظام يروين جزء افراد نيا معموال:  مبارز و فداكار مامور پيت(  3

 را يساز پيت نوع نيا به رشد اجازه زين يدولت يها استيس.  شوند يم روزيپ اي رسند يم شهادت به اي

 اريهرش:  ساخته)  پرچمدار ،(  زاده صباغ يمهد:  ساخته)  سناتور يها لميف مثل.  ) داد ها لميف در

 .... ( . و(  يحاتم شاه يعل:  ساخته)  ها هيسا بيتعق ،(  يبحران
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 کلیــات

 :  دل وساده كيكم اول جوان(  4

 همه به يقلب خوش با جوان نيا ، است داده ادامه خود يهست به رانيا ينمايس خيتار تمام در پيت نيا

    .  رسد يم مقصود زلمن سر به شانس و يقلب خوش پشتوانه با ها توطئه از شهيهم و كند يم كمك

 ... ( .  و(  يداوود ابوالحسن:  ساخته)  روند ينم بهشت به برها بيج يها لميف مثل) 

 :  مبارز ييروستا پيت(  5

 فراوان قدرت ليقب از ييها مشخصه با و بود جيرا اريبس انقالب از پس ينمايس هياول مراحل در پيت نيا

 تيواقع با يكم پيت نيا.  داشت اشرار و ها خان هيعل بر رزمبا يپيت ها يسخت برابر در استقامت و

   يسنگ ريش ،(  كوشان محمود:  ساخته)  سمندر يها لميف مثل. )  بود موفق يپيت يول داشت فاصله

 ... (.  و(  يمحمد ناصر:  ساخته)  زدگان ملخ ،(  يجوزان يجعفر مسعود:  ساخته) 

 

 :  یریگ جهینت

 نمايس ورود نحوه و بود يكنندگ سرگرم شيگرا با و يديتقل و يواردات ينمايس ابتدا از رانيا ينمايس

 نه و داشت بالنده رشد درون از نه نمايس.  كرد ديتشد آن در را گفته شيپ از صفات تمام رانيا به

 .  بود شده بنا يفلسف اي يعلم نشيب براساس

 جا نيا در آنچه ، كرد مشخص را شراه ابتدا همان از و گرفت پا ييفضا نيچن در رانيا ينمايس

 عصر ، است كرده يباز نقش زوريكاتال چون شهيهم كه است رانيا در تفكر خط كند يم دايپ تياهم

 عهد از كه يانيم خط و است طلب تجدد و گرا سنت يهايريدرگ از يا ملغمه  رانيا به نمايس ورود

 در دادن يآشت يبرا خط هر در ييپا يجا يجستجو در داشتند حركت آن در جمال ديس تا ريركبيام

 .  بودند آن

 موفق هجوم از پس و زد دامن آن گسترش و رشد به ينوع به نمايس ميتحر و تفكر با ييگرا سنت

 .  شد بزرگ خود در و خم خود يرو به تجددطلبان
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 تا 1353)  رانيا جنگ ينمايس ييروا ساختار بر ياجتماع تحوالت ريتاث يبررس ؛ ديسع ، يمعدن(  ب

 ( . 1331)  گرمسار ياجتماع علوم يتخصص نامه پژوهش ،(  1315

 رانيا كشور.  شود يم احساس دوباره ينگر باز به ازين انقالب از پس رانيا ينمايس تحوالت يبررس در

 مهاجم يكشورها از ياريبس خروج و ورود معبر و محل كه دارد قرار ييايجغراف حساس منطقه كي در

 يقوم تنوع آن در كه است ييكشورها از يكي رانيا ليدل نيهم به.  است بوده ملل نآ فرهنگ طبعا و

.  باشد يم دارا را خود ياسيس و ياقتصاد ، يتيجمع ، ييايجغراف يژگيو و شود يم دهيد ياريبس

 :  ميده قرار يبررس مورد و ميتقس دوره سه در ميتوان يم را انقالب از بعد رانيا ينمايس تحوالت

 

 (.  1531 تا 1531)  یلیتحم جنگ و انقالب:  اول دوره(  1

 وقوع ليدل به كه كرد يتصورم نيحس صدام.  آمد وجود به ياسالم انقالب بطن از رانيا يليتحم جنگ

 و حمله زمان ، يحكومت درون اختالفات و يقوم يها شورش ، ارتش شدن دهيپاش هم از و انقالب

 عدالت و يبرابر يپ در كه ، انقالب يآرمانها ليدل به رانيا اقتصاد ، دوره نيا در.  است رانيا به تصرف

 و شدند يدولت ، يمل بزرگ كارخانجات و موسسات ، ها بانك.  گرفت خود به يدولت ساختار بود

. آمد بوجود متمركز ياقتصاد نظام كي رانيا كل در و ديرس مستضعفان اديبن به يپهلو اموال از ياريبس

 در شدت به حكومت.  بود كيدئولوژيوا ينيد يها آموزه و غاتيتبل ريتاث تحت جامعه يفرهنگ لحاظ از

 ، يتيجمع بعد در.  شد يم يتلق ارزش كي شهادت و بود ظاهر و فرم در جامعه يساز شكل كي يپ

 ( .  121:  1334 ، پور عيرف. ) شد مواجه يدرصد 5/3 ندهيفزا رشد كي با دوره نيا در رانيا

 به مشترک كاركرد و عنصر 11 يدارا شد نوشته كه ييها نامه لميف تمام دوره نيا ينمايس در اما

 : بودند ريز عبارت

 .  است متحد جامعه -1

 .  رديپذ يم را قهرمان ، جامعه -2

 .  كند يم تيحما قهرمان از ، جامعه -3
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 کلیــات

 .  است يكي قهرمان و جامعه يارزشها و باورها -4

 .  هستند دوره نيا يها نشانه از يمذهب اماكن و يارعزاد مراسم ، هيتك مسجد، -5

 .  است سالم جامعه در ياجتماع روابط -1

 .  شود يم گذاشته شينما به جامعه در يمذهب ضيفرا -7

 .  است دواريام ندهيآ به قهرمان -3

 .  ونيانقالب ضد و منافقان با داخل در هم و جنگد يم دشمن با جبهه در هم قهرمان -9

 .  شوند يم روزيپ جبهه در ارانشي و رمانقه -15

 .  كند يم جاديا مخاطب در يپندار همذات حس و است مظلوم يروزيپ حالت در قهرمان -11

 

 ( .  1513 تا 1531)  یسازندگ دوره:  دوم دوره(  2

 وقت جمهور سيرئ استيس.  شد يديجد مرحله وارد رانيا  ، يليتحم جنگ انيپا و( ره) امام رحلت با

 يتحوالت ياقتصاد لحاظ از دوره نيا در.  شد تكنوكرات دولت ينوع شاهد رانيا و بود ياقتصاد هيپا بر

 11 طول در و رفت شيافزا روبه يتورم روند ، ديگرد يتلق ارزش ، ثروت و شد دگرگون ارزشها.  داد رخ

.  بودند رو روبه برابر 15 تا 5 معادل يحقوق شيافزا با كارمندان كه يحال در ، ديگرد برابر 15 سال

 ( .  135:  1334 ، پور عيرف)

 رشد ، شد اجرا انقالب از بعد بار نياول يبرا تيجمع كنترل يها استيس دوره نيا در يتيجمع لحاظ از

 در 1/3 حدود به 1315 سال در زن هر يبرا فرزند 4/1 از يبارور زانيم و ديرس درصد 5/1 به تيجمع

 ساخته آنان اساس بر كه ييها لميف و شد نوشته دوره نيا در كه ييها نامه لميف اما.  ديرس 1371 سال

 :  از است عبارت ها لميف نيا مشترک عناصر كه ، داشتند متفاوت يكاركردها ، شد

 .  است شده تفاوت و يدگرگون دچار جامعه -1
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 .  است كرده فرق گذشته به نسبت ظواهرافراد -2

 .  شوند يم گذاشته شينما به كمتر ينيد يها نشانه و يمذهب اماكن -3

 .  است شده ليتبد يخاكستر به كامل ياهيس و يديسف از ياجتماع روابط -4

 .  است متفاوت جامعه يارزشها با قهرمان يارزشها -5

 .  كند ينم تيحما قهرمان از جامعه -1

 .  آرمانهاست و ارزشها نگران قهرمان -7

 .  است ياجتماع مناسبات و طيشرا منتقد قهرمان -3

 .  ستين دواريام ندهيآ به قهرمان -9

 .  است مظلوم و تنها قهرمان -15

 .  كند يم دنبال را تشيمسول و اهداف يكم عده مساعدت با اي ييتنها به خود قهرمان -11

 .  كند يم رها خود حال به را جامعه و برد يم پناه شيخو ييتنها به قهرمان -12

 

 ( .  1531 تا 1513)  اصالحات هدور:  سوم دوره(  5

 سر پشت را يياستثنا مقطع انقالب از بعد رانيا شد باعث رانيا در موجود يها استيس ، دوره نيا در

 يها صندوق يپا را ياريبس توانست انيرانيا يبرا رانيا و يمدن جامعه شعار با يخاتم محمد.  گذارد

 در را يا ژهيو تيموقع يو يسو از تمدنها يگوگفت طرح ارائه و ييزدا تنش استيس.  بكشاند يرا

 توانست دولت ، گذشته تيوضع استمرار با ياقتصاد لحاظ از.  زد رقم رانيا يبرا يالملل نيب عرصه

 تيروا در.  داد ادامه را قبل دوره حالت زين تيجمع رشد.  بپردازد را خود يخارج يها يبده از يبخش

 خود يآرمانها هنوز قهرمان دوره نيا در ، كرد دايپ يا ژهيو گاهياج كيرومانت نگاه دوره نيا يها لميف
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 کلیــات

 مطرح آن در زين عاشقانه تيروا جامعه يفضا ليدل به اما است منتقد جامعه طيشرا به نسبت و دارد را

 :  از است عبارت دوره نيا مشترک عناصر و كاركرد.  شود يم

 .  است دهيرس خود اوج به قهرمان يارزشها با جامعه يارزشها تفاوت -1

 فرهنگ نشانگر كه يمل ابعاد آن نيگزيجا و شود يم دهيد ها لميف در يسخت به يمذهب اماكن -2

 .  شود يم مشاهده هستند يرانيا

 .  است گذشته يارزشها يآور ادي تالش در قهرمان -3

 .  است شده تر رنگ كم قهرمان انتقاد و كرده فراموش را گذشته يآرمانها جامعه -4

 .  ندارد يو با يميمستق رابطه و كرده فراموش را قهرمان جامعه -5

 . است مخالف جنس وجود جامعه با قهرمان ونديپ تنها -1

 . رسد ينم خود عشق به اما ، شود يم عاشق قهرمان -7 

 

 : یریگ جهینت

 بالقوه كه باشد يم كشورهايي معدود جزو رانيا و دارد وجود قوي بسيار هاي پتانسيل ايران سينماي در

 ، برود جلو سينما كه اين براي و  داشته نگه را ايران سينماي ها همين و است فيلمسازي استعداد داراي

 و كارشناسي هاي حل راه كردن پيدا تا جديد استعدادهاي كردن پيدا از جانبه همه توسعه به احتياج

 ايران سينماي تواند مي اينها همه كه مداري عوامل گريد و جهاني بازارهاي و سرمايه گسترش ، تكنيكي

. دهد نجات ، ندارد را كردن پرواز توان بعد به جايي يك از و دارد قرار آن در كه معيوبي چرخه اين از را

 و ها بال اين با و ندارد را آسمان به سپردن دل قابليت كه ماند مي گنجشكي مانند ايران امروز سينماي

 را توان اين خواهيم مي ما اگر و داد خواهد دست از بيشتر را توانش وزر به روز طبيعتا ضعيف خوراک

 تمام امروزه متاسفانه ، رديگ صورت الزم خالقيت ها زمينه و ابعاد همه در بايد طبيعتا دهيم افزايش

 حمايت فيلم 15 توليد از گذشته در كه حالي در شود مي هزينه كار دو براي تنها سينمايي هاي بودجه

 فيلم 15 به توليدات اين ميان از كه ندارد وجود فرهنگي مديريت در خطا و آزمون اين ديگر و شد مي
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 هم به سينما مديريت استراتژي و است شده فراموش نيز قضيه اين ديگر متاسفانه و برسيم خوب

 . است آشفته و ريخته

 

 ققین مجله فوکوس .آمار وضعیت سینماهای جهان و ایران از نظر مح  ( تحقیقات خارجی: 2 - 2

همه ساله موسسه سمعي و بصري اتحاديه اروپا طي گزارشي با نام  فوكوس وضعيت سينماي جهان را 

، توزيع و نمايش به اطالع عالقمندان سينمايي و پژوهشگران و محققان  هاي مختلف توليد در حوزه

جهان باالخص در اتحاديه  اين موسسه با محوريت اطالعات سينمايي 2553رساند. در ابتداي سال  مي

هاي ديگر  اروپا گزارشي منتشر ساخته است ، و در كنار اين اطالعات به وضعيت بازارهاي سينمايي قاره

كشور از  1كشور از قاره آمريكا ،  11كشور اروپايي ،  25جهان نيز پرداخته است. در اين گزارش 

اند . از نظر شفافيت بازارهاي  ارزيابي قرار گرفته كشور از آسيا مورد 14فريقا و آكشور از  1اقيانوسيه ، 

سينمايي جهان در اين گزارش اتحاديه اروپا ، آمريكاي شمالي ) آمريكا و كانادا ( ، شرق آسيا ) ژاپن ، 

باشند و در عوض كشورهاي آفريقا و  كره جنوبي ، چين و هند ( جزء شفافترين اطالعات اين گزارش مي

، ايران ، امارات متحده ، الجزاير، مراكش، سنگال و تونس و آفريقاي جنوبي( از  خاورميانه )مصر، لبنان

ترين ميزان شفافيت اين بازارها برخوردارند ، بطوريكه اطالعات اين كشورها بعضاً براي سال  پايين

است و آمارهاي  2552باشد. بعنوان مثال اطالعات سينمايي ايران مربوط به سال  ( مي2553تا  2551)

است كه آمار دقيق  ميليون نفر اعالم نموده 3هاي سينمايي كل كشور را به اشتباه در اين سال  مخاطب

 2557ميليون نفربوده است . براي ارزيابي دقيق جايگاه ايران در سال  13آن در اين سال در حدود 

هاي سينمايي ،  فيلم ميالدي با تكيه بر اطالعات اين گزارش ، جايگاه سينماي ايران را در تعداد توليد

جمعيت سينما رو كشورها و ميزان پذيرش در هر سرانه با استناد به جمعيت كشور و تعداد سينما به 

 ( . 2557همراه سرانه يك سينما به نسبت جمعيت عنوان مي شود . ) مجله فوكوس 
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 كوس .: آمار وضعيت سينماهاي جهان و ايران از نظر محققين مجله فو 1نمودار شماره 

 
    آسيا                   افريقا             اقيانوسيه               امريكا                  اروپا              

 

  جایگاه سینمای ایران در تولید فیلم سینمایی :الف ( 

توليد  2557فيلم در سال  4415كشور به تعداد  31كشور مورد بررسي اين گزارش ، تنها  57از ميان 

فيلم ، اياالت متحده  457فيلم توليد شده و سپس ژاپن با  1591اند. در رتبه اول كشور هند با  داشته

فيلم در رده  255فيلم در رده چهارم و روسيه با  452فيلم در رتبه سوم ، سپس چين با  453آمريكا 

آرژانتين با ايران ، از اشد . قبل مي باين جدول  14فيلم در رتبه  95اند . ايران نيز با  پنجم قرار گرفته

 .فيلم قرار گرفته است  75برزيل با  ، بعد از ايرانفيلم و  91
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 : جايگاه سينماي ايران در توليد فيلم سينمايي : 2نمودار شماره 

 
 ژاپن            هند   ايران          روسيه           چين            امريكا                

 

  گاه سینمای ایران در تعداد مخاطبان سینمایی :جایب ( 

هزار نفري خود بيشترين ميزان پذيرش در  355در اين گزارش كشور شمالي اروپا ، ايسلند با جمعيت 

باالترين ميزان پذيرش  2557ميليون نفر در سال  1/  5هر سرانه را دارد، اين كشور كوچك با پذيرش 

است. رتبه   بار سينما رفته 5عني هر فرد ايسلندي در طول سال حدود داشته است ، ي 4/  3را به ميزان 

ميليون نفري خود در اين سال پذيراي يك ميليارد و  351دوم كشور ايالت متحده آمريكا با جمعيت 

ل كايي در طول ساـرانه فرد آمريـزان پذيرش در هر سـنما رو بوده است كه ميـد هزار نفر سيـچهارص

بار  به سينما مراجعه كرده است . استراليا با  4/  5سال  يكهر شهروند آمريكا در  است يعني 4/  53

بار به  4ي در طول سال يبطور ميانگين هر استرالياقرار دارد و   در رتبه سوم ميليون نفر 21جمعيت 

ارد است . هند با جمعيت يك ميلي 4/  55ميليون نفري ،  21رود ، ميزان پذيرش اين كشور  سينما مي

پذيراي سه ميليارد و نهصد و نود و هفت ميليون نفر  2557ميليون نفري خود در سال  و صد و سي

دفعه به سينما   3/  1است كه به منزله اين كه هر هندي بطور ميانگين در طول سال   سينما رو بوده
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 11،  1335ر سال   را داراست. د 49اند. ايران در اين شاخص رده  است و به تماشاي فيلم نشسته رفته 

يك فرد ايراني به سينما مراجعه كرده  5/  22ميليون نفر درايران به سينما رفته اند . كه بطور ميانگين 

 رود . سال يك بار به سينما مي 5است كه به منزله اين شاخص است كه هر ايراني هر 

 2551كه تنها در سال ميليون نفري خود قرار دارد  34ترين رتبه الجزاير با جمعيت  در پايين

 اند . سينماهاي اين كشور پذيراي هفتصد هزار نفر بوده

 : جايگاه سينماي ايران در تعداد مخاطبان ساالنه سينمايي  :                               1جدول شماره 

تعداد نوبت رفتن به 

 سينما در هر سال

تعداد افرارد سينما رو در 

 يك سال
 تعداد جمعيت

نام 

 وركش
 رديف

 1 ايسلند 355/  555 1/  555/  555 5

 2 امريكا 351/  555/  555 1/  555/  455/  555 4/  5

 3 استراليا 21/  555/  555 34/  555/  555 4

 4 هند 1/  135/  555/  555 3/  997/  555/  555 3/  1

 49 ايران 71/  555/  555 11/  555/  555 * 5/  22

  سال يك بار به سينما  مي رود . 5يراني ، هر ا * نكته :

  جایگاه سینمای ایران از نظر تعداد سالن سینما و سرانه یک سینما به نسبت جمعیت :پ ( 

شاخص اصلي در اين بررسي ميزان سرانه يك سينما به نسبت جمعيت است ، در اين گزارش ايسلند 

(  نفر 1334يك سينما براي  الترين سرانه را )سينما با 47هزار نفري خود و با داشتن  355با جمعيت 

هزار سالن  31ميليون و  351است . سپس اياالت متحده متحده آمريكا با جمعيت   از آن خود كرده

ميليون نفر  9نفر يك سالن در رتبه دوم است . در رتبه سوم سوئد با   3555  سينما ، يعني هر

يك سالن ، اسپانيا در رده چهارم مي باشد ، اين كشور نفر  3741سالن دارد يعني هر  1529جمعيت ، 

نفر يك  15353سالن سينما دارد ، يعني براي هر  4291نفر جمعيت ، ميليون و پانصد هزار  44با 

سالن فعال ، يعني براي هر  225ميليون نفري و  71قرار دارد ، با جمعيت  54سالن و ايران در رتبه 

 ود دارد .نفر يك سالن وج 3/  227/  729
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 :و سرانه يك سينما به نسبت جمعيت : جايگاه سينماي ايران از نظر تعداد سالن سينما 2جدول شماره 

يك سالن سينما 

 براي
 رديف نام كشور تعداد جمعيت تعداد سالن سينما

 1 ايسلند 355/  555 47 نفر 1/  334

 2 امريكا 351/  555/  555 31/  555 3/  555

 3 سوئد 9/  555/  555 1/  529 3/  741

 4 اسپانيا 44/  5 55/  555 4/  291 15/  353

 54 ايران 71/  555/  555 225 3/  227/  729

  های بومی : وضعیت سهام بازار فیلمت ( 

هاي بومي كشورها مورد كنكاش قرارمي گيرد . حضور  در اين بررسي موضوع وضعيت سهام بازار فيلم

ها نشان از توجه سينماي آن  شورها در زمان نمايش و ميزان سهام بازار اين فيلمهاي توليد شده ك فيلم

  هاي بومي آن كشور دارد . كشور به توليدات بومي و ميزان استقبال از فيلم

سهام بازار فيلم  ٪1سهام بازار بومي و تنها  ٪99رتبه اول اين بررسي به ايران اختصاص دارد . ايران 

را داراست و توليد كنندگان داخلي ايران حرف كامل و تمام را در عرصه كشور  57خارجي بين 

ها فيلم هاي خارجي گوي  زنند . البته اين فقط مختص به سينما است و در سايه رسانه سينمايي مي

اند . عدم تنوع در بازار ايران نشان از تجديد نظر در اكران سينمايي كشور   رقبت را از آن خود كرده

هاي  ها در حال تماشاي فيلم هاي خارجي را كه از طريق ساير رسانه زار وسيع مخاطب فيلمدارد و با

ها شاهد باشيم .  بايست به سينما جذب نمود و رقابت حداقلي را در اكران فيلم باشند را مي خارجي مي

و بعد از آن هند  است  فيلم بومي سهام بازار داخلي را از خود نموده ٪95بعد از ايران ، اياالت متحده با 

هاي به نمايش درآمده را از آن خود دارد . در رتبه چهارم كره  توليدات داخلي ، سهام بازار فيلم ٪71با 

است.   درصد رتبه ششم را از آن نموده  44/  7درصد و تايلند با  47درصد و ژاپن با  51جنوبي با 

اند نيمي از بازار خود را با  ود توانستهگذاري مناسب توليدات خ كشورهاي شرق آسيا همچنان با هدف

رسد راه حمايت از توليدات  هاي هاليوودي بيمه نمايند و به نظر مي توليدات مناسبشان در مقابل فيلم

باشد بلكه باالبردن كيفيت و اجازه به تماشاگر براي انتخاب تنها راه باال بردن  داخلي ) انحصار ( نمي

  سينماروها دركشورها است .
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، رابطه مستقيم سرانه توليد ناخالص داخلي  2557ته حائز اهميت در اين گزارش سينمايي سال نك

كشورها با موضوع سينما است. سرانه توليد ناخالص كشورها هرچقدر به نسبت به يك نفر باالتر باشد ، 

ناخالص باشد و درصورتي كه سرانه توليد  ميزان استقبال از سينما در آن كشور رو به افزايش مي

باشد .  ) به جزء سينماي كشور هند كه در اين بررسي  كشورپايين باشد ، استقبال از سينما كمتر مي

  است ( .  استثناء

بيليون دالري  153ميليون نفر و توليد ناخالص داخلي  4/  5به عنوان مثال سنگاپور با جمعيت معادل 

د نموده است. يا كره جنوبي با توليد ناخالص را در جدول پذيرش در هر سرانه از آن خو 5خود رتبه 

است. ايران با  جدول پذيرش در هر سرانه را از آن خود نموده 1بيليون دالر رده  955داخلي به ميزان 

جدول ميزان پذيرش در هر سرانه سينمايي قرار  49بيليون دالر توليد ناخالص داخلي در رده  273

 .گرفته است

 هام بازار بومي :: وضعيت س 3نمودار شمار 

 

  ژاپن     كره جنوبي      هند          اامريك        تايلند                                ايران        
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 :( مقدمه  1

ون ساير و با پيروزي انقالب اسالمي و استقرار دولت جمهوري اسالمي، سينما نيز چ 1357در سال     

دن ـرفت و سپس براي گذرانـت مردان قرار گـد جدي و محكم دولـهاي فرهنگي ابتدا مورد نقحوزه

هايي از ركود و بي مهري، با ذوق هنري برخي از مديران مجددا به كانون توجه بازگشت. در همان دوره

سعي در تعريف و ايجاد هاي آغازين انقالب، نيروهاي جوان و پرشور انقالبي براي احياي سينما، سال

سينماي اسالمي / انقالبي كردند و با اين رويكرد به تشكيل حوزه هنري در كنار وزارت ارشاد كه متولي 

اصلي اين حوزه محسوب مي شد، اقدام كردند، بر همين اساس بسياري از فيلم سازان و دفاتر فيلم 

باز ماندند و دولت مستقيما به عنوان محور  سازي كه در گذشته به اين كار مشغول بودند، از توليد فيلم

هاي خارجي، حذف هايي از قبيل محدود كردن ورود فيلماصلي سينما قرار گرفت، اتخاذ سياست

هاي داخلي، ممنوعيت استفاده از ويدئو مگر در موارد خاص، جمع كردن ويدئو عوارض سنگين از فيلم

اي كه از آن با عنوان سينماي حوزه فرهنگي بود، دورهها  همگي دال بر حمايت قوي دولت از اين كلوپ

هاي بعد و خصوصا اكنون موجب ضرر هاي سينما در سالتوان ياد كرد، اما تدوام سياستاي ميگلخانه

هايي براي سينماي كشور شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد و به تبع آن معاونت سينمايي كه و زيان

كالن بر سينماي كشور، نظارت بر ساخت و اكران فيلم و اعطاي  طبق قانون، تصدي سياست گذاري

هاي سينمايي را بر عهده داشته و دارد نتوانسته با قاطعيت مديريت مجوز براي توليد و تجهيز سالن

 كند.  

سينماي ايران در بعد از انقالب كماكان با بحران توسعه مواجه بوده است، از چهار عامل توسعه     

يروي انساني، منابع و دانش فني( بحران مديريت، مشهودترين و بيشترين تاثير را بر ساير )مديريت، ن
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برنامه بودن در حوزه مديريت، بيشترين ريزي دراز مدت يا اصال بيعوامل داشته است، فقدان برنامه

ها هم چنان دور هم هستيم، لطمه را طي سي سال اخير بر سينما گذاشته است، در طي اين سال

كنيم و ايراني سوار مي ژوداريم و بر اتاق پرا بر مي پيكانمان، موتور سينماي ما هم مثل خودروسازي

  سوار خودرويي مي شود كه نه پيكان است نه پژو، قدري از پيكان فراتر و بارها از پژو فروتر ...

 

 

 : ( جامعه شناسی 2

جدد و پيدايش شهرهاي بزرگ است كه در ت جامعه شناسي دانشي است كه زاده دوران مدرنيته و    

داري و توسعه مناسبات اجتماعي، اقتصادي و هاي توليد سرمايهنتيجه بروز انقالب صنعتي و ظهور شيوه

سياسي است. دانش جامعه شناسي كه در ذيل آن جامعه شناسي هنر قرار دارد، در روزگار كنوني به 

 اجتماع پرداخته است. هايي در باب تاثير هنر بر مطالعات و پژوهش

هاست كه علما در اين باره اي شگفت انگيز براي جوامع انساني بوده است و قرنهمواره هنر، پديده    

اي از هنرها و سالئق اند و گاه از منظر زيبايي و گاه از آسيب هاي اخالقي به پارهبحث و اظهار نظر كرده

اند كه آن دان علوم اجتماعي نيز به اين نتيجه رسيدهسال اخير دانشمن 155هنري حمله كرده اند. در 

 چه در اين مباحث قابل تامل است، كاركرد و موقعيت هنر در پيش زمينه اجتماعي است. 

جامعه شناسي هنر، دانشي دو زيستي است متشكل از دو ركن هنر و جامعه شناسي. هنر واژه اي با     

-جامعه شناسان كوشيده شتي كيفيت گرا دارد، هنرمندان وبارارزشي از زمره علوم انساني است كه سر

اند هنر را از زواياي سه گانه هنر، هنرمند و مخاطب بررسي كنند و با صورت بندي، تعاريفي عمدتا 

 ماهيت گرايانه براي آن بياورند تا بتوانند پرسش كلي چيستي هنر را پاسخ گويند. 

 (. 51:  1337،  رامين )

هاي انساني، روابط افراد با هم  و علمي كيفيت گراست كه به مطالعه اجتماع و نظامجامعه شناسي     

چگونگي انتقال و خلق معني در بستر  پردازد و نيز به موضوع ارتباطات انساني وكنش آنها با جامعه مي

ي در اما نظريات گذارد.اجتماع توجه جدي دارد، ماهيت پيچيده هنر بر چگونگي مطالعه آن تاثير مي

 كند.جامعه شناسي هنر و علوم انساني وجود دارد، كه راه را تا قسمتي روشن مي

كوشد كه سازنده و پروراننده نظريه باشد. هر نظريه اجتماعي كوششي است براي جامعه شناسي مي    

 توصيف و توضيح چگونگي كاركرد جامعه.

www.takbook.com



 

23 

 

شناسی هنرجامعه   

داند، داري ميرا زمينه ساز برآمدن سرمايهمثال ماكس وبر ظهور مذهب پروتستان به ويژه كالونيسم    

اند بين تحوالت اجتماعي يك هاي زيادي وجود دارد كه مورخان كوشيدهدر تاريخ اجتماعي هنر نمونه

دوره و ظهور جنبش يا مكتب هنري مهمي رابطه برقرار كنند. معروفترين مثال آن رقابت و استقالل 

شان اجتماعي آنها ل و رنسانس متعالي بود كه اعتالي دولت ايتاليا در دوره رنسانس او مردم و

هنرمنداني چون لئوناردو، ميكالنژ، رافائل و كثيري ديگر از نقاشان و مجسمه سازان و معماران را باعث 

 شد.

چنان تقاضايي را براي كارهنرمندان برجسته پديد آورد  11رقابت بين مردم و دولت ايتاليا در قرن     

از مقام استاد كار )آرتيزان( به هنرمند )آرتيست( ارتقاء بخشيد و همين امر زمينه ساز  كه شان آنها را

 ظهور و پيدايش مفهوم نبوغ و به تبع آن هنرمندان نابغه عصر نوزايي شد. 

هايي ههاي جامعه شناختي نيز كاربرد دارد، ديدگاهترين ديدگانظريه اجتماعي در خصوص گسترده    

-رايي ساختاري، پديدارشناسي و ماركسيسم، كه برخي از جامعه شناسان ترجيح مياز قبيل كاركردگ

شود، هاي كه به هنر مربوط ميدهند كه اين سطح از نظريه را فلسفه اجتماعي بنامند. نظريه

وبيش هر توضيحي درباره زندگي اجتماعي يا تعلقات انساني محدوديتي بر شمارشان وجود ندارد، كم

هاي گوناگوني از هنر، توانند مشخصا بر جنبهها مياي با هنر پيوند داشته باشد. نظريهونهتواند به گمي

 هاي آن تكيه كند.ها و جامعه شناسيهمچون آفرينش هنري، اجرا، دريافت، نقد و تاريخ

تواند براي مقاصد تحليلي به چهار رهيافت عمده تقسيم شود، رهيافت گروهي از جامعه شناسي مي    

 ها، از ديدگاه مبناي واحدي، برهاست كه با مجموعه هماهنگي از مفروضات كلي يا فرا نظريهظريهن

هاي خاص درباره ها مشتركند، در نظريهها در فرانظريهافكند. رهيافتمي پديداري اجتماعي نظر

 بسياري از نقاط از يكديگر متفاوت هستند وشايد در خصوص نكاتي در تضاد باشند.

 :  ار رهيافت عبارت است ازاين چه

 ( : با متغيرهاي اندازه پذير، قابل تعميم و پيش بيني پوزتيويستي رهيافت اثباتي ) -1

 ( ، فهم و تبيين معنا رهيافت تاويلي ) -2

 ( و انتقادي و تضاد رهيافت ماركسيست ) -3

 (  ، دانش، انعكاس و شالوده شكني قدرت رهيافت پسامدرنيست ) -4

اند فيلم درهرنوع بررسي قرن بيستم سند مهمي است و ديگر هاست كه پذيرفتهن سالمورخا    

ها چه لمتوان درست فهميد كه با خود فيجدل بيشتر ندارد، با اين حال هنوز نمي ضرورتي به بحث و

 بايد كرد. تا بتوان به اين سوال دو پاسخ مهم داد: 
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هاي گشايد، بازيگران فيلم آدماي را رو به واقعيت ميهبرخي از محققان عقيده دارند كه فيلم پنجر -1

پردازند، پس شوند و به مسائل روزمره مياي هستند و در يك محيط حقيقي به تصوير كشيده  ميزنده

 توان گفت فيلم تقليدي از واقعيت است؟آيا نمي

از واقعيت باشد باز در يك  شود، حتي اگر اين آثار كپي تمامآثار ارزشمندي ساالنه در سينما ساخته مي

 محيط تخيلي و مصنوعي است.

اي هاي اجتماعي و بازنمايي آنها فاصلهبرخي ديگر از دانشمندان متعقدند كه ميان مختصات و داده -2

-وجود دارد كه به خودي خود بيانگر نيروي آشكار فيلم سازي است. سينما در مركزيت زبان قرار مي

شود فرهنگي است كه به مخاطباني فروخته مي –. فيلم محصول صنعتي گيرد و فيلم محصول آن است

 كنند.كه براي آن  به قصد سرگرمي و لذت پول پرداخت مي

 كنيم.براي تجزيه و تحليل بهتر سينما را به سه قسمت توليد، رقابت و مردم تقسيم مي

دف توليد رضايت تماشاگران و توان ديد، هكنش و واكنش متقابل ميان اين سه حوزه را آشكارا مي    

 تهيه و تدارک مواد الزم براي سليقه آنان است، عشاق و هواداران پروپا قرص سينما اطالعات كلي و

هاي جديد ، نسبت به فيلم هاي قبلي دارندجامع از سينما دارند و بسته به توافق ذهني كه به فيلم

هاي هماهنگ يا متضاد كه در آن جريان دهند، فيلم شبيه ميدان مغناطيسي استواكنش نشان مي

 باشند. همزمان با هم در حال كنش و واكنش مي

 

 :( جامعه شناسی هنر در ایران  5

، جريان موجود در  بوده است 1345از ابتداي ورود جامعه شناسي هنر به ايران كه حدودا در دهه     

هاي سياسي بوده يادي نتيجه دگرگونيهاي چپ بوده كه تا حدود زآن مقطع شديدا تحت تاثير گرايش

كند كه داند، اين گونه بيان ميي فرد مياست.  بر اساس ديدگاهي كه شرايط اجتماعي را حاكم بر اراده

 ،هاي مهم زاده روزگارشان هستند. معناي چنين رويكردي اين است كه فرد در برابر اجتماعشخصيت

ل شرايط جامعه واكنش مخالف انجام دهد و غيرممكن تواند در مقابباشد و نميموجودي منفعل مي

 است بدون آن كه محصول اوضاع و شرايط اجتماع باشيم، بتوانيم بنياد را تغيير دهيم. 

 (. 35:   1337 فرهنگي، )

ها ريزي جامعه شناسي هنر در ايران، طرز فكر چپ گرايانه با انديشه كاهش اراده انسان در زمان پي    

اين موضوع علت تمام  اجتماعي كه با فرهنگ استبدادي ما هم خوان بوده است، ودر يك هويت 

هاي مختلف تاريخي عرضه شده است، در واقع هايي بوده كه به لحاظ جامعه شناسي هنر در دورهتحليل
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با اين تحليل، آگاهي فردي هنرمند تابعي از شرايط اجتماعي يا به عبارت ديگر هويت اجتماعي 

 بع شرايط اوست.هنرمند، تا

براي بررسي جامعه شناسي هنر، ابتدا بايد بدانيم نيروهاي اجتماعي روزگار هر هنرمندي چه     

هايي دارد و هميشه بايد يك عامل را در نظر بگيريم كه خود هنرمند كه از پارامتراهاي اجتماع ويژگي

مند موجودي منفعل در برابر عوامل گيرد. در اين رويكرد، هنراست در كنار چه عوامل و بستري قرار مي

شود. در واقع اهميت اجتماعي نيست بلكه خودش به عنوان يك عامل و نيروي اجتماعي محسوب مي

گري رمانتيك فراوان دادن به نقش هنرمند، ميراث رمانتيسيم است و چپگراها نيز تحت تاثير انقالبي

ست كه خواست و هويت هنرمند به عنوان نيرو در اي ابودند، در حالي كه روابط واقعي اجتماع به گونه

-تعامل با ساير نيروها مطرح است. البته اين ديدگاه چپ گرايانه به آگاهي اجتماعي بسيار اهميت مي

گيرد و در نتيجه به همان مقدار مشخص دهد و تعمدا فرديت هر كس را از جمله هنرمند را ناديده مي

كند. مرحوم اخت اجتماع و روابط ميان نهادهاي اجتماعي ميهم نيروي فردي هنرمند را قرباني س

آريان پور و دكتر شريعتي هم از اين دسته بودند، در نظر آنان جامعه شناسي ادبيات و هنر آيينه تمام 

 قدي از شرايط اجتماعي بود و اين آيينه نبايد تحت تاثير فرديت هنرمند قرار گيرد.

در ايران آغاز شد و  1345ه اجتماعي هنر و نقش هنرمند از دهه ها درباره زميننخستين ترجمه    

اصطالحاتي مانند هنر متعهد و رسالت هنرمند در اين هنگام رواج يافت و به تدريج به ميان ساير 

هاي سياسي آن روزگار در ميان نيروهاي سياسي انقالب نفوذ كرد، حتي پس از فرو نشستن تب جريان

كم با مفاهيم روشنفكري غربي مانند فلسفه تداوم يافت و كم روشنفكران و دانشگاهيان

 (. 15: 1337، شيخ مهدي با ادبيات ايران پيوند خورد. ) 1355اگزيستانسياليسم در اوائل دهه 

هاي نزديك به انقالب گفتمان جامعه شناسي هنر در دو گرايش و سال 1355تا  1345در دوره     

( بودند و گروه اقليت مخالف  هنر براي اجتماع ي )ت كه پيرو انديشهشد: گروه اكثرياصلي خالصه مي

 ( يا به عبارت ديگر هنر غير سياسي بودند. هنر براي هنر چپگرايي هواخواهان )

پس از انقالب در ايران و كمرنگ شدن سلطه فكري ماركسيسم سنتي و با ترجمه آثار     

ي كاالهاي فرهنگي در نظام توليدي ه مصرف كنندهها اين جريان فكري بوجود آمد كوماركسيستئن

ي او هيچ نقشي ندارد و حتي تابع نياز جامعه سرمايه داري محكوم به استفاده از آنان است زيرا اراده

مصنوعي است كه برايش ايجاد شده است، به اين معنا كه تنها عامل تاثير گذار، توليد كننده است كه 

شكند، و دست ي انسان مصرف كننده را در هم ميي سرمايه داري، ارادهدر شرايط و هنجارهاي اجتماع

يابي عقالني به ابزار كه پيشتر براي سلطه بر طبيعت بود به صورت نظام فرهنگي هژمونيك درآمد تا 
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نيازهاي معنوي انسان را در قلمرو كااليي درآورد. توليد كنندگان محصوالت فرهنگي قادر شدند 

 سراسر جهاني كه در قلمرو سرمايه داري بود صادر كنند. كاالهايشان را به

  

 :(  هنر در مکاتب جامعه شناسی  4

 :( مکتب فرانکفورت  4 – 1

هنر در مكتب فرانكفورت با به كاربردن اصطالح صنعت و فرهنگ توسط آدورنو و هوركهايمر پيش از     

وجه وابستگان فكري مكتب فرانكفورت جنگ جهاني دوم به كار رفت. صنعت فرهنگ از اين نظر مورد ت

قرار گرفت كه در نهايت به قصد آن بود كه مصرف كننده را منفعل سازد تا كاالهاي مذكور را مصرف 

كند، بنابراين آنها كل نظام سرمايه داري را مورد حمله قرار دادند. آدورنو و هوركهايمر در كتاب 

ي دوم به چاپ رسيد، اصطالح صنعت فرهنگ را معروفشان ديالكتيك روشنگري كه پس از جنگ جهان

دانستند كه بر بنيادهاي مريكايي را مبتني بر مصرف گرايي ميآوارد جامعه شناسي كردند. آنها فرهنگ 

سرمايه داري رشد يافته بود، و به نظر آنان مفاهيمي مانند كاالپرستي و از خود بيگانگي كه توسط 

مريكا حاكم شده آشده بود به وضوح در جامعه سرمايه داري ماركس و پيروانش وارد فرهنگ سياسي 

مريكا آهاي هاليوودي را نمونه واضح محصوالت كارخانجات فرهنگي آدورنو موسيقي جاز و فيلم .بود

 دانست. مي

هربرت ماركوزه از ديگر سران مكتب فرانكفورت بود، كه با اصطالح انسان تك ساحتي موضوع از     

جامعه سرمايه داري را كه مورد توجه روشنفكران ليبرال يا چپ گراي اروپايي بود كه خود بيگانگي در 

دادند، مطرح ساخت. در هر حال موضع انتقادي هايشان نشان ميها و حتي فيلمآن را در رمان

خاست. در ها به جامعه سرمايه داري و سوسياليستي از جايگاه انسان گرايي آنان بر ميفرانكفورتي

گرفتند، ولي فرانكفورت هر دو ابر قدرت جهان در قالب بلوک شرق و غرب مورد انتقاد قرار ميمكتب 

... را  مريكا بود كه ابعاد مختلف هنري، فلسفي، اجتماعي وآبيشترين انتقاد آنها از نظام سرمايه داري 

ام و حتي شد. طرفداران مكتب فرانكفورت، سوسياليسم شرقي، شوروي سابق و چين، ويتنشامل مي

دانستند. به هاي انسان گرايانه ماركس سازگار باشد هماهنگ نميكوبا را نيز آن چيزي كه با آرمان

هاي اروپايي هاي جديد يا سوسياليستهمين دليل است دانشمندان مكتب فرانكفورت را سوسياليست

 ناميدند.
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 :( مکتب شیکاگو  4 – 2

،  ، سوسياليسم مريكاي التين شكل گرفتآا در هاي چريكي چپ گركه جنبش 1915در دهه     

گراي اروپايي را حاشيه نشين كرد و اساسا آن را ماركسيسم بورژوايي خواند. در همين زمان انسان

مكتب ديگري در جامعه شناسي كه نسبت به جامعه سرمايه داري انتقاد داشت و در نقطه مقابل 

به مكتب شيكاگو معروف شد. كه گاه شيكاگو شكل گرفت هاي انتقادي چپ گرايانه بود، در دانشديدگاه

در اين مكتب بزرگاني چون هربرت ميد نظرياتش را بر اساس اولويت آزادي فرد در برابر جامعه به 

كرد. به نظر ميد بر خالف نظريات ماركسيست صورت كنش و واكنش متقابل ميان فرد و جامعه ارائه 

است در كنش متقابل با  نيست بلكه قادر ي اجتماعي گرفتارگرايانه، فرد در چهارچوب ساختارها

ها به مكتب شيكاگو به عنوان جامعه شناسي يستنهادهاي اجتماعي حركاتي داشته باشد. ماركس

ي عقايد پراگماتيستي رايج در نگريستند. واقعيت اين است كه مكتب شيكاگو در حوزهبورژوايي مي

-مريكا بود، به همه امور با يك ديدگاه ميآمان اجتماعي مردم مريكا شكل گرفت و فردگرايي كه آرآ

مريكا را به عنوان آگرفت. نظريه پردازان، كشور نگريست و هنر هم زير پوشش همين ديدگاه قرار مي

دانستند، از اين رو شكل گيري مكتب شيكاگو و جامعه شناسي ها ميسرزمين برآورده شدن فرصت

ي در اين باور داشت و مكتب شيكاگو در حوزه فرهنگ و هنر بر خالف كنش متقابل نمادين سهم مهم

چپ گرايان كه متعقد بودند هنر بايستي در خدمت نبرد طبقاتي و حل و فصل مسائل مردم در آيد، 

آيد و به دانستند كه ميان هنرمند و مردم پديد مياي ميهنر را واكنش متقابل نمادين و عاطفي ويژه

و آثار هنري در كنش متقابل با جامعه قرار دارد. پيروان مكتب شيكاگو بر خالف نظر آنان هنرمند 

-ها موضوع اقتصاد فرهنگ و هنر را فقط يكي از عوامل فرآيند توليد هنري محسوب ميماركسيست

كردند، در حالي كه چپ گراها متعقد بودند در چهارچوب نظام اقتصادي و اجتماعي سرمايه داري، هنر 

توان گفت كه صاحب نظران مكتب شيكاگو در جامعه شناسي به مستقل بماند. در حقيقت مي تواندنمي

ي مكتب فرانكفورت، بيشتر از ديد كاربردي به جايگاه هنر در جامعه نگاه جاي ديدگاه آرمان گرايانه

و هاي اجتماعي بايستي كاربرد كردند و متعقد بودند كه به هر صورت هنر هم مثل ديگر پديدهمي

 در خدمت رفع نيازهاي انسان و بعد در رفع نياز جوامع بكوشد. كاركرد صحيح داشته باشد و

انديشمندان مكتب شيكاگو بر اين باور بودند كه هنر، كاركردي اجتماعي دارد و رابطه ميان هنرمند     

د هنر و اجتماع دو طرفه است و اين گونه نيست كه هنرمند در نتيجه يك جبر اجتماعي به تولي

مشغول شود و اين ديدگاه با نگاه آرمان گرايانه مكتب فرانكفورت نسبت به هنرمند تفاوت دارد. آدورنو 
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هاي اجتماعي دست به خلق هنري اي جدا بافته است كه به دليل تناقضمتعقد بود كه هنرمند تافته

 (.  32:  1337، فرهنگي ). زندمي

هاي از مكتب توان ريشهواالي هنرمند در اجتماع، به وضوح ميدر ديدگاه آدورنو نسبت به جايگاه     

رمانتيك را مشاهده كرد، در حالي كه مطابق نظريه كنش متقابل، هنرمند يك فردي است در كنار ساير 

ديد كه در افراد جامعه كه در كنش دائمي با ديگران قرار دارد. بطور مثال آدورنو هيچ زماني ممكن نمي

يه داري و فيلم سازي هاليوودي، فيلم سازاني پيدا شوند كه بتوانند فيلم هنري بسازند، ميان نظام سرما

، كم كم آدورنو  1975و  1915با پيدا شدن فيلم سازان برجسته اروپايي مانند فليني، برگمان در دهه 

 تواند در نظام سرمايه داري ساخته شود.هايي با كيفيت هم ميپذيرفت كه فيلم

توان به اين نكته اشاره كرد كه نگاه مكتب فرانكفورت هاي مكتب شيكاگو و فرانكفورت ميتاز تفاو    

ها بر دوش گرفته ي بزرگي فراتر از ساير انسانآليستي است، گويي هنرمند وظيفهبه هنر كامال ايده

ت كه كند و متعقد اساست، اما مكتب شيكاگو كامال پراگماتيستي و كاربردي به هنرمند نگاه مي

هنرمند چنان چه به طريقي موثر با مخاطبش ارتباط برقرار كند و به صورتي زيبا افكار و عواطفي را در 

شود. در واقع در همين فرآيند ساده كاركرد قالب اثر هنري عرضه كند، از سوي مخاطبان پذيرفته مي

ت كه محصوالت فرهنگي را در شود و اين رويكرد با نگاه دانشمندان فرانكفورهنر در جامعه پذيرفته مي

داند، كامال متفاوت است. اصطالح نظام سرمايه داري موجب پنهان ساختن تضادهاي اجتماعي مي

معروف تزريق زيرپوستي كه توسط آدورنو به محصوالت فرهنگي داده شده بود به اين دليل بود كه 

 باشد.آرمان گرايانه ميها همگي ناشي از همان گرايش شد و اينموجب رخوت مصرف كننده مي

دهد و اين كار از طريق ي حاكم را ترويج ميها و ايدئولوژي طبقهمحصوالت صنعت فرهنگ ارزش    

گيرد. يعني ساز و كار پاداش و مجازات اجتماعي براي تثبيت هنجارهاي ساز و كار و پاداش انجام مي

دئولوژي در آثار هنري است كه ماركس آن طبقه حاكم در آثار هنري پنهان است و اين دقيقا مشابه اي

-را نقد كرده بود. بطور مثال اگر فردي به خوبي كار خود را انجام دهد، سرانجام مورد قدرداني قرار مي

ي سرمايه هاي اخالقي يك جامعههاي هاليوودي ارزشگيرد و از اين روست كه قهرمان ساختار فيلم

شود، بنابراين معيارهاي جتماعي محسوب مياكردن يك ارزش  كند، زيرا كه كارداري را بازنمايي مي

اجتماعي از طريق نظام پاداش و مجازات و هنجارهاي اجتماعي در دل همان آثاري كه به عنوان صنعت 

 گردد.شود، تبليغ و ترويج ميفرهنگ شناخته مي

حيح جامعه نيست بلكه ي انتقادي آدورنو و همكارانش به دنبال تصمكتب شيكاگو بر خالف نظريه    

كوشد تغييراتي اجتماعي ايجاد پذيرد و نميهاي موجود ميجامعه و روابط اجتماعي را به عنوان پديده
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كند، بلكه در نهايت معتقد است كه بين طبقات اجتماعي واكنش متقابل وجود دارد و طبقات حاكم و 

اما موضع مكتب فرانكفورت كامال هاي گوناگون نسبت به يكديگر منفعل نيستند، فرودست با روش

كه از پزشكي وام گرفته شده و به معناي تزريق  "هايپردرما"متفاوت است. بطور مثال اصطالح معروف 

زيرپوستي در ايران معنا گرديده، به معني اين است از طريق بي حسي و كرخت كردن عضالت مصرف 

سازنند و كامال مشخص است ي حاكم ميطبقهگان آنها را آماده پذيرش ايدئولوژي و هنجارهاي كننده

كه مكتب شيكاگو بر خالف مكتب فرانكفورت خواهان حفظ وضع جامعه موجود است. تفاوت نوع نگاه 

هايي است كه در جوامع سرمايه داري به در جامعه سوسياليستي و جامعه سرمايه داري بر اساس آزادي

، نكته حائزاهميت  ادي بر پايه منافع جمعي استوار استشود اما در جوامع سوسياليستي آزفرد داده مي

، چه جامعه سرمايه دار و چه جامعه سوسياليست و يا هر  شوداين كه هنر براي افراد جامعه خلق مي

شوند و موضوع رو ميروبه  . آن چه مهم است مردم هستند كه با آثار هنري  تعريف ديگر از جامعه

ها هستند كه هر يك مخاطب محصوالت فرهنگي و هنري و ادبي انسان اصلي اين است كه تماشاگر يا

اند و همه به طور يكسان و همزمان واكنش تخديري مورد ادعاي آدورنو را ي شخصيداراي فكر واراده

دهند. تفكر امروزه اين است كه ما نبايد جامعه يا مصرف كننده را موجودي دست و پا بسته نشان نمي

كند و اساس منطقي كه دارد تصميم گيري مي كننده جامعه امروز متفكر است و بر تلقي كنيم، مصرف

كند، يعني بخشي را پذيرد بلكه برعكس گزينشي عمل مي، نمي هر چيزي را كه به او تحميل كنند

 .كند و اين يعني كنش متقابلگيرد و قسمتي را قبول نميمي

 

 :( مدرنیته و پسامدرن  4 – 5

. در هنر مدرنيستي سبك  مدرنيسم و پسامدرنيسم درهنر بسيار پيچيده است تفاوت بين    

. در صورتي   بسيار گسسته و پراكنده است ، در نتيجه پسامدرنيسم هنري الملل وجود ندارد وبين

اي وجود داشته باشد كه در ميان تنوع هنر مدرنيستي خود را به عنوان مشخصه اصلي كه پديده

ها و اشكال تثبيت شده در هنر مدرنيستي د آن پديده گرايش به مقابله با سبكفراگير معرفي نماي

ي در عاجما نوعها  كه براي  براندازي هر دستهها و است. مدرنيسم هنري از طيفي شامل جنبش

؟ و چگونه  كه هنر چيست دارند، تالش بودند، شكل گرفته است و سعي در پاسخ به اين پرسش

دند، به اين مفهوم  كه داها خود را آوانگارد نشان ميهد؟ هر يك از اين جنبشبايد دنيا را نشان د

ها شامل گروهي از هنرمندان دور هم جمع شده بودند تا قواعد هنر را بازنويسي كنند. اين دسته

و ...  "هااكسپرسيونيست"، "هافتورسيت"  ، "هادادائيست"، "هاسورئاليست"هاي همچون گروه
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توان از اين مفهوم هنر آوانگارد دريافت اين نكته است كه در مدرنيسم هدف مهم ه ميبودند. آنچ

-هاي عمومي از چيستي اثر هنري بود. هر يك از جنبشير دريافتغيهنر به چالش كشيدن و ت

-هاي آوانگارد براي به چالش كشيدن توقعات، متزلزل كردن و آشفتن ذائقه عمومي و تغيير شيوه

كه متذكر شويم  داردجا  جادر اين .جهان با روشي متفاوت كار خود را آغاز كردندهاي بازنمايي 

كه دو برداشت بسيار متفاوت از مدرنيسم آوانگارد وجود دارد. كه هر كدام تداعي كننده شيوه 

هايي است كه هنر در هدف يافتن محدوديت ، متفاوتي از هنر پسامدرنيستي است. در مدرنيسم

هاي فرهنگ تا بدين ترتيب اصول اساسي هنر كشف شود و هنر از ديگر حوزه شودآن تعريف مي

متمايز گردد به عبارت ديگر در مدرنيسم هدف جلب توجه مخاطب به اين حقيقت بود كه آنچه 

بيند اثري هنري بر روي سطح تخت بوم نقاشي است و مدرنيسم تخت بودن را بر هم زدن مي

بازنماي واقع گرايانه را به امتيازي بدل كرد كه از طريق آن  دور شدن ازحتي كال پرسپكتيو و 

گرا وسيله بيان شود. به طور كلي مي توان گفت در هنر طبيعتهنر بيش از بيش انتزاعي مي

رفت در مدرنيسم هنر براي جلب توجه هنر به پنهان بود يعني هنر براي پوشاندن هنر به كار مي

سم صرفا متمركز بر مسائل تعريف و فرم است مهم است كه رود. اين تحليل از مدرنيكار مي

فراموش نكينم بسياري از نظريه پردازان آوانگارد مدرنيستي هنر را وسيله تغيير خود جهان تلقي 

مردم با ايجاد  قاطبهو خشمگين كردن  ، آشفتن كنند هدف هنر مدرنيستي منقلب كردنمي

كرد. اين انديشه كه هنر جهان را كارا دگرگون ميهنري بود كه چگونگي تجربه شدن دنيا را آش

كه برخاسته از آشوبي بود كه  ، دهد ممكن است امروزه بسيار خوش بينانه به نظر بيايدتغيير مي

هاي آوانگارد آن طرحي بود كه سلسله كاملي از گروه ، در نيمه اول سده بيستم اروپا را فراگرفت

پس به  ، دوره آوانگاردها بود ، اگر مدرنيسم در هنر ،كردندسختي و جديت تمام دنبال ميسررا با 

يعني پايان اين معني كه هنر  ،هاستپسامدرنيسم نشان اتمام آن طرح ،نظر بسياري از منتقدان

دهد و پسامدرنيسم همچون نشان دهنده دموكراتيزه شدن فقط يك هدف دارد يا دنيا را تغيير مي

توان آنها را هنري تلقي كرد و هايي كه ميمدام اشكال تكنيكزيرا با افزايش  ، هنر نيز هست

 ) .در دنياي هنر در حاشيه بودند همراه است ترهمچنين مشاركت قشرهايي از جامعه كه بيش

 گويد: مي چنين حاضر عصر در موسيقي درباره فوكو ميشل نمونه براي( 29 – 34: 1333،  اسپمال

 به و داشته غريب سرنوشتي و است، شده منحرف خود يرمس از معاصر موسيقي كه شنويممي »

 هايشتكنيك كه شودمي گفته ، كندمي ناپذير دسترسي را آن كه است رسيده پيچيدگي از ايدرجه
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 است انگيزشگفت من نظر به آنچه برعكس اما اندكشانده انحرافي و دور پيش از بيش هايراه به را آن

 ( 173: 1337فوكو، است. ) فرهنگ ديگر عنصرهاي يمجموعه و سيقيمو ميان روابط و پيوندها كثرت

 جدايي بردن بين از پسامدرنيستي هنر اصلي هايجنبه از يكي كه معتقدند منتقدان از برخي    

 روي" آمريكاي هنرمندان كارهاي در است. مثال پسندعامه فرهنگ و فاخر بين هنر عميق

 تمايز پسامدرنيسم هنر در اگر شد. شروع 1955 دهه در كه 2"وارهول اندي " يا و 1"ليختشتاين

 با مقابله براي هنر وظيفه از مفهومي مقابل در شودمي نفي پسندعامه هنر از فاخر هنر مدرنيستي

 3"كيفر آنسلم" كارهاي از توانمي نمونه طور است. به شده حفظ آن در روزمره هايفرض و باورها

 زد كشورش و اساطير فلكلور جستجو در به دست در آثارش 1975 دهه در كه كرد ياد آلماني، نقاش

 نقاشان زمينه اين در ديگر مثال برهاند. هانازي تصرف و دخل از را آلماني هويت نمادهاي از برخي تا

 از .كشيدند چالش به بود متمايل مردان به كه هنر را حاكم سنت توازن كه هستند 1935 دهه زن

 سارا"  انياييـبريت هنري زوج و4 "چريك دختران" گروه از توانمي نحله اين در درخشان هاينام

 ( 31-34: 1333،  مالپاس ياد كرد. ) 1"امين ترسي" و 5"لوكاس

 چه هر شدن پاره تكه و شدن پيچيده در هم با كه ، داشت نظر در را نكته اين بايد پايان در     

 افزايش متفاوت هايمنديمكان و متفاوت هايمكان يفرد هايويژگي اهميت مكان، بيشتر و بيشتر

 اهميت ، كنند توليد معيني و خاص پنير يا شراب كه صورتي در فرانسه در هاي معينيانسان .يابدمي

 و ارزان كار نيروي كه صورتي در آرام اقيانوس كناره مناطق از معيني كنند. مللمي پيدا زيادي

 تمام بتواند تا باشد پذيرانعطاف بايد جهاني يابند. سرمايهزيادي مي ، اهميت سازند فراهم را عظيمي

 است، در انعطاف قابل انباشت نوعي اين كند. برداريبهره و استثمار را بازارهاي كاالها و كار نيروي اين

 و فورد اتومبيل كمپاني چون هاييشركت كه زماني يعني ، بيستم قرن اوايل ثابت انباشت مقابل نقطه

 اقدام ثابت نسبتا بازار براي ماشين انواع عرضه به و شدندمي جمع جا يك در اساسا آنها هايسرمايه

 و ( كوالژ امتزاج ) و اختالط بودن، ناپايدار زودگذري، سياليت، كه است معتقد هاروي .كردندمي

 اين هايآينه صرفا هنر و معماري فيلم، كتب، نظير مدرن پست هنري محصوالت پراكندگي و تجزيه

 ( 123 :1379  ، پاول روند. )مي بشمار انعطاف قابل و متغير انباشت پديده

                                                            
1 Roy Lichtenstein 
2 Andy Warhol 
3 Anselm Kiefer 
4 Guerrilla Girls 
5 Sarah Lucas 
6 Tracey Emin 
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 :  رسانيم مي پايان به مدرن پست هنري محصوالت به گذرا اياشاره با را مبحث اين سرانجام

 يك مفيل اين كنيممي شروع) ساخته : ريدلي اسكات (  "( رانر بليد )" 7"تيغ دونده"با  ابتدا(  1   

بليد  تيزهوش ) و زيرک پليس يا تيغ دونده شودمي قلمداد مدرن پست فرهنگي محصوالت از نمونه

 قرن ويكتوريا ) عصر واژه بليد رانر يعني تعيير است. اين مهمي مدرن پست عناصر متضمن ، ( رانر

 فيلم" يك صورت به فيلم اين ت.رفمي كار به 3"خصوصي كارگاه " واژه براي كه بود  ( نوزدهم

 شد . مدرنيسم پست ملي گونه از نوعي صورت بعدا به و درآمد كيشي و  9"آيني

 خال پركردن براي آن از هامدرنيست كه يرمحو ايماژهاي از يكي : 15"ماشيني موجودات"  2 )

 تصوير جاي به صرفا مدرنيسم شايد پست بود. ماشين يا ايماژ تصوير كردند،مي استفاده ايپسانيچه

 از ايدورگه تركيب و آميزه يعني 11"ماشيني انسان" يا انساني ماشين ايماژ يا ، تصوير ساده نماشي

 است. كرده جايگزين را ماشين و انسان

 چيزهاي تمام ميان در چيز ترين مدرن پست زماني ماشيني آواره يا ولگرد : 12 "ماشيني ولگرد" (  3

 مختلف چيزهاي از اي دورگه و دوگانه پديده صورت به ماشيني ولگرد رفت.مي بشمار مدرن پست

 .شد شروع 1935 دهه هايسال آنارشي و ماشيني تكنولوژي ها،فرهنگ ضد نظير تركيبي

 بود، "تيغ دونده" از گرفته الهام حدودي تا كه پانك سيبر رمان : نخستين 13"نورومنسر" ( الف

 و كوچك يك كامپيوتر درباره داستان ناي "نورومنسر" عنوان تحت "گيبسون ويليام" از است داستاني

 به .است برده سرقت به خود روساي از را زيادي اطالعات كه 14"كيس" نام به است اطالعات دزد

 .شد سوزانده وي عصبي هايسلول تنبيه، و مجازات عنوان

 و رطيش ما را ايرسانه و ايماژهاي تصاوير جريان : شرمن سندي عنوان از بي تبليغاتي تصاوير ( 4  

 تقليد مدونا از خواهند مي كه است كساني از ترواقعي مدونا تصاوير واقعيت كنند. فرامي هيپنوتيزم

 كنند.

                                                            
7 Blade Runner 
8 Private eye 
9 Cult film 
10 Cyborgs 
11 Man- Machine 
12 Cyber punk 
13 Neuromancer 
14 Case 
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 سري يك در عكاس شرمن سندي توسط -انسان خود از ( ايماژها ) تصاوير بودن ترواقعي پديده و اين

 بي عنوان  تبليغاتي صاويرت " عنوان و تحت شده برداشته 1935و 1977 هايسال بين كه هاييعكس

 . است شده ترسيم احسن نحو به ، شده گزارده نمايش به عكس گالري يك در "

 مدرن پست يا باشد مدرن پست بايد ، كل در تلويزيون، كه نمايدمي چنين :15"وي تي ام" ( 5

 هر زا كه هستند چرخش در شتابي و سرعت چنان با كه است ازتصاوير گردبادي همانند زيرا هست،

 تهي معني گونه

 اهتزاز و به درخشيدن با همزمان مخاطبين تلويزيون .دارند اشاره ديگري تصاوير به تنها و اندشده

 درآمدن

 برده نوعي به را بيننده گويي معنيبي تصاوير اين رسند.مي كامل به نقطه اشباع معني،بي ايماژهاي

 .كنندمي ذهني تبديل

 متفاوت كامال دنياي دو فيلم دراين .بياوريد نظر در نمونه براي را بيآ مخمل فيلم : آبي مخمل(  1

 وديگري متوسط طبقات دبيرستاني هايعشق كوچك شهر دنياي يكي .اندگرفته قرار هم كنار در

 آميخته درهم ايگونه به را دنيا دو اين آبي مخمل فيلم .ساديستي و اميال جنسي جنايت قتل، دنياي

 .است ترواقعي يك كدام دانيمنمي دهد كهمي رقرا هم كنار در و

 اثر شوق هايبال شودمي معرفي مدرن پست فيلم عنوان به غالبا كه ديگري فيلم : شوق هايبال ( 7

 است. داده قرار يكديگر كنار در را هم از متفاوت كامال دنياي دو نيز فيلم است. اين "وندرس ويم"

-هويت و هافرهنگ و هازبان از پر المللي، بين وطني، جهاني شهري -است برلين شهر داستان محل

دنياي  در فرد است. هر ديگري از مجزا و پاره تكه شده، تجزيه كامال آنها از يك هر كه متفاوت، هاي

 ( 151-123 : 1379 ، پاول )    برد. مي سر به خود خصوصي

 

؟ براي  اندت مدرن چگونههاي پس؟ فيلم ؟ سينماي پست مدرن چيست پست مدرنيسم چيست

 ها الزم ديديم با آوردن مثالي جامع به آنها بپردازيم.پاسخ به اين پرسش

نمايش داده شد را به خاطر بياوريد اين  2515كه در سال (  17جيمز كامرون: ساخته )  11فيلم اوتار    

شود و ب ميسينماي جهان محسو ترين فيلمترين و به روايتي پرفروشفيلم يكي از پرفروش

                                                            
15 M TV 
16 Avatar 
17 James Cameron 
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باشد. فيلم اوتار با بيدار شدن يك سرباز معلول هاي بسياري از دنياي پست مدرن ميي نشانهدربردارنده

شود ماموريت او ارتش آمريكا از خوابي شش ساله در يك زمان و مكان نامعلوم در يك فضاپيما آغاز مي

نما در يك ي انسانارد قبيلهاين است كه با كمك چند پژوهشگر و ارتش به درخواست يك شركت و

اي ديگر تغيير سياره دوردست شود تا بتواند آن قبيله را مجاب كند كه منطقه مسكوني خود را به نقطه

دهند زيرا در محل اقامت اين قبيله مواد كاني ارزشمندي وجود دارد كه اين شركت خواستار بدست 

اج به اين دارد كه به شمايل آنها درآيد از اين رو آوردن آن است اما براي وارد شدن به اين قبيله احتي

اند كه با ورود انسان در خلق كرده 13موجوداتي نيمه انسان و نيمه اوتار DNAپژوهشگران با دستكاري 

شود ، سرباز از اين شيوه وارد قبيله مي شوند، قادر به كنترل اين موجودات مي يك دستگاه تابوت مانند

شود و با رهبري قبايل ديگر به سته قبيله و همچنين عاشق دختر رئيس قبيله ميو پس از اتفاقاتي دلب

تواند انسانها را از سياره بيرون راند سرانجام او به كمك درخت همراه يك سري اتفاقات و حوادث مي

دهد با مردن سرباز و چشم باز كردن برد و به يك اوتار تغيير هويت ميمقدس جسم خود را از بين مي

هاي پست مدرن مراد خود را از فيلم رسد. ما در اينجا سعي داريم با بررسي نشانهوتار فيلم به اتمام ميا

 پست مدرن نشان دهيم. اما پيش از آن الزم است به برخي از مفاهيم بپردازيم.

اي است كه شبح آن بر جهان امروز سايه افكنده پست مدرنيسم پديده» ؟   پست مدرنيسم چيست    

-هاي پاياني سده بيستم ياد مييي براي توصيف يك دگرگشت گسترده در دههاز آن به عنوان واژه و

، اما اين واقعيت پذيرفته شده  شود. با آن كه هنوز تعريف معيني از پست مدرنيسم به دست داده نشده

 ( 15: 1335، باقيقره « )است كه شرايطي به نام پست مدرن وجود دارد. 

 »و «  مدرنيسم »، « مدرنيته »، « پيشا مدرن »روي با كنار هم قرار دادن مفاهيمي چون به هر      

رسيم كه براي درک مفهوم پست مدرنيسم بايد واژه مشترک در اين به اين برداشت مي«  پسا مدرنيسم

 است را دريابيم.«  مدرن » مفاهيم كه همانا

اي ، عده اي انقالب صنعتي، عده اي رنسانسد. عدهي مدرن توافق نظري وجود نداربر سرآغاز دوره   

-ي مدرن چه هنگامي ميانقالب فرانسه و ... ، به هر روي ما از مجادله بر سر اين موضوع كه آغاز دوره

 كنيم و سعي برآن داريم كه تعريفي از آن به دست دهيم.مي ؟ گذر باشد

مدرنيته » نيسم ارائه داده است وي معتقد است: مارشال برمن تعريفي قابل قبول از مدرنيته و مدر    

: 1333،  مالپاس « )به طور خالصه، دوره نوهاست ... مدرنيته در ورطه تالش و بازسازي دائمي است. 

                                                            
کندمی دور دست زیست سیاره موجوداتی در فیلم، شبیه انسان که در یک 18  
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اي از تصاوير، ، مجموعه برمن در بررسي خود، مدرنيسم را در سطحي گسترده و وسيع»  ( 19-75

هاي نوسازي و در ند كه هدف آنها تبديل مردان و زنان به سوژهداها و آرا و عقايدي مينگرشها، بينش

عين حال موضوعي نوسازي ]مدرنيزاسيون[ و برخوردار ساختن آنان از قدرت تغيير دادن جهاني است 

 ( 332: 1333،  برمن به نقل از نوذري « )كه در حال تغيير دادن آنان است. 

 

را به «  پسا مدرنيسم »، مفهوم تركيبي  افزايمرا مي 19« اپس »زماني كه به مفهوم مدرنيسم واژه      

 داراي برداشتي سه وجهي است. «  پسا »آوريم. البته بايد اين مطلب را در نظر داشت كه واژه دست مي

 

،  گيرد كه در پس دوره مدرنسيم به وجود آمدهيي در نظر ميرا به مثابه دوره«  پسا » : برداشت اول

 تكاملي.  –طي يعني دريافتي خ

 

، يعني پسا به مثابه آنتي تزي  گيردرا به صورت جرياني ديالكتيكي در نظر مي«  پسا »:  برداشت دوم

 در مقابل تز مدرنيسم. 

 

گيرد. انديشمندان مختلف بر را جرياني نقادانه نسبت به مدرنيسم در نظر مي«  پسا » : برداشت سوم

-گوناگوني را در مقابل پست مدرنيسم گرفته و يا به آن پرداختهها مواضع اساس هر يك از اين برداشت

 (1333،  مالپاس اند. )

 

توان بر شمرد كه در دوره مدرن به وقوع پيوستند و بر شكل گيري پست اتفاقات مهمي را مي  

هاي چپ گرا )ماركسيستي( بود كه نقدي جدي بر بورژوازي و اند. يكي جريانمدرنيسم موثر بوده

، نيچه با اعالم مرگ خدا و اخالقيات مسيحي و  اي بودسم وارد ساخت. ديگري جرياني پسا نيچهمدرني

، موجي از نهليسم را براه انداخت و جهان مدرن را با هيچ مواجه  به طور كلي مرگ تفكر ماوراطبيعي

ي، هنر لسفي، سياسي، روان شناختهاي اجتماعي، فساخت. در اين دوره جريانهاي مختلفي در عرصه

... به راه افتاد كه هر كدام در پي خلق ارزشهاي نو در خور جامعه مدرن بودند. به طور مثال در و

سياست جريانهاي سياسي توتاليتر اعم از ماركسيتي و فاشيستي، نازيسم با خلق ابر مردي كه فراسوي 

                                                            
19 post 
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فت و در جاي ديگر جرياني گيرد و با آرماني نژادي با اخالقياتي شووينيسمي شكل گرنيك و بد قرار مي

،  هر  استالينيستي با ارزشهاي اخالقي عدالت محور با ايدئولوژي توده گير شكل گرفت -ماركسيستي

كدام از آنها مدعي خلق ارزشها و اخالقيات نو بودند و در عمل چيزي جز سركوب بشريت به ارمغان 

جامعه بود و با شعار هنر براي هنر، هنري  نياوردند. هنر نيز به نوبه خود در پي خلق ارزشهاي نو براي

ريانهاي ج كند. در لواياش گسسته و خود، خود و اجزايش را توليد ميهاي اجتماعيكه از ريشه

مختلف هنري از اكسپرسيونيستها تا سوررئالها گرفته تا دادائيستها، فتوريستها و ... همگي خود را 

ها گنگي و مبهمي هنر بود كه و بودند. نتيجه اين پويشآوانگارد خطاب كرده و مدعي خلق ارزشهاي ن

اي معدودي از افراد قابل فهم بود. يكي ديگر از جريانهاي تاثير به قدري تخصصي شد كه فقط براي عده

در فرانسه بود، دانشجويان كه كمي مانده بود تا با حمايت گروهاي  1913گذار جنبش دانشجويي مه 

كوب گرديند اين جريان موجي از دلسردي را به همراه آورد و توجهات را چپ دولت را پايين كشند سر

   (  1337،  لين ( ) 1379،  پاول ( ) 1337،  نيچه به زبان، ساخت زبان و خطاهاي زبان جلب كرد. )

 ( 1337،  آرنت )

 

يم پست مدرنيسم منحصرآ امري فرهنگي است. در واقع نوعي پارادا: »  اسكات لش معتقد است    

 « اند. زماني /هاي مكاني ، تركيب بندي هاي علميفرهنگي است. پاراديم فرهنگي مثل پارادايم

 ( 19:  1331،  لش )

 

، و با  هاي كالن بپردازدها و شك انديشي درباره روايت: پست مدرنيسم بايد به بدبيني به نظر ليوتار    

 ليوتار،  هاست. )اجع به عدم تجانس و ناهماهنگيپست مدرن ر اين ترديدها سروكار داشته باشد و كال

بخشند و ، روايتهاي هستند كه به خود مشروعيت مي هاي كالن( بنا به عقيده ليوتار روايت1337

 ها، دين و ... .ها، افسانهگيرند. مانند اسطورههاي خردتر را در بر ميروايت

  

ژها و تصاوير ماورا تكنولوژيك در فرا واقعيتي مصرف : پست مدرنيسم جريان ايما بنا به نظر بودريار   

،  پاول ( ) 1333،  لين اي منفعالنه تسليم آنها سازيم. )توانيم خود را به گونهگرا است كه ما تنها مي

 ( 1337،  گيدنز ( ) 1379
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جريان اي را براي اين دو ، حيطه ايهاب حسن نيز با تفكيكي دوشقي بين مدرنيسم و پست مدرنيسم   

 ها دقيق نيستند. نمايد. هر چند كه بايد گفت اين محدودهمشخص مي

 

 پست مدرنيسم مدرنيسم پست مدرنيسم مدرنيسم

 ريزوم/ سطح ريشه/ عمق بازي هدف

 ضد تفسير/ قرائت غلط تفسير/ قرائت تصادف طرح

 دال مدلول هرج و مرج سلسله مراتب

 نويسنده محور خواننده محور يدادفرايند/ اجرا/ رو شي هنري/اثر تكميل شده

 گويش زبان اصلي مشاركت فاصله

 ميل عالمت آفرينش زدايي/ واسازي آفرينش/ كليت بخش

 موجود جهش يافته نوع آنتي تز سنتز

 چند شكلي/ دوجنسيتي تناسلي/ نرينه غياب حضور

 اسكيزوفرني پارانويا پراكندگي مركزيت

 تفاوت علتسرچشمه/  متن/ بين متن ژانر/ مرز

 روح القدوس خدا در مقام پدر بالغت معني شناسي

 طنز )آيروني( متافيزيك هم نشيني جانشيني

 عدم تعيين تعيين همپايگي ناهمپايگي

 درون ماندگاري تعالي تركيب انتخاب

 ( 213-217:  1932،  حسن )

 ؟  شودط ميرسيم كه فيلم اوتار چگونه به پست مدرنيسم مربوحال به اين پرسش مي   

اولين نشانه پست مدرنيسم در فيلم فشردگي زمان و مكان است. ديويد هاروي از انديشمندان پست    

گردد به صورتي كه زمان مدرن معتقد است در دنياي پست مدرن درک ما از زمان و مكان متفاوت مي

مدرن دور يا حتي تصوري از  اي پيشاشود. مكانهاي كه در دورهو مكان بسيار در هم تنيده و متراكم مي

اي شناخت مردم ، مثال در هزاران سال پيش فرض بر اين بود كه بيرون از محدوده آنها وجود نداشت

پايان گيتي است و اژدهايي در كمين نشسته است. امروزه بسيار نزديك و با يك كليك پيش روي ما 

هاي خريم كه در دورهسي از همه جاي دنيا ميشود. و يا اينكه امروزه ما در سوپر ماركتها اجناظاهر مي

( و همينطور درک از زمان نيز متحول  1379،  پاول پيشين مردم حتي از وجودشان نيز مطلع نبودند. )

گرديده  مثال براي سفر بين دو شهر كه چند صد كيلومتر با هم فاصله داشت مردم بايد چندين روز را 

يك مسافرت هوايي ممكن است در كسري از ساعت اين مسافت را  پيمودند ولي در دنياي امروز بامي

 پيمود.
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شود اين سرباز در زمان و مكاني فيلم اوتار با بيدار شدن سربازي از خواب يا از يخ زدگي شروع مي    

اي كه در آن حيات وجود دارد از خوابي شش ساله نامعلوم در يك فضاپيما كه گويا در نزديكي سياره

اي بر شوند. مكان، ديگر محدود به نقطهشود. در فيلم زمان و مكان در نهايت خود فشرده ميبيدار مي

 روي زمين نيست و زمان نيز آنقدر فشرده شده كه شش سال را به كسري از ثانيه تقليل داده است. 

جهان پست  . ژان بودريار ، عدم تمايز ميان امر واقعي و فرا واقعي است و اما نشانه بعد در فيلم    

كند او معتقد است كه در طول تاريخ سه نوع نظم وانموده را ها قلمداد ميمدرن را جهان فرا واقعيت

هاي از باشد كه در آن نسخهتوان از هم تميز داد. نظم اول وانموده مصادف با دوره پيشا مدرن ميمي

گرديدند. اقبال عام برخودار مياي اصلي از شان با نسخهاي شباهتشد و به درجهواقعيت ساخته مي

هاي متعددي به صورت نظم دوم وانموده مصادف با انقالب صنعتي و دوره مدرن است كه در آن نسخه

گرديد ولي تمايز ميان نسخه واقعي از غير واقعي هنوز وجود داشت. انبوه از نسخه واقعي ساخته مي

امر فراواقعي بر امر واقعي پيشي گرفته و  نظم سوم وانموده در دوره پست مدرن رخ داده كه در آن

نمايد. بودريار تر مينمايد. مانند تصاوير سه بعدي كه از تصوير اصلي واقعيتر از نسخه اصلي ميواقعي

گي از كند و از آن گريزي نيست انسانها دچار حالت نئشهمعتقد است كه دنياي فراواقعي ما را مسخ مي

 ( 1333 ، بهرامي كميل ( )1333مالپاس،  ( )1337گيدنز، ( )1333،  لين )شوند. تصاوير و ايماژها مي

شود و وارد دنيايي از ابزارها و در فيلم يك سرباز از خوابي شش ساله در يك فضاپيما بيدار مي    

، در  شودها و تصاويرها ميپيكر انسان نما با هواپيماهاي پيشرفته و دنيايي از رايانههاي غولادوات، ربات

شود دهد. دنياي واقعي كه اين سرباز وارد آن ميهمين لحظه امر واقعي جاي خود را به فرا واقعيت مي

اند خلق كرده DNAماند دنيايي كه در آن انسانها موجوداتي را با دستكاري بيشتر به دنياي تخيلي مي

شوند وت مانند با آنها يكي ميكه نيمي انسان و نيمي اوتار هستند و اين انسانها از طريق ابزاري تاب

كنند. و اما شوند كه از طريق اوتار در آن زيست پيدا ميانسانها با خوابيدن در اين تابوت وارد دنيايي مي

اي وجود تر از دنياي واقعي فيلم است در اين جهان سيارهشوند واقعيجهان خيالي كه به آن وارد مي

ي ژوراسيك زمين جود دارد حيواناتي بسان دايناسورهاي دورهدارد كه حيات در آن به شكل ابتدايي و

-اي در كمونتر از انسان و به شكل قبيلهاي از بشريت با اندامهاي درشتكنند و گونهدر آن زيست مي

هاي سرخپوست آمريكا و قبايل آفريقاي با همان آداب و رسوم طبيعت هاي شكارگر كه بيشتر به قبيله

-، مانندند وجود دارد. اين سرباز كه از طريق اوتار خود وارد اين قبيله مي 25يسميگرايي و آييني توتم

                                                            
کندآیینی که در آن انسانها معتقدند ارواح پدران در گیاه یا شیی هبوط می 20  
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گيرد و حتي در آنجا شود و زندگي آنان را فرا ميكم به يكي از اعضاي آن قبيله پذيرفته ميشود كم

نياي تر از دكند. مع الوصف دنياي خيالي فيلم واقعياي خود پشت ميشود و سرانجام به گونهعاشق مي

گويد كه واقعي فيلم است حتي در خود فيلم سرباز كه مدام در اين دو دنيا در حال رفت و آمد است مي

 تر است.داند كدام واقعينمي

و روي آوري به  1913نشانه ديگر پست مدرنيسم در فيلم شالوده شكني است. پس از جنبش مه     

وله نظريه پردازي كردند يكي از برجسته ترين ساخت زبان انديشمندان پست مدرن متعددي در اين مق

انديشمندان اين دوره ژاک دريدا فرانسوي است. وي با الهام از نظريات دوسوسور در خصوص تمايزات و 

گويم اسب نه بر اساس اينكه اين واژه شبيه اسب ) به طوري كه بر اساس اين تمايزات وقتي مي  اسامي

س تفاوت او با چيز ديگر مثال با گربه يعني آن چيزي كه اسب است يا صدا و حركات اوست بلكه بر اسا

(. اين نظر را به جهان واقعي و  كنيمتواند باشد مثال گربه،  آن را چنين خطاب ميچيز ديگري نمي

دهيم سپس به ساخت زبان بسط داد. او معتقد بود ما بر اساس همين تمايزات يك چيز را مركز قرار مي

گيريم شق دهيم مثال وقتي مرد را به عنوان مركز در نظر ميرا مورد سركوب قرار ميو شق مقابل آن 

گيريم و شق كنيم يا مثال فرهنگ را به عنوان مركز در نظر ميباشد را سركوب ميمقابل آن كه زن مي

 ها نيز صادق است.كنيم و همچنين اين قائده در ساختار زبان و واژهمقابلش طبيعت را سركوب مي

كند. وي از شالوده شكني تعريفي را دريدا براي مقابله با اين جريان نظريه شالوده شكني را مطرح مي

هاي ديگري صورت گيرد او شالوده شكني دهد زيرا معتقد است كه ممكن است از آن برداشتارائه نمي

را اگر واژگون  اي كه هر چيز مركزيداند كه هدفش مركز زدايي است به گونهرا يك نوع قرائت مي

ايش به مركز تبديل شده و مدام اين اتفاق را بايد تكرار كرد تا هيچ چيز به مركز سازيم شق حاشيه

 (1337،  دريدا ( )1379 ،  پاول مسلط تبديل نگردد كه بر اساس آن نيز سركوبي رخ ندهد. )

گرايي،  گرايي و فرهنگ بين طبيعتشود. دوگانه انگاري در فيلم اوتار نيز اين دوگانه انگاري ديده مي    

استعمارگري و ضد استعمار گرايي و ... . در فيلم اوتار روايتي متفاوت از ديدگاه مرسوم هاليوودي در 

ترين ادوات و شود. در ديدگاه هاليوودي موجودات فضايي با پيشرفتهخصوص موجودات فضايي نقل مي

دهند در كنند و بشريت را به نابودي سوق ميبديل ميبا اهدافي نامعلوم زمين را به جوالنگاه خود ت

حالي كه در اين فيلم اين انسان غربي است كه خطري براي موجودات ديگر است و اين انسان غربي 

ها و منابع ديگر تمدنها كردند و ثروتاست كه بسان پدران خود كه به تمدنهاي ديگر دست درازي مي

ي ديگر هستند شوند و درپي چپاول ثروت و منابع قبيلهور ميحمله گر بردند به تمدني ديرا به يغما مي
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بار برعكس هميشه اين طبيعت است كه  دهد ولي ايندر اينجا تقابل ميان طبيعت و فرهنگ رخ مي

،  دهد و اين بار معنويت به همراه طبيعتشود همچنين تقابل ميان علم و معنويت نيز رخ ميپيروز مي

يابد دهد. همچنين تقابل بين ديگري و خودي با پيروزي ديگري اتمام ميا شكست ميعلم و فرهنگ ر

-و در نهايت تقابل ميان استعمارگرايي و ضد استعمارگرايي به سود جريان ضد استعمارگرايي پايان مي

يابد در فيلم برعكس دنيايي كه كريستف كلمپ آن را كشف كرد و به قول روايت غربي آن را از ادبار 

 اند.نجات داد اين بار اين مسافران ناخوانده جز بدبختي چيزي را با خود به ارمغان نياورده

     ، واضح و گويا نيست.  ، مدرنيست گرانشانه ديگر گنگي زبان است. زبان پست مدرنيسم يك زبان واقع

، پيچ در  غير صريح، پيچيده و تخيلي باشد. زباني  ، گنگ ، ايده آليستي زبان پست مدرن بايد مبهم» 

 21هاي آن به راحتي قابل كشف و دريافت نباشد و مستلزم ساختار شكني و رمز گشاييپيچ كه پيام

، زباني كه مخاطب به راحتي قادر به درک و دريافت محتوا و مضامين آن نباشد. زبان پست مدرن  باشد

، كپي  ، تقليد ، تناقضات ، اشارات ز، ايهام، ايجا ، ابهام ، تجاهل ، طنز، استعاره مستلزم استفاده از كنايه

، عدم  ، ترديد ، هجوء ، استهزا ، تمسخر ، تكرار23، تقليد مهوع سبكي22، ابتذال كليشه سازي ، برداري

قطعيت و خالصه تمامي صنايع و بدايع ادبي اعم از نوشتاري و گفتاري است ولو آنكه متضاد و نقيض 

 ( 115-159:  1333،  كاتس به نقل از نوذري ) «هم باشند

همچنان كه گفته شد در فيلم اوتار با روايتي سخت و گنگ مواجه هستيم. زبان فيلم زباني گنگ    

است به طوري كه تمايز ميان اتفاقات افتاده شده در فيلم بسيار سخت است و بيننده در طول فيلم 

 كند.ي در فيلم، اين امر را تشديد ميجاي امر واقعي و فراواقعشود بويژه جابهمدام سرگردان و گيج مي

نشانه ديگر سطحي بودن است. دلوز و گاتاري از ديگر انديشمندان فرانسوي پست مدرن نيز     

ها دست شست و درختها را ناديده گرفت درختهاي معتقدند كه در دنياي پست مدرن بايد از ريشه

( در دنياي پست مدرن به دليل  1379،  ولپا ، زيست شناسي  و به سطح و افق پرداخت. ) مانند علم

اي علمي چه تالش در جهت تركيب و جذب هر نوع انديشه چه مدرن و حتي پيشا مدرن چه انديشه

اي كه در آن انديشه پست مدرن فاقد عمق است. به ديني و ... شاهد كم عمق بودن هستيم به گونه

-اي را تصوير ميرن كه پوتين گرد گرفته و پارهطور نمونه در دو نقاشي يكي از ونسان ونگوگ نقاش مد

                                                            
21 De coding 
22 Kitsch 
23 pastiche 
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دهد حال آن را با كفشهاي زيباي اندي وارهول ها خبر ميهاي فئودالي و زندگي سرفكند از ريشه

 انگيزند. اي را بر نميمقايسه كنيد كفشهاي كه در فضا معلق هستند و هيچ عمق و انديشه

ها روايتهاي كالن طرح دهد در اين دست از فيلمميو اما در فيلم سطحي بودن به شكل ديگر رخ    

كنند به طور نمونه رمانهاي هاي عميق را حكايت ميشود. روايتهاي كالن، داستانهايي با ريشهنمي

، حال  تاريخي را در نظر آوريد شخصيتهاي پرداخته شده با داستانهاي كامل از بدو تولد تا انتهاي زوال

 شتر با روايتهاي خرد سروكار داريم بيشتر برشي از زندگي انسانها يا اتفاقاتهاي پست مدرن بيدر فيلم

-ها پرداخته شود در اوتار نيز يك برش از اتفاقات را ميشود بدون اينكه به عمق شخصيت، روايت مي

اي براي طرح داستان و اتفاقات، به طور نمونه هاي كليشههاي نپرداخته شده و انگيزهبينيم شخصيت

؟ كه اين  ي ابتدايي تصاحب ثروت كافيستن مهم نيست كه علت اين اتفاقات چيست آيا اين انگيزهاي

.  ؟ البته آن چيزي كه مهم است روند اتفاقات است نه علت اي ديگر رخ دهدهمه اتفاقات در يك سياره

مطرح در زندگي  سرانجام اينكه در نهايت بيننده از اين فيلم برداشتي عميق از يك مسئله و يا مسائل

 دهد.هاي زندگي روزمره يا مسائل عميق انساني به دست نمييا دغده

هاي ديگر پست مدرنيسم در فيلم به پايان در نهايت اين بحث را با اشاراتي گذرا به برخي از نشانه   

ست گويد: پيامبر دوره پدهد همچنان كه بودريار ميرسانيم. اهميتي كه فيلم به علم جديد ميمي

و خلق موجودات توسط آن  DNAاست در اين فيلم نيز تاكيداتي به اهميت علم جديد   DNAمدرن، 

-وجود دارد و همچنين اهميت علوم جديد به طوري كه نقش پژوهشگران علمي آنچنان كه ديده مي

 ي ديگري است دري ديگر به پذيرش و تسامح در خصوص انديشهشود در اين فيلم كليدي است. اشاره

بينيم كه انديشه و اعتقاد بدوي ديگري، قابل تحمل و پذيرفتني است و اعتقادات موجودات فيلم نيز مي

ي ديگر اهميت و باشد. اشارهاوتار به آيين توتميسمي نه تنها جهالت نيست بلكه راهگشا و موثر نيز مي

هاي دنياي پست مدرن هگويد يكي از نشانمي  اولويت به محيط زيست است. بايد گفت چنانچه پاول 

شوند كه در اين هاي نو محسوب ميگرا پديدههاي محيط زيستاهميت محيط زيست است و جنبش

 افتد. هاي مدامي در جهت حفظ محيط زيست اتفاق ميفيلم نيز كوشش
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 :( هنر از منظر جامعه شناسان  3

 : 24( والتر بنیامین 3 – 1

حيات فكري ، نده بوداز سرزمين مادري خويش گريخت 1935ر دهه نسلي از دانشمندان آلماني كه د    

 يدر ماجراي اين مهاجرت فرهنگي، تاريخچه اند؛ وهتر كردنددنياي انگليسي زبان را عميقا پرمايه

كه ابتدا در  ،ي پژوهشي اجتماعي فرانكفورتكند، موسسهمكتب فرانكفورت جاي مهمي اشغال مي

از فرانكفورت به نيويورک و سپس به كاليفرنيا  ،هاي تبعيدشد، طي سال جمهوري وايمار آلمان تاسيس

 يموسسه ،از هم پاشيد اما كمي پس از پايان جنگ 1945 ياين گروه در اواخر دهه ؛منتقل شد

.. و به عنوان بخشي از دانشگاه فرانكفورت دوباره پا گرفت. ،اشفرانكفورت توسط برخي از اعضاي اصلي

-خيلي ديرتر به عنوان يكي از برجسته ،مستقيمي با اين گروه نداشت يها رابطهكه مدت والتر بنيامين

هاي بنيامين فقط در سال ويرايش دو جلدي نوشته ...بيستم شناخته شد، يترين منتقدان ادبي سده

 ( 9 –15:  1337، كانرتون سال پس از مرگش به چاپ رسيد. ) 15يعني  1955

بود و اين وجه اشتراک او با يكي ديگر از نظريه پردازان برجسته  « سيستم» مفهوم بنيامين بيزار از     

و ذوق آدورنو به  ترين شكل ادبي براي قريحه، جستارنويسي مناسب باشداين مكتب يعني آدورنو مي

تي هاي او حصار جملهتايجاز و اخ ، ، در واقع اندهاي بنيامين نيز بسي فشرده، نوشته آمدشمار مي

هاي اصلي زبان متفاوت او در كم يكي از سرچشمهاما دست .گذاردگاهي آدورنو را نيز پشت سر مي

كه روش و معناي آن را مديون پيوند عميق  ،يادداشت نويسي سبك انتخابي او بود . جاي ديگري است

نيامين به وجود باشد، از همين جا بود كه سبك ويژه بهاي كالمي و زبان در الهيات يهود مياستدالل

چيزي نبود، بلكه  "شرح جامع  "هاي او چندان در پي ارائه اثبا ت چيزي يا آمد، شكل آزاد يادداشت

اي هاي متفاوت و مختلف آن بود. در شيوهدرصدد بازگشت مكرر به يك مضمون و عيان ساختن جنبه

 او منظم و پراكنده بود كه روش نا و با همين ،از بازنمايي كه در پي برهم انباشتن و تكميل معناها باشد

چند عمل كرد. بنيامين به اوضاع  و  يهاينه در جهت حصول معرفت بلكه در مسير دستيابي به بصيرت

ناميده شده  "خروج از فلسفه  "آثار او بخشي از چيزي بود كه   :داشت تعلقخاصي حوادث تاريخي 

و بر ساختن ، ليسمآروي گرداني از ايده - خ داداز جنگ جهاني اول در آلمان ر پسهاي است و در سال
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هاي گوناگون اگزيستانسياليسم و الهيات و روي آوردن به چيزي كه منجر به شكل ،هاي فلسفيدستگاه

 ( 12 – 13 ، همان آلماني شد. )

د. دهها و تكنولوژي و تاثيرات آنها بر فرهنگ عام نظريات چندي ارائه ميبنيامين در خصوص رسانه    

 تر فرهنگ هاي گروهي جديد جانشين اشكال قديميكند كه چگونه رسانهبنيامين خاطر نشان مي

هاي جديد توليد انبوه عكس، فيلم، صدا و نشريات تاثر فراواني بر اصالت اند و از طريق همين رسانهشده

تواند دازي فرهنگ واال مياند، بنيامين بر اين باور بود كه فرهنگ رسانه فارغ از راز پرها گذاردهانسان

افراد منتقد بيشتري را بپروراند كه بتواند فرهنگشان را تحليل و قضاوت كنند، درست همان گونه كه 

هاي ورزشي و داستاني را بررسي كنند و مورد ارزيابي قرار هاي قهرمانتوانند فعاليتتماشاچيان مي

تواند تالطم و بهتر مي ،با پردازش تصاوير سينماييها دهند. عالوه بر اين بنيامين اعتقاد داشت ذهنيت

كرد از ميان رفتن د، او فكر مينآشفتگي تجربه در جوامع شهري و صنعتي را درک و از آن دوري كن

 ،هاي سياسي قرار گرفتنهاله و قدرت جادويي آثار توليد شده به صورت انبوه و درمعرض نقد و بحث

تواند با افزوني شهرت و فنوني مانند درشت دانست كه سينما مياي است و در ضمن ميامر مترقيانه

تواند نوع جديدي نمايي )كلوزآپ( برخي از ستارگان را از طريق فناوري سينما به بت تبديل كند و مي

از جادوي تصويري بيافريند، بنابراين بنيامين يكي از نخستين منتقدان فرهنگي راديكال بود كه باريك 

  .ها در ارزيابي ويژگيها و اثرات پيچيده آن پرداختل و فناوري رسانهبينانه به شك

 (.147:  1334 ، كلنر )

همچنين بنيامين در كنار آدورنو و ماركوزه جامعه شناسي انتقادي هنر را پروراندند، آنها همگي     

هنر منبع مشروعي اما اگر  .دانستندآزادي بخش مي بنابرايناي اتوپيايي و تخيل زيباشناسانه را قوه

توانست به ايدئولوژي نيز آلوده شود. استدالل آنان اين بود كه درک مي ،براي بصيرت انتقادي بود

پرداختن به نفس اثر  ،شود. از يك سوپذير ميهريك از اين دو جنبه فقط با پرهيز از دو خطا امكان

ي مصنوعي بودن تاريخي آن نبهكه به اين ترتيب ج ،هنري با گرايش به مطلق ساختن آن همراه است

اين بت  ؛ماندي فشارهاي اجتماعي خاص و پاسخ به نيازهاي اجتماعي خاص است پنهان ميكه زاده

ي آن تبديل شدن اثر هنري به يك يادبود كند كه نتيجهسازي بورژوازي اثر هنري را باز توليد مي

ناشي از روابط  يكنندهعوامل تعيين جامعه شناسي هنر كه عمدتا با ، ديگر از سوي .فرهنگي است

و با تاكيد بر روابط توليد موجب  ؛ي كيفيت هنري را كنار مي گذاردتوليد و توزيع سروكار دارد، مسئله

هاي دروني اثر هنري و بنابراين از چگونگي تجسم يافتن اطالعات اجتماعي در شيدور شدن توجه از پو

-هاي بنيامين كه فقط تا حدي ميموسيقي آدورنو و مقالهي ژانرهاشود. جامعه شناسي اثر هنري مي
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يعني هم از اين توهم فرهنگي كه اثر  :توان آنها را نقد ادبي محسوب كرد، از هر دو خطاي فوق بركنارند

و هم از اين توهم كاركردي كه اثر هنري را  ،هنري را از جايگاه آن در فرآيند هاي توليد جدا مي كند

 ( 21:  1337، كانرتون از فرآيند توليدي مي نگرد. )صرفا در چشم اند

اين چنين عنوان كرد كه هنر داستان گويي در حال رسيدن به پايان  1935بنيامين در اواخر دهه     

اي را شويم كه بتوانند به خوبي قصهرو ميگذرد كمتر از گذشته با افرادي روبهخود است و هر چه مي

ترين مايملك ما كه از ما گرفته كه چيزي جزء الينفك ما بود يعني مطمئنتعريف كنند، مثل اين است 

اي كه دهان به دهان  منتقل گويد در تجربهبنيامين در ادامه مي شد، توانايي تبادل تجارب و آگاهي.

اند، براي بنيامين داستان گويي يكي از شود منبعي است كه همه داستان گويان از آن بهره جستهمي

هاي وابسته به كتاب و حتي باالتر از هاي فرهنگ گفتاري است كه ذاتا اين فرهنگ را از فرهنگويژگي

كند كه عامدا اسرار كند. او از يك طرف بر داستان تكيه ميهاي وابسته به اخبار متمايز ميآن فرهنگ

رود به شمار ميآميز است و همچنين عالوه بر راهنمايي روزانه براي رفتار، منبعي جهت مشورت علمي 

ها كرده است و در بيند كه اطالعات را جانشين داستاناي ميو از طرف ديگر او جامعه مدرن را جامعه

آسا نيست ولي شديدا معقول و باالتر و پذيري سريع است و در حالي كه معجزهآن اطالعات مدعي اثبات

نچه بنيامين آن را جنبه حماسي حقيقت يعني به زبان ديگر اطالعات، تاريخ را از آ باشد.پر از تبيين مي

 پردازد. سازد. اطالعات به جاي معاني رويدادها، به تبيين آن ميخواند محروم ميفرد مي

 ( 19 –25:  1377، لسگ)ان

: اولين نشانه روندي كه  نويسداي بين قصه و رمان پرداخته و چنين ميبنيامين همچنين به مقايسه    

حماسه در  با گويي است، ظهور رمان در آغاز عصر جديد است. فرق رمان با قصه )وپايانش زوال قصه 

آن چه را  .ي رمان فقط با اختراع چاپ ميسر شدوابستگي ذاتي به كتاب است. اشاعه ،معناي اخص آن(

همان غناي دروني حماسه است كه ملزومات رمان را تشكيل  ،توان به صورت شفاهي منتقل كردكه مي

هاي ديگر ادبيات ي گونهباشد. آن چه اسباب تفاوت رمان را از همهو نوعا با هم متفاوت مي دهدمي

اين است كه رمان نه از سنت  ، كندفراهم مي ها و حتي داستان كوتاههاي پريان، افسانهقصه -منثور

صه گويي است. همين امر به طور اخص وجه تمايز رمان از ق . پيونددآيد و نه به آن ميشفاهي بر مي

-، رمان دهندي كساني است كه به حكايتش گوش ميكند بر گرفته از تجربهآن چه قصه گو نقل مي

نويس خود را منزوي كرده است. زادگاه رمان همان فرد منزوي است كه ديگر الزم نيست حرف خويش 

ره از مشورت است و ديگران بههايش بيان كند، او خود بيترين دلبستگيهايي از مهمي مثالرا با ارائه

اند. نوشتن رمان به آن معناست كه در بازنمايي زندگي بشري به صورتي كه بهرهنيز از مشورت او بي
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رمان در متن غناي زندگي و از رهگذر بازنمايي اين  .ناپذير است به افراط مبالغه كنيمخاص و قياس

 ، كند، حتي اولين اثر بزرگ اين ژانرارائه ميگواه و سندي از پريشاني و سردرگمي ژرف زندگان ، غنا

ترين آموزد كه چگونه عظمت معنوي و شجاعت و ياوري يكي از شريفبه ما مي ،"دون كيشت"يعني 

جا و رد در آن نيست. گرچه اينخي از حكمت ترين نشانهعاري از مشورت است و كوچك يهاانسان

هاي سال"ها شايد در در رمان موثرترين اين كوششهايي صورت گرفت و جا در روند قرون تالشآن

ها همواره به ثمر نشست تا آموزشي را در رمان بگنجاند، اما حاصل اين تالش "كارآموزي ويلهم مايستر

نوعي دستكاري در شكل رمان بوده است و از سوي ديگر رمان آموزشي به هيچ رو از ساختار بنيادي 

ل اجتماعي با تحول شخصيتي يك فرد وتح روند ي از امتزاجريابه ن رمان عدول نمي كند. اين نوع رما

كند و حقانيت و مشروعيتي كه ترين وجهي توجيه ميترين و شكنندهو نظم حاكم بر خود را به ظريف

مستقيم با واقيعت دارد. همين نارسايي است كه به طور اخص در  يتعارض ،كنداين نوع رمان فراهم مي

 ( 327–323:  1337، كانرتون يابد. )ت ميرمان آموزشي فعلي

 

 : 23( هربرت مارکوزه 3 – 2

ي ماركسيستي از آن فليكس وايل بود. موسسه فكر برپايي مكتب فرانكفورت با هدف تحول نظريه     

هاي در فرانكفورت آلمان رسما بنيان گذاشته شد و در سال 1923تحقيقاتي اجتماعي در سوم فوريه 

ي ماركسيستي به اين موسسه و مكتب انتقادي ترين انديشمندان نظريهري از سرشناسبعد از اين شما

 پيوستند، ماكس هوركهايمر، تئودور آدورنو، اريك فروم، هربرت ماركوزه و اخيرا يوگن هابرماس 

 ( 34:  1337،  ريتزر )

ان انتقادي است و د توـقد بودند كه فرهنگ مردمي فاقـتوزه هر دو معـدر اين ميان آدورنو و مارك    

تواند بخشي از حوزه فرهنگي مستقل باشد، آن سان كه آثار هنري فرهنگي واال چنين است. اينان نمي

تواند منفعك از فرآيندي باشد كه آورند كه نميدر نظر مي "صنعت فرهنگ"فرهنگ مردمي را به سان 

هاي در اصل منفعل را به مانجامد در عوض فرهنگ مردمي آدمي "جامعه تك ساحتي"در نهايت به 

 ( 223:  1331، لش كند. )صورت نيروي كار براي سرمايه داري انحصاري آماده مي

                                                            
25 Herbert Marcuse 
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باشد كه نظريات منفي او وارد سياست و موجب جنبش دانشجويي اهميت ماركوزه از اين جهت مي    

به انتقاد از  "شدهبنديفرهنگ بسته"و  "تك ساحتي"بسياري شد. هربرت ماركوزه با دو مفهوم 

وضعيت آگاهي بخش موجود توسط وسائل جديد ارتباطي جمعي پرداخت، او متعقد است كه در شرايط 

شود و از آغاز و در هسته و به وسيله آن شكل و حاكم جهاني آگاهي به وسيله نظام اجتماعي جذب مي

بلكه تقليد و نوعي يكي رسد انطباق و هماهنگ سازي نيست گيرد. بنابراين آنچه به ظهور ميرنگ مي

هاي فرهنگي و معنوي شدن فرد با جامعه است. نتيجه اين كه نه تنها آگاهي فردي بلكه تمامي ميراث

هاي انديشيدن و سخن گفتن به نحوي يكسان در هيابند و شيوگذشته انسان خصوصيت يكپارچگي مي

-آيد. يكي از پديدهتي به وجود ميشود، به اين ترتيب انديشه و رفتار تك ساحاين يكپارچگي هضم مي

هاي ارتباط جمعي، صنعت سرگرم كننده و وقت شود دستگاههاي مهم كه باعث چنين وضعيتي مي

برد و پيامد چنين آموزش و پرورش است كه خالقيت و انديشيدن فردي را از ميان ميگذراندن و هم

مسائل سياسي و اخالقي از زندگي چنين وضعيتي به عقيده ماركوزه غيرسياسي شدن جامعه و حذف 

هاي جمعي و غرق شده به نقش تشديد كننده رسانهبنديعمومي است. ماركوزه در مفهوم فرهنگ بسته

هاي نوين در پاسخ به كند. برپايه اين نظر رسانههاي فرهنگي طبقات پايين جامعه تاكيد ميشدن سنت

كنند، اند و نوعي شعور كاذب ايجاد ميرفتهمالحظات صنعت تبليغات و افزايش مصرف گرايي شكل گ

در اين وضعيت مردم منافع واقعي خود را درک نكرده و به نظم اجتماعي يكپارچه، سركوبگر و نااليق 

هاي كاذب، نقش وسائل هاي راستين بشر از درخواستگيرند. ماركوزه با تفكيك درخواستخو مي

هاي چون ه ضمير ناخودآگاه و دامن زدن به خواستههاي راستين بارتباط جمعي را پس زدن خواسته

 ( 15:  1331، رزاقي ) .داندخورد و خوراک و شهوت مي

ماركوزه منتقد شديد تكنولوژي نوين بود، او متعقد بود كه تكنولوژي در جامعه نوين به توتاليتاريسم     

تر نظارت تر و حتي دلخوش كنندههاي موثرگويد كه اين تكنولوژي به روش، در واقع او مي بردراه مي

. نمونه بارز اين قضيه كاربرد تلويزيون براي اجتماعي كردن و ساكت  شودخارجي بر افراد منجر مي

طرف است و آن را در كند كه تكنولوژي در جهان نوين بي، ماركوزه اين فكر را رد مي كردن مردم است

-وسيله از آن روي موثر است كه به ظاهر خنثي ميداند. اين اي براي تسلط بر مردم ميعوض وسيله

، تكنولوژي  كشاند، تكنولوژي در خدمت سركوب فرديت استنمايد ولي در واقع مردم را به بردگي مي

نوردد. نتيجه اين امر همان است كه ماركوزه نوين به آزادي دروني كنشگر تجاوز كرده و آن را در مي

اي افراد توانايي تفكر انتقادي و منفي درباره جامعه را از نين جامعهخواند. در چاش ميجامعه تك بعدي

انگارد، بلكه تكنولوژي را به همان صورتي كه نفسه دشمن نميدهند، ماركوزه تكنولوژي را فيدست مي
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تكنولوژي هر چقدر هم  "پندارد. شود، دشمن انساني ميدر جامعه سرمايه داري نوين به كار بسته مي

توان از هم كند، اين پيوند مرگبار را تنها با انقالبي مي، رشته تسلط را حفظ و تقويت مي باشدكه ناب 

اين  "ماركوزه"سازد هاي آزاد ميهاي انسانگسيخت كه تكنولوژي و تكنيك را خدمتگذار نيازها و هدف

توان آن را اي نيست و مينظريه اصلي ماركس را حفظ كرده است كه تكنولوژي در ذات خود مساله

 ( 253:  1337، ريتزر براي ساختن يك جامعه بهتر به كار بست. )

ماركوزه متعقد است رشد عقالنيت ابزاري و توسعه تكنولوژي چيزي جز بدبختي و جنگ براي انسان     

وز افزون پيرنداشته است، تكنولوژي در برقراري اشكال تازه نظارت و روابط اجتماعي با اثرات و نتايج روز

  شده است.

جامعه تكنولوژيك عبارت است سيستم حاكميت و نفوذي كه در همه مراحل زندگي افراد و حتي در 

كند، در جامعه معاصر نقش فعالي كه ساير شان نظير امور فني و صنعتي دخالت ميانديشه و دريافت

يري از او مانند مظاهر گعواملي را كه تحت الشعاع قرارداده، دگرگون ساختن وضع بشر به منظور بهره

آميزد و ديگر طبيعت است. از رهگذر تكنولوژي، فرآيندهاي فرهنگ، سياست و اقتصاد در هم مي

بلعد و هر جهشي را ها را ميآورد كه با دخالت در تمامي شئون زندگيشان انسانسيستمي به وجود مي

، استوار و نظامي تبديل  ايي سختهزند، توسعه تكنولوژيك حاكميت افراد جامعه را به انسانپس مي

كند. ها را تعيين ميكند كه به نوبه خود خط مشي اين توسعه و شكل زندگي و توانايي انسانمي

پيداست كه هرگونه اعتراض و فرياد ناشي از شناخت تاريخي و به خاطر آزادي انسان، كاري ناپسند 

هايي كامآل متفاوت با تشكيالت جامعه صنعتي تلقي شده است. هرگونه دگرگوني كيفي كه بر ايجاد نهاد

، مسلما ازسوي  آورداي را در امر توليد و كيفيت زندگي به وجود ميهاي تازهمنتهي گردد و شناخت

ي صنعتي، درآمد ملي با آزادي ي پيشرفتهي آن است كه در جامعهگردد. اين نشانهجامعه سركوب مي

ها كاسته ني، وسايل ارتباط جمعي از تضاد يا برخورد خواستههمگاني مشتبه شده است. در شرايط كنو

: مساله  و امكانات مردم را نسبت به تامين نيازهاي گوناگون به يكديگر نزديك ساخته. بدين ترتيب

اند. امروزه كارگر و كارفرما هر دو به يك برنامه ي اختالف طبقاتي را ظاهرا تاحدودي حل كرده

پوشد كه دختر كارفرما. آقاي سياهپوست نيز در نشي  بدان گونه لباس مينگرند و متلويزيوني مي

هاي اين گونه، شك، شباهتكنند. بيي مردم يك روزنامه را مطالعه ميي كاديالک آرميده، همهگوشه

ي از ميان رفتن اختالفات طبقاتي در اين جوامع نيست. بالعكس روشنگر اين حقيقت است كه نشانه
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ي نفوذ حاكميت و رهبري طبقات باالي هايي كه ضامن ادامهوفته تا چه حد به ضرورتهاي سركگروه

 اند. جامعه است گردن نهاده و تسليم شده

توان نقش و تاثير وسايل ارتباط جمعي را كه به منظور آگاه حال بايد پرسيد آيا دراين شرايط واقعا مي

خطرناک اين وسايل در القاء يك فكر يا عقيده و  و نقش، رودساختن يا مشغول داشتن مردم به كار مي

 ؟ مجزا ساخت را از هم ها،گمراه ساختن و گرفتاري انسان

ي هايي كه اين وسيلهآيا ممكن است لذتي را كه معموال ازخريد يك اتومبيل حاصل مي شود با دشواري

 ( 75 -74: 1333،  بهرامي كميل ماركوزه به نقل از سازد، باهم سنجيد؟  )ماشيني فراهم مي

كند. از نظر فرويد ي سركوب غرايز را متحول ميي فرويد دربارهي نظرياتش، نظريهماركوزه در ادامه    

ي به بند كشيدن دائمي غرايز و چرخاندن آنها به تاريخ بشر، تاريخ سركوب بشر است. تمدن بر پايه

اصل "را با عبارت دگرگوني جهت ير يغهاي مفيد اجتماعي استوار است. فرويد اين تسمت فعاليت

هاي فوري و زودگذر و به خاطر آموزد كه از لذتآدمي مي ؛ كندتوصيف مي "اصل واقعيت"به  "لذت

 اش، دست بشويد. اكنون ماركوزه با اين استدالل، به تجديدهاي به تعويق افتاده و مهار شدهتامين لذت

هاي بشري ي تمدنهايي كه تا به حال ويژگي همهزند كه سركوبنظر در برداشت فرويد دست مي

اند: نياز به مهار گيرند كه تابه حال در تكامل فرهنگ حضور داشتهاند از شرايط خاصي نشات ميبوده

طبيعت در مبارزه عليه كمبود. اما اگر چنين باشد، آن گاه سازمان سركوبگر زندگي غريزي تابع عواملي 

گيرند بلكه ناشي از شرايط تاريخي خاصي هستند كه سرچشمه نمي است كه از ماهيت ذاتي غرايز

يك اصل جهان شمول  "اصل واقعيت "اند. بنابراين غرايز تا به حال مجبور به سازگاري با آن بوده

، بلكه به لحاظ فرهنگي مختص به كمبود اقتصاد است. اما در تمدني كه مانع كمبود را از پيش  نيست

سركوبي بيش از آنچه كه  ، شودتبديل مي "سركوب اضافي"اي به به نحو فزاينده دارد، سركوبرو برمي

اي و نيز جامعه ، گيرد كه عقل ابزاريبراي حفظ تمدن ضرورت دارد. ماركوزه بر همين اساس نتيجه مي

، بالقوه خود ويرانگر است. چون فناوري اكنون به جايي رسيده  كه اصل راهنمايي آن بازده فني است

، تا آنجا كه زمان صرف شده براي توليد  اي انرژي عمل كنده مي تواند عليه كاربرد سركوبگرانهك

ي انرژي غريزي زيادي را كه پيش از اين رساند و به اين ترتيب تخليهضروريات زندگي را به حداقل مي

هيچ  ء ،براي بقااز نظر مبارزه  ،كند. اكنون ديگراسير كار و زحمت و سلطه بر طبيعت بود ممكن مي

گونه ضرورت ذاتي براي سركوبگر بودن تمدن وجود ندارد. امكان اتوپيا در ذات فناوري جوامع 

و نيز انقالب اجتماعي و سياسي  ، شناختي -و اين مستلزم انقالب زيست روان .ي صنعتي استپيشرفته

ه اين طريق مدعي معتبر بودن است. ماركوزه ب "ترميدور رواني"است. و به اين ترتيب ماركوزه در خيال 
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 ، فراروانكاوي فرويد است "ي سياسي و جامعه شناختيپروراندن خميرمايه"هايش در زمينه ي تالش

 1337،  كانرتون اند. )تبديل شده "هاي سياسيمقوله"هاي روان شناختي در اين تفسير به هولچون مق

 :29-35 ) 

طرفي بي "، خطر "تسامح ويرانگر": خطر  نويسدباب هنر مي ي تسامح سركوبگر درماركوزه در مقاله    

كه با مساوات هنر و ضدهنر و  ر ،بازا : نسبت به هنر پيش از اين تشخيص داده شده است "خيرخواهانه

اگرچه اغلب با  كند. )هاي متضاد ممكن را درخود جذب ميها و فرممكتب ، هاي سبكغيرهنر همه

و اعتراض  ، آورد كه درآن تاثير راديكال هنرفراهم مي 21"ايدوستانه مغاک"(  يهاي كامآل ناگهاننوسان

شود. اما سانسور هنر و ادبيات در هر اوضاع و شرايطي ارتجاعي هنر عليه واقعيت مستقر فرو بلعيده مي

گاهي باشد، خرتواند چنين هنري كه ميتواند باشد و شبهاست. هنر اصيل جايگاه ستم نيست و نمي

، روياروي تاريخي كه تاريخ ستم بوده است. چون هنر واقعيت  ايستدهنر نيست. هنر روياروي تاريخ مي

 ، آفريندقوانين فرم كه واقعيت متفاوتي مي:  كند كه غير از قوانين مستقر هستندرا تابع قوانيني مي

، خود  اش با تاريخر مبارزهزند. اما هنر دنفي قانون مستقر حتي آنجا كه هنر واقعيت مستقر را نقش مي

شود چنين ميو شود. هنر ميكند: تاريخ وارد تعريف هنر و وارد تمايز ميان هنر و شبهرا تابع تاريخ مي

هاي ، شيوه ها و كيفيات پيشين، سبك هاشود. فرم، شبه هنر ميآنچه روزي هنر بودكه آخركار 

اي متفاوت دوباره به كار گرفت. متفاوت يا عليه جامعهاي توان در جامعهاعتراض و انكار پيشين را نمي

اي ازاين موارد داستايوفسكي نمونه .شودمواردي هست كه هنر اصيل حامل پيام سياسي ارتجاعي مي

-: محتواي سياسي ارتجاعي جذب و هضم مي كنداست ولي پس از آن، اين پيام را خود هنر حذف مي

 ( 312-311 ، همان ر در مقام ادبيات. )شود يعني در شكل هنري و در بطن اث

ي سرمايه داري راه را كند كه چگونه جامعهماركوزه در جايي ديگر از اين مقاله به اين نكته اشاره مي    

هاي نمايندگي و پارلماني اين كار بر هرگونه انتقاد و تغيير راديكالي بسته است. به نظر ماركوزه در نظام

ي ور بلكه به وسيله ي تربيت افراد در نظام آموزش و پرورش و يا به وسيلهنه ازطريق ترور و سانس

 ( 71:  1333،  بهرامي كميل پذيرد. )كنترل انحصاري افكار عمومي صورت مي

ي تفكر و عقيده مستقل نيست. ي رشد و توسعهاكثريت نتيجه ، هاي دموكراتيكاو معتقد است در نظام

انحصاري افكار عمومي است. درچنين مواردي، اكثريت خود تداوم  بلكه حاصل مديريتي تك قطبي و

اند. اين بخشد كه اين اكثريت را ايجاد كردههايي را تداوم ميبخش است و در همان حال منافع گروه

                                                            
26 Wind (1963) 
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شود، اكثريت در بطن ساختار خويش بسته و سنگواره است و به صورت پيشيني مانع از هر تغييري مي

 چوب خود نظام .جز تغييراتي در چار

قطبي و انحصاري سرمايه درساختن افكار به پاي تمركز تك پا ، اين گرايش در اياالت متحده    

 ، به دالر ، ي سنگينيود. نفوذ داشتن براين اكثريت چنان هزينهرپيش مي  ،يعني اكثريت ،عمومي

ت آزاد وتبادل افكار به نمايشي طلبد كه تماما خارج از توان مخالف راديكال است. دراينجا نيز رقابمي

هاي جمعي و تسهيالت ها تريبون برابر ندارند، دسترسي برابر به رسانهمضحك بدل شده است. چپ

، بلكه چون به رسم كهن  اندچيني حذف شدهنه به اين دليل كه با دسيسه ، عمومي آنها را نيز ندارند

رت خريد ندارند چون چپ هستند. اين اوضاع و سرمايه داري قدرت خريد الزم را ندارند و چپ ها قد

كند كه دراصل امتناع از پذيرش عملكرد هاي راديكال يك نوع استراتژي را تحميل ميشرايط به اقليت

استراتژي اعتراض  ، آلود است. مثال اما در واقع تبعيض مستمر تسامحي است كه ظاهرا فارغ از تبعيض

( با سخنگويان چپ است. براي برابر ساختن  يا ميانه رو راست )يك به يك سخن گويان  يعليه مقابله

، بلكه بايد تعداد نمايندگان چپ  كندتعداد مساوي نمايندگان چپ و راست كفايت نمي ، نابرابري حاكم

 ( 334-333:  1337،  كانرتون بيشتر باشد. )

خالف ماركس طبقه انقالبي را هاي ماركوزه اين است كه او بري انديشهي مهم ديگر دربارهنكته    

داند. به نظر او كارگران به همراه طبقه متوسط از منافع كاذب و مادي جوامع كارگران جامعه نمي

اند. برند. كارگران با كارفرمايان متحد شده و به استثمار مطرودين جامعه مشغولصنعتي سود مي

اذب پيوستن به نظام موجود را كسب ماركوزه مدعي است كه جوانان و مطرودان كه هنوز منافع ك

ها و تبليغات اغوا كننده اند. چنين افرادي هنوز توسط رسانه، انقالبيون و كنشگران آينده اندنكرده

ي هاي خود را در جامعهاند. او معتقد است كه نظام سلطه، ارزشجوامع پيشرفته صنعتي مسموم نشده

توان به نقد اخالقي آن پرداخت. لذا از درون اين نظام نميمدني و حتي در درون خانواده حاكم كرده و 

هاي عمومي جامعه هستند. درحالي داران آينده، افراد مستقل از فضاي اجتماعي و حوزهبنابراين طليعه

دهد به ، هابرماس به دليل اهميتي كه به كنش ارتباطي مي كه ماركوزه به دنبال كنشگران جديد است

ي كنش ارتباطي است خواهد زيست جهان را كه حوزهتعاملي جديد است. او مي دنبال توسعه فضاهاي

ها و رسانه ي كنش ابزاري است نجات دهد. به همين دليل براي هابرماس از استثمار سيستم كه حوزه

اي براي توسعه زيست جهان دارند، اما ماركوزه نسبت به چنين ها حداقل ظرفيت بالقوهروابط عمومي

 ( 73- 77:  1333 ،بهرامي كميل القوه اي نيز بدبين است. )ظرفيت ب
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 : 21( یورگن هابرماس 3 – 5

هاي برجسته تفكر فلسفي و اجتماعي ، انديشمند معاصر آلماني يكي از چهره يورگن هابرماس    

-آيد وي در عين حال كه وارث مكتب فرانكفورت بوده است در انديشهدر قرن بيستم به شمار مي

يادي آن مكتب تجديد نظرهايي كرده است. شايد رشته اصلي تفكر او در سراسر آثارش را هاي بن

 هاي رهايي انسان جستجو كرد.بتوان در انديشه ضرورت ايجاد پيوند ميان علوم اجتماعي و آرمان

 ( 5: 1333ب ، هوال )

بررسي  ، هابرماس بهترين نقطه آغاز بحث درباره افكار  جرج رتيزر معتقد است كه    

 هدفشها سال : گويدكه خود هابرماس ميهاي ماركس است. همچناندگاههايش درباره نظريهيد

تاريخي تنظيم كند. او نقطه شروع  يانديشت بازسازي ماديجهاين بوده است كه برنامه نظري در 

و گويد كه ماركس نتوانست ميان ددهد. اما هابرماس ميماركس را نقطه آغاز كارش قرار مي

يا كار به  ، يعني ميان كاركردن ) باشندسازنده نوع بشر مي يعنصر شاخصي كه از نظر تحليل

( تمايز  يا نمادين ( اجتماعي ) كنش ارتباطي يا ( و كنش متقابل ) دارعنوان كنش معقول و هدف

 ، آخري و تقليل آن به عنصر كار پوشي از عنصر، ماركس به چشم قايل شود. به نظر هابرماس

كنش  اي ودار، ميان كنش و وسيلهگرايش داشت. هابرماس تحت عنوان كنش معقول و هدف

به تعقيب حساب شده منفعت شخصي مربوط  ، اين هر دو كنش .شوداستراتژيك تمايز قايل مي

حسابگرانه  اي معقوالنه وبه كنشگر واحدي مربوط است كه به گونه ، ايباشند. كنش وسيلهمي

كنش استراتژيك به عمل دو يا چند  .گزينديل براي رسيدن به يك هدف را بر ميمناسبترين وسا

هدف  .ندنك، كنش معقوالنه و هدفدارشان را هماهنگ مي كه درتعقيب يك هدف. گرددفرد برمي

اي است. هابرماس بيشتر از همه بر كنش چيرگي وسيله ، اي و استراتژيكهر دو كنش وسيله

هاي خودخواهانه نه از طريق حسابگري، هاي افراد درگير)كنش ه طي آنارتباطي عالقمند است ك

شود. افراد دخيل در كنش ارتباطي آميز هماهنگ ميهاي تفاهمبلكه از طريق كنش موفقيت

كنند كه هايشان را در شرايطي تعقيب ميشان نيستند بلكه هدفاساسا دربند موفقيت شخصي

هماهنگ سازند. در  ، هايي از موفقيت مشترکبر مبناي تعريف شان رايهاي كنشبتوانند برنامه

 ، ، غايت كنش ارتباطي ، دستيابي به يك هدف است حالي كه هدف كنش معقوالنه و هدفدار

 (  211:  1373،  ريتزر دستيابي به تفاهم ارتباطي است. )

                                                            
27 Jürgen Habermas 

www.takbook.com



 

57 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

سي همه جانبه به عبارت ديگر هابرماس با دو مفهوم كنش ارتباطي و گستره همگاني به برر

، بر اساس نظريات وي كنش ارتباطي با كنش استراتژيك  پردازدارتباطات در عصر جديد مي

تفاوت دارد وي معتقد است كنش استراتژيك مربوط به عمل دو يا چند فرد است كه در تعقيب 

اين كنش به تعقيب حساب شده  .كندكنش معقوالنه و هدفدار انسان را هماهنگ مي ، يك هدف

شود در چنين كنشي افراد رفتار مشترک خود را بر اساس محاسبات نفعت شخصي مربوط ميم

هاي اجتماعي كه دهند. ساخت يا زمينه عمل آن نظاماقتصادي و يا مباني غيرتفاهمي شكل مي

هاي بزرگ اقتصادي و اداري است. اما در كنش ارتباطي عمل تفاهمي كنش افراد در سازمان

شود. افراد در كنش ارتباطي به هيچ روي در مي آميز هماهنگهاي تفاهمكنش، از طريق  درگير

هاي كنند كه بتوانند برنامهفكر موفقيت خود نيستند بلكه هدفشان را در شرايطي تعقيب مي

هايي از موقعيت مشترک هماهنگ سازند در حالي كه سرانجام شان را برمبناي تعريفكنشي

، دستيابي به يك هدف است و نهايت كنش ارتباطي دستيابي به تفاهم  ركنش معقوالنه و هدفدا

 (  133،  رزاقي ارتباطي است. )

: هابرماس ميان منطق كار و منطق ارتباط تفاوت  نويسدحسين بشريه در اين خصوص مي    

جي كه : عملي عقالني و هدفمند فرد در روي جهان خار منطق كار عبارت است از د ،باشمي قائل

،  منطق ارتباط در مقابل . است 23متضمن رابطه تك فردي ميان ذهن و عين يا رابطه تك ذهني

ناظر بر ارتباط متقابل و چند جانبه اذهان انساني است كه متضمن مفاهمه و گفتمان درباره 

، هابرماس  دارد. برخالف كانت 29احكام معطوف به حقيقت است. و منطق دو جانبه يا دو ذهني

، ذهني اجتماعي است. شناخت و  كند كه ذهن شناسنده و واجد مقدمات پيشينيدالل مياست

گردد و در هر لحظه تحت تاثير تجربه تفهم بر حسب اين معقوالت به صورت اجتماعي تنظيم مي

شود. فرآيندهاي شناخت تاريخي قرار دارد. بنابراين شناخت كل به واسطه تجربه حاصل مي

اين  كالم و روابط تفاهمي و ارتباط ذهني روزانه آدميان است. پس شناخت درمبتني بر الگوهاي 

، به عبارت ديگر ما در عين حال در فكر و در  يابدرابطه خالق ذهن اجتماعي با جهان تبلور مي

 (  213: 1337،  بشريه كنيم. )جهان را خلق و كشف مي ،عمل

                                                            
28 Monological 
29 Dialogical 
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نش ارتباطي و نه كنش كگويد كه كه او مينقطه جدايي اصلي هابرماس از ماركس اين است     

(  نه كار و همين كنش ) .بارزترين و فراگيرترين پديده بشري است ، ( كار معقول و هدفدار )

در  .دهداست كه بنياد سراسر زندگي اجتماعي و فرهنگي و نيز همه علوم انساني را تشكيل مي

ماركس نه  .د بر ارتباط روي آورده استهابرماس به تاكي ، حالي كه ماركس به كار تاكيد داشت

براي تحليل  يي( را به عنوان مبنا انساني خالقانه ) بلكه كار آزاد و ،كردتنها به كار تاكيد مي

داد. هابرماس نيز براي كارش  قرار ، ويژه دوره سرمايه داريبه ، هاي گوناگونانتقادي كار در دوره

مرو كنش ارتباطي است تا كنش معقول هدفدار. مباني ، اما مبنايش بيشتر در قل درمبنايي دا

تواند ارتباط تحريف مي ، او بر پايه اين مبنا .هابرماس ارتباط تحريف نشده و بدون اجبار است

كه ماركس ساختارهاي اجتماعي تحريف كار را همچنان .شده را مورد تحليل انتقادي قرار دهد

د كه ارتباط را داربه آن ساختارهاي اجتماعي توجه  هابرماس نيز ه بود ،داد مورد بررسي قرار

اما به  ، كه بناهاي متفاوتي را براي كارشان اتخاذ كردندكنند. ماركس و هابرماس با آنتحريف مي

:  1337،  ريتزر هاي گوناگون تاريخي را مورد بررسي قرار دادند. )هر دو آنها پديده ، هر روي

212  ) 

يكي به  : بايددو طريق تكامل و پيشرفت مي دركند كه نوع انسان هابرماس استدالل مي    

شود و ديگري به صورت صورت ادراكي در روابطش با طبيعت كه از آن به عنوان كار تعبير مي

آيد. از آنجايي ها كه تحت عنوان تعامل مياخالقي در مبادالت و روابط بين االذهاني ميان انسان

ترميم را  ، هابرماس مفهوم بازسازي و يست بلكه نارسا و ناكافي استكه تحليل ماركس نادرست ن

هدف اصلي هابرماس از بازسازي  .... دهنميبرخورد خود با آثار ماركس پيش براي توصيف 

هاي فرهنگي و تحوالت نهادي داراي ، نشان دادن اين نكته است كه سنت ماترياليسم تاريخي

صرفا برخاسته از زير بناي اقتصادي نيست. در حالي كه  منطق تكاملي خاص خودشان هستند كه

هايي كيفي در روابط ماركس پيشرفت و تكامل را نتيجه افزايش كمي در نيروهاي توليد و جهش

شود. هاي ارتباطي نيز واقع مينظر هابرماس تكامل و پيشرفت در حوزه كنشبه ،دانستتوليد مي

 ( 144: 1333،  هوالب )

شدن جهان در ترين ويژگي نگرش انتقادي هابرماس بازسازي نظريه عقالنياسيهمچنين اس    

انديشه وبر است. در اين بازسازي هابرماس در كنار برداشت معروف وبر از عقالنيت ابزاري كه 

كند كه اساسا تصويري از قفس آهنين جامعه نوين است مفهوم عقالنيت ارتباطي را عرضه مي
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 ، بشريه ها بر اساس منطق دروني خود آنهاست. )ي بر پيشرفت انديشهمبتن فرآيندي فرهنگي و

1337  :223 ) 

معناي رشد نيروهاي توليد و گسترش ( به استراتژيك خردباوري در گستره كنش ابزاري )    

هاي از نظارت بر زندگي اجتماعي است نظارت تكنولوژيك بر طبيعت و سرانجام گسترش شكل

نش ارتباطي گسترش كنش ارتباطي يعني گسترش ارتباطات انساني كه خردباوري در گستره ك

گوي آزاد گذارد و فرد ارتباطي به منطق مكالمه و گفتمناسبات استوار به سلطه را پشت سر مي

(  عبارات حكمي و دستوري گوي آزاد زبان را نه به صورت )تاستوار است. در كنش ارتباطي و گف

و تفاهمي در جهت برقراري روابط غير اجباري ميان ذهن به كار  بلكه به صورت عبارات گفتاري

بدون اجبار است. به نظر وي راه حل  برند. بناي انديشه هابرماس به ارتباط تحريف نشده ومي

مسئله عقالنيت ابزاري در عقالنيت كنش ارتباطي نهفته است. فراگرد تكاملي مورد نظر هابرماس 

ا عقالنيت به معناي كلي نظامي ارتباطي است كه در آن افكار اينج يك جامعه عقالني است در

 (  1331،  رزاقي ) شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند.آزادانه ارائه مي

تكنيكي است و درباره ارزش هدف و غايت هيچگونه قضاوتي  ، عقالنيت روشي عقالنيت ابزاري    

منظم با حسابگري دقيق و مديريت علمي انجام  خواهد كارها به بهترين شكل، فقط مي كندنمي

ارزش كار بحث و گفتگوي اخالقي  گيرد. در عقالنيت ابزاري ما مجبور نيستيم در مورد هدف و

هاي علمي و تكنولوژيكي را توانيم ايراد بگيريم كدام قسمت از كارخانه يافتهمي   كنيم ما تنها 

يند آآور است. اما هابرماس مدعي است كه فري هزينهكار گرفته و از نظر اقتصادطور دقيق بهبه

، متضمن افسون زدايي و عقالنيت  نيمه اول آن كه عقالنيت فرهنگي بود ، عقالنيت دو نيمه دارد

ادامه يافت در انديشه وبر اين نيمه اول  13مثبت است كه از اواخر قرون وسطي آغاز شد و تا قرن 

ي دنباله فرآيند عقالنيت را در عقالنيت ابزاري و بوروكراتيك پي ناتمام رها شد و او به طور ناگهان

-بهرامي انجامد. )گيرد كه فرآيندي است منفي و تيره و به از دست دادن معني و آزادي ميمي

 (  33 – 34: 1333،  كميل

-هابرماس در چارچوب تئوري عملي تفاهمي و روي آوردن به يك رهيافت تلفيقي براي نظريه    

شود زيست جهاني، جهان ازي اجتماعي ميان زيست جهاني و نظام اجتماعي تمايز قائل ميپرد

مقابل عناصر اصلي در  معنا و عمل ارتباطي و تفاهمي و اجماع و توافق و رابطه ذهني است در

دهد از ديد وي در جوامع صنعتي جديد عمل نظام اجتماعي را قدرت و پول تشكيل مي
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تفاهمي را در خود هضم كرده است و اعمال متكي بر محاسبات  ، حوزه عمل استراتژيك

 (  1331رزاقي،  دهد. )استراتژيك مثل پول و ترس، بخش اعظم اعمال فرد را تشكيل مي

( است با زيست جهاني كه  كه مبتني بر كنش عقالني معطوف به هدف هابرماس ميان نظام )    

شود. اما آن دو را به شكل ديالكتيكي الزم و ملزوم مبتني بر كنش ارتباطي است تفكيكي قائل مي

داند. نظام دولت و موسسات بزرگ و نهادها از منطق عقالنيت ابزاري و راهبردي يكديگر مي

( از منطق عقالنيت  كند و زيست جهان )جهان كنشگران اجتماعي و حوزه عموميتبعيت مي

پردازد. آنچه از نظر هابرماس نجارها ميارتباطي كه با گفتگوي آزاد و دور از سلطه به خلق ه

كرد گسترش و نفوذ منطق عقالنيت ابزاري به حوزه زيست  خطرناک است و بايد با آن مبارزه

برد به نظر اعضاي جهان است. هابرماس ازاين فرآيند با عنوان استعمار زيست جهاني نام مي

، نشانه نوزايي است. اما  نظام مكتب فرانكفورت همين فرآيند جبري استعمار زيست جهان توسط

، اين اميد را غير قابل اجتناب ندانسته و  هابرماس بر خالف همفكران خود در مكتب فرانكفورت

، تنها با محدود شدن  خواهد جلوي اين فرآيند استعماري را بگيرد. به نظر او پروژه مدرنيسممي

به زيست جهاني كامل خواهد منطق كنش ابزاري به نظام و حاكم شدن منطق كنش ارتباطي 

 (  35 - 34:  1333 ، كميلبهرامي ) شد.

ها و نهادهاي فرهنگي كه اي است از كنش، مجموعه در نظريات هابرماس در گستره همگاني    

يابند. اين ، اجتماعي و اقتصادي نيز مي هاي سياسيالبته كاركرد غيرفرهنگي يعني نقش

دارند در بهترين حالت از نفوذ نيروهاي دولتي، مستقل مصون  كاركردها جنبه عمومي يا همگاني

جويي در ، چاره ، بحث هستند گستره همگاني يا حوزه عمومي، فضايي براي اظهار نظر، مكالمه

مسايل همگاني است. هر كس بالقوه حق و قدرت شركت در اين فضا را دارد و هيچ كس را 

ترين نقش را در گستره به لحاظ تاريخي مهمامتيازي نسبت به ديگران در اين فضا نيست 

ها داشتند. نقش مستقل نهادهاي گستره همگاني به معناي دقيق و ها و روزنامههمگاني، نشريه

كامل خود محصول فرهنگ روشنفكري سده هجدهم است يعني روزگاري كه بحث نقادانه درباره 

دد. درست است كه عقيده همگان ، نبايد موجب سركوب عقيده و آزادي بيان گر افكار عمومي

توان با اين خصيصه عقايد اما نمي .ها و باورهاي فردي استها و نيازها و اشتياقفراتر از خواسته

، خواست پرشور آزادي  گذاري آنها پرداختفردي را سركوب كرد. بلكه بايد به ارزيابي و ارزش

گيري هوادارش بودند موجب شكل اي و تا حدي منادي وبيان كه روشنفكران هر يك به گونه

اي هاي گستره همگاني شد. گستره همگاني  يا حوزه عمومي صرفا مجموعهمنطق گفتگو در حرف
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هاي فردي در نظرمان در محل كار، مدرسه، دانشكده يا ميان دوستان از نهادها نيست بلكه كنش

 (  1331 ، رزاقي باشد. )مي

يا گستره همگاني نخست در تاالرهاي پذيرايي عمومي يا ، حوزه عمومي  طبق نظر هابرماس    

ردم گرد هم ـايي شكل گرفت. مـس و ساير شهرهاي اروپـ، پاري دنـرياهاي لنـتي و كافهـخانگ

ها و آمدند تا درباره مسائل روز گفتگو كنند. موضوع اين بحث و گفتگوها غالبا از خبرنامهمي

هاي سياسي از اهميت شد. بحث و جدلگرفته مي هايي كه به تازگي پديدار شده بودندروزنامه

ها شركت داشتند اما خاصي برخوردار بودند هر چند كه فقط شمار اندكي از جمعيت در اين بحث

گيري اوليه دموكراسي حياتي بودند چرا كه  شكل استدالل هابرماس اين است كه اين تاالر براي

جا پديد آمد و حوزه گوي عمومي از همانفكر حل كردن مسائل سياسي از طريق بحث و گفت

اي آزاد براي عمومي دست كم در اصول  شامل كساني است كه در مقام افرادي برابر در عرصه

، نويدي كه پيدايش اوليه  گيري هابرماسآيند. اما بنا بر نتيجهبحث و گفتگوي عمومي گردهم مي

ته است. رشد و توسعه صنعت فرهنگي حوزه عمومي دارد. هنوز به طور كامل به واقعيت نپيوس

هاي گروهي و موجب خفقان بحث و گفتگوي دموكراتيك در جوامع مدرن شد. گسترش رسانه

اي حوزه عمومي را تا حد زيادي از اصالت و حقيقت تهي ساخت و در حالي كه هاي تودهسرگرمي

اي است كه نوشتهپيش كرد. سياست فقط نمايش ازمنافع تجاري بر منافع عمومي مردم غلبه مي

رود. افكار عمومي از رهگذر بحث و گفتگوي عقالني و آرا ها روي صحنه ميدر پارلمان و رسانه

  ( 119-113: 1337 ،  گيدنز شود. )گيرد. بلكه با دستكاري و كنترل ساخته ميشكل نمي

 :  كندعريف ميگيري وسايل ارتباط جمعي دو مرحله تبر اساس اين نظر هابرماس در شكل

 

اي به نام حوزه ( از قرن هفدهم تا اواخر قرن نوزدهم كه ميان دولت و جامعه مدني پديده 1

ها افكار هاي انجام شده در اين محلها به وجود آمد بحثها و گالريعمومي در اماكني مثل كافه

 كل  گرفت. هاي آزاد شاي را به وجود آورد كه از درون آنها روزنامهعمومي آزادانه

 

هاي اقتصادي كه داراي منافع انحصاري بودند مثل دايش تشكلي( از اواخر قرن نوزدهم با پ 2

هاي فشار ، حوزه عمومي تبديل به حوزه اعمال نظر گروه ها سنديكاها و احزاب سياسياتحاديه

ل نظر گيري آزادانه افكارعمومي از خالل بحث ابزارهايي براي اعماشد و لذا به جاي شكل

 ها به وجود آمد.دستكاري و جهت دهي به افكار عمومي توسط رسانه
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هاي دموكراتيك غربي هر هابرماس با تجزيه و تحليل مطبوعات و افكارعمومي در دوران انقالب

چند نتيجه گرفته است كه وسائل ارتباط جمعي تحت تاثير استيالي سرمايه گذاري در قرن 

هاي دموكراتيك داشتند منحرف شده بودند و زير سلطه انقالب دوران نوزدهم از مسيري كه در

حاكم در فضاي هاي سرمايه داري و در جهت حفظ منافع اقتصادي و سياسي خاص هيتگروه

عمومي را مسموم و افكار عمومي را منحرف كرده و به سوي مشروعيت دادن به نظام حاكم 

تر بر هاي اصلي دستيابي به كنترل هرچه فزونراه ( اما يكي از 1331،  رزاقي اند. )كشيده شده

نامد. حوزه عمومي چهارچوب اساسي داند كه او حوزه عمومي مياين شرايط را احياي چيزي مي

هاي دموكراتيك مرسوم كه شامل پارلمان و حزب دموكراسي است بنا به استدالل هابرماس روال

توان از طريق سازد كه در اين صورت مينميگيري جمعي فراهم است، شالوده كافي براي تصميم

، روح  هاي محليهاي دموكراتيك و مشاركت پايدارتر كارگذاران اجتماع و ساير گروهاصالح روال

توانند در پيشبرد جمعي مي يهاكالبد حوزه عمومي دميد. اما در عين حال رسانه اي درتازه

ها زير سلطه اي مثال وقتي تلويزيون و روزنامهدموكراسي نيز نقش بسيار بنيادي داشته باشند بر

توانند كانوني براي بحث و گفتگوي دموكراتيك باشند. اما راديو و منافع تجاري باشند نمي

 كند. ، اينترنت  امكانات متعددي براي گسترش بحث و گفتگوي آزاد عرضه مي تلويزيون

 ( 973:  1373،  )گيدنز

 

 

 : 51میشل فوکو ( 3 – 4

و هم  پرداز معاصر فرانسوي است كه كارش هم به ساختارگرايي ارتباط داردل فوكو نظريهميش    

، اما  به مابعدساختارگرايي اگرچه كار فوكو به فراسوي مرزهاي جامعه شناسي گسترش يافته است

   توان به آساني پيدا كرد. نوع جامعه شناسي و يا شايد چند نوع جامعه شناسي را در آن مي يك

( كارهاي او نه تنها به نظريه جامعه شناسي ربط دارد  555:  1337،  ريتزرمارت به نقل از اس )

هاي درون جامعه شناسي نيز مهمند. كار فوكو گذشته از گستردگي پرمايه و بلكه براي انواع رشته

و  از اين رو بايد در بررسي آرا فوكو به مفاهيم و واژگان كليدي .پذيرايي انواع تفسيرها است

هاي فوكو را دو يكي از معضالت بررسي انديشه "بري اسمارت"رويكرد فوكو دقت كرد چنانچه 

هاي مرسوم تفكر و تحليل در ها و شيوههاي فوكو و مقالهتحليل  هاي ميان مفاهيم ومساله تفاوت

                                                            
30 Michel Foucault 
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رد توان از رويك( براي نمونه مي11: 1335)اسمارت، . داندعلوم انساني و علوم اجتماعي مي

اي گفتمان و قدرت ياد كرد كه ضمنا اين دو مقوله براي جامعه متفاوت فوكو نسبت به مقوله

 شناسي  ارتباطات نيز حائز اهميت بسياري است. 

مند بود وي در خصوص هاي بين قدرت و دانش عالقهفوكو به بررسي و مطالعه پيرامون رابطه    

كند. بسيار استفاده مي ، وف قدرت شناخته شدهنيچه كه به عنوان فيلس از شجره شناسي قدرت

يابند سلطه ميرا خود بر ديگران  يها از طريق توليد دانش برترخواهد بداند چگونه آدمفوكو مي

ها موجودات قابل شناسايي داند بدين ترتيب كه نخست از انسانكننده قدرت مي او دانش را ايجاد

كند فوكو از خصلت سلسله مراتبي دانش ط پيدا ميها تسلسازد و سپس بر همين شناساييمي

علوم بيشترين قدرت را دارند مورد  ، هاي دانشترين پايهمرتبه  و از آنجا كه بلند .كندانتقاد مي

( از اين روي فوكو اين ايده را  1337،  ريترز گيرند. )مي  آماج شديدترين انتقادهاي فوكو قرار 

ساختار عظيم و يكپارچه دولتي است وي همچنين نسبت به  گرفت كه قدرت يكبه تمسخر مي

هاي يكپارچه و يكدست درباره قدرت هاي بزرگ كه سعي دارند تبيينهاي كالن يا فرانظريهنظريه

اعتماد بوده و آنها را قبول نداشت. به اعتقاد وي تنها سياست خرد درباره ارائه دهند بدبين و بي

ومي چگونه اعمال ـياست در شرايط و اوضاع مختلف محلي و بني اينكه سـقدرت وجود دارد يع

هايي هستند كه درآنها شود. زندان بيمارستان و تيمارستان نوانخانه و دانشگاه جملگي مكانمي

ها اين روابط و مناسبات قدرت در حال عمل كردن هستند به عبارت ديگر در تمامي اين مكان

كه  زند و هيچ نظريه عمومي كالن وجود نداردرا ميكه حرف اول و آخر  مناسبات قدرت است

 .هايي كه برشمرده شد را توضيح دهدبتواند نحوه كاركرد يا عمل كردن قدرت را در تمامي مكان

تنها  شود وخورد در مقابل آن مقاومت نيز ديده ميوانگهي هر جا كه نشاني از قدرت به چشم مي

ت محلي يا بومي است يعني مقاومت در برابر اقدامات بومي راه براي مقاومت در برابر قدرت، مقاوم

اي شده يا به حاشيه هاي حاشيههاي سابق و ديگر گروهها، كمونيستشده و سركوب فمنيست

  .اندكشيده شده كه به اين قبيل مبارزات بومي و محلي دست پيدا كرده

 (  151-155:  1379،  پاول )

توان در زير اصطالح قدرت هايي را كه ميهاي گستره رويهفوكو كوشيده است تا پيچيدگي    

كه د، نام. او به شدت مخالف آن چيزي است كه خود فرضيه سركوب ميردگرد آورد ازنظر دور ندا

براساس آن قدرت صرفا يعني بازداشتن افراد از به سامان رساندن آرزوهايشان و محدود كردن 

يعني اينكه قدرت در سراسر روابط اجتماعي پخش شده تحليل فوكو از قدرت  .هاآزادي انسان
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 ، ميلز كند. )توليد مي هاي ممكن رفتار رااست يعني قدرت دركنار محدود كردن رفتارها، شكل

اواخر عمرش براي پاسخ به  فوكو در،  انتقادهاي زيادي روبرو شد گيري با( اين موضع 35:  1332

پرداخت به نظر او قدرت هميشه با مقاومت روبروست يعني اين انتقادها به تمايز قدرت از سلطه 

بايد ميزاني از آزادي را براي هر دو طرف رابطه در نظر گرفت به عبارت ديگر بدون آزادي و 

(  152:  1333،  بهرامي كميل ) .مقاومت قدرت وجود نداشته و ما با سلطه سرو كار داريم

درت وجود دارد كه براي شخص حداقل اين امكان گويد زماني رابطه قچنانچه فوكو به طنز مي

اگر اين امكان وجود نداشته  كه بتواند خود را از پنجره به بيرون پرتاب كند و وجود داشته باشد

، پس به نظر فوكو رهايي  شود مثل دوران برده داريباشد رابطه قدرت به سلطه قدرت مبدل مي

اي قاومت در برابر قدرت آن را محدود كرد يا گونهتوان با مكامل از قدرت غيرممكن است اما مي

 اي ديگري تعويض كرد. از روابط قدرت را با گونه

-محور تفكر فوكو درباره قدرت و كنترل در جامعه است. او از اين اصطالح براي اشاره به شيوه    

مشتركي كند كه با مفروضات هاي سخن گفتن و يا انديشيدن درباره موضوع خاصي استفاده مي

هاي دهد كه از قرون وسطي تا زمان حاضر گفتماناند. براي مثال فوكو نشان ميپيوسته هم به

عقل را معموال : در قرون وسطي شخص بي اند براي مثالديوانگي چه دگرگوني فاحشي داشته

ه دانستند حتي بعضي عقيده داشتند كه شايد آنها عطيه خاص در درک امور داشتآزار ميبي

دهد كه بر بيماري و باشند. اما در جوامع مدرن ديوانگي را گفتمان تخصصي پزشكي شكل مي

كند اين گفتمان پزشكي به وسيله شبكه بسيار پيشرفته و پر نفوذ پزشكان معالجه تاكيد مي

 شوند وهاي پزشكي پشتيباني مياي و نشريههاي حرفهها، انجمنبيمارستان متخصصان درماني،

آيد تا به ايستارهاي عامه در از نظر فوكو دست قدرت از آستين گفتمان بيرون مي .يابدميتداوم 

هاي تخصصي كه صاحبان قدرت يا ديوانگي شكل دهد. گفتمان و هايي مثل جرمقبال پديده

شوند. بدين هاي تخصصي رقيب به چالش خوانده ميكنند غالبا فقط با گفتماناقتدار برقرار مي

هاي بديل انديشيدن توان به عنوان ابزار نيرومندي براي محو ساختن شيوهها ميگفتمانترتيب از 

شود يكي از مضامين اصلي يا سخن گفتن استفاده كرد. دانش به نيرويي براي كنترل تبديل مي

هاي نظارت اجبار و انضباط ي فوكو شيوه پيوند خوردن قدرت و معرفت به فناوريهاهمه نوشته

 (  971-975:  1331،  دنزگي است. )

كند كه توسط فوكو در خصوص رابطه قدرت دانش و تكنولوژي از ايده سراسر بين استفاده مي    

شود آن است كه سراسر شود. پرسشي كه در اينجا مطرح ميهاي ارتباطي اعمال ميتكنولوژي
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داد كه امان مي؟ سازكار سراسربين واحدهاي فضا را طوري س بين چيست و چه سازكاري دارد

همه چيز بدون وقفه و به طور دائم قابل رويت است و درنتيجه قابل شناسايي و مراقبت باشد و 

هر زنداني در سلولي جاي گيرد كه از روبرو براي نگهبانان قابل رويت و ديوارهاي جانبي مانع از 

اره در معرض ديد بود ديگر زندانيان تماس داشته باشد. زنداني مذبور همو آن شود كه زنداني با

هاي پيشين اين است كه در شبكه قدرت ديد. مزيت اين طرح نسبت به روشاما خود چيزي نمي

نيازي به اعمال زور و خشونت نيست در اينجا ديگر نيازي به استفاده از سالح، موانع مادي يا 

 ، انرميض )گرفت. ود بلكه نگاه مراقبتي جاي متغيرهاي ياد شده را ميبخشونت جسماني ن

-اي براي اعمال قدرت ايجاد ميهاي پيشرفته( به عقيده فوكو دانش بشر تكنولوژي 154:  1373

كند. اين نظام جا و همه كس اشاره ميباني مشرف بر همهكند دراين رابطه وي به نظام ديده

زندانيان را دهد تا به راحتي بتوانند تمام ساختاري است كه به مسئولين زندان امكان آن را مي

باني ببينند و كامال مراقب رفتار و اعمال آنان باشند بدون آن كه خود ديده شوند اين شيوه ديده

اينجا نيز  سازد. دردهد زيرا امكان نظارت همه جانبه را فراهم ميبان ميقدرت زيادي به زندان

ت فوكو مجددا علوم نهاي اي روشن و دقيق ميان دانش، تكنولوژي و قدرت وجود دارد دررابطه

باني مشرف را زير بناي گرداند در سطح كلي فوكو نظام ديدهانساني را به صحنه جامعه باز مي

 ( 243:  1379،  نوذري داند. )نوعي جامعه انطباقي مي

تاثيرات  اي بين دانش و تكنولوژي وايده سراسربين فوكو الگوي از نگاه فوكو در خصوص رابطه    

دهد و به نوعي يادآور نظريات و آراء اصحاب مكتب فرانكفورت اطات را به دست ميآنها بر ارتب

خصوصا ماركوزه در خصوص تكنولوژيست با اين تفاوت كه به جاي واژه سركوب از مفهوم اعمال 

 كند.قدرت استفاده مي

لگوي جامعه ديگر مطابق با ا ،گزينداز موضعي كه فوكو از بحث در باب سراسربيني بر مي    

كند بلكه سنتي قدرت مطلق يا قدرتي كه مستقيما و جسما از باال بر مردم تحميل شود عمل نمي

لين به نقل،  فوكو به نقل از ). كندبا هر سوژه از طريق روابط و مناسبات نظم و مراقبه برخورد مي

1337  :113 ) 
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 : 51بودریار ( ژان 3 – 3

 بودريار ژان فرانسوي مدرنيست پست نويسنده ، هارسانه فعلي نپردازا نظريه نفوذترين پر از يكي    

-رسانه تاثير بودريار. است پذيرفته "لوهان مك" و "اينيس" افكار از شاياني تاثير او كارهاي كه است

 پيدايش كند.مي قلمداد ديگري فناوري هر ، از ترژرف بسيار با، و  متفاوت كامال را مدرن گروهي هاي

 سرشت و ماهيت دگرگوني موجب ، تلويزيون مثل الكترونيكي هايرسانه ، خصوصا روهيهاي گرسانه

 كه را دنيا چيستي بلكه ، كندنمي «بازنمايي» فقط ما براي را دنيا شده است. تلويزيون ما هايزندگي

 ( 119:  1337، گيدنز كند. ) مي تعريف ما ، براي كنيممي زندگي درآن واقعا ما

 همگاني هايرسانه ، نمونه براي  .كندمي توصيف 32"فراواقعيت" عنوان به را جهان اين بودريار     

 تلويزيوني هاينمايش اند.واقعيت از ترواقعي واقعيت و يا حتي خود بلكه ، نيستند ديگر آينه واقعيت

 هايمونهن دارند، بيننده بسيار تلويزيون در روزها اين كه روز جنجالي و مهيج به اخبارهاي مربوط

-مي منتقل بينندگان به كه هاييتحريف و هابافي دروغ زيرا ، آيندمي شمار به اين فراواقعيت از خوبي

 تحت ، دارد واقيعت كه آنچه كه است شده اين نتيجه اند.واقعيت فرا همان واقعيت يا از فراتر كنند،

،  يزهاي واقعي از صحنه تماشاو سرانجام يكسره تحليل خواهد رفت. تشخيص چ گرفته قرار الشعاع

 گيرند.به خود مي فراواقعي خصلت پيش از بيش «واقعي» رويدادهاي ، درواقع است. شده ناپذيرامكان

 ( 771:  1337، رتيزر شد. ) نخواهد پيدا ديگري واقعيت فراواقعيت جز به ، پايان در

پرداز نظريه ترينپيشرفته و ترينبرجسته عنوان به اربودري 35 دهه و 75دهه  هايسال خالل در    

و  كامپيوترها سيطره تحت مدرن پست گرديد. جوامع معرفي مدرن پست عصر در جامعه و هارسانه

 آن مهم هايشاخصه و اصلي رئوس از وي كه اندكرده حركت جديدي واقعيت سمت به تلويزيون

 كند مي مطرح را هاوانمايي يا 33"ودهاوانم" از سطح سه كند. بودريامي ياد وانمودها نظم عنوان تحت

 يا مراتب سلسله در وي هستند. واقعي حوادث و وقايع يا از اشيا هايينسخه وانمودها بودريار نظر از

در  وانمود و واقعي بين مناسبات چگونه كه پردازدنكته مي اين تشريح و توصيف به وانمودها انواع

 نماد فئودال ارباب كه هنگامي  ...و فئودالي در دوران است شده تحول و تغيير دستخوش تاريخ طول

 را خود مريدان گرفته غبار هايقلب ايشيشيه هايپنجره مقدس مريم و رفتمي بشمار زميني اقتدار

 بود شده سازماندهي شده تثبيت هاينشانه از نظامي با رابطه اساس بر جامعه ساختمي روشن و پاک

                                                            
31 Jean Baudrillard 
32 Hyperreality 
33 Simulation 
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 چنين رفتند. درمي شمار به آسماني و هايي الهينشانه بودند و حدودم تعداد و شماره نظر از كه

 جوامع اين در لذا كندمي پيدا كاست تعلق يك همانند ثابت اجتماعي مكان يك به فرد هر يجامعه

 جان مزارع در كه رعيت است يك ممكن غير هاكاست يا اجتماعي طبقات بين جاييجابه و تحرک

 ، صنعتي انقالب شروع تا از رنسانس مدرنيته، آغازين دوران در شود. آنگاه، يهشوال تواندنمي كندمي

 قرن ) ميانه در طي دوران ريخت. فرو هم در بورژوازي ظهور پي در فئودالي عصر سخت و سفت نظم

 هانشانه ، تصاوير ، مدرنيته آغازين دوران در اما بود. شده خلق خداوند تصوير با مطابق جهان ( وسطي

 و ، هنر مد تئاتر، هايعرصه در و بودند ساختگي و تصنعي بلكه نبودند الهي ( هاسمبل ) نمادها و

با  مطابق را جهان تا سعي داشت نيز ظهور حال در جديد طبقه زيرا ، يافتند ازدياد و تكثير سياست

 ( 51-54:  1379، پاول )كند.  خلق خود تصوير

 با كه است وانموده زماني اول نظم ديگر به عبارت است وانموده اول نظم به مربوط تفاصيل اين    

 لين،) نباشد.  ساختگي بازنمودي جز ( چيزي نقشه يك يا نقاشي ، رمان يعني ) امرواقعي نحوه

 سطح در داد تشخيص واقعيت از را بدلي نسخه توانمي راحتي به سطح ( دراين 112-113: 1337

 ، كميل بهرامي) وجود دارد.  واقعيت هنوز اما شده محو قعيتو وا بدل بين مرزهاي چند هر دوم

كند. مي تار و تيره را بازنموده و واقعيت ميان مرزهاي وانموده دوم ديگر نظم عبارت به ( 93:  1333

 نقشه »...جا كه  آن كند، مي جلب « در علم در باب دقت » بورخس از داستاني به را ما بودريار توجه

 عبارت به« دهد... مي پوشش را قلمرو كه كل كنندمي تهيه دقيق چنانآن اينقشه وريامپراط برداران

حد امر  تا ، معنايي به ، نقشه ، بنابراين ، نيستند تشخيص قابل هم از ديگر و واقعيت « نقشه » ديگر،

 ( 113:  1337، لين شود. )، واقعي مي واقعي

 وانمودها اينك گرددمي ظاهر صنعتي انقالب شروع با ودهاوانم دوم نظم يا دوم دسته زماني نظر از    

 دنياي رنو كاميل رحاليكهد گردندمي بازتوليد قابل صنعتي انبوه توليد طريق از نامحدود ايگونه به

 و توليد كردن بنديسرهم مكانيزه ابزار صنعتي عصر در كردمي گيري قالب دست با را خود مصنوعي

 اصل با مطابق و دقيق نسخه از عظيمي انبوه كه سازدمي قادر را رنو سازي لاتومبي كارخانه ، انبوه

 مقابل در هنر نيز حتي شوند، مي حاضر صحنه بر سينما و كه عكاسي زماني نمايد. توليد را هاماشين

 نيروهاي هدايت و كنترل تحت بازتوليد آيد.مي در پاي از و شده تسليم ماشيني بازتوليد نيروي

 طبيعي اشيا دنياي جايگزين و آيندمي در حاكم و غالب اصل صورت به حال كه ، دارد رارق بازاري

 ، بريممي سر به هاوانموده سوم نظم يا يا رده مرحله در ما بودريار، اينك عقيده به بنا گردند. ليكنمي

 نيست بدلي و جعلي ايوانموده هيچ ديگر اكنون الگوها. و هامدل عصر پست مدرنيته عصر در يعني
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 خط از اتومبيل هم سر پشت آمدن بيرون مثل ، نامحدود هايرشته يا ، رنو كاميلخوک سيماني  مثل

 "تهـتاليـديجي" است. ( رمز ، نشانه كد ) يا ( الگو ) مدل صرـع اين در مـحاكو  لطـمس قدرت .توليد

 آن پيامبر DNA و  درو مي بشمار عصر اين ( بعدالطبيعه ما متافيزيكي ) اصل ( اعداد و ارقام )

 ( 57: 1379  ، بودريار به نقل از پاول ) شود. مي محسوب

 نسلي الگوهاي از نسلي و يا كند، مي ايجاد فرا واقعي « حاد واقعي »امري  ، وانموده سوم نظم    

 امر از الگو ، نظم واگشت فرآيند طي ، وانموده سوم نظم در . تيييا واقع اصل هيچ بدون ، واقعي

 مابين كه معنا نيست بدان اين ( اما يابد مي تقدم قلمرو بر نقشه مثال براي ) گيرد.مي پيشي يواقع

-بي واگشت » بنابراين و شوندمي گسسته هم از دو اين بلكه ، شودمي   نامشخص بازنموده و واقعيت

 رمزگان زيمجا واقعيت حاد واقيعيت فرا واقعيت همچون كه كندمي اظهار بودريار .« شود مي ربط

 از كه معنا اين به شودمي ايجاد ( رياضياتي فرمولهاي طريق از يا ) الگاريتيمي ايگونه به كامپيوتر

 مهم نكته شود.مي ورغوطه رياضياتي هايفرمول جهان در مثال و گرفته فاصله بازنمود و تقليد مفاهيم

 ، رودمي فراتر بد يا و خوب حوزه ي ازفرا واقع واقعي كه امر حاد است اين هااين همه آميزتشويش و

 (113: 1337 ، لين ؟ ) كند مي كار خوب چقدر كه اين شودمي سنجيده ، اجراگري منظر از تنها زيرا

 و واقعيت بدل بين تقابل ديگر است مدرن پست جهان كه مختص سوم سطح در ديگر عبارت به

 وجود واقعيت فرا  فقط ديگر عبارت ود. بهشمي واقعيت بدل جايگزين حالتي چنين در ندارد. وجود

 موفقيت ميزان توانمي يا وانموده وانمايي دوم و اول در سطح شودمي مالحظه كه طور همان دارد

 زيرا ندارد وجود امكاني چنين سوم سطح در كه در حالي كرد ارزيابي واقعيت از را بدل سازيشبيه

 كاربرد فراواقعيت بودريار نظر به است. شده عيتفراواق به تبديل و كرده محو را واقعيت بدل

 گرفتن ناديده با همزمان را هاپديده بازتوليد امكان سرورها هاسترمزگذاري و پيشرفته هايتكنولوژي

 كندمي برپا را آنالوگي نظام كامپيوتري افزارهاي نرم ها ورسانه اين بر عالوه كنند مي فراهم واقعيت

 كه بود فراواقعيتي فارس خليج جنگ مثال براي هستند هافراواقعيت يجادا عوامل مهمترين از كه

 ( 93 :1333  ، كميل بهرامي بود. ) شده داده ترتيب كامپيوتري هايريزي برنامه و هارسانه توسط

 يكي در ايمقاله بودريار ،1991 در فارس خليج در هاخصومت آتش شدن افروخته از پيش درست    

 جنگ اعالن وقتي بود. « بيفتد اتفاق تواندنمي فارس خليج جنگ » آن عنوان كه نوشت هاروزنامه از

 است. كردهمي اشتباه بودريار كه رسيدمي نظر به واضح شايد داد خونيني رخ هايشد و درگيري داده

 خليج جنگ » عنوان تحت نوشت ديگري مقاله جنگ پايان از پس بودريار، نشد. اين طور اصال اما

نبود  هاييجنگ ساير مثل جنگ كه اين بود اين وي منظور ؟ بود چه او مقصود. « نيافتاد اتفاق رسفا
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 آن در كه تلويزيوني نمايشي يعني ، بود هارسانه عصر ، جنگ جنگ اين اند.داده رخ تاريخ در كه

 تماشا را 34"ان ان سي" هايگزارش ، جهان بينندگان ساير با همراه "حسين صدام" و "بوش جرج"

 ( 119-171 :1337 ، گيدنز «. )گذرد مي چه» واقعا دريابند تا كردند مي

 

 از يكي است كرده ذكر را هاييمثال از آن بهتر کرد و براي وانمودها سوم نظم خصوص در بودريار    

 فريحيبه مكاني ت اگر عبارتي به آورديم متحده اياالت در لند ديزني از او كه است روايتي هامثال اين

 ، شبيه سازي از واقعيت خيالي ايبازنموده مانند را آن بيانديشيم متحده اياالت در ، لندديزني چون

 شكل به ديزني ، ارگ « پريان قصه » چنان است ) يافته امتداد نهايتتا بي كه يابيمامرواقعي مي

 كار در را آن حول ورـند و كشلزنيـدي بودريار (. اما شود مي پيدا اروپا رـكه سراس شد ساخته بناهايي

لند براي ديزني: » نويسد( يا آنطور كه خود مي112: 1337يابد. )لين،مي وانموده«  سوم نظم »

لند ديزني "واقعي"، تمامي آمريكاي  لند استديزني "واقعي"پوشاندن اين حقيقت است كه كشور 

 در كه حالي در ، است واقعي كشور قيهب كه بقبوالند ما به تا جاست آن تخيليلند است... . ديزني

 از بلكه نيستند واقعي ديگر اندكرده احاطه را لندديزني كه و آمريكايي "آنجلسلس " تمامي حقيقت

 ) نيست واقعيت نادرست بازنمايي ديگر موضوع اند.سازي شبيه و واقعيت فراواقعيت فزون جنس

بودريار به نقل از  نيست ) ديگر واقعي واقعي كه است اين واقعيت كردن پنهان بلكه ، ( ايدئولوژي

 ( 173:  1333، مالپاس

 را آمريكايي زندگي روزمره يكنواخت كه واقعيت اي نيستتخيلي دنياي لندديزني ، بودريار نظر به    

آن  فرار از براي جاي يا گيرد نمي قرار "واقعي جهان" با اين  تقابل در لند: ديزني كند پذيرتر تحمل

 بودريار : است آمريكايي جامعه تمامي در زندگي هرروزه تخيلي ماهيت پوشاندن وسيله يست. بلكهن

 صورت به نو از را واقعي امر افسانه تا شده ساخته كه است ايبازدارنده نماشي لندگويد ديزنيمي

 ( 174-173:  1333 ، مالپاس ) «.بسازد معكوس

وانمودگي  "كتاب  از فصلي او در است. جنگ فيلم و درباره سوم نظم خصوص در بودريا ديگر مثال    

 سال در كه 37"كاپوال فورد فرانسيس" ساخته 31" زمان آخر اينك " فيلم بررسي به 35"و وانموده

 در كه كشدمي پيش را بحث اين پردازد. بودريارمي ، شده است ساخته ويتنام درباره جنگ 1979

                                                            
34 CNN 
35 Simulacres et simulation 
36 Apocalypse Now 
37 Ferancis Ford Coppola 
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 شـآزماي شماري مثابه به دو رـ: ه اندفراواقعي اندحاد واقعي ود هر مـفيل و گـ، جن آمريكايي جهان

 جنگ او اعتقاد به ؟ است معنا چه به دقيقا بودريار گفته اين شوند. امامي پردازي نظريه ( تست)

 هايجلوه" از بيش چيزي كه چرا ، مانستمي فيلم به نيز شود فيلم موضوع از آنكه پيش حتي ويتنام

 بدل ميداني يا آزمايشي محوطه به جنگ ، اين بر افزون .ودنب تكنولوژيكي و زاتوهم فانتزي و 33"ويژه

 مانور آن در را قدرتشان و تسليحاتي هايتكنولوژي جديدترين توانستند مي هاآمريكايي كه يود شده

 نظامي منطقه بد شرايط خاطر ، به فارس خليج جنگ خالف بر كه )قدرتي كنند آزمايش و دهند

 ( 122- 121 :1337 لين، ) (. نبود تسليحات حد از بيش استفاده نتيجه ويتنام

 نظر به بلكه نيست پست مدرنيسم پرآوازه نويسندگان يكي از تنها بودريار ژان گفت بايد پايان در    

 كه است سخنوري و نويسنده او است داشته نقش آن گيريشكل در نيز زيادي هايه انداز تا رسدمي

از  دسته آن حال عين در اما است كرده جذب زيادي مخاطبان و خوانندگان آثارش اغلب متون و

 را نكته اين گفت بايد نهايت در اند.شده نيز شديدي انتقادات موجب برانگيزترند جنجال كه آثارش

 مهمي ايدغدغه او براي آينده نيست و بين خوش آينده به نسبت بودرياره ك داشت دور نظر نبايد از

 است.

 

 :59بوردیو ( پیر 3 – 3

هاي در جنوب غربي فرانسه چشم به جهان گشود در اواخر دهه 1935يو در سال ردپير بو    

مشغول به تحصيل فلسفه شد  45"اكول نرمال سوپريور"به پاريس رفت و در دانشكده  1945

اش موزهكه آن زمان آ، خسته شد  "سارتر"خيلي زود از فلسفه ذهني مانند اگزيستانسياليسم 

به فلسفه مفهومي و بيشتر به كارهاي معرفت شناختي و نيز به پديدارشناسي  ، فرمانروا بود

 (  9:  1337،  بودريو گرايش پيدا كرد. )

اش به از ميان برداشتن آن چيزي است كه خودش آن را مزيت يو عالقهردمحرک نظريه بو    

و جامعه نام  بير او در ضديت بيهوده ميان فردگرايي و يا به تعگرايي و ذهنيتكاذب ميان عنيت

اي را مطرح كرده و سپس به بررسي رابطه 42و ميدان 41يو در نظريه ساختمان ذهنيدگذارد. بور

  .استميان آن دو پرداخته 

                                                            
38 Special effects 
39 Pierre Bourdieu 
40 Ecoloe Normal Superier 
41 Habit us 
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ها از طريق آنها با جهان اجتماعي برخورد شود كه انسانساختمان ذهني به شناختي اطالق مي

شان اند كه با آنها جهان اجتماعيشده هاي ملكه ذهنز به يك دسته طرحها مجهانسان .ندنكمي

 ها عملكردهايشان راهاي ذهني است كه آدمكنند و از طريق همين طرحرا درک و ارزيابي مي

از جهت ديالكتيكي، ساختمان ذهن محصول  .كنندگذاري ميتوليد كرده و آنها را ادراک و ارزش

كه ساختمان ذهني  توان گفتي جهان اجتماعي است در واقع ميملكه ذهن شدن ساختارها

هاي بندياين ساختارها تقسيم .همان ساختارهاي اجتماعي تجسم يافته و ملكه ذهن شده است

ها و طبقات اجتماعي را منعكس جنسيت ، هاي سنيمانند گروه عيني در ساختارهاي طبقاتي

را ال بلند مدت يك جايگاه در داخل جهان اجتماعي هاي ذهني در نتيجه اشغساختمان ، سازدمي

پذيرد از همين روي ساختمان ذهني برجايگاه افراد در جهان اجتماعي تغيير مي دهند وشكل مي

و براي همين است كه افراد گوناگون ساختمان ذهني واحدي در جامعه ندارند. به هر روي آنهايي 

،  همان ). ز ساختمان ذهني مشابهي نيز برخوردارندكه جايگاه واحدي در جهان اجتماعي دارند ا

تمايالت ماندگار اما تغييرپذير از ساختارهاي  هايي ازنظام ، ها: منش گويدديو مير( بو 179

عمل كردند به عبارت ديگر  زاراب 44دهندهكه همچون ساختارهاي ساخت هستند 43يافتهساخته

،  كميلبهراميبورديو به نقل از  كنند. )ندهي مياصولي هستند كه عملكردهاي را توليد و سازما

1333  :91 ) 

تمايالت و نظام  ، خواهد نشان دهد كه چگونه ساليق و عاليقديو در نظريه منش ميربو    

-به عبارت ديگر چگونه موقعيت .تحت تاثير جايگاه و موقعيت اجتماعي آنان است،  ارزشي افراد

 هاي را دردر كنش افراد تاثير گذاشته و برخي عادات و منشهاي اجتماعي و ساختارهاي جامعه 

گونه كه افراد بر اساس اين عادات كه ملكه ذهن آنها شده به بدين .كندمي    ذهن آنها حكاكي 

پذيرش رويكرد تلفيقي به يو ردواقع بو در .كنندجهان نگريسته و جهان را به كمك آنها درک مي

كه هر چند افراد در ساختن  .هاي فرد معتقد استعه و كنشجام ينسبت به رابطه ساختارها

-اي ساختارها و موقعيتجهان پيرامونشان نقش دارند اما آنها اين كار را بر اساس درک و توانايي

ها و ها بر اساس موقعيتدهند. انسانمي     براي آنها فراهم آورده است انجام  كه هاي اجتماعي

درک و برداشت متفاوتي از جهان  ، لسله مراتب ساختارها قرار دارنداساس اين كه در كجاي س بر

                                                                                                                                           
42 Field 
43 Structured 
44 Structuring 
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ها و همچنين قضاوت آنها درباره هاي آن دارند به همين ترتيب برداشت مخاطبان از پيامو پديده

 ( همان ) .گرددها به ساختمان ذهني آنها و جايگاه كه در ميدان مورد نظر دارند بر مينقش رسانه

در يو ردكند. بوتحليل فضايي اجتماعي از نظريه ميدان با زمينه استفاده مي يو برايردبو    

 ي.ساختاراي شيوه هب تا كه انديشدآن ميبه اي اي رابطهمفهوم زمينه بيشتر به گونه خصوص

از  اين روابط جدا .زمينه وجود دارد ونعيني در هاياي از روابط است كه ميان جايگاهزمينه شبكه

االذهاني ميان هاي متقابل يا پيوندهاي بينكنش ، اين روابط دارند.اده فردي وجود آگاهي و ار

و هم  باشند توانند عوامل انسانيهم مي ،اين شبكه هايكنندگان جايگاهاشغال .افراد نيستند

هاي هاي نيمه مستقل در جهان اجتماعي ) مانند زمينه. تعدادي از زمينهنهادهاي اجتماعي

كه منطق خاص خودشان را دارند و اعتقاد به چيزهايي  ي و اقتصادي ( وجود دارندهنري، مذهب

 ( 132:  1373،  )ريتزر .كنندگران ايجاد ميخطير موجود در يك محيط را در كنش

: يك ميدان يا زمينه شبيه يك شبكه يا منظومه از  گويديو در تعريف ميدان يا زمينه ميردبو    

هاي كه به ها به دليل وجودشان و به دليل محدوديتست اين موقعيتهاروابط عيني موقعيت

ها در ساختار توزيع اين موقعيت .كنند به صورت عيني قابل تعريف هستندساكنانشان وارد مي

قدرت سرمايه به منافع خاصي دسترسي دارند كه در ميدان و بر اساس كشمكش شكل گرفته 

 ،اقتصادي)ها انواع سرمايه ،نوعي بازار رقابتي است كه در آن به عبارتي ديگر ميدان يا زمينه .است

و سلسله مراتب روابط  .شودشته ميارود و مايه گذبه كار مي ( اجتماعي و نمادين ، فرهنگي

 (  132: 1373،  ريتزر كند. )هاي ديگر را تعيين ميساختار همه زمينه ،قدرت و زمينه سياسي

 ،تاكيد بر اهميت هر دو مفهوم ساختمان ذهني و زمينه يا ميدانبا يو دردر نهايت بايد گفت بو    

كند كه به كند و موضعي را اتخاذ ميگرايي روش شناختي را رد ميشكاف ميان فردگرايي و كل

يو بيشتر به رابطه ميان ردبو  يعني .ناميده شده است "شناختيگرايي روشرابطه" تازگي

از يك  .كنداين رابطه به دو صورت عمده عمل مي ، به نظر او .اردساختمان ذهني و زمينه توجه د

ساختمان ذهني را به عنوان  ،زمينه ساختمان ذهني را مشروط مي سازد و از سوي ديگر ي ،سو

،  ريتزر سازد. )مي ، دارزگذاري انرژي ميداري كه منطق و ارزش دارد و به سرمايهچيز معني

1337 :134  ) 

ها كه تا پيش آورد تا برخي از حوزهها اين مكان را به وجود ميطرح نظريه ميدان بورديو با    

ها قرار گيرند براي نمونه استقالل يافته و در كانون تحليل ،شدنداي تحليل ميازآن به طور حاشيه

نگاري ميداني است كه تا حدودي زيادي داراي خودگرداني و تاثيرگذاري روي روزنامه ميدان
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هاي ديگر است و براي مثال روي ميدان سياسي و توليد فرهنگ تاثيرگذار است ولي ميدان ميدان

گذارانش است اين فشار نگاري به نوبه خود زير تاثير فشارهاي اقتصادي از طرف سرمايهروزنامه

شنودگان و خوانندگان بيشتر است در تحليل  ، براي بدست آوردن آگهي بيشتر يا تماشاگران

آن را مشخص  هاي و نبردهاي قدرت موجود درنگاري با ميزان و نوع سرمايهن روزنامهاموجود مي

 ، نگاران و عامالن توزيع خوانندگانهاي عامالن اين ميدان از روزنامهو ثالثا منش شوندمي

 ، كميلبهرامي ) .د تجزيه و تحليل شودبايها و مسئوالن دولتي داران و صاحبان رسانهچاپخانه

1333  :154 ) 

با نگاه منفي و بدبينانه به تحليل عملكرد تلويزيون و  45بورديو در نظرياتش درباره تلويزيون    

او معتقد است وسايل ارتباط جمعي موضوع تحقيق و مهم را  .پردازدها در جامعه ميساير رسانه

اي كه يدهنگري خود به گسترش پدبه مباحثي سطحي و حقير تبديل كرده و در واقع با سطحي

ها او به شدت با روشنفكراني كه مانند شومن .زنندنامد دامن ميمي 41"تندخويي فرهنگي" آن را

يو اعتقادي به رداند مخالف بود. بوتلويزيوني محدود كرده هايدغدغه خود را به حضور در برنامه

 .باشد مخالف بوددادن هر گونه امتياز و كوتاه آمدني كه به قصد راضي نگه داشتن عده بيشتري 

داند يو در جواب سوالي كه از او درباره آنكه تلويزيون را شكلي از سركوب نمادين ميرد( بو همان)

هد: ؟ اين گونه پاسخ مي هاي ديگر چيستي مردم ساالري تلويزيون و رسانهو اينكه قدرت بالقوه

ها به از واقعيت و نفوذ رسانه هاها دارند و تصوري كه رسانهگسست بسياري ميان تصوير كه رسانه

طور طبيعي زدايي است كه بهاز اين گذشته تلويزيون كارگذار سياست .وجود دارد ، دهندمردم مي

جاي بسي  .تاثير دارد ، تهيدستان بيشتر از ثروتمندان ، زنان بيشتر از مردان، زدهبر مردم سياست

-مندسازي واكنشي نيست و به مسالهاعدهشرمساري است اما بايد گفت تحليل آماري احتماالت ق

كور  ها ديد، تلويزيون بسيار بيش از روزنامه باشدتفاوتي نسبت بدان مياي سياسي يا اجتماعي بي

-دهد و اين با سوق دادن به عوامانتزاعي و بيش از پيش غيرسياسي نسبت به جهان به مردم مي

 كند.را بيش از پيش در خود غرق مي هاهاي بازرگاني روزنامهفريبي و پيروي از ارزش

، جامعه  دهه پاياني قرن بيستم در پايان بايد گفت كه حوزه پيشگام در جامعه شناسي در    

يو كه دبور شناس فرهنگ كسي نيست جز پيرشناسي فرهنگ بوده است و اثر گذارترين جامعه

طالعاتش در خصوص آموزش و الجزاير و م اي دريو مديون كارش درباره جامعه قبيلهردشهرت بو
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،  لش )جامعه شناسي هنر و كتابش درباره جنيه مصرفي و قشربندي اجتماعي است.  ،پرورش

1331  :333 ) 

  

 :  41( هربرت شیلر 3 – 1

  نظریه امپریالیسم فرهنگی

اي بر جاي گذاشت ابتدا لنين افكار ماركس تاثير بسيار زيادي بر حوزه مطالعات ارتباطي و رسانه

وضوع امپرياليسم را مطرح كرد و شيلر امپرياليسم فرهنگي را از آن اتخاذ نمود و به مرور موضوع م

-هاي مطالعاتي تبديل شد. ) بهراميترين حوزهها به يكي از داغتحقيق و شناسايي ماليكيت رسانه

 (  17: 1333كميل، 

 ، و امپراطوري آمريكاياي نظريه امپرياليسم فرهنگي توسط هربرت شيلر در كتاب توده    

اين ديدگاه برآن است كه انگيزه جهاني شدن ارتباطات  .انتشار گرديد 1919نخستين بار در سال 

هاي بزرگ فرامليتي آمريكايي به وجود آمده است را بر اثر منافع تجاري كه از سوي شركت

-آمريكا عمل كردهبررسي كند كه اغلب در همكاري با منافع سياسي و نظامي غرب به طور عمده 

هاي سنتي با هجوم اي از وابستگي حاصل آورده كه درآن فرهنگاند و اين فرآيند شكل تازه

به طور كلي استدالل شيلر اين است كه مشخصه دوره بعد از  .شوندهاي غربي نابود ميارزش

اهميت  كه با زوال .المللي استعرصه بينرمتحده دربه رشد اياالتجنگ جهاني دوم سلطه رو

و  هلند ، ، فرانسه هاي بريتانياهاي استعماري سنتي در قرون نوزدهم امپراطوريامپراطوري

 ؛اين رژيم امپراطوري امپرياليسم بر پايه دو عامل كليدي استوار است .پرتغال قرين شده است

د و گيرهاي فرامليتي آمريكا نشات ميهاي شركتكه به طور عمده از فعاليت ، قدرت اقتصادي

ل و  يكه به سازماندهي تجاري و نظامي آمريكا امكان داده در تحم ،احاطه بر دانش ارتباطات

هاي اصلي را ايفا در جهان مدرن نقش كيهاي جديد ارتباطي با مبناي الكترونيكنترل سيستم

 (  254:  1339،  تامپسون كند. )

امعه تاكيد دارد و بر ساختارهاي مالي اين نظريه بر وابستگي ايدئولوژيك به زمينه اقتصادي ج    

طرفانه نيست و ا در جامعه بيههنقش رسان ، بنابراين طبق اين نظريه .رسانه بيشتر توجه دارد

كند كه تكنولوژي ارتباطاتي شيلر استدالل مي ،گرداگرد ايدئولوژيك حركت دارد. در پايان رابطه

                                                            
47 Herbert Schiller 

www.takbook.com



 

75 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

هاي جمعي تحت سيطره كند و رسانهدر ساختار اجتماعي است كه به نظام حاكم خدمت مي

دهند و محصول صنايع شكل دهنده كشورهاي ثروتمند نظير آمريكا آگاهي مردم را شكل مي

 (  41:  1333 ، لميكباشد. ) بهراميآگاهي در اصل ايدئولوژيك مي

اي  هشيلر نظام پخش راديو و تلويزيون در آمريكا را نظامي لزوما تجاري كه تحت سلطه شبكه    

شود در نظر دارد و آن هاي تجاري تامين ميدارد و از نظر مالي عمدتا با درآمد آگهي بزرگ قرار

هاي ارتباطي كه به تمامي تحت سيطره منافع اي از راه و روش برخي از مهمترين نظامرا نمونه

ن به عنوان افزون بر اين نظام آمريكايي پخش راديو و تلويزيو .كندتجاري قرار دارند معرفي مي

هاي پخش در ديگر نقاط جهان به ويژه كشورهاي جهان سوم نظام   نمونه و الگويي براي تحول 

مريكا به همراه تقاضاهايي جديد براي آآوري ارتباطي درآمده است و وابستگي به سرمايه و فن

گين براي توسعه ، فشارهاي سن ها همواره رو به افزايش توليد داخليهاي تلويزيوني و هزينهبرنامه

هاي تجاري پخش راديو و تلويزيون در بسياري از كشورهاي جهان سوم از يك سو و واردات نظام

 .وارد آورده است به اين كشورها هاي خارجي عمدتا آمريكايي از سوي ديگربسيار زياد برنامه

اي محلي و هاست براي از ميان بردن سنت يتهديد ، نتيجه اين وضع يعني تهاجم الكترونيكي

هاي تلويزيوني و به زير سيل برنامه رفتن يافته وفرو بردن ميراث فرهنگي كشورهاي كمتر توسعه

ها با گيرند. اين برنامهغرب سرچشمه مي اي كه از اندک مراكز قدرت درساير  محصوالت رسانه

هاي چرا كه بيش از هر چيز بسته به نياز .گرايي درون گذار شده استهاي مصرفارزش

دار تامين هاي تجاري تلويزيون عهدهتوليدكنندگان كاالها يعني كساني است كه از طربق آگهي

اين رو بر اساس برهان شيلر هنگامي كه كشورهاي در حال توسعه به نظام  شوند ازمالي آن مي

 تجاري پخش راديو و تلويزيون روي آورند در يك فرآيند دگرگوني و وابستگي فرهنگي نيز وارد

گوهاي پيشي گرفته، الهاي و موجبات سنتي گرايي بر انگيزههاي مصرفشوند كه در آن ارزشمي

كه طي آن افراد بيش از پيش شوند ميفرآيندي وارد كند و آنها را خنثي ميو  ،ديگر غلبه يافته

 ت. ـسپايگاه آن به طور عمده در آمريكا كهشوند مطيع نظام جهاني ارتباطات و توليد كااليي مي

 ( 255:  1339،  تامپسون )
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 :43( مانوئل کاستلز 3 – 3

او در مقام متخصص امور  .مانوئل كاستلز ابتدا به عنوان ماركسيست وارد حرفه دانشگاهي شد    

-اما در سال .هاي ماركس در مطالعات شهري استفاده كنددر پي اين بود كه از انديشه ، شهري

-ها و فناوريبه تاثير رسانه ار،يدرمانند بو ، گرفته است. كاستلز او از ماركسيسم فاصله ،هاي اخير

ها و اطالعاتي، ظهور شبكهه مشخصه جامعه جو ، بنا به استدالل كاستلز .پردازدهاي ارتباطي مي

هايي است كه ارتباطات اي است. اين اقتصاد نوين كه متكي به پيوندها و تماساقتصاد شبكه

اقتصاد سرمايه داري و  ، با اين حال .به طور قطع سرمايه داري است ، دنسازجهاني مقدور مي

طور كه آن ، گسترش سرمايه داري .جامعه سرمايه داري امروزي كامال با گذشته متفاوت است

در  .كاگر يا توليد كاالهاي مادي استوار نيستطبقه ديگر عمدتا بر پايه  ،كردماركس تصور مي

( مانوئل كاستلز  935:  1337،  گيدنز ها پايه و اساس توليدند. )ايانهارتباطات راه دور و ر ،عوض

داند و معتقد است كه در جوامع معاصر مردم اساسا سياست و رسانه را حلقه اتصال شهروندان مي

 (  377:  1335،  كاستلز گذرانند. )هاي ذهني روزگار مياز طريق تغذيه كننده

اما  ،دهديتي توضبح زيادي نميـها بر مناسبات جنسونيـرگتلز درباره تاثير اين دگـكاس    

شخصي و زندگي روزمره دارد. در جامعه  بر هويت هااين دگرگونيهاي زيادي درباره تاثير حرف

مان را ديگر از هايشود. ما هويتتر تبديل مياي هويت شخصي به امري بسيار گشودهشبكه

مان را در جريان تعامل با ديگران فعاالنه سروشكل هايكنيم ؛ ما ناچاريم هويتگذشته اخذ نمي

هاي هويت يابيتر روي ساختدهيم. اين وضعيت مستقيما روي حوزه خانواده و نيز به طور كلي

هاي سنتي خود كسب هاي خود را ديگر از نقش. زنان و مردان هويتگذاردتاثير ميمذكر و مونث 

اين  .محيط كار بود در در خانه و جاي مردان در بيرون و در گذشته بود كه جاي زنان .نمي  كنند

 ( 935:  1337،  گيدنز ) .تفكيك اكنون فروريخته است

ه پردازي نقش بي دليل و يآيد چنين نظرپردازان جامعه ارتباطي به حساب ميكاستلز از نظريه    

دانيل بل با مطرح كردن  براي اولين بار .گيردعات و ارتباطات در نظر ميالبسيار مهمي براي اط

در جوامع بسيار پيشرفته صنعتي شاهد اهميت يافتن  يعنيجامعه پساصنعتي  كه در ايدهاين 

دانش در  او معتقد بود روز به روز بر اهميت علم و .بخش خدمات در مقابل بخش صنعت هستيم

اطالعات است  شه ودر جوامع پيشرفته غربي و آمريكا اندي .شودكنترل و هدايت جوامع افزوده مي
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كه نقش اصلي را دارند نه نيروي كار يا منابع انرژي كه در گذشته اهميت داشت. به طور خالصه 

پنداشت و نسبت به گسترش چنين جوامعي خوشبين مي بل جوامع آينده را جوامع دانش محور

ي و سازماندهي بود كاستلز برخي ابعاد نظريه دانيل بل را گسترش داد او معتقد بود نظام اجتماع

هاي ارتباطي است البته كاستلز نسبت به تكنولوژي اجتماعي مورد نظر بل مبتني بر اطالعات و

ها و امكانات بلقوه حركات تروريستي و نابرابري هاآينده جوامع به اندازه بل خوشبين نبود و شكاف

 نديشمنداني است كه قرارآن دسته ا ديد. به همين دليل كاستلز ازرا نيز در جوامع اطالعاتي مي

كند كه با نگاه چند بعدي به مسايل دادن او در يك پارادايم معين بسيار مشكل است او تالش مي

كند در كارهاي اوليه كاستلز به  پيداها در جامعه را رويكردي تلفيقي براي تحليل جايگاه رسانه

حالي كه به مرور فرهنگ سوژه اي دارد در هاي ماركسيستي او اقتصاد نقش برجستهدليل گرايش

كند. كاستلز در خصوص استفاده شبكه تبهكاران از فناوري ارتباطات اين نقش بيشتري پيدا مي

هاي هاي جنايت سازمان يافته، رفته رفته دامنههاي گروهكند كه فعاليتاستدالل را مطرح مي

هاي تبهكاري در فراسوي تسازي فعاليكند كه هماهنگالمللي پيدا كرده و خاطرنشان ميبين

هاي اطاعاتي نوين به يكي از خصايص اصلي اقتصاد جهاني نوين تبديل مرزها به كمك فناوري

اي از تجارت مواد مخدر تا جعل هاي گستردهيافته كه فعاليتهاي جنايت سازمانگروه .شودمي

مروهاي سرزمين خويش اكنون نه فقط در قل اسناد و قاچاق مهاجران و اعضاي بدن انسان دارند

 (  341:  1337،  گيدنز كنند. )المللي عمل ميپذير بينهاي انعطافبلكه در شبكه

همچنين به  پردازد وها ميشهروندان و رسانه ، چنانچه گفته شد كاستلز به رابطه بين سياست    

وانايي شكل دادن به  را در ت هادر واقع كاستلز اهميت رسانه .هاي عموميها بر نگرشتاثير رسانه

ها داند او همچنين بر اين باور است كه بدون حضور فعال در رسانههاي عمومي مينگرش

ها تمام دنياي سياست سياست رسانه .ي براي كسب حمايت وسيع ندارندتنامزدهاي سياسي بخ

بدين ترتيب  .گيري اثر بگذارندها بر فرآيند تصميمها بايد از طريق رسانهنيست اما تمام سياست

اي كنندهاساسي تعيين يچارچوب يهاي نوين الكترونيكها بخصوص رسانهمنطق دروني نظام رسانه

نمايندگان كنگره را از طريق درهم آميختن  ،سناتورها ،جمهورهاتوانند رئيساند كه ميشده

 .نابود كندهاي جسورانه خلق يا ها و شم سياسي قوي و افسون گريتكنولوژي اطالعاتي رسانه

با اثر بخشي  ،شان صرف نظر از هدف واقعييا با وارد كردن سياست در فضاي الكترونيكهرسانه

ند. ـكنب ريزي ميـج سياسي را قالـها و نتايامـي فرآيند پيكنندههاي معين به طور تعيينپيام

 (   333-332:  1335،  كاستلز)
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سي براي نهاي نوين شاها خصوصا رسانهاز رسانهكاستلز بر اين عقيده است كه بدون استفاده     

هاي ولي بر اين نظر است كه منطق و سازمان رسانه .كسب يا اعمال قدرت وجود ندارد

كند كه اين كند ولي استدالل ميچهارچوب ساختارهاي سياست را ايجاد مي ،الكترونيك

 (  371،  انهم ) .دندههاي سياست رابطه دولت و جامعه را تغيير ميچهارچوب

كاستلز در يكي از مهمترين مباحث خود به نقش تكنولوژي ارتباطي مانند اينترنت در     

پرازد مانوئل كاستلز در كتاب قدرت هويت  هاي اجتماعي ميعضوگيري و گسترش قدرت جنبش

كند كه با وجود عدم شباهت زيادي كه بين هاي اجتماعي را بررسي ميجنبش  يك مورد از 

ق و اهداف آنها وجود دارد همگي از طريق استفاده موثر از فناوري اطالعات توجه بين المللي عالئ

مريكا و فرقه آئوم آاند. شورشيان در مكزيك جنبش مليشياي را به نهضت خود جلب كرده

اند پيام مخالفت خود را با اي توانستههاي رسانهمهارت  هر سه با استفاده از  ،يكيو در ژاپنرشين

د و خشم خود را از كنترل نداشتن بر نالمللي منتشر كنشدن در سطح بينآثار و عواقب جهاني

زيربناي  ها فناوري اطالعات رابه گفته كاستلز هر يك از اين جنبش .دنسرنوشت خويش ابراز كن

 (  133:  1337،  گيدنز ) .اندسازماني خود قرار داده

هاي تروريستي و خراب ريزيتوان براي برنامهها ميلوژيالبته او معتقد است از همين تكنو    

-هاي بزرگ استفاده كرد كاستلز اين امكان دو وجهي را در بحث ارتباطات سياست و رسانهكاري

گرفته است همان اي و در بحث خالقيت با خرابكاري در فضاي مجازي و در سايه موضوعات پي

لز در پارادايمي خاص مشكل است اما به منظور ساده طور كه در ابتدا گقته شد قرار دادن كاست

ها و توان گفت در مقايسه با ساير انديشمندان معاصر او به نقش مستقل رسانهكردن موضوع مي

 (  159:  1333،  كيملبهرامي ارتباطات در جامعه اهميت زيادي داده است. )

 

  :  49( رابرت دال 3 – 9

، مفهوم پوليارشي را  علماي سياسي بزرگ آمريكايي از اسي وعمده دموكر پردازدال نظريه    

هاي دموكراتيك معاصر و متداول رايج ساخته است به نظر او دموكراسي در براي توصيف نظام

تواند براي سنجش ميزان نزديكي قابل تحقق نيست بلكه تنها مي مفهوم آرماني و كالسيك

گرفته شود به عبارت ديگر نظريه دال درباره  هاي موجود به وضع آرماني در نظردموكراسي

                                                            
49 Robert Dahl 
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گرايانه بوده است وي در گاه نخبهدبينانه است كه به ويژه متاثر از دياي واقعدموكراسي نظريه

هاي اكثريتي و ( نظريه 1951 اي بر نظريه دموكراسي )نخستين كتاب عمده خود يعني ديباچه

دهد و در مقابل مفهوم پوليارشي را براي ظر قرار ميليستي دموكراسي را مورد نآمشاركيتي يا ايده

( پوليارشي به مفهوم تعدد  73:  1337 ، بشريه برد )توصيف دموكراسي موجود ممكن به كار مي

كند و از بروز استبداد اكثريت نخبگان حاكم حد مطلوب مشاركت و رقابت سياسي را ايجاد مي

حكومت اكثريت و نه حكومت يك اقليت بلكه كند حكومت دموكراسي واقعي نه جلوگيري مي

حكومت چندين اقليت است بنابراين نظريه پوليارشي نظريه پلوراليسم يا تكثر در منابع سياسي 

به (  1971) است. دال در كتاب عمده بعدي خود در زمينه نظريه دموكراسي يعني پوليارشي 

براي پيدايش دموكراسي پرداخت بر ارزيابي شرايط تاريخي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي مساعد 

اي از شرايط است كه به اساس تحليل او پيدايش دموكراسي محصول تحقق هم زمان مجموعه

، دموكراسي به عنوان روش گزينش رهبران و  آيند به طور كلي از ديدگاه دالمي  ندرت فراهم

امي براي تامين حقوق و تضمين نظارت شهروندان بر ايشان اهميت ببيشتري دارد تا به عنوان نظ

 (  357:  1331،  بشريه هاي فردي و مشاركت و رقابت كامل تمام عيار )آزادي

هاي جمعي مدارن از طريق رسانهر سياستبهاي نظارت شهروندان ترين روشيكي از عمده    

ختلف با راديو و تلويزيون و مجالت م ، هاروزنامه ، اي جمعيهپذيرد به نظر دال رسانهصورت مي

-شهروندان جامعه ارتباط و قرابت خاصي دارند آنجا مرتب و به دفعات وارد منازل شهروندان  مي

ها يكبار و يا دو بار در روز، مجالت يكبار در هفته تلويزيون و راديو كه روزانه شوند و روزنامه

م دمنازل مرد آنها به اجبار وارد ندهچندين ساعت از وقت شهروندان را به خود اختصاص مي

كنند و اهالي منزل را از توجهات گرم و آنها دعوت مي شوند بلكه اين خود مردم هستند كه ازنمي

اين رو تنها  هاي گروهي نوعي ابزار اطالعاتي هستند ازنمايند رسانهمند ميدوستانه خود بهره

هاي ز طريق رسانهسياست دارند و بيشتر  آنها تنها ا امعدودي از شهروندان ارتباط نزديكي ب

-گيرند از اين رو نظارت بر محتوا و درون به رسانهجمعي در چند و چون مسائل سياسي قرار مي

رود رهبران ديكتاتور و دموكرات هر دو در هاي جمعي ابزار سياسي بسيار مهمي به شمار مي

نظارت همت  تشخيص اين واقعيت با هم برابرند با اين تفاوت كه دسته اول درباره ايجاد اين

ها جمعي گماردند در حاليكه گروه دوم سعي دارند تا از هرگونه نظارت انحصاري بر رسانه

 (  334-333: 1332، دال جلوگيري نمايند. )
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تواند با قاطعيت ميزان نفوذ ها در اختيار دارند هيچ كس نميرغم بستر مناسبي كه روزنامهعلي    

اند ها در نحوه ارائه اخبار ايجاد كردها نوآوري كه روزنامهها را مشخص نمايد خصومت بروزنامه

 (  331:  همان درک سياسي خوانندگان را  كاهش دهد. ) ممكن است ميزان اطالعات و

مداران به اين مطلب وابسته است كه آنان خود ها بر افكار سياستشدت و ضعف نفوذ روزنامه    

مداري كه به رز تفكر راي دهندگان اعتقاد دارند سياستها بر طبه ميزان نفوذ روزنامه يتا حد

ها بر طرز فكر راي دهندگان اعتقاد ندارد يا توانايي مقابله با هيچ عنوان به نفوذ ناشران روزنامه

ها از در دوستي وارد واضح است كه با روزنامه كند پرها را در خود احساس مينفوذ روزنامه

 (  331:  همان ) .نخواهد شد
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 ( مقدمه : 1

سينماي ايران در ساخت بيروني و دروني اش دچار اشكاالت و مشكالتي است و به نظر مي رسد عالوه 

است . در دهه  آسيب ديدهبر كهنگي و فرسودگي امكانات سخت افزاري از لحاظ ساختار محتوايي نيز 

ساخته  وع تر از امروز بود ، فيلم هاي خانوادگي ، اجتماعي ، كمدي و فرهنگياول انقالب ، مضامين متن

ولي امروز سينماي ايران در يك سيكل تكراري   .همه نوع خوراک براي مخاطب مهيا بود مي شد و 

قرار نزولي گرفتار شده است . سينماي ايران در روزمرگي زندگي شهري و محنت شهر نشيني در مسير 

 گرفته است .

در فرهنگ امروز ايران ، جايگاه و اهميت سينما بايد دوباره مورد بازبيني قرار گيرد  ، اشكال اساسي 

حوزه فرهنگي ما عدم ثبات مديريت فرهنگي و مديران فرهنگي و فقدان استراتژي بلند مدت  است . 

ساليق است كه روزمرگي آفت حوزه فرهنگ ، سينما و تئاتر كشور شده ، متاسفانه به جاي ضوابط ، 

 مبنا و پايه كارشناسي قرار مي گيرد .

متاسفانه سينماي ايران گرفتار چرخه معيوبي شده است ، توليد مي كنيم بي آنكه به مخاطب مردمي ، 

به دغدغه هاي فرهنگي ،كاركردهاي سياسي ، اجتماعي و بازده اقتصادي آن توجه داشته باشيم حتي 

كرده ايم . به نظر كارشناسان سينما نيازمند يك پروسه منضبط ،  وجوه سرگرم كنندگي آن را فراموش

مخاطب پرور و فرهنگ ساز است . سينماي موفق بايد ذائقه مخاطب را بشناسد و حال آنكه سينماي 

ايران جوالنگه ذائقه هاي نازل و سطحي است . ما نه براي مخاطب داخلي و نه براي مخاطب خارجي 

 نداريم و اكثرا آن چه هست بصورت اتفاقي است .يزي درست رفكر كرده ايم ، برنامه 
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ما با كاركرد سينما آشنا نيستيم ، سينما رسانه اي است قدرتمند و نافذ با كاركردها و تاثير گذاريهاي 

مختلف . سينما با اين همه ظرفيت وپتانسيل در ميان بن بست اجتماعي ايران ،  بي برنامه رها و مورد 

فته است . جهان امروز جهان آموزشهاي نوين است ، ساختار آموزشي و فرهنگي از بي مهري قرارگر

الگوهاي كهنه و فرسوده دور شده و سيستم هاي ديجيتال و الكترونيك و رسانه هاي خبري و تصويري 

 مسير كم كاري كرده ايم .و صدا و سيما نقش مهم و محوري بر عهده دارند ، اما ما در اين 

نهادي براي آسيب شناسي سينماي ايران پيشقدم نشده ، مسائل ، ضرورت هاي هيچ دستگاه و 

اجتماعي و كاركرد هاي آن ناشناخته و مبهم مانده است . خطوط قرمز سليقه اي و متغير ، فيلم سازان 

را دچار زيانهاي زيادي كرده است ، فقط گيشه براي ما مهم شده است ، نمي دانيم چه فيلمي درست 

مخاطب چه برداشتي مي كند ، سينماي ايران دچار نزول شده است ، دخالت و برخوردهاي مي شود و 

بي ضابطه سينماي ايران را از مسير اصلي خود خارج كرده است ، در حالي كه سينما مي تواند ابزاري 

ما در باشد براي كساني كه حتي انتقاد اجتماعي دارند از آن استفاده كنند و حرف هايشان را بزنند ، ا

صورت مطرح كردن آنها دچار مشكل مي شوند . بعضي از مديران در عرصه فرهنگ بنا به دالئل مختلف 

از قبيل نظارت و دخالت ، دستشان بسته است و هرگاه دچار مشكل مي شوند برخي از فيلم ها را 

نما نداريم و با توقيف مي كنند ، اين نشانگر اين است كه ما برنامه مدون و كاملي براي استراتژي سي

 ( . 37:  1333قوانين سليقه اي برخورد مي كنيم . )خزايي ، 

 

 :  سایه جامعه ایرانی برسینما(  2

در دنيا و ايران كه متاثر از سينماي جهان است در هر جامعه دو گونه هنر وجود دارد ، هنر عامه پسند 

مبتذل و بي ارزش ، تفاوتهاي بين هر دو  و هنر پيشرو و هر دو گونه مي تواند بسيار با ارزش باشند يا

گونه وجود دارد اما هيچ كدام بر ديگري برتري ندارد ، هنر آوانگارد ساختار پيچيده اي دارد . نوآوري و 

تجربه هاي جديد درآن از اهميت بااليي برخوردار است ، در هنر آوانگارد ، هنرمند جلوتر از جامعه 

توا واقع گرا وانتقادي است ، واقعيت را بي پرده بيان كرده تا از آن حركت مي كند و معموال از نظر مح

درسي براي آينده گرفته شود ، هنرمند دست به تجربه مي زند تا قدرت بيان خود را هر چه موثرتر 

بيان كند ، بنابراين بخشي از مردم كه گرفتار معاش هستند ، دغدغه ندارند كه  به ديدن اين آثار بروند 
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م آن را تماشا كنند در مقابل آن دچار حيرت مي شوند ، در مقابل اثر هنري كه براي مردم و اگر ه

ساخته مي شود ، زبان ساده تري دارد و در اين نوع آثار حقيقت نمايي به واقع گرايي پهلو مي زند ، 

ماعي هدف كشف واقعيت هاي نو نيست بلكه ترويج ارزشهاي نيك و سرزنش بديها ، تقويت انسجام اجت

و بسيار اهداف اجتماعي ديگر كه البته در آثار آوانگارد هم مورد توجه قرار مي گيرد . در اين جا ساده 

 ( . 71:  1337تر ، سرگرم كننده تر و قابل فهم تر به مخاطب انتقال داده مي شود . ) اجاللي ، 

، اما بايد به ياد داشته مسلما فرهنگ جامعه در نوع واكنش مردم نسبت به آثار سينمايي موثر است 

باشيم كه هنر سينما از ابتدا كاركرد سر گرم كنندگي داشته است و در همه جاي دنيا مردم براي تفريح 

 به سينما مي رفتند ، براي همين به سينما مي گفتند هنر دموكراتيك . 

ه وزارت ارشاد اقتصادي ما به سمتي پيش رفته است ، كه دولت بوسيل –در ايران هم ساختار سياسي 

برخاست ،  1345سينما را  كنترل مي كند . موج قيصر در سينماي عامه پسند ايران در اواخر دهه 

چندي بعد موج گنج قارون جاي او را گرفت كه نگرشي قضا وقدري نسبت به جامعه داشت كه نشان از 

 يك دغدغه عمومي بود .

م در شهرهاي متوسط و بزرگ ايران بود ، اما سينما مهمترين تفريح طبقات مختلف مرد 1355تا دهه 

از محبوبيت سينما در بين مردم كاسته  1355در شهرهاي كوچك سينما وجود نداشت ، در اواخر دهه 

شد ، در زمان انقالب مردم به سينماها به عنوان نماد فرهنگ طاغوتي حمله كردند ، بعد از آن از سال 

وزارت ارشاد به حيات خود ادامه داد ، اما محبوبيت سينما سينما با سياست جديد گلخانه اي  1311

هيچ گاه به حد اول خود بازنگشت ، زيرا ايران شاهد مهاجرت وسيع مردم به شهرهاي كوچك و بزرگ 

 بود ، نسلي كه در اين شهرها رشد پيدا كرد عالقه چنداني به سينما رفتن نداشتند .

نمايش داده شود و چه فيلمي نبايد اكران شود از  تشخيص اين كه چه فيلمي بايد 1359تا سال 

اهميت زيادي برخوردار نبود ، بعد از آن هم جنگ شروع شد ، در فضايي كه هر روز خبر شهادت 

رزمندگان مي رسيد و جوانان گروه گروه به جبهه هاي جنگ مي شتافتند ، سينما رفتن و هر نوع 

 ر مجامع عمومي كاري چندان جالب به نظر نمي آمد .تفريح اجتماعي با حضور همه افراد خانواده د

سينما رفتن ذاتا مثل مهماني رفتن عملي توام با خود نمايي است ، بنابراين بويژه در شهرستانها چندان 

خوب به نظر نمي رسيد ، بسياري از سينماها دولتي شده بود و بعضي از آنها فقط در ساعات اداري كار 
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اي به جلب مشتري نداشتند . بمباران عراق هم مزيد برعلت شد ، شبها  مي كردند و چندان عالقه

تاريك مي شد و سينماها تعطيل . مجموعه اين حوادث باعث شد كه طبقات شهري شكل تفريحات 

 خود را تغيير دهند و به سنتهاي  قديمي تفريح خانواده يعني تفريح در داخل خانه بپردازند .

ا ورود ويدئو به ايران امكان ديدن فيلم در خانه مهيا شد ، پس ديگر همزمان ب 1315دراواسط دهه 

نيازي به سينما رفتن نبود ، در اثر پي گيري و استقبال مردم ويدئو از حالت ممنوع به حالت قانوني 

درآمد ، ورود فيلمهاي بتا مكس ، وي اچ اس و بعد از آن سي دي هاي تصويري روند انتقال تماشاي 

 افزايش يافت . فيلم در خانه

 فقط تكه اي كوچكي از پازل باقي مانده بود كه با فراگير شدن ماهواره اين پازل تكميل شد .

تعداد زيادي از مردم عادت به سينما رفتن را از دست دادند و در خانه به تماشاي فيلم نشستند ، اين 

فرسوده باقي ماندند و اين  عدم استقبال ، صنعت سينماداري را از رونق انداخت . سالن هاي سينما

توقف در سينما سازي و سينماداري باعث شد كه توزيع فيلم  و توسعه سالن سينماها از گسترش 

 شهرها عقب بيفتد .

در بيشتر شهرهاي ايران هنوز هم سالنها خالي از جمعيت است و محالت جديد كه رشد كرده اند هنوز 

و توزيع مكان يابي نامناسب ، مخاطب ديگر ساعتي را براي سينما ندارند ، عالوه بر سالنهاي فرسوده 

 سينما رفتن اختصاص نمي دهد .

 

 :ایران ( سینمای ملی  5

در تعريف سينماي ملي مي توان گفت ، سينماي ملي سينماي است كه بتواند هويت يك ملت را با 

ملي ضرورت ها و مفاهيمي  فرهنگ و ايدئولوژي متناسب با آن به مردم بشناساند . اما در بحث سينماي

 نيز به نظر مي رسد ، كه يكي از مبادي نظري آن فلسفه و چرائي وجود اين نوع سينماست .

هويت ، مسئله بسيار مهمي است كه وقتي از سوي دولت مردان به شكل مستقيم بيان مي شود نا خود 

فكراتش را به بهترين زبان آگاه از آن برداشت سياسي مي شود . اگر يك ملت بتواند انديشه ها و ت
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:  1331موجود يعني سينما بيان كند ، مي تواند در راه پايه گذاري هويت خويش قدم بردارد . )اكبرلو ، 

49 . ) 

هويت در فرهنگ ريشه دارد و فرهنگ درباره اصول و مباني انساني بحث مي كند . در جهان ديجيتال 

گ ها و مصرف ها كاركرد روزمره پيدا كرده اند ، به جهت امروز انسان ها تبديل به كد شده اند و فرهن

حفظ اصالت هاي انساني و ارزشي احساس خطر مي كنند ، بحث سينماي ملي كه بازتاب اين هويت 

 است و مي تواند رساناي اين هويت باشد كه در اين مختصات شكل مي گيرد .

يعني يك  در دست حاكمان قدرت ،تا قبل از جهان مدرن ، هنر هويتي بود يا در دست مذهب يا 

 جايگاه بسيار ويژه .

براي اين كه سينماي ملي را بهتر بشناسيم مثالي از سينماي جهان و امريكا عنوان مي كنم . در تاريخ 

سينماي جهان وكشورهاي صاحب سينما كه همواره خودشان را نسبت به هويت و ريشه هاي تاريخي 

هنر ديگر رواج نداشت و سينما دايه دار برخي از مسائل سياسي نيز  آن متعهد مي دانستند تز هنر براي

 .مي شد 

مثال در امريكا بعد از واقعه يازدهم سپتامبر و فاجعه نيويورک ، جك والنتي كه آن موقع رئيس اتحاديه 

فيلم سازان و تهيه كنندگان سينماي امريكا بود ، با يك سري از صاحبان كمپاني هاي سينمائي جلسه 

ذاشت و عنوان كردكه اكنون براي اين ضربه اي كه به غرور امريكائي ها وارد شده است ، چه بايد كرد گ

و ما شاهد بوديم در سالهاي اخير جهت بازيابي اين غرور در امريكا دولت مفهوم ديگري پيدا كرد و در 

ه شد كه با مضمون اصل اين صاحبان كمپانيها بودند كه به اين جريان جهت دادند و فيلم هاي ساخت

تروريسم و يا نوعي قدرت نمائي امريكا همراه بود . سينماي ملي به دغدغه يك ملت مي پردازد از ديروز 

تا امروز . در تعريف ملت آمده است تعدادي از انسانهاي واحد در يك مرز جغرافيائي سياسي كه تحت 

همين تعريف بگنجد ، يعني  يك حكومت واحد زندگي مي كنند ، سينماي ملي هم مي تواند در

 اجتماعي هويت خود را احيا مي كند . –سينماي كه در يك محدوده مشخص جغرافيائي 

ايران كشوري فراتر از مرزهايش مي باشد ، شايد در اين خصوص تعريف سينماي ايران تعريفي درست 

ياي ميانه تا چين وهند تر از سينماي ملي باشد . حيطه فرهنگي كشور ايران با بسياري از كشورهاي آس

مباني مشترک دارد ، همه اينها نزديك به سينماي ايراني است . اما وقتي درباره سينماي ملي ايران 
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حرف مي زنيم نمي توانيم نقش دولت را در آن ناديده بگيريم . ايران يك كشور تك محصولي و نفتي 

اختيار دولت است ، دولت با همين پول  است ، حاال كه كشور ما داراي اقتصاد نفتي است و نفت هم در

وارد همه چيز مي شود از دانشگاه تا مسائل ديگر جامعه . به همين ترتيب دولت در سينما با شاخص 

بندي بودجه اي وارد مي شود و سياست گذاري ها را تعيين مي كند و به اين شكل سياست هاي خاص 

 ز دانش هائي است كه در يك دولت وجود دارد . خودش را اعمال مي كند . پرداخت شاخص ها تابعي ا

 ( . 15:  1331) حاجي مشهدي ، 

وقتي ما از سينماي ملي صحبت مي كنيم اين سينماي ملي بدون ايدئولوژي سياسي يك كشور معناي 

 خاصي ندارد . اين ايدئولوژي از كجا بدست مي آيد ؟

ن معنا شناسي ، جهان پديداري است كه در ايدئولوژي از معنا شناسي يك كشور استخراج مي شود . اي

ايران به اشتباه جهان بيني معرفي شده است ، جهان پديداري تابعي است از تاريخ و جغرافياي يك 

كشور ، حتي دين هم براي ورود به كشوري بايد از اين مسير بگذرد . در ملي بودن سينما ، هنري 

ررسي ارزشها ، رفتار و آرمانهاي انساني مي پردازد و نهفته است  ، يك هنر جامع كه در عين حال به ب

و بايد هنر هر جامعه داراي بينش و در عين حال بينانگر واقعيتهاي است كه در جامعه رخ مي دهد 

. حلقه وصل سينماي اجتماعي ، سينماي دغدغه گرائي است ديدگاه هاي قابل قبول همان جامعه باشد 

اما بايد بدانيم كه سينما را نمي شود تجويز كرد ، نمي شود برايش كه مسائل ملي را مطرح مي كند ، 

دستورالعمل نوشت ، تنها مي شود با تبيين دقيق قضايا وضعيت مناسب سينماي ملي را بازسازي كرد . 

به هر حال اگر ماهيت بحث سينماي ملي از نگرانيهاي مهم ما باشد ، بايد يك ديالوگ و يك تعامل 

اي ما بتواند بخشي از هويت ما را احيا كند . هويتي كه امروزه عربها با آن مي شكل گيرد تا سينم

 خواهند بخشي از خليج فارس را به نام خود بزنند .

 

 سینما :بر متقاضیان تحوالت اجتماعی ( تاثیر  5 – 1

به  1355نفر در سال و هفتصد هزار ميليون  33دهه از  سهالف ( افزايش جمعيت : جمعيت ايران طي 

درصد بوده است ، اگر  73رسيده است . روند افزايش جمعيت  1335ميليون نفر در سال  75بيش از 
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در طي اين دو دهه افزايش نداشته است ،  1355فرض كنيم كه ميزان تقاضاي بالقوه جمعيت در سال 

 درصد بوده است . 73،  1355حداقل تقاضا در همان سال پايه 

درصد رشد داشته  133دهه جمعيت شهرهاي كشور  سهي : در اين گسترش و تمركز شهرنشينب ( 

دهه  سهدرصد را نشان مي دهد . در اين  73است ، كه آهنگي سريع تر از رشد مطلق جمعيت يعني 

تنها يك شهر با بيش از يك ميليون جمعيت وجود داشته است . اما تعداد اين نوع شهر ها در سال 

صد از كل جمعيت شهري در اين پنج شهربه سر مي برند . ) علم در 32به پنج شهر رسيده و  1335

 ( 1337الهدي : 

با توجه به اين كه رفتن به سينما پديده اي شهري است ، و شهر منبع تكثر و تنوع است ، مي توان 

 احتمال داد كه اين تحوالت تا چه اندازه موجب افزايش و تنوع تقاضا براي سينما شده است .

 25تا  15درصد و جمعيت  152ساله كشور طي سالهاي اخير  19تا  13عيت : افراد ( جواني جم پ

 73درصد افزايش داشته است . اين روند بيانگر آهنگي سريع تر از رشد كلي جمعي يعني  91ساله 

 درصد است . اين امر سبب شده كه جامعه ايراني ، جامعه اي جوان و رو به رشد باشد .

موزش : در اين دو دهه سوادآموزي و رشد علم روندي پرشتاب داشته است ، گسترش و ارتقاي آت ( 

در دو دهه پيش باسوادان كمتر از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دادند ، اكنون بيش از سه 

چهارم جمعيت ايران با سواد هستند ، عالوه بر گسترش سواد پايه يعني توانائي خواندن و نوشتن 

 ايش پيدا كرده است .تحصيالت عاليه افز

تغيير ساختار و كاركرد خانواده : ساخت غالب خانواده هاي ايراني به سمت خانواده اي هسته اي ) ج ( 

 224پدر ، مادر و فرزند ( رفته است ، مهم تر از آن روند روبه رشد خانواده هاي سه ، چهار نفره با رشد 

درصد است . پيامد اين  59فري با رشد درصدي در مقابل رشد ضعيف خانواده هاي شش و هفت ن

تغيير و دگرگوني در كاركرد خانواده ها به وضوح قابل رويت است ، بنابراين بخشي از تقاضاي فراغتي 

كه پيش از اين در چهارچوب خانواده برآورده مي شد ، به عرصه عمومي منتقل شده است ، عرصه اي 

 ر آن پاسخ به اين تقاضاست .كه سينما از جمله كاالهاي فرهنگي عرضه شده د

نده زنان در عرصه هاي عمومي : خانواده هاي جديد را به اعتباري مي توان در مقايسه آيحضور فزچ ( 

با حوزه هاي آموزش ، اشتغال و فعاليت هاي اجتماعي ديگر به مثابه عرصه عمومي مي توان قلمداد 
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دهه قابل مشاهده است . مهمترين  سهدر اين  كرد . بر اين اساس روند روبه رشد زنان در عرصه عمومي

درصد  53به  1355درصد در سال  19نشانه اين حضور را مي توان در  كاهش نسبت زنان خانه دار از 

برابر رشد كلي سواد آموزي  1/  2مشاهده كرد . از سوي ديگر نرخ سوادآموزي زنان  1335در سال 

زان رشد جمعيت بوده است . اهميت حضور زنان در عرصه برابر مي 2/  3بوده و جمعيت دانشجويان زن 

هاي عمومي نه تنها باعث افزايش كمي تقاضاي كاالهاي فرهنگي ، بلكه سب تنوع بيشتر تقاضا براي 

 اين گونه كاالها مي شود .

 

 ( تاثیر عوامل اقتصادی بر متقاضیان سینما : 5 – 2

كاالي مورد نظر ، در آمد  هاي جانشين و مكمل ،قيمت كاال ، قيمت كاال : عوامل اقتصادي شامل(  1

مصرف كننده ، جمعيت ، تغيير و تحول عمومي قيمت ها و ميزان اوقات فراغت است ،كه به اختصار هر 

تقاضا براي آن بر مبناي يك رابطه منفي شكل  يك را توضيح مي دهيم رابطه قيمت يك كاال و ميزان

 وان انتظار داشت كه ميزان تقاضا كاهش مي يابد .مي گيرد ، يعني با افزايش قيمت مي ت

رابطه ميزان تقاضا از يك كاال با قيمت كاالي جانشين نيز يك رابطه مثبت است . به اين معنا كه با  ( 2

افزايش يك كاال ، ميزان تقاضا براي كاالي جانشين نيز افزايش مي يابد . بنابراين طبيعي است كه مثال 

جاي سينما را بگيرد . هم چنين مي توان انتظار داشت كه با افزايش درآمد ،  گردش در پارک و ورزش

 مصرف نيز به همان ميزان افزايش پيدا مي كند .

جمعيت نيز از جمله عواملي است كه باعث تغيير در تقاضا مي شود و انتظار مي رود كه ميزان  (  3

 تقاضا با آن افزايش يابد .

مت ها نيز تغييراتي را در ميزان تقاضا ايجاد مي كند ، تورم باعث مي تغييرات سطحي عمومي قي (  4

شود كه در كنار كاهش رشد درآمد ملي ، برخي كاالها از جايگاه قبلي خود خارج شود و مثال از يك 

كاالي ضروري به يك كاالي بي ارزش تغيير جايگاه يابد يا كاالئي كه زماني در سبد مصرف خانواده به 

ي ضروري مطرح بوده است به مرور اهميت خود را از دست بدهد و تبديل به يك كاالي عنوان كاال

لوكس شود . به گونه اي كه در مقابل حجم عظيم مخارج زندگي ديگر نيازي به استفاده از آن كاال 

 احساس نشود و به اين ترتيب اولويت استفاده خود را از دست بدهد .
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توجه است ، براي رفتن به سينما بايد از زمان آزاد ) اوقات فراغت ( اوقات فراغت مساله اي قابل  (  5

در كنار ساعتهاي كار مفهوم مي يابد . در صورتي كه سهم بيشتري از ساعات روزانه به زمان آزاد ، غير 

كاري و فراغتي اختصاص يابد ، مي توان انتظار داشت كه فعاليت هايي نيز كه به اين ساعتها اختصاص 

 افزايش يابند ، به بيان ديگر سينما رابطه مستقيمي با ميزان اوقات فراغت دارد . مي يابد

 

 :الگوی مصرف (   5 – 5

الگوي مصرف ، تعيين و تاييد حدود كيفي و كمي مصرف كاالست . به عبارت ديگر ، تحقيق در 

ن است . در شناخت انگيزه ها و عوامل موثر در پيدايش نسبت هاي معين مصرف كاال در زمان معي

بحث الگوي مصرف موارد زيادي مطرح مي شود از جمله ؛ روش مصرف در اقشار مختلف اجتماعي ، 

عادت مصرف در جوامع مختلف ، رفتارمصرفي ، عوامل موثر در مصرف ، سطح و نحوه مصرف ، بينش 

ران سه حاكم بر مصرف ، عطش مصرف وميزان بهره مندي از مصرف... در ساختار جامعه اقتصادي اي

نظام توليد ، توزيع و مصرف وجود دارد كه نظام مصرف شامل متغيرهاي جمعيت ، فعاليت و فضاست . 

به عبارت ديگر ميزان و نوع مصرف يا تقاضا در جامعه تابع ابعاد كمي وكيفي جمعيت ، نوع فعاليت هاي 

ستي كشور است . ويژگي كه اين جمعيت به آن اشتغال دارند و نحوه توزيع اين دو متغير در فضاي زي

هاي كمي و كيفي جمعيت ، تعيين كننده ظرفيت بالقوه نظام مصرف در جامعه است . ميزان رشد 

جمعيت و تغييرات در تمايل هاي آنها بر تقاضا براي انواع كاال و خدمات تاثير مي گذارد . اين تقاضا هم 

و ازآن كسب درآمد مي كند . محل  چنين تابع نوعي از فعاليت است كه جمعيت به آن اشتغال دارد

سكونت و نحوه توزيع جمعيت و فعاليت ها نيز پشتوانه شكل گيري خدمات را تعيين مي كند . به نظر 

 شما سينما در چه جايگاهي از مصرف خانواده هاي ايراني قرار دارد ؟  

 

 فرهنگ در سبد مصرفی خانوار :(  5 – 4

ريال در طول سال  931/  5رقمي معادل  1353راني در سال بر اساس آمارهاي موجود يك خانوار اي

ريال  434/  541به  1335صرف مخارج فرهنگي مي كرده است . در حالي كه همين رقم در سال 
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برابر افزايش  45رسيده است . از سوي ديگر در طول اين سالها قيمت محصوالت و خدمات فرهنگي 

ان به اين نتيجه رسيد كه اگر درآمد واقعي خانواده ها افزايش داشته است . از اين اعداد و ارقام مي تو

يابد ، ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي نيز بيشتر مي شود و برعكس يعني با كاهش درآمدها اين مصرف 

 ( . 154:  1337با شدت بيشتري كاهش مي يابد . ) اكبرلو ، 

وجود ندارد ، در اين جا چكيده يك متاسفانه در زمينه رفتار مصرفي سينما در كشور آمار مشخصي 

پژوهش ميداني كه توسط گروهي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز در نيم ترم اول 

 ( انجام داده است ، ارائه مي شود : 1333 – 1334و دوم ) 

 زير مي باشد :جامعه آماري اين پژوهش ، هزار نفر از شهروندان تهراني بوده است و نتايج آن به شرح 

درصد اين گروه هيچ وقت به سينما  94( اشخاص بي سواد خيلي كم به تماشاي سينما مي روند و  1

 .نمي روند

 درصد ( 11( بيشتر كساني كه به سينما مي روند ، بين ديپلم و ليسانس تحصيل كرده اند . ) حدود  2

 31ليت سينما را متعادل مي دانند ، اما درصد تماشاگران قيمت ب 13( در مقايسه با ديگر هزينه ها  3

 درصد قيمت را كم مي دانند . 1درصد عقيده دارند كه قيمت بليت گران است و فقط 

درصد جامعه آماري ترجيح مي دهند كه به جاي سينما از تلويزيون و دستگاه پخش خانگي  31(  4

 استفاده كنند .

ا نمي روند يا كم مي روند موراد زير را به ترتيب ( جامعه آماري مد نظر درباره اين كه به سينم 5

اولويت مطرح كرده اند :   سينماي خوب كم است ، به خاطر هزينه هايش به سينما نمي روم ، دلم مي 

خواهد بروم ولي كسي را ندارم كه مرا سينما ببرد ، عالقه خاصي به سينما رفتن ندارم ، از فيلم هاي 

 اكران بي اطالع هستم . 

مجموع مي توان چنين نتيجه گرفت كه نظام توليد ،توزيع و مصرف همزمان و با هم بايد مورد در 

بررسي قرار گيرد ، زيرا اين سه مانند همه كاالهاي ديگر مانند يك سيستم يكپارچه عمل مي كند ، 

اشت ، رفتارهاي مصرفي بايد به كليت سيستم و تك تك اجزاء توجه د بنابراين در آسيب شناسي الگو و
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از سوي ديگر بايد مد نظر داشت سينما يك كاالي لوكس و ثانويه است و اين كاال در بين موارد گذران 

 اوقات فراغت مردم بسيار پايين تر از تماشاي تلويزيون ، ديد و بازديد ، استراحت ، مطالعه مي باشد .

 

 : تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر متقاضیان سینما(  5 - 3

متغيرهاي غير اقتصادي موثر بر ميزان تقاضاي كاالهاي فرهنگي مي توان چنين بيان كرد  در زمينه  

نسبت به متغيرهاي اقتصادي  كه در بسياري از موارد عوامل غير اقتصادي نقش تعيين كننده تري

 كه به آنها  اشاره مي كنيم . ،دارند

ت ،كه با افزايش شبكه ها و ساعات ها به ويژه تلويزيون اس يكي از اين عوامل گسترش رسانه (  1

 .رخي از عوامل اقتصادي داشته باشدپخش برنامه هاي اين رسانه مي توان انتظار داشت تاثير زيادي بر ب

به ويژه آن كه اين رسانه فاقد هزينه معمول كاالهاي فرهنگي ديگر از جمله سينما باشد و دسترسي 

 تلويزيوني به گونه اي است كه در ساعتهاي بسياري ازبدان نيز بسيار راحت است . تنوع شبكه هاي 

شبانه روز مي تواند به صورت نسبي ، براي هر سليقه اي برنامه اي يافت .  هم چنين با توجه به 

گسترش شبكه رسمي و غير رسمي ) سي دي ، دي وي دي ، ماهواره ، اينترنت ( مي توان انتظار 

ه اقتصادي ناشي از جايگزيني آنها با سينما ، شاهد كاهش داشت كه با توجه به سهولت استفاده صرف

 تقاضاي سينما باشيم .

كه با گسترش سطح عمومي سواد و پوشش همه گير  عامل ديگر سطح سواد عمومي جامعه است ، (  2

آموزش و پرورش بسيار طبيعي است كه جامعه از نظر فرهنگي در سطح باالئي قرار مي گيرد . طبق 

به  1355نفر در سال  37197انشجويان شاغل در مراكز عالي آموزشي در سطح تهران از آمار تعداد د

 برابر رسيده است . 44يعني  1335نفر در سال  309550555

با افزايش سطح سواد و فرهنگ عمومي مي توان انتظار داشت كه كاالهاي فرهنگي عموميت بيشتري 

 ن سينما كاسته شده است. بيابند . البته در اين زمان از تعداد متقاضيا
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سن : از جمله عوامل غير اقتصادي و تاثير گذار بر سينما سن مي باشد ، چنانچه به نظر مي رسد  ( 3

 .بخش قابل توجهي متقاضيان سينما را جوانان تشكيل مي دهند

امعه مي از جمله داليل افزايش مخاطبان سينما بر اساس آمار ارائه شده افزايش سهم اين گروه از كل ج

 باشد .  

نوع و موضوع فيلم : هر سال موضوعهاي بسياري توسط هنرمندان سينما به روي پرده مي آيد ،  (   4 

اما در ميان اين موضوعها فرهنگ عمومي جامعه با توجه به كليه مسائل و پيچيدگي هاي آن به سمت 

ر داشت كه ميزان تقاضا براي آن مسائل خاصي تمايل دارد كه در صورت توجه به آنها   مي توان انتظا

 سينما افزايش يابد .

 به همين صورت مي توان درباره كيفيت ساخت فيلم ارزيابي كرد .

مساله اي كه پيش از اين گفتيم كه تا حد بسيار زيادي جنبه ذهني دارد و شايد نتوان به فرمول 

نما در بسياري موارد نقش مشخصي براي آن دست يافت . اما مي توان گفت كه كيفيت توليد يك سي

تعيين كننده تري نسبت به موضوع آن دارد در سينما فيلم هاي ساخته مي شوند كه از موضوع خاصي 

برخوردار نبوده اند ولي با پرداخت باالئي كه داشته اند ، از استقبال خوبي برخودار شده اند . يك عامل 

هاي آزموده شده در هم سوئي با سليقه بهره گيري از فرمول  فرعي هم به چشم مي خورد كه آن

(  مخاطب است كه متاسفانه در ميان برخي از هنرمندان و مديران سينما با مقوله ) جذابيت هاي كاذب

هم از آن تلقي مي شود . چنين است كه در مجموع سينما به عنوان يك كاالي اوقات فراغت براي فقط 

نتيجه بسياري از مردم قادر به جستجوي عالئق خود برخي گروه هاي اجتماعي تبديل شده است . در 

( ) سي دي و دي وي دي    در ميان آثار سينمائي توليد شده نيستند . بنابراين از كاالي جانشين مانند

يا كار ديگر بهره مي گيرند و به مرور زمان عادت به سينما رفتن ، جاي خود را به عادت استفاده به 

 كاالي ديگر مي دهد .

عامل ديگر نقش بازيگران و كارگردان است : درميزان استقبال از يك فيلم بسياري از بازيگران مورد  ( 5

توجه گروه خاصي ازتماشاگران هستند و بسياري صرفا به دليل عالقه به آنها به ديدن يك فيلم رو مي 

آن ارزيابي نسبتا  آورند . همچنين گروهي از تماشاگران با توجه به كارگردان  ،  حتي قبل از ديدن

 مثبتي از آن اثر داشته و بر اثر تجربه هاي گذشته خود سعي دارند آثار جديد آنها را نيز دنبال كنند .

www.takbook.com



 

94 

 

 سینـمای ایـران

تبليغات : ازعوامل مهم است كه به شكل سنتي در ايران استفاده مي شود و سبب شده شناخت  ( 1

 بهتر و موثري از سينما نزد مخاطب نباشد . 

ايي : سالن هاي سينما در مراكز اصلي شهر كه خوشبختانه در دو سه سال اخير توزيع جغرافي(  7

تراكم  سالن هاي سينما در مراكز اصلي مردم  55پراكندگي عادالنه اي صورت گرفته است ، در دهه 

بيشتر بوده است . اما با انقالب و جنگ و بعد از آن شروع سازندگي اين اماكن جاي خود را به اماكن 

داد ، به گونه اي كه ساكنين مناطق مختلف براي رفتن به سينما مجبور به صرف هزينه  اريو ادتجاري 

 اي بودند براي رفت وآمد .

كيفيت  محيط سينما : مخاطب براي استقبال از سينما نيازمند امكاناتي از جمله صندلي مناسب  ، ( 3

 مطلوب فضاي سالن و كيفيت مطلوب صداست . 

ا به گونه اي مگذاري نهادهاي مرتبط : در سال هاي اخير سياست گذاري در سين( وضعيت سياست  9

بوده است كه تنوع موضوعي بيشتري را در توليدات سينمايي داشته ايم و شاهد افزايش متقاضيان 

سينما بوده ايم و زماني كه امكان خلق آثار نو و به كارگيري عوامل و مضامين مورد عالقه مردم فراهم 

 با رشد نسبتا خوبي روبه رو بوده ايم .شده ، 

( امنيت اجتماعي و آرامش سياسي : نا آرامي هاي سياسي و اجتماعي پيش از پيش بر اماكني  15

چون سينما تاثير منفي مي گذارد و مردم از نظر رواني ترجيح مي دهند كه در چنين شرايطي به جاي 

ايمني و تاريكي آن شناخت درستي ندارند ( قرار  اين كه در يك مكان سربسته و تاريك ) كه نسبت به

. فراغت خود را در آن جا سپري كنندداشته باشند ، در مكان امني مانند خانه هاي خود بمانند و اوقات 

به دليل نا آرامي هاي اجتماعي منتهي به  1357تا  1351به عنوان مثال تعداد مخاطبان سينما از سال 

در سال  1353ميليون نفر رسيده بود و اين تعداد نيز در سال  25/  3فر به ميليون ن 47/  1انقالب از 

متقاضيان سينما از  15تا  13ميليون كاهش يافت و با گذشت بحران در مابين سالهاي   5به حدود  53

 نفر رسيده است . )همان ( و هفتصد هزار ميليون  2ميليون نفر به  5

 

 

www.takbook.com



 

95 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 ( جایگاه دولت : 5 – 3

همي در سياست گذاري سينما دارد . يكي از مهمترين نقشهاي دولت ايجاد امنيت و دولت نقش م

 كه پيش از همه بر اماكني چون سالن سينما تاثير منفي مي گذارد . آرامش سياسي و اجتماعي است ،

 

 داليل حضور دولت :(  3 – 1 – 1

گامي توليد و ارائه يك كاال را مي درگام اول بايد به ماهيت كاالي سينما توجه كرد . در علم اقتصاد هن

توان به سازوكار بازار رقابتي سپرد كه ما با يك كاالي خصوصي خالص روبه رو باشيم . در نقطه مقابل 

كاالي عمومي خالص نيز مي تواند از طريق دولت و با استفاده از ساز وكار و برنامه ريزي توليد ارائه 

از اين رو منطقي  . نه يك كاالي عمومي خالص ص است وشود . اما سينما نه يك كاال خصوصي خال

است كه توليد وعرضه آن از طريق ساز وكار مختلط يعني تركيب بازار و برنامه انجام شود .ديگر آنكه 

بايد به آثار و عوارض جانبي نيز توجه داشت . در ميان كاالها و خدمات ، برخي هستند كه بر توليد يا 

گذارند . به عبارت ديگر ، اين كاالها به گونه اي است كه هزينه توليد آن را مصرف ديگران تاثير مي 

تنها توليد كننده كه نهايتا از فروش آن سود مي برد نمي پردازد ، بلكه ديگران نيز بخشي از اين هزينه 

 را تقبل مي كنند . اين ديگران ممكن است توليدكنندگان يا مصرف كنندگان ديگر باشند . مصرف نيز

مي تواند آثار جانبي بر توليد يا مصرف داشته باشد . سينما نيز مانند كااليي فرهنگي ديگر از جمله 

مواردي است كه مصرف آن آثار جانبي گسترده اي دارد . اين آثار مي تواند مخرب و منفي باشد يا 

د اين آثار گسترده اين امر به قدرت شگرف تاثيرگذاري اين كاال باز مي گردد . وجو ،مثبت و سازنده 

 جانبي امكان و فرصتي براي حضور دولت را فراهم مي آورد .

حضور دولت به ديدگاه توسعه فرهنگي باز مي گردد . از اين منظر سينما يك كاالي در بعدي دليل 

خور توجه است .  افزايش تماشاي سينما شاخصي است كه سطح توسعه فرهنگي جامعه را نشان مي 

هنگي مايل است مردم بيش از آنكه در جامعه سنتي ديده شوند از كاالي قابل توجه دهد . توسعه فر

از آن جائي كه به نظر مي رسد اگر توليد ومصرف اين كاالها به سازوكار بازار و عرضه  استفاده كنند و

گر تقاضاي رقابتي سپرده شود ، به يك كاالي لوكس و ويژه اقشار خاصي از جامعه خواهد شد . دليل دي

حضور دولت امر نظارت است ، روشن است كه در تمام دنيا يكي از نقشهاي اقتصادي دولت ، نقش 
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تنظيم كنندگي است ، يعني دولت به نمايندگي از جامعه مي كوشد بر توليد و مصرف كاالها كنترل 

. اما در ايران داشته باشد . به ويژه اين كنترل درمورد توليداتي به كار مي رود كه اثرات جانبي دارند 

دولت افزون بر وظايف عام دولتهاي ديگر خود را پاي بند به اين حق و مسوليت مي داند كه محتواي 

توليدات با اثرات جانبي را از نظر باورها ، اخالقيات و احكام فقهي نيز كنترل كند ، كه قاعدتا سينما 

 ( . 97:  1333،  تعدادي از تماشاگران خود را از دست خواهد داد . )غفوري آذر

 

 نحوه حضور دولت :(  3 – 1 – 2  

دولت همواره به عنوان مجرائي عمل مي كند كه تقاضا و عرضه در بازار را پااليش و تقاضاي نامناسب را 

از تقاضاي مناسب جدا مي كند و صرفا تقاضاي مناسب را عرضه كند . پيداست كه اين امر تقاضاي 

كه توليدات عرضه شده تنها منعكس كننده و برآورنده آن بخش از  طبيعي را تحريف مي كند . چرا

 تقاضاهاست كه كامال منطبق بر توليدات عرضه شده است .    

از سوئي ديگر حجم انبوهي ازفيلم ها هستند كه خواسته يا نا خواسته در فهرست تقاضاهاي مناسب 

. در واقع به زبان است آنها ننشسته  تشخيص داده شده و امكان عرضه يافته اند اما كسي به تماشاي

اقتصادي توليدات ارزش يافته اما با افزايش ضرر همراه بوده است . اين امرموجب شكاف ميان توليد و 

مصرف مي شود كه قاعدتا عقالني نيست . بنابراين طبيعي است كه اين زيان بايد از منبعي خارج از 

 چرخه صنعت جبران شود . 

يت هاي مالي دولت بوده است . به بيان ديگر با حمايت مالي دولت كاالهائي توليد اين منبع همان حما

 ي براي آنها وجود نداشته است .يشده اند كه  تقاضا

در هر حال دولت در بازار توليد كاالهاي فرهنگي از جمله سينما حضور دارد و كاركردهاي وسيع 

 انكار ناپذير است . اجتماعي ، فرهنگي و نيز سياسي و اقتصادي سينما را

بنابراين ، دولت بايد با به كارگيري ابزارهاي سياستي سودمند وظيفه تنظيم بازار را به عهده گيرد . 

يكي از اين ابزارها يارانه است ، يارانه به شكل هاي مختلف پرداخت مي شود . پرداخت حق الزحمه به 
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ايجاد تسهيالت براي  ويط ، معافيت مالياتي عوامل توليد يك فيلم ، پايين نگه داشتن نسبي قيمت بل

 سالن هاي خصوصي سينما از آن جمله اند . 

هرگاه مخارج فعاليت هاي فرهنگي را دولت تامين كند ، سياست تنظيم بازار را مي توان به عنوان يك 

يك مكمل براي ساير سياست ها به كار برد . دراين صورت ، سياست تنظيم قيمت كاال يا نرخ بازده 

سينما را مي توان به عنوان مكمل سياست پرداخت يارانه به توليد كنندگان انتفاعي يا غيرانتفاعي به 

 كار بست . 

امكانات بازاريابي و يارانه ها ، بخش خصوصي را به  دادناز سوي ديگر ، دولت بايد با دراختيار قرار 

ميت است به كارگيري يك سياست خاص د . آن چه در اين بين حائز اهنحضور فعال در بازار ترغيب ك

ناشي ازعرضه يك كاال مد نظر قرار مي  ، مسائل اقتصادي نيست بلكه تبعات فرهنگي و اجتماعي در

به عنوان مثال اثرات مخرب توليد سينمائي بي مخاطب صرفا منحصر به هدر رفتن يارانه اي  . گيرد

 بالقوه و بالفعل سينما خواهد شد . اعطايي براي توليد آن نيست ، بلكه مانع رشد تقاضاي

چنان كه ممانعت از خروج يك اثر باستاني ، نه در ارزش نهادهاي توليد آن بلكه در ارزش نهفته در آن 

به واسطه ماهيت فرهنگي و هنري آن است . ازجمله ابزارهاي ديگر براي تنظيم بازار بكارگيري قوانين و 

ليت هنرمندان سينماست . گرچه اين موارد در برخي جنبه هاي مقررات نوشته يا نانوشته ناظر بر فعا

سلبي به ميزان زيادي اعمال مي شود اما در جهت ايجابي كمتر شاهد سياست گذاريهايي بوده ايم . 

شفاف نبودن ، به روز نبودن ، لحاظ نشدن مسائل جديد ، نبود متولي مشخص براي رسيدگي به 

 وجود دارد . در زمينه آثار هنري از جمله سينماكه  و ديگر كاستي هاييادعاهاي حقوقي 
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 مردان بهارستان :(  5 – 3 – 5

سينماي پس از انقالب تجربه هاي دشواري را از سر گذارنده  و طي سي سال گذشته به يكي از مقوله 

 هاي مهم و موثر فرهنگي تبديل شده است .

زدايي و برقراري آرامش ، راه اندازي و در چهار سال نخست انقالب تالش هاي فراواني صرف تنشج 

توليد شد و در سال هاي بعد به داليل بسياري از جمله عدم ثبات مديريت ، ميزان  دگرگوني هاي 

كيفي و كمي سينماي ايران حتي مخالفان سينماي ايران را وادار به پذيرش اين واقعيت كرد كه 

جدي در مناسابات فرهنگي جهان امروز است ، سينماي اين سال ها به رغم مشكالت داخلي پديده اي 

اين اتفاقي است كه در برخي ديگر از كشورهاي آسيايي هم به وقوع پيوست و برخي از سينماگران آنان 

 توانستند چهره اي تازه از سرزمين ، فرهنگ و هويت اجتماعي خود به جهانيان عرضه كنند .

فه اي خود در برابر حوادث انقالب نتواست سال عمر حر 55صنعت سينماي ايران با نزديك به 

ايستادگي كند و همزمان با اوج گيري و پيروزي انقالب ، پايه هاي آن فرو ريخت و گروه هاي انقالبي با 

به آتش كشيدن و يا تعطيلي بسياري از سالن ها سينما را مغاير با پيام انقالب مي دانستند اما روزنامه 

ر مصاحبه اي با  امام خميني ) ره ( انجام داد و گفته اي ايشان درباره د 1357گاردين چاپ دهم آبان 

ما با سينماهايي كه برنامه آنها  "سينما آتش گروه هاي مخالف درباره سينما را فروكش ساخت 

فاسدكننده اخالق و مخرب فرهنگ اسالمي باشد مخالفيم ، اما با برنامه هايي كه تربيت كننده و به نفع 

و در اولين سخنراني شان در خاک ايران در  "خالقي و علمي جامعه باشد ، موافق هستيم رشد سالم ا

در بهشت زهرا صريحا به اين نكته اشاره كردند كه ما با سينما مخالف نيستيم با  1357بهمن  12

 فحشا مخالفيم .

آتش سوزي و  سالن دچار 255سالن سينماي فعال در سراسر كشور با شروع انقالب نزديك به  555از 

تخريب شد و به  دليل عدم امنيت شغلي براي مديران و صاحبان آن ، سينماها تعطيل شدند و تعدادي 

از سينماهاي فعال نيز به صورت مصادره اي در اختيار نهاد نوبنيادي به نام بنياد مستضعفان قرار گرفت 

صادره اي به حكم دادستاني انقالب كه براي سرپرستي دارايي ها ، موسسات ، كارخانه ها و زمين هاي م

 پايه گذاري شده بود .
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در بنياد مستضعفان شاخه اي با عنوان معاونت فرهنگي داير شد كه وظيفه جرح و تعديل فيلم هاي 

توقيفي و اداره امور سينماها را بر عهده گرفت و در سال هاي بعد وارد كار توليد شد و به عنوان يكي از 

ياست هاي سينمايي به رقابت با اداره كل امور سينمايي پرداخت ، موجوديت اين مراكز تعيين كننده س

نهاد كه مسئوالنش عالوه بر تسلط بر سالن هاي درجه يك سينماهاي تهران و شهرستان ها در اظهار 

نظرهاي مستمر خود به بيان ديدگاه هايشان درباره هنر و سينما پرداختند و به گونه اي وانمود كردند 

 گويي سخن اصلي را بايد از آنان شنيدكه 

در تهران شكل  1353معاونت سينمايي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در ارديبهشت ماه سال 

گرفت ، در پيش از انقالب اين پست تحت عنوان مميزي وجود داشت ، و پس از تغيير و تحوالتي 

يك سال به  معاونت امور سينمايي  تغيير داخلي كشور به نام امور سينمايي و سمعي و بصري و بعد از 

 .نام داد 

تا آذر   1353حسين ترابي ، اولين سرپرست معاونت سينمايي بود كه در مدت هفت ماه ) ارديبهشت 

( با شعار نجات سينما از تعطيلي بر صندلي معاونت تكيه كرد ، از فيلمهاي معروف دوران  1353

( و خونبارش ) ساخته: امير قويدل (  مهدي معدنيان) ساخته:   دمجاه معاونت ترابي مي توان  به فرياد

 اشاره كرد .

دوران مديريت حسين ترابي به عنوان نخستين سرپرست مركز سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد را بايد 

نوعي دوران گذار و حاال ديگر فراموش شده دانست كه اصوال خود ترابي هم در زمينه مديريت آن نقش 

نداشت و تقريبا تمام تصميم گيريها  توسط محمد علي نجفي صورت مي گرفت . اين دوران را چنداني 

بايد روزهاي مديريت نجفي دانست كه البته چون هيچ گاه به عنوان مدير سينماي ايران نبود اما 

تصميم گيريهاي اصلي توسط او انجام مي شد . انتصاب نجفي در جلسه شوراي عالي انقالب در تاريخ 

در حضور امام خميني )ره( در قم تشكيل  و با توصيه افرادي چون كمال خرازي ،  1353فروردين  35

محمد بهشتي و فخرالدين انوار كه در تلويزيون فعال بودند انجام شد . نجفي اين افراد را قبل از انقالب 

، انتصاب نجفي  در جلسه هاي دكتر شريعتي و بعد در زمان توليد فيلم خودش جنگ اطهر مي شناخت

بيش از ترابي انجام شد ، ترابي از سوي پرويز ورجاوند قائم مقام وزير در امور فرهنگ و هنر بود و بعد از 

 ماه استعفاء داد . هفت
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نجفي در دوران مسوليتش كه ترابي هم دنباله رو وي بود ، تالش كرد شاكله سينما را از گزند تعطيلي 

البيون تند رو به سينما به دليل عملكرد و سابقه پيش از انقالب داشتند كامل نجات دهد . نگاهي كه انق

باعث شده بود تا عده اي از لزوم تعطيلي كامل سينما صحبت كنند و حتي اقداماتي در اين راستا انجام 

دهند ، صحبت معروف امام )ره( درباه سينما و هم چنين سخت كوشي و استواري خود نجفي در دفاع 

بود كه دادستان انقالب حكم  1359ين اقدامات را ناكام گذاشت . اوج اين ماجرا در فروردين از سينما ا

به تعطيلي تمام سينماهاي كشور به نفع بخش فرهنگي بنياد مستضعفان داد كه نجفي در اعتراض به 

داماتي اين آن استعفاء كرد و بعد از مذاكراتي توانست حكم را باز گرداند ، اما نتوانست مانع ادامه اق

چنيني شود ، عمده دوران مديريت نجفي و ترابي به اين گونه مسائل گذشت ، در اين ميان نجفي 

تالش كرد در زمينه صدور پروانه نمايش فيلم ها و اكران و اطمينان بخشي به اهالي سينما براي تامين 

هاي خارجي معضل بودكه امنيت شغلي آينده اقداماتي انجام دهد ، آن روزها نمايش بي ضابطه فيلم 

سر كار خود حاضر نشد و نجفي  1353ترابي با مشاهده اين شرايط سريع استعفاء داد و عمال از آذر 

محمد علي نجفي در اعتراض به عمكرد معاونت فرهنگي كه  چند ماه بدون مدير به كارش ادامه داد .

ورود فيلم  1359د مي گويد : از اوايل سال عالوه بر اداره سينما ، واردات فيلم را نيز بر عهده گرفته بو

در انحصار دولت قرار گرفت اما ناگهان در كنار ما نهاد خود جوشي به وجود آمد به اسم بنياد 

مستضعفان و مي خواهد فيلم وارد كند و حتي فيلم بسازد ، اين ها به تدريج شروع مي كنند به اعمال 

ند .                                                        ـكنراني مي ـاي ايـلم هـابل فيـدر مقت را ـاومـن مقـمايي و اوليـائل سينـر در مسـنظ

 (1359، شماره سوم ، ارديبهشت  59) مجله تصوير 

اختالف ميان مسئوالن امور سينمايي و مسئوالن نهاد فرهنگي و غير فرهنگي سرانجام باعث پيشامدي 

كليه  1359محمد علي نجفي در بخشنامه اي به تاريخ سوم تير مهم در تاريخ سينماي ايران شد ، 

 سينماهاي كشور را تعطيل كرد .

رقابت ميان افراد و نهادهاي مسئول و غير مسئول به اوج خود رسيد و حتي فيلم هاي دچار پروانه 

حجت السالم صادق خلخالي حاكم شرع كه موقعيت  1359نمايش هم توقيف شدند ، در خرداد 

ي در ميان روحانيون داشت پس از تماشاي فيلم هاي قيصر و گوزن ها ساخته مسعود چشمگير

كيميايي ، دايره مينا ساخته داريوش مهرجويي و شورش ساخته رضا مير لوحي ، اين فيلم ها را غير 

اخالقي خواند و در بيانيه اي نمايش فيلم ها را ممنوع كرد ، سپس ماموران به محل سينماها رفتند و 

 نع ادامه نمايش شدند ، اين اقدام توسط سينماگران محكوم شد اما شكايت آنها راه به جايي نبرد .ما
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دكتر حسن حبيبي وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي كه بخش هايي از وزارت ارشاد اسالمي فعلي در 

در  آن ادغام شده بود در نامه اي خطاب به ابوالحسن بني صدر ، رييس جمهور وقت از وي خواست

 چهارچوب موارد ذيل هر چه زودتر به مسائل سينمايي كشور رسيدگي شود .

 ( براي اداره سينماها كشور چه بايد كرد ؟ 1

( تا هنگامي كه سينماي داخلي ، موفق به توليد محصوالتي نشده است كه جامعه كنوني ما با همه  2

 هاي داخلي و خارجي چيست ؟ پيام هاي آن موافق باشد ، ضوابط دوره انتقالي در مورد فيلم

 ( اصوال بايد فيلم خارجي وارد كرد يا نه ؟ 3

( پيش از آنكه ضوابط نهايي معين شود در مورد سينماها و اداره آنها چه بايد كرد و اصوال در كار  4

 سينماها چگونه بايد دخالت كرد ؟

ت و اين كه آيا دولت در آغاز روي اين استعالم ، بيانگر نوعي ياد آوري يا پيشنهاد اس 4جمله دوم بند 

 كار آمدنش مي تواند در جزئيات سينما دخالت كند يا نه ؟

پس از اين درخواست به دستور رييس جمهور ، صادق طباطبايي مامور رسيدگي به وضع سينماها مي 

يئت در شود ، او به همراه دو نماينده وزير فرهنگ و آموزش عالي به بررسي مسائلي مي پردازد ، اين ه

نخستين گام تعطيلي سينماها را مغاير با وضعيت كشور مي داند و خواستار بازگشايي آن مي شود ، 

بار ديگر كارشان را شروع مي كنند و تصميم  1359تير  11پس از هشت روز تعطيلي ، سينماها روز 

قم واگذار مي شود گيري درباره امور سينمايي به گروهي از مسئوالن سينمايي با همكاري حوزه علميه 

 و حجت السالم صادقي اردستاني به عنوان نمايند از طرف حوزه انتخاب مي شود .

 25مهدي كلهر ، دومين نفري بود كه بعد از ترابي به معاونت سينمايي انتصاب شد ،  كلهر در مدت  

اونت كرد ، از (  با شعار پاک سازي فرهنگ و هنر بر سينما مع 1311تا مهر  1359ماه  ) از شهريور 

فيلم هاي معروف دوران معاونت كلهر مي توان به اعدامي ) ساخته : محمد باقر خسروي( ، برزخي ها ) 

ساخته : ايرج قادري( و آفتاب نشين ها ) ساخته : مهدي صباغ زاده ( اشاره كرد ، با انتصاب محمد علي 

كابينه منسجم شد ، در اين  رجايي به سمت نخست وزيري ، كشور بعد از چند ماه صاحب دولت و

كابينه مهدي كلهر معاونت سينمايي را بر عهده گرفت ،كلهر نسبت به مديريت قبلي به سخت گيري 
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هنر اعتقاد داشت و در اين راستا اقداماتي هم  بيشتر و هم چنين لزوم انجام پاک سازي در فرهنگ و

نوعي ادامه مواجهه مديران سينمايي ابتداي  انجام داد ، اما در مجموع  ، دوران مديريت او را بايد به

انقالب با چالش ها و مشكالت فضاي  متغير كشور دانست ، مهم ترين مشكالت كلهر همان مشكالت 

نجفي بود ، موازين شكل گيري سينماي بعد از انقالب ، اكران فيلم هاي خارجي و ايراني و دخالت 

 نهادهاي غيرمرتبط در امور سينما . 

، مسئوالن كشور دفاتر و كمپاني فيلم سازي امريكايي را  1353خير سفارت امريكا در آبان پس از تس

پلمپ و واردات فيلم هاي امريكايي  را ممنوع كردند اين عمل باعث شد كه بسياري از كشورهاي 

 اروپايي ميدان را براي خود مناسب ببيند هرچند مهدي كلهر مدير وقت سينمايي اعالم كرد : به صرف

آنكه سالن هاي سينما وجود دارند اما حاضر نيستيم هر فيلمي را در آن نمايش دهيم . با گسترش 

جنگ و حادتر شدن رابطه ايران و امريكا و پيروي برخي از كشورها از امريكا و تحريم ايران ،  مسئوالن 

ل دوباره فيلم هاي سينمايي  براي تامين فيلم هاي سالن ها به وضعيتي دچار شدند كه با جرح و تعدي

. اني آن را فاجعه آميز  توصيف كردقديمي آنها را به نمايش بگذارند  ،  وضعيتي كه حجت السالم اردست

در نوشته هاي پراكنده سيد قطب ، دكتر شريعتي ، عالمه جعفري و حتي هنرشناسان غير مسلمان 

ست مي توان به شاخه هاي متعدد مانند ارنست كونل كه كتاب هنر اسالمي او به فارسي ترجمه شده ا

هنر در فرهنگ و تفكر اسالمي پي برد ، ولي در مورد سينما همين مواد خام نيز در دسترس نبود تا 

بتوان بر پايه هاي آن حتي آيين نامه اي موقت براي دوران انتقالي نوشت ، بنابراين تا رسيدن به زمان 

ک سنجش قرار مي گرفت ، حجت السالم معاديخواه ثبات سخنان علما و امام خميني ) ره ( بايد مال

وزير فرهنگ و ارشاد كابينه مير حسين موسوي بدون اشاره به امكانات اجرايي و معيارهاي حاكم بر 

صنعت سينما ، الگوي مورد نظر خود را چنين بيان مي كند : اگر هنر و از جمله سينما در خدمت 

ت الهي قرار گيرد ، پذيرفته است و بايد از همان سنت اسالم و در خدمت يك انقالب الهي و رسال

 ( 1359/  12/  25پيغمبر درس گرفت . ) ويژنامه فرهنگي / هنري روزنامه جمهوري اسالمي ، 

از سوي ديگر مقامات فرهنگي معيارهاي تازه اي را بيان مي كنند كه به خاطر كلي بودن ، كاربردي 

تقي كمالي نيا نماينده مجلس در گفتگوي اشاره مي كند كه : بودن خود را از دست مي دهند . محمد 

    فيلم هر چه هنري تر ، يعني به واقعيت نزديك تر باشد ، بازتاب و واكنش ژرف تري خواهد داشت .                                      

 ( 1353/  3/  13) روزنامه جمهوري اسالمي ، 
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السالم اردستاني مسئول نظارت و ارزشيابي مواجه مي شود و او از اما اين اظهارات با مخالفت حجت 

وضعيت موجود شكايت مي كند : آيا هنوز اين جامعه سينماگر الاقل الفباي اسالمي را نياموخته اند تا 

بدانند شمع روشن كردن ، دخيل بستن و آجيل مشكل گشا يك سلسه مظاهر خرافي است و چند آيه 

بي نمي كند . ـر مذهبي را مذهـتواي فيلم غيـتاژ عزاداري محـته و چند مونـسقرآن و نشان دادن گلد

 ( 1315/  7/  11) روزنامه اطالعات ، 

در باغ فردوس  1311با همين رهنمودهاي اسالمي / هنري مركز اسالمي آموزش فيلم سازي در سال 

ورد وثوق حكومت براي داير مي شود و هدف مركز آموزش جوانان متعقد به انديشه و اصول اسالمي و م

 فيلم سازان قبلي مي باشد . جايگزيني 

، فيلم 25،  1359فيلم ، سال  3،  1353با وجود تمام مشكالت مديران و سينماگران توانستند در سال 

 فيلم توليد كنند . 21،  1311فيلم و سال  11،  1315سال 

با جلب حمايت از جانب مديران  كلهر همراه مدير جديدش مهدي مسعود شاهي در آن دوران كوشيد

ارشد كشور از جمله نخست وزير اقدامات قاطعي انجام دهد و اعتماد نهادهاي بدبين به سينما را جلب 

كند ، او همچنين مذاكراتي با بنياد مستضعفان هم انجام داد تا با همراه كردن نظرات آنها در مديريت 

ن كلهر با شكل گيري رسمي وزارت ارشاد ، پست سينماي كشور از دخالتهايشان بكاهد ، در دورا

معاونت سينمايي وارد چارت سازماني كشور مي شود ، در همين دوران است كه زمزمه هاي شكل 

گيري و هدايت سينماي اسالمي به گوش مي رسد و هر چند يك بار با بركناري كلهر اجرايش به 

ربوط به اكران فيلم برزخي ها ساخته ايرج مديران بعدي سپرده مي شود ،كلهر به دنبال اتفاقات م

كناره گيري عبدالمجيد معاديخواه وزير وقت ارشاد از جانب نخست  و قادري و جنجالهاي پيرامونش 

وزير موسوي در جلسات پذيرفته نمي شود و وزير ارشاد جديد سيد محمد خاتمي به جاي او منصوب 

ر ادامه همين جشنواره ها كه به دليل اوج گيري نخستين جشنواره فيلم پس از انقالب د مي گردد .

برگزار نشد ، جشنواره فيلم هاي كودک و نوجوان  1351رويدادهاي انقالب آخرين دوره اش در سال 

، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در ابعادي محدود و همزمان با روزهاي  1353بود كه آبان 

خرازي مدير عامل وقت كانون پرورش فكري كه مديريت برگزارشد . كمال  1353پرهياهيوي آبان 

جشنواره ها را هم بر عهده داشت ، هدف از برگزاري جشنواره ها را چنين اعالم كرد : جشنواره وسيله 

اي است كه از طريق آن مي توان به مردم ايران و ساير كشورهاي جهان ثابت كرد كه اوضاع كشور روبه 
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كم محتواي قابل توجه ارائه  كنيم بر خالف گذشته با هزينه هاي بهبود و آرامش است و سعي مي

 ( 1353/  3/  23. ) كيهان : دهيم

و  1315بهمن  22تا  12محراب نام نخستين جشنواره فيلم هاي آماتوري بعد از انقالب بود كه از 

ر ) انجمن همزمان با پيروزي انقالب برگزار شد ، اجراي اين جشنواره را كانون سينماگران آماتو

سينماي جوانان فعلي ( برگزار كرد . حجت اهلل سيفي سرپرست وقت كانون برگزاري اين جشنواره را 

حمايت فني از فيلم سازان آماتور براي رسيدن به سينماي اسالمي و ايجاد ميداني براي مبارزه انديشه 

 هاي سينماگران معتقد به سينماي متعالي انسان ساز و پويا اعالم كرد .

 45عنوان كتاب سينمايي آماده چاپ بود اما از اين تعداد نزديك به  155در سال هاي بعد از انقالب 

كه آخرين شماره اش در  53عنوان كتاب به بازار آمد و از نشريات سينمايي چندين نشريه مانند سينما 

سيروس قهرماني منتشر شد ، هفت اولين نشريه سينمايي بعد از انقالب بود كه توسط  1353پاييز 

تدارک چاپ را ديد اما هيچ وقت چاپ نشد ، سينماي نوين ، سينما تئاتر ، پيام سينما هم از جمله 

 ماهنامه و مجالتي بودند كه چاپشان يكي بعد از ديگري متوقف شد .

( بدون شعار در  1312تا مرداد  1311بعد از كلهر ، كمال حاج سيد جوادي در مدت نه ماه ) آبان  

 گتن ـيد جوادي مي توان به حاجي واشنـم هاي معروف دوران حاج سـد معاونت نشست از فيلمسن

ساخته : علي حاتمي ( ، خط قرمز ) ساخته : مسعود كيميايي( ، مرگ يزد گرد ) ساخته : بهرام )

بيضايي( و سفير ) ساخته : فريبرز صالح ( اشاره كرد  ، دوران مسوليت حاج سيدجوادي را بايد دوران 

ديريتي دانست كه بيشترين زمان به فراهم كردن شرايط براي انتخاب تيم اصلي تصميم گيرنده م

سينما طي شد ، حاج سيد جوادي انتخاب موقت سيد محمد خاتمي وزير ارشادي بود كه بعد از يك 

 دوره پر تنش مسوليت اين وزارتخانه را بر عهده گرفت . خاتمي تا تصميم گيري نهايي سيد جوادي با

آگاهي از سمت كوتاهش ، عمال در زمان مسوليت اقدامي انجام نداد ، مهمترين حادثه اين دوره 

سرانجام  كه برگزاري نخستين دوره فيلم فجر كه پخته شده هفته فيلم سال قبل بود محسوب مي شد 

للملي فيلم اولين جشنواره رسمي ، برنامه ريزي شده و حرفه اي بعد از انقالب با عنوان جشنواره بين ا

برگزار شد و با همه سختي هايش توانست به عنوان رويداد مهمي در  1311بهمن  22تا  12فجر از 

نفري  135/  555عرصه مناسبات فرهنگي و اجتماعي معاصر موقعيت خود را تثبيت نمايد و استقبال 

، شهر قصه و قيام مخاطبان از اين جشنواره در سينماهاي آزادي ، فرهنگ ، عصرجديد ، كانون فيلم 
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عملكرد حاج سيد جوادي به ركود  باعث شد موفقيت مديران وقت به بهترين شكل به اثبات برسد .

در روزهاي پاياني مسوليتش با انتقاد صريح سينماگران مواجه شد ،  اوكامل سينماي ايران منتهي شد 

گيري جنگ ايران و عراق كه  با اوج مسعود شاهي و كلهر هم چنان مدير اداره ترويج نمايش بودند .

عالوه بر مرزهاي جغرافيايي ، تاثيرات فرهنگي و اقتصادي اش سراسر كشور را فراگرفته بود ، مير 

برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي  1312مرداد  25حسين موسوي نخست وزير وقت در 

كه به توسعه فرهنگي كشور مربوط مي  كشور را تقديم مجلس كرد ، در متن اين برنامه به ويژه بخشي

شد از سينما به عنوان يكي از اصلي ترين ابزار توسعه فرهنگي حرفي به ميان نيامد و اين در حالي بود 

كه به رغم تاثير فضاي جنگ بر همه شئونات اجتماعي و دشواري هاي اقتصادي هر روز به طور متوسط 

وزانه سينماي ايران چهل ميليون ريال بود ، بر خالف اين هزار نفر به سينما مي رفتند و درآمد ر 355

كه فخرالدين انوار در مقام معاونت  1312بي توجهي كار باز سازي سينماي ايران عمال از مرداد 

سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بود آغاز شد ، انوار در همان روزهاي نخستين كارش يك 

هشتي ، محمد مهدي دادگو و محمد آقاجاني تشكيل داد كه هسته مشاوره متشكل از سيد محمد ب

عمدتا از فعاالن صدا و سيماي بعد از انقالب  بودند ، مهدي مسعود شاهي مدير كل اداره نظارت و 

نمايش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز به عنوان نماينده اين وزارتخانه به جمع اين گروه پيوست و 

 و چشم انداز سينماي ايرن بود .هدف اين گروه آسيب شناسي 

( چهارمين و با ثبات ترين معاونت  1373تا خرداد  1312سال  معاونت ) مرداد  11فخرالدين انوار با 

سينمايي بعد از انقالب بود ، در دوران معاونت انوار فيلمهايي هم چون اجاره نشين ها ) ساخته : 

، خورشيد ) ساخته : ناصر تقوايي ( هرجويي ( ، ناخداداريوش مهر جويي ( ، هامون ) ساخته : داريوش م

خانه دوست كجاست ؟ ) ساخته : عباس كيا رستمي ( ، نوبت عاشقي و شبهاي زاينده رود توليد و 

اكران شد ، دوران مديريت انوار بر مسند معاونت سينمايي را بايد دوران پي ريزي و بناي ساختار و 

دانست ، دوراني كه سرانجام سينما مطابق آنچه مدنظر سياست شاخصه هاي سينماي بعد از انقالب 

انوار با سابقه نويسندگي فيلم نامه جنگ اطهر همراه يار ديرينه اش  .مداران جامعه بود شكل گرفت 

سيد محمد بهشتي از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي به عنوان نيروي فرهنگي در بخش هاي گوناگون 

ال بودند ، انوار از زمان انتخاب به عنوان معاون سينمايي با همفكري بهشتي ، چون راديو و تلويزيون فع

ابتدا با برگزاري جلسات منظم با سينماگران و بررسي تجربيات گذشته مديريت سينما اقدام به برنامه 

ريزي بلند مدتي كرد كه مبناي آن نظارت ، حمايت و هدايت بود ، بر اين مبنا تيم انوار ، بهشتي و 
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اولين اقدام اين گروه تغيير نام باشگاه ، حيدريان كه به نظر مي رسيد مغز متفكر آنان بهشتي است 

فارابي به بنياد فارابي بود و پس از طي مراحل قانوني مسوليت ها تقسيم شد ، بهشتي به عنوان 

ول به كار شدند و مديرعامل ، دادگو مدير توليد و اجرايي و آقاجاني به عنوان قائم مقام مديرعامل مشغ

از همان يك اتاق كوچك باغ فردوس ، نخستين شوک را به سينماي ايران وارد ساختند و اعالم كردند 

كه داريم فيلم مي سازيم ، در باغچه هاي باغ فردوس قرارداد مي بستند ، تاتوره ساخته كيومرث 

انجام شد و به مرحله فيلم  پوراحمد اولين فيلم اين گروه بود ، خيلي زود مراحل ابتدايي و ساخت

برداري رسيد ، پس از آن حوزه ي كار گسترده تر شد و عبداهلل اسفندياري و مجتبي اقدامي نيز به 

 گروه پيوستند و گروه داراي دو اتاق شد .

بهشتي شش ماه پس از پذيرش اين مسوليت و در حالي كه همگان او را اصلي ترين فرد در زمينه 

مي دانستند طي گفتگويي اظهار داشت : تشكيل بنياد زمينه مساعدي را براي سياست گذاري سينما 

 ساله به خود كفايي برسيم . 5 – 4ساخت فيلم ها مهيا ساخت اميدواريم در يك برنامه 

فيلم احتياج داشت و به دليل  155بر پايه آمارهاي موجود سينماي ايران در آن سال ها حداقل به 

خارجي و كاهش سطح توليد داخلي عمال فيلم هاي اكران دوم داخلي و  محدوديت ورود فيلم هاي 

خارجي اين خال را برطرف ساختند ولي اين روند براي مدت طوالني نمي توانست ادامه پيدا كند ، 

بهشتي به همين خاطر بخش هاي ديگري در فارابي تشكيل داد تا روند پروژه ها سرعت بيشتري به 

را به اسفندياري سپرد و بخش امور بين الملل را به عليرضا شجاع نوري كه  خود بگيرد ، بخش فرهنگي

 .ن در جشنواره هاي خارجي ايفا كندتوانست در سال هاي بعد نقش بسيار مهمي در عرصه سينماي ايرا

پس از يك سال ساختمان قديمي خانه قوام السلطنه كه بخشي از آن به موزه آبگينه و سفالينه 

اختيار فارابي قرار گرفت ، اين ساختمان قديمي با نصب تجهيزات به روز شد ولي  اختصاص داشت در

جوابگوي نياز سينماگران نبود ، بنابراين استوديوي ميثاقيه كه از اماكن مصادره اي بود با حكم مير 

حسين موسوي به فارابي تحويل داد شد ، شهر موش ها ساخته محمد علي طالبي دومين فيلم فارابي 

 كه با هدف الگو سازي در توليد فيلم كودک و نوجوان ساخته شد . بود

آيين نامه اي را به تصويب رساند كه در آن كليات آنچه بايد در يك فيلم  1312هيات دولت در آذر 

رعايت شود گنجانيد شد ، اصلي ترين اين نكته ها عبارت بود از : سودمند بودن فيلم براي جامعه ، 

اديان رسمي كشور ، عدم تبليغ جريان هاي فكري منحرف ، عدم جانب داري از  پرهيز از توهين به
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. ات و در نهايت آموزنده بودن فيلم، پرهيز از اعمال خالف شرع و توهين به مقدسامريكا و شوروي سابق

وظيفه نظارت بر اين آيين نامه بر عهده اداره كل نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

اشته شد كه به رغم نقش اساسي فارابي ، همچنان قدرت تصويب فيلم نامه ، صدور پروانه ساخت و گذ

نمايش در اختيار ارشاد باشد ، حجت السالم گل محمدي سرپرست وقت اين اداره در مورد چگونگي 

ما نظارت بر كيفيت فيلم ها چنين گفت : اگر فيلمي براي عرضه آماده شد و سناريوي آن با ضوابط 

مطابقت نكرد ، در قبال آن تعهد نداريم و اجازه اكران به آن نمي دهيم ، گاهي هم سناريويي را تصويب 

ي را دنبال ـداف خاصـرا مي گذارد كه اهـت هايي را از نظر فرم به اجـمي كنيم اما تهيه كننده ظراف

 (1312: دي ماه 9، شماره ماهنامه فيلم. )مي كند كه باز هم از اكران اين فيلم ها جلوگيري خواهد شد

بنابراين پاكسازي فضاي سينماي ايران از عناصري كه با اهداف مورد نظر مسئوالن همراه نبود گام 

ديگري بود در مسير هدايت سينماي ايران ، هدايتي كه شكل قانوني به خود پذيرفته و بي آنكه رسما 

و كمي توليد فيلم ، ضوابط اعالم شده به  اعالم شود عمال به اجرا در مي آمد ولي در زمينه كيفي

تنهايي نمي توانست گره گشا باشد و مهمترين نكته ترس از نبود امنيت توليد بود كه عمال باعث ترديد 

بسياري از فيلم سازان نسل گذشته مي شد ، بهشتي در همان گفتگو كه بايد آن را بيانيه موقت 

براين نكته گفت : ضوابط به تنهايي حالل مشكالت تشكيالت سينمايي كشور دانست ، ضمن تاكيد 

فرهنگي نيست ، ما بايد فضا و محيط مناسبي را ايجاد كنيم تا اين مشكل حل شود ما به فيلم سازاني 

كه دچار سر در گمي هستند توصيه نمي كنيم بيايند روي موضوعاتي مانند جنگ و انقالب كار كنند ، 

وعات كار نكنند ، اما به اعتقاد ما سينماي ايران دچار دايره تنگ توصيه ما اين است كه روي اين موض

سوژهاست ، تماشاگر براي تفريح به سينما مي رود نه براي درس گرفتن ، سينماگري موفق است كه 

ضمن جذب تماشاگر در ميان تفريحش چند كلمه حرف حساب نيز به او بياموزد نه اين كه فكر كند 

 وب و فلك و نمره صفر و تجديدي در آن وجود دارد .سينما مدرسه اي است كه چ

بيان اين نظرات باعث شد تا كور سوي اميدي در دل فيلم سازاني كه مايل نبودند به مقتضاي روز 

 انقالبي نمايي كنند به وجود آمد .

حسين هراتي نماينده مجلس و مخبر كميسيون هنر و ارشاد اسالمي مجلس درباره برخي از اثرات سوء 

نين وضعيتي گفت : مساله اول اين است كه هنوز ضوابط و معيارهاي فيلم در جمهوري اسالمي چ

مشخص نشده است ، يعني يك سناريست االن نمي داند كه سناريو بايد چه معيارهاي داشته باشد ، 

www.takbook.com



 

153 

 

 سینـمای ایـران

م دهند ؟ كارگردان هم همين مشكل را دارد ، آيا كارگردانان قبل از انقالب هنوز مي توانند فعاليتي انجا

و از همه مهمتر مساله بازيگران قبل از انقالب است كه هنوز نمي دانيم بايد با آنان چه برخوردي داشته 

باشيم ، آيا با توجه به نقش هايي كه بازي كرده اند مي توانيم آنان را در چهره شخصيت هاي اسالمي 

 بپذيريم ؟ 

سينما به عنوان يك عامل تبليغاتي براي سينا واحد مشاور فرهنگي مير حسين موسوي ضمن اهميت 

نظام به اين نكته اشاره كرد كه پس از انقالب براي سينما وقت كافي گذاشته نشد در حالي كه اگر به 

 .ات به خصوص سينما استوار مي باشددقت توجه كنيم اساس ثبات نظام هاي شرق وغرب بر پايه تبليغ

مرحله تصويب فيلم نامه بود ، اعضاي شوراها و بررسي  اما مشكالت در زمينه سياست هاي نظارتي در

تصويب اين دو مركز در برخورد با فيلم نامه ها بيش تر به نقد جنبه هاي هنري آن ها مي پرداختند و 

با ارائه پيشنهادهاي سليقه اي عمال باعث دگرگوني در مضمون ، موضوع و ساختار فيلم نامه مي شدند . 

در مسائل شرعي بود و برخوردي كه از همان آغاز راه اندازي سينما در سال مشكل ديگر محدوديت ها 

هاي نخستين انقالب همواره مورد بررسي بود و هرگز معيار روشني براي آن انتخاب نشد مساله حجاب 

زن ، رابطه زن و مرد و برخورد بدني آن ها بود . در حالي كه سخنگوي  حوزه هنري در در گفتگوهاي 

موضوع حضور زن بر صحنه و پرده سينما را يك مشكل بزرگ مي  1311خود در سال مطبوعاتي 

دانست و پيشنهادهايي نيز براي حل آن داد كه عمال باعث حذف نقش فيزيكي زن مي شد ، مسئوالن 

امور سينمايي در دوران بازسازي كوشيدند تا مساله حضور زن در فيلم را به اتكاي فتواي مراجع تقليد 

و از آن جا كه هيچ يك از مراجع حكم صريح به حذف زن ندادند قرار بر رعايت حجاب زن  حل كنند

شامل پوشاندن مو و سر و استفاده از لباس هاي ساده و گشاد شد و تماشاگر نيز اين نحوه از حضور زن 

 را پذيرفت .

ايجاد حس  رسيد و پس از 1312فيلم در سال  35به  1311فيلم در سال  21سقف توليد فيلم از 

كه بايد آن را نخستين  1313اطمينان به آينده ، ميزان توليد ساالنه رشدي تدريجي داشت ، در سال 

فيلم توليد شد كه نسبت به شرايط موجود و ميزان تقاضا رقم مطلوب و  45سال شكوفايي توليد ناميد 

جيبي روبه رو شد و براي با استقبال ع 1314مناسبي به نظر مي رسيد و اكران اين فيلم ها در سال 

با فيلم هاي شهر  1351اولين بار ركورد فروش فيلم در امتداد شب ) ساخته : پرويزصياد( در سال 

لي ( و عقاب ها ـه : رسول صدر عامـموش ها ) ساخته : محمد علي طالبي ( ، گل هاي داوودي ) ساخت
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ن سينمايي بر آن داشت براي ) ساخته : ساموئل خاچيكيان ( شكسته شد . اين موفقيت ها مسئوال

پرهيز از سقوط كيفي سينماي ايران و برباد رفتن طرح ها و برنامه هايي كه در جهت فرهنگي شدن 

سينماي ايران تدارک ديده شده بود ، طرح گروه بندي كيفي فيلم ها را به مرحله اجرا درآوردند و بر 

گروه كيفي الف ، ب ، ج و د  4ساالنه به  عملي شد ، همه توليدات 1311مبناي اين طرح كه از سال 

 دسته بندي شدند و بر پايه دريافت اين درجه ها ميزان موفقيت تجاري شان پيش بيني شد .

( و  Super Production)بنابراين طرح فيلم هاي گروه الف مورد حمايت همه جانبه قرار گرفته 

قل يك ماه  ، پخش تيزرهاي تلويزيوني و امتيازهايي از قبيل افزايش بهاي بليط ، مدت نمايش حدا

معافيت مالي به دست آوردند ، فيلم هاي گروه ب با همين امتيازها و با تقاوت ده درصد بهاي بليط 

پايين تر . فيلم هاي گروه ج و د به جاي امتياز محدوديت خواهند داشت ، اين فيلم ها فيلم هايي 

، نمايش در سطح وسيع ندارند و جايي براي تبليغات  هستند كه از فرهنگي و هنري با ارزش نباشند

 آنها در تلويزيون و اتوبوس ها وجود ندارد .

به هر حال به رغم انتقادها ، اين طرح نوعي رقابت در ميان فيلم سازان ايجاد كرد ، چون دريافت گروه 

، اين موضوع باعث ج و د عالوه بر محدوديت به حيثيت هنري و حرفه اي فيلم سازان هم لطمه مي زد 

عمال ميزان توليد فيلم هاي فرهنگي نسبت به توليد فيلم هاي  1375تا  1311شد طي سال هاي 

فيلم موفق به دريافت  5،  1317فيلم توليد شده در سال  45تجاري برتري داشته باشد . براي نمونه از 

گرفتند ، ولي يكسال بعد تمام فيلم در گروه ج و د قرار  13فيلم در گروه ب و  15گروه كيفي الف ، 

فيلم در  15در گروه الف ،  1313فيلم توليد شده در سال  42فيلم از مجموع  17معادالت بهم ريخت ، 

 فيلم در گروه ج و د رتبه بندي شدند . 15گروه ب و 

طرح گروه بندي كيفي فيلم ها اگرچه هنوز اجرا مي شود اما به خاطر بحران هاي فزآينده اقتصادي 

ي سال هاي گذشته عمال دچار نوعي بي تكليفي شده است ، چه در شرايطي كه هنوز توليد روز به ط

روز افزايش يافته ، يارانه دولتي براي خريد كاالهاي مورد نياز فيلم سازان حذف شده و از ميزان 

عث استقبال تماشاگران كاسته شده است ، حفظ صنعت سينما و جلوگيري از ورشكستگي كامل آن با

 شد تا عمال معيارهاي پيشين كارايي خود را از دست بدهد .

سياست ها و مديريت منحصر به فرد بهشتي كه گروهي به او لقب معمار نوين سينماي ايران را دادند او        

را عمال به مرد شماره يك تصميم گيري هاي سينماي تبديل كرد ، بهشتي توانست با روش هاي خاص  
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ايي همچون عباس كيارستمي ، ابراهيم حاتمي كيا ، مرحوم رسول مالقلي پور ،           خودش استعداده

 مسعود جعفري جوزاني ، كيانوش عياري و ... كشف و ميدان عمل را براي آنان مهيا سازد .

به اجرا درآمد و  1313درصد كه از اول فروردين  5درصد به  25كاهش ميزان ماليات فروش فيلم ها از 

اص ده درصد اختالف ميزان ماليات بر فروش فيلم هاي خارجي متعلق به فارابي به توليد داخلي ، اختص

افزايش بهاي بليط سينماها به ميزان ده درصد از همان تاريخ ، معافيت همه تجهيزات و كاالهاي فيلم 

هاي نمايش ، افزايش سينما 1313سازي از سود بازرگاني بنا به تصويب هيات وزيران در ارديبهشت 

از اقدام هايي  1315و سپس به چهار گروه از سال  1313دهنده فيلم هاي ايراني به دو گروه از تيرماه 

 است كه در جهت شكوفايي اقتصادي سينماي ايران در مرحله نوين اجرا شد .

مقابل اعالم كرد : شعار حمايت از فيلم ايراني در 1315فخرالدين انوار معاونت سينمايي وقت در سال 

فيلم خارجي ، از اين مرحله به بعد جايش را به شعار حمايت از فيلم بهتر ايراني در مقابل فيلم متوسط 

خواهد داد ، در اين مرحله نيز سياست هاي اقتصادي به عنوان اهرم اجرايي سياست فرهنگي به كار 

 گرفته خواهد شد .

 3المي تصويب شد كه از محل تبصره اليحه اي در مجلس شوراي اس 1311بر همين مبنا در سال 

ميليون ريال بدون وثيقه و صرفا با معرفي وزارت فرهنگ و  35بودجه كل كشور يك وام بانكي تا ميزان 

ارشاد اسالمي به عنوان ضامن و با كمترين تشريفات قانوني توسط بانك صادرات و بانك هاي استان به 

طرح كه كارشناسان معاونت امور سينمايي و بنياد شخص فيلم ساز داده شود . هدف از اجراي اين 

فارابي آن را طرح كردند ، استقالل مالي فيلم ساز و كاستن از نفوذ تهيه كننده در كيفيت آثار سينمايي 

اعالم شد . حميد كيارشي كارشناس فني بانك صادرات ايران كه مسئوليت اجراي اين مصوبه را در 

وضيح چگونگي دريافت و بازپرداخت اين وام مي گويد : تبصره قانون بانك صادرات بر عهده داشت در ت

بودجه به دولت اجازه مي دهد در طرح هايي كه اساسي هستند ولي سرمايه گذار ندارد شريك شده و 

 درصد اهدا نمايند . 12درصد سرمايه اصلي را به صورت وام با بهره  95تا 

ب رسيد كه هدف از آن ايجاد پشتوانه اقتصادي براي اليحه اي در مجلس به تصوي 1315در فروردين 

امور مربوط با تامين اجتماعي دست اندركاران سينما عنوان شد ، بنابراين طرح تمام وجوه دريافتي در 

صندوق تعاون ويژه اي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ذخيره مي شد و بخشي از اين مبلغ به 

هان توليد فيلم هاي متفاوت بودند اختصاص يافت و بخشي ديگر حمايت از فيلم سازان مستقل كه خوا
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به عنوان ذخيره نگه داري شد تا اين كه طرح تاسيس خانه سينما در دستور كار مسئوالن امور 

به اجرا درآمد و خانه  1375اعالم شد عمال در سال  1317سينمايي قرار گرفت ، اين طرح كه در سال 

 گشايش يافت . 1371اهالي سينما رسما در بهمن  سينما مركز فعاليت هاي صنفي

باعث شد تا  1371تا  1312مجموعه اين اقدامات و سياست گذاري هاي انجام شده در سال هاي 

صنعت سينماي ايران به مرور مسير تكامل خود را طي كند ، اين موفقيت هم در داخل و هم در خارج 

ن كشور را به خود جلب كرد . علي اكبرهاشمي رفسنجاني از ايران بازتاب فراواني داشت و توجه مسئوال

برگزار شد موفقيت  1371خرداد  13رييس جمهور وقت در جلسه اي كه با حضور دانشجويان در روز 

هاي بين المللي سينماي ايران را ستود و گفت : يكي دو روز پيش در گزارش ها خواندم كه يكي از 

ك ماهه خود را به نمايش فيلم هاي ايراني اختصاص داده است و در مراكز مهم فيلم در لندن ، برنامه ي

محافل سينماي انگليس تفسير جديدي از سينماي ايران مطرح شده است آن ها مي گويند : ايران در 

زمينه سينما هم پيام ها و هم روش جديدي ابداع كرده است ، در گذشته ابزار برهنگي و آواز مردم را 

 امروز با اخالق و غناي ادبيات . به سينما مي كشاند

در ميان جمعيت مردم در مصالي تهران به  1371خرداد  22وي همچنين در مراسم عيد قربان در روز 

بيان ويژگي هاي فرهنگي سينماي ايران اشاره كرد و گفت : دنيا خيال مي كند جمهوري اسالمي ايران 

ران در مراكز مهم لندن به نمايش در مي آيند و با مسائل فرهنگي بيگانه است ولي فيلم هاي ساخت اي

 تحسين مي شوند .

دفاع هاشمي رفسنجاني پاسخ روشني بود به برخورد منفي برخي جريان هاي فكري كه روزنامه ها و 

افراد تندرو پرچمدار آن بودند ، اين جريان با زير سوال بردن عملكرد مسئوالن امور سينمايي طي ده 

ينماي ايران را به عنوان حركتي روشنفكرانه و غير انقالبي مورد نقد قرار داده و سال گذشته مجموعه س

موفقيت هاي پي در پي فيلم هاي ايراني در جشنواره ها و مجامع فرهنگي بين الملل را توطئه اي عليه 

 ارزش هاي اصيل انقالب اسالمي عنوان كردند ، اين برخوردها بيش تر به يادداشت ها و نقدهايي بر

و پس از نمايش دو فيلم نوبت عاشقي و شبهاي زاينده  1371فيلم ها فقط نوشته مي شد و در سال 

رود در دهمين جشنواره فيلم فجر ناگهان به موجي گسترده تبديل شد و عالوه بر صفحات نشريات به 

ا سه تن نماز جمعه در تهران و برخي شهرستان ها هم سرايت كرد و مجموعه اين برخوردها باعث شد ت

از مسئوالن سينمايي از جمله بهشتي ، انوار و حيدريان طي گفتگوهاي مفصل با يكي از روزنامه ها به 
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دفاع از عملكرد خود بپردازند در حالي كه سرانجام پس از مجموعه اين برخوردها كه به مرور رنگ و 

كه بيشترين حمالت  بوي سياسي به خود گرفت سيد محمد خاتمي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي وقت

 ( 13:  1377متوجه وي بود استعفاء داد و علي الريجاني جانشين او شد . ) طالبي نژاد ، 

زمزمه حذف يارانه هايي كه به صنعت سينما اختصاص يافته بود محافل سينمايي  1372از آغاز سال 

ن جشنواره بين المللي فيلم كشور را در حالت شوک و ترديد قرارداد ولي انوار در مراسم پاياني يازدهمي

بر شرايط بحراني سسينماي ايران صحه گذاشت و گفت تا ساعاتي ديگر ، دفتر  1371فجر در سال 

جشنواره يازدهم بسته مي شود و همزمان با نمايش فيلم هاي آخرين دوره توليدي ، نخستين دهه 

رود به دوران جديدي كه حكايت سينماي نوين ايران طي خواهد شد و پايان اين دوره مصادف است با و

از آرايش جديد رسانه ها و وسائل ارتباط جمعي مي كند . تمام اين بيانات باعث آرايش جديد سينماي 

شد و آرامش گذشته كم كم به طوفاني مبدل شد كه خسارات آن ابتدا بر گروه ها و هزينه هاي توليد 

 ه به سرعت از استقبال تماشاگران كاست .فرود آمد و گسترش رسانه هايي مانند ويدئو و ماهوار

اعالم اين واقعيت آماري از سوي مقامات رسمي واكنش هاي گوناگوني را برانگيخت و گروهي اين 

بحران ها را سرآغاز نابودي صنعت سينما مي دانستند و متعقد بودند براي مقابله با آن سينماگران 

 ذابيت هاي حذف شده فيلم ها به آن برگردد .ايراني بايد از زير نظارت دولت خارج شوند و ج

شد ، هر حلقه نگاتيو با ارز دولتي در سال  1371تقريبا ده برابر سال  1372هزينه توليد فيلم در سال 

تومان شد ، اين تورم بر روي دستمزدهاي  13555،  1372تومان بود كه در سال  1355،  1371

ين تغييرات باعث شد دو سوم از تهيه كنندگان از چرخه سينما عوامل انساني نيز تاثير فراواني داشت و ا

بيرون بروند . علي الريجاني براي مقابله با بحران اقتصادي موجود در سينما ناچار شد با تزريق مقدار 

قابل توجهي پول به پيكره اقتصاد سينماي ايران از فروپاشي اين صنعت جلوگيري كند ، بهشتي مدير 

نتظار مي رفت بركناري خاتمي خط پايان قدرت او باشد با اعالم حمايت مجدد از عامل فارابي كه ا

توليد كنندگان سينماي ايران از طريق خريد حق فرهنگي فيلم ها ، بار ديگر موقعيت گذشته خود را 

بدست آورد اما جدال پنهاني بر سر نحوه مديريت سينمايي همچنان پشت پرده ادامه داشت تا سرانجام 

 فخرالدين انوار از معاونت سينمايي كنار رفت . 1373داد در خر

مهدي فريدزاده پنجمين معاون سينمايي بود كه با شعار تعديل اقدامات گروه قبلي مديريت سينمايي 

(  معاون سينماي ايران باشد ، در طول دوران مديريت  1374تا مرداد  1373ماه ) خرداد  14توانست  
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: ،كاله قرمزي و پسر خاله ) ساخته ( ري آبي ) ساخته : رخشان بني اعتمادوي فيلم هاي هم چون رو س

ميا ـويي ( ، روز واقعه ) ساخته : شهرام اسدي ( ، كيـه : داريوش مهرجـ) ساخت ايرج طهماسب ( ، پري

) ساخته : احمدرضادرويش ( و سالم سينما توليد شد ، مهدي فريدزاده با سابقه فعاليت طوالني مدت 

زيون در زمينه هاي مختلف مانند مديريت گروه اجتماعي و گروه جنگ به سمت معاونت در تلوي

چندي بعد هيئت امناي فارابي استعفاءي بهشتي را پذيرفت و محمد حسين سينمايي برگزيده شد ، 

حقيقي يكي از مديران معاونت امور سينمايي را به جانشيني وي انتخاب شد ، وي در مراسم معارفه 

ديع بهشتي كه با حضور برخي مسئوالن سينما برگزار شد ، خود را شاگرد بهشتي خواند و خود و تو

اعالم كرد كه بايد مسئوليتي كه سال ها بر دوش بهشتي بوده را به سر منزل مقصود برساند ، بهشتي 

پس از فارابي به شهرداري رفت و مديريت سازمان تازه تاسيس شركت توسعه فضاهاي فرهنگي را بر 

هده گرفت . علي الريجاني كمتر از يك سال در مقام وزارت ماند و در جريان يك كشمكش سياسي ع

بين جناح هاي حاكم كه به بركناري محمد هاشمي برادر علي اكبر هاشمي از سمت رياست سازمان 

آن  در اين دوره بيش از هر چيز تالش فريد زاده برصدا و سيما انجاميد ، الريجاني جانشين وي شد . 

به وجود آمده بود تعديل كند ، فريد زاده كه نگاه  1315بود تا حساسيتهاي قبلي كه از اواخر دهه 

محدودتري به سينما داشت ، تمام تيم مديريتي سينماي ايران را تغيير داد فريدزاده عمال سياست بلند 

يد براي حل آن به مدت خاصي را در سينما پي نگرفت جز آنكه با توجه به ادامه بحران قطع سوبس

مذاكره با بخش هاي مختلف دولتي مانند ارتش ، وزارت نفت و صنايع پرداخت و آنها با هدف كمك به 

مورد انتقاد و اعتراض سينما اقدام به توليد و تهيه فيلم كردند ، نحوه مديريت فريدزاده به شدت 

دو بارگروهي از كارگردانان و تهيه سينماگران مواجه شد به شكلي كه در اقدامي بي سابقه در آن مقطع 

 كنندگان با نامه اي سرگشاده به نحوه مديريت سينماي كشور اعتراض كردند . 

رفسنجاني نيز زير فشار شديد جناح رقيب كه خواهان حضور بيشتري در هيات دولت بودند مصطفي 

سليم تحصيالت مهندسي مير سليم را به عنوان وزير ارشاد پذيرفت اين انتخاب به خاطر اين كه مير 

مكانيك داشت و سال ها در اين رشته تدريس كرده بود و كتابي با عنوان احتراق موتورهاي درون سوز 

 داشت بهت همگاني و حيرت اهالي فرهنگ را نيز برانگيخت .

مير سليم در بدو امر تركيب مديريت سينمايي را كه نوپا و كم تجربه بود حفظ كرد اما حوادث پشت 

 1374حاكي از اختالف نظرهايي بين او و معاون سينمايي اش فريدزاده وجود داشت . در مهرماه  پرده

جشنواره بين اللملي فيلم كودک و نوجوان مثل هر سال در اصفهان برگزار شد كه مديريت آن را 
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ود تا حسين پاكدل كه از نزديكان فريدزاده بود برعهده داشت ، مير سليم كه گويي در پي بهانه اي ب

عذر فريدزاده را بخواهد گروهي از نمايندگان خود را به اين جشنواره فرستاد تا گزارشي از نحوه 

برگزاري آن تهيه كنند ، در آن گزارش از شيوه برگزاري جشنواره به شدت انتقاد و بر موراد غير شرعي 

كرد ، سرانجام وي با ذكر اين بسيار تاكيد شد كه به اندازه كافي بهانه بركناري فريدزاده را تقويت مي 

 .استعفاءي خود را تقديم وزير كرد دليل كه عده اي سعي دارند ميان نيروهاي متعهد اختالف بياندازند ،

مير سليم با پذيرش اين استعفاء عزت اهلل ضرغامي معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارشاد را به 

رين انتخاب فرهنگي هنري ياد كرد و در پايان نيز عنوان معاون سينمايي برگزيد و در حكم وي از بهت

عزت اهلل ضرغامي ششمين  نظارت منطقي ، دور از احساس و جانبداري را ضامن موفقيت وي دانست .

و ـم هاي از قبيل برج مينـدس و انقالب و توليد فيلـينماي دفاع مقـنفري بود كه با شعار اصلي رشد س

ي با من است ) ساخته : كمال تبريزي ( ، ضيافت )ساخته : مسعود ) ساخته : ابراهيم حاتمي كيا ( ، ليل

در ـزابه ) ساخته : رسول مالقلي پور ( ، پـر به چـف اهلل داد ( ، سفـايي ( ، بازمانده ) ساخته : سيـكيمي

) ساخته : مجيد  ) ساخته : مجيد مجيدي( ، ليال ) ساخته : داريوش مهرجويي( و بچه هاي آسمان

آنچه ميرسليم  نشست . ( پشت ميز معاونت  1371تا  1374زمان دو سال ) مرداد  مجيدي ( و با مدت

در حكم ضرغامي آورده بود و بر آن تاكيد مي ورزيد در صورت عمل مي توانست به بخشي از بحران 

سينماي ايران پايان دهد اما در عمل چنين نشد و به عنوان نمونه به جاي تشكيل شوراهاي تخصصي 

قبلي بركنار و مديران جديد جايگزين شدند ، محمدحسين حقيقي مديرعامل فارابي هم  كليه مديران

جايش را به محمد رجبي داد ، با روي كار آمدن رجبي فقط بخش بين الملل فارابي فعال بود كه آن 

هم با كناره گيري شجاع نوري بدون مدير ماند و نادر طالب زاده جانشين وي شد ، استعفاءي حيدريان 

م از مديريت اداره كل نظارت و ارزشيابي ارشاد پذيرفته شد و حميد خاكبازان جاي وي را گرفت ، ه

، وان مديرعامل سيما فيلم منصوب شدشجاع نوري به امور بين الملل صداو سيما رفت و حيدريان به عن

عمال سياست با اين جابجايي ها سينما در حيرت و سرگرداني عجيبي فرو رفت ، حميد خاكبازان با ا

هاي غيراصولي و ايجاد موانع متعدد بر روند طبيعي فيلم سازي باعث واكنش هاي تندي در ميان 

سينماگران شد به طوري كه حتي عكس گريم آزمايشي بازيگران هم پيش از شروع فيلم برداري بايد به 

ر سينمايي نيز با معاون امو 1375تاييد اداره كل نظارت و ارزشيابي مي رسيد ، سرانجام در آذر 

مخالفت وي درآمد و حبيب اهلل كاسه ساز كه اندک زماني مدير اداره كل توليد و پشتيباني ارشاد را بر 

 عهده داشت جانشين وي شد .
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ضرغامي بيش از هر چيز به سينماي دفاع مقدس عالقه داشت و در اين راه از حمايت هاي دولتي به 

ر دوران ضرغامي فعاليت هاي فرهنگي نهادهاي مهم كشور هم سمت توليد فيلم ها استفاده كرد ، د

افزايش يافت و سرمايه گذارايهايي هم در اين زمينه انجام شد ، از نكات قابل توجه دوران مديريت 

ضرغامي ، رابطه تيره او با نهاد صنفي سينماي ايران ، خانه سينما بود كه تا تصميم ضرغامي براي 

 . انحالل آنجا نيز پيش رفت

در دوره او همواره شايعاتي درباره ليست سياه سينماگران به گوش مي رسيدكه واكنش به اين نوع 

سينماگر به وزير ارشاد كه خواستار لغو يا كاهش ضوابط دست و پا گير و  214اقدامات در قالب نامه ي 

ه پر حاشيه ترين و شيوه پيچيده نظارت برفيلم سازي شده بودند ، ضرغامي در معاونت سينمايي از جمل

جنجالي ترين روزهاي مديريت سينما بود ، واكنش سرد او نسبت به كسب جايزه كن توسط كيارستمي  

انتخابات  رياست جمهوري بود .انتخابات و احضار سينماگران و برپايي جلسات توجيهي با آنان براي 

اء داد و با حكم محمد يزدي از مقام خود استعف 1371خرداد  3فرا رسيد و ضرغامي روز  1371سال 

رييس قوه قضاييه به عنوان نماينده اين قوه در شوراي عالي نظارت بر سازمان صدا و سيما منصوب شد 

و چند ماه بعد از تشكيل دولت خاتمي ، ضرغامي به عنوان معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و 

عطااهلل مهاجراني به عنوان وزير  1371مرداد  29پشتيباني نيروهاي مسلح برگزيده شد . روز يك شنبه 

مرحوم سيف اهلل داد به عنوان معاون  1371ارشاد از مجلس راي اعتماد گرفت و طي حكمي در شهريور 

 امور سينمايي و بهشتي عنوان معاون وزير و رييس سازمان ميراث فرهنگي كشور منصوب شد .           

بقه فيلم سازي و شعار سينماي مصلحانه ، هفتمين مردي كه به مرحوم سيف اهلل داد ، معاوني با سا

( بر اين مسند نشست ، از فيلم هاي معروف دوران او مي  1335تا تير  1371مدت چهارسال ) شهريور 

( ،  ( ، مرد عوضي ) ساخته : محمد رضا هنرمند توان به آژانس شيشه اي ) ساخته : ابراهيم حاتمي كيا

تاني ـهاي كـ، دختري با كفش ( مينه ميالنيـته : تهـدون جيراني( ، دو زن ) ساخـاخته : فريـرمز ) سـق

( ، عروس آتش ) ساخته : خسرو  ( ، رنگ خدا ) ساخته : مجيد مجيدي ) ساخته : رسول صدر عاملي

( ،  ( ، زير پوست شهر ) ساخته : رخشان بني اعتماد ( ، اعتراض ) ساخته : مسعود كيميايي سينايي

 خته : بهرام بيضايي ( اشاره كرد .سگ كشي) سا

مرحم سيف اهلل داد در حكمي منوچهر محمدي ، همكار سابق خود در سينا فيلم را به عنوان مدير اداره 

كل نظارت و ارزشيابي منصوب كرد و تمايل خود را به تغيير اساسي در نگرش و سياست سينمايي 
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يت جديد سينمايي ، كاستن از مراحل اداري و كاغذ كشور اعالم كرد . از جمله اقدامات قابل توجه مدير

بازي حاكم بر روند توليد بود ، بر اين اساس شوراي تصويب فيلم نامه كه پيش ازآن به عنوان اصلي 

ترين گلوگاه در مسير توليد ، وظيفه تصويب فيلم نامه را بر عهده داشت منحل شد و به جاي آن 

رتي كه كارگردان و تهيه كننده فيلم نامه را براي دريافت پروانه شوراي ديگري پديد آمد كه تنها در صو

ساخت ارائه دهند اين شورا با خواند فيلم نامه و درجه بندي آن ميزان حمايت دولتي از پروژه مورد 

بحث را تعيين خواهند كرد به اين ترتيب روند فيلم نامه كه طي هجده سال گذشته جريان داشت و 

 تبديل به كااليي مادي كرده بود از ميان رفت .  عمال توليد يك فيلم

مديريت سينمايي فارابي نيز به محمدحسن پزشك قائم مقام سابق بهشتي واگذار شد ، سرپرستي 

بخش فرهنگي فارابي به حميد جمدر و سرپرستي اموربين الملل به امير اسفندياري سپرده شد . فعال 

 نجمن سينماي جوانان ايران و پررنگ كردن جشنواره كردن مركز گسترش سينماي مستند تجربي ، ا

مانند آدم برفي  ت خط ماندهـف اهلل داد ، رفع توقيف از چندين فيلم مهم پشـشروع اقدامات عملي سي

بود ، او در ادامه قيد لزوم تصويب  ) ساخته : داوود ميرباقري ( و ديدار ) ساخته : محمدرضا هنرمند (

امور اكران فيلم ها را به خود سينما گران سپرد و اجازه ساخت آثار منتقد فيلم نامه ها را برداشت و 

اجتماعي و تا حدودي سياسي را داد و با راه اندازي جشنواره هاي موضوعي در شهرستان ها تالش كرد 

سينما را به ميان مردم بياورد ، با كم شدن فيلم هاي دفاع مقدس ، انتقادات از درون سينماگران به 

اد افزايش پيدا كرد ، مخالفت ها با استيضاح عطااهلل مهاجراني آشكارا انجام شد ، صدا و سيما سمت د

هم در اقدامي مشابه از پخش تيزرهاي تلويزيوني فيلم هاي ايراني خودداري كرد ، سيف اهلل داد هم بعد 

نتقدان دوران  از يك سال از استيضاح از معاونت سينمايي كناره گيري كرد ، امروزه سر سخترين م

 معاونت داد را بسيار تمجيد مي كنند .

تا بهمن  1335) مرداد   محمد حسن پزشك بعد از سيف اهلل داد توانست به مدت يك سال ونيم

و با شعار حفظ كيان و حرمت سينما ، هشتمين معاون سينمايي باشد ، از فيلم هاي معروف  (1331

( ، زندان زنان ) ساخته :  منيژه  ) ساخته : بهمن فرمان آرادوران پزشك مي توان به خانه اي روي آب 

حكمت ( ، ارتفاع پست ) ساخته : ابراهيم حاتمي كيا ( ، كاغذ بي خط ) ساخته : ناصر تقوايي ( ، من 

                                                       سال دارم ) ساخته : رسول صدر عاملي ( اشاره كرد . 15ترانه 

www.takbook.com



 

117 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

محمد حسن پزشك زماني سكان مديريت سينماي را در اختيار گرفت كه آشكارا سينما وارد خط مقدم 

سياسي شده بود ، آن چنان كه نهادهايي امنيتي اقدام به شكايت از دست اندر كاران توليد چند فيلم 

، در چنين   در محاكم قضايي كرده بودند و تهمينه ميالني هم با حكم بازداشت روبه رو شده بود

شرايطي پزشك براي كم كردن حساسيت ها و آرام كردن فضا ، هدايت امور را به دست گرفت ، او از 

سويي مجبور بود كه نگاههاي منفي بعضي از نهادهاي مهم به سينما را تعديل كند و از سوي ديگر با 

قب نشيني نكردن از فشار بدنه سينما و رسانه هاي پر قدرت آن دوران مواجه شود كه خواستار ع

سياست هاي قبلي بودند  ، پزشك در تمام دوران مديريتش در اين فضاي دو گانه سير كرد ، هر چند 

تا حدودي توانست با كنار گذاشتن بعضي از برنامه ها و سياست هاي قبلي حساسيت ها را كم كند ، 

جعفر : ساخته ) لم دايره اوج اين سياست در صحبت معروفش در نامناسب خواندن فضاي حاكم بر في

و دفاع از صدور مجوز براي آن بود ، پزشك در آستانه جشنواره فيلم فجر بيستم جايش را به ( پناهي 

 يك مدير نظارتي داد .

بعد از محمد حسن پزشك ، نهمين نفر ، محمد مهدي حيدريان بود كه به مدت  دو سال و نيم ) بهمن 

ولك ـون مار مـمهايي هم چـماي معنا گرا ، مجوز ساخت فيلـار سينـ( با شع 1334تا مرداد  1331

: كمال تبريزي ( ، دوئل ) ساخته : احمد رضا درويش( ، مهمان مامان ) ساخته : داريوش ساخته)

به رنگ ارغوان  مهرجويي ( ، بوتيك) ساخته : حميد نعمت اهلل ( ، شهر زيبا ) ساخته : اصغر فرهادي ( ،

 كيا ( را صادر كرد . ) ساخته : ابراهيم حاتمي

اگر محمد حسن پزشك در اين تالش بود كه ضمن راضي نگه داشتن نهادهاي دولتي منتقد و مخالف ، 

طرفداران دولت اصالحات را هم همراه خود داشته باشد ، محمد مهدي حيدريان ابايي از اين نداشت 

م هاي چون طال ي سرخ ياست هاي قبلي غلط بوده و حتي بر سر حضور فيلـكه بگويد بعضي از س

در جشنوار هاي جهاني مانع ايجاد كند و اجازه نمايش چندين فيلم را ندهد ، ( جعفر پناهي : ساخته )

بهشتي به عنوان مدير اداره نظارت و ارزشيابي آن دوره در  -حيدريان كه خاطره همكاريش با تيم انوار 

لويزيون به عنوان مدير سيما فيلم به سينما آمد و خاطره سينماگران باقي بود با سابقه اي از حضور در ت

آشكارا تالش كرد با شعار سينماي معناگرا ، اعتمادهاي از دست رفته را جبران كند ، او در دوران 

پنجه نرم كرد ، حيدريان بيشتر ترجيح داد  مديريتش با آنچه طوفان ديجيتال خوانده مي شد دست و

كند و با بازسازي سينماهاي قديمي و اقداماتي در راستاي  در حوزه سخت افزاري سينما فعاليت
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ساختن چند سالن جديد و راه اندازي طرح سينما كارت را كه اقدامي براي صنعت خوانده شدن سينما 

 در چارت مديريتي خود بود اعمال كند .

هار سال شعار اصلي دهمين معاونت سينمايي ، سينماي ملي بود ، محمد رضا جعفري جلوه در طول چ

ه از ك( فعاليت توانست پروانه ساخت فيلم هاي زيادي را صادر كند   1333تا شهريور  1334) مرداد 

معروفترين آنها مي توان به  اخراجي ها ) ساخته : مسعود ده نمكي( ، خون بازي ) ساخته : رخشان 

: تهمينه ميالني ( ،  بني اعتماد ( ، اتوبوس شب ) ساخته : كيومرث پور احمد ( ، آتش بس ) ساخته

آواز گنجشك ها ) ساخته : مجيد مجيدي ( ، درباره الي ) ساخته : اصغر فرهادي ( ، خيلي دور/ خيلي 

 نزديك ) ساخته : رضا ميركريمي ( اشاره كرد .

براي مديريت  1334گفته مي شود درباره گزينه هاي مورد نظر دولت مردان جديد بعد از انتخابات 

و با درخواست او كه از افراد ميانه رو بود محمد رضا جعفري جلوه جايي نداشت سينماي كشور ، 

به اين سمت انتخاب شد ،  همين موضوع نشان دهنده شرايط ويژه اي بود كه  شخص صفارهرندي

جعفري جلوه و مديريتش در آن قرار داشت ،  اين موضوع در كنار نوع مديريت خاص جعفري جلوه كه 

بر شكل نگرفتن كمترين انتقاد و حاشيه بود ، در تمام چهارسال مديريت جلوه  بيش از همه مبتني

عمال تبديل به نوعي بي عملي ، بي خاصيتي و بال تكليفي شد ، او با شعار سينماي ملي كارش را آغاز 

 كرد اما تا پايان دوره مديريتش نتوانست تعريف كاملي از نوع سينماي ملي ارائه دهد ، در دوران وي ،

و هم چنين اعتراضات فراوان ( داريوش مهرجويي : ساخته ) حاشيه هاي بر فيلم هاي چون سنتوري 

سينماگران در آستانه جشنواره بيست و ششم از مهمترين آنها بود ، دوران جلوه بودجه سينماي ايران 

عامل دو افزايش چشمگيري يافت اما همين موضوع سر آغاز مناقشات فراوان شد ، شاه حسيني مدير 

سال آخر جلوه ، با سياستي خاص اين بودجه را اختصاص به توليد داد و اربابي هم در پايان دورانش 

ي قرار بود در كارنامه جلوه به ينارضايتي هاي فراوان از خود به جا گذاشت ، چند پروژه عظيم سينما

 ي مي كنند .عنوان سينماي فاخر باشد ، اما همه آنها در حال حاضر مراحل توليد را ط

و با شعار  1333از مهر كه آخرين مرد معاونت سينمايي اين سالها جواد شمقدري است  يازدهمين و 

دوران معاونت ايشان با توجه به شكل گيري جلب حمايت و اعتماد سينماگران شروع به فعاليت كرد . 

ر محترم ارشاد جناب پايان يافت و از آن پس با حكم وزي 1395بهمن سال  13سازمان سينمايي در 

 آقاي دكتر حسيني ، ايشان عنوان اولين رئيس سازمان امور سينمايي انتخاب گرديدند .
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 . 1392تا  1353: اسامي وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمي از سال  3جدول شماره 

 رديف نام وزير زمان وزارت

 1 ناصر ميناچي وزيري رجايي در دولت موقت تا نخست

 2 عباس دوزدوزاني وزيري رجايي تا نخست وزيري باهنر از نخست

 3 عبدالمجيد معاديخواه و يا عزل در سال اول دولت ميرحسين موسوي ءوزيري باهنر تا استعفا از نخست

 4 سيد محمد خاتمي 1375در دولت اول هاشمي  ءاز بركناري وزير قبلي تا استعفا

 5 علي الريجاني از استعفاءي خاتمي تا انتصاب به عنوان رييس سازمان صدا و سيما توسط رهبر

 1 مصطفي مير سليم از جابجايي علي الريجاني تا پايان دوره دوم هاشمي

 7 عطااهلل مهاجراني در سال سوم دوره اول خاتمي ءياستعفا از شروع دوره تا

 3 احمد مسجد جامعي ي مهاجراني تا پايان دوره دوم رياست جمهوري خاتميءاز استعفا

 9 محمد حسين صفار هرندي 33مرداد ماه  تا در دولت اول محمود احمدي نژاد

 15 محمد حسيني تا كنون 1333از سال 

 ) منبع : دانشنامه ويكي پديا (

 

) اطالعات مدوني  1395تا  1371جم تا دهم از سال نگاهي به عملكرد دولت هاي پن:  4جدول شماره 

 قيمت ها به ريال مي باشد . (به قبل در دست نيست ،  1371از سال 

 ( 1372و  1371الف ( عملكرد دوسال آخر دولت پنجم ) 

 جمع مخاطب جمع فروش

555  /742  /311  /39 395  /339  /153 

 54 / 419/  947 19/  933/  371/  555ميانگين : 
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 ( 1371و  1373ب  ( عملكرد چهار سال دولت ششم ) 

 جمع مخاطب جمع فروش

115  /571  /295  /155 139  /111  /193 

 43/  279/  115 33/  323/  719/  545ميانگين : 
 

 ( 1335و  1377پ ( عملكرد چهار سال دولت هفتم ) 

 جمع مخاطب جمع فروش

155  /751  /291  /319 592  /111  /119 

 29/  791/  143 79/  322/  939/  155ميانگين : 
 

 ( 1334و  1331ت ( عملكرد چهار سال دولت هشتم ) 

 جمع مخاطب جمع فروش

775  /353  /939  /314 133  /355  /12 

 15/  713/  797 91/  247/  333/  442ميانگين : 
 

 ( 1333و  1335ث ( عملكرد چهار سال دولت نهم ) 

 جمع مخاطب مع فروشج

555  /532  /554  /331 733  /754  /12 

 197/  133/  15 221/  513/  145/  125ميانگين : 
 

 ( 1395و  1339ث ( عملكرد دو سال دولت دهم ) 

 جمع مخاطب جمع فروش

555  /555  /392  /115 555  /555  /21 

 13/  555/  555 355/  441/  255/  555ميانگين : 

  ( 1391تير  5دوشنبه  5719منبع : روزنامه همشهري شماره  )
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 تماشاگران سینما :(  5 – 1

گروهاي سينمايي يعني كمپانيهاي بزرگ وكوچكي كه فيلمها را به سينماها اجاره مي  1935در دهه 

 دادند به شيوه سينماهاي مجلل امريكايي ، بارگاه لذت هاي مشهوري ساختند كه تماشاگر در آن چند

ساعتي بايد به روياي زندگي باشكوه و هيجان انگيزي فرو مي رفت كه در واقع هيچ ربطي به زندگي 

سينماها كه مدتهاي طوالني رنگ تعمير و بازسازي به خود  1945واقعي او نداشت . در اواخر دهه 

ناراحت بود و نديده بودند كهنه و مخروبه شده بودند ، سيستم گرمايي مناسبي نداشتند ، صندليهايشان 

اما صاحبان اين سينماها چندان نگران تعمير آن نبودند زيرا علي رغم اين  . كفپوشهايشان كهنه ونخ نما

مشكل ، تماشاگران بسياري پشت در صف كشيده بودند كه حتي در شهرهاي كوچك نيز سينماهاي 

 جديدي افتتاح مي شد .

نفر بود اما گاه بر خالف مقررات اجازه مي دادند  155تا  155نكته جالب اين كه گنجايش اين سينماها 

كه تماشاگران بيشتري فيلم را ايستاده ببينند و گاه براي افزايش گنجايش سالن ، يك بالكن چوبي را با 

عجله و شتاب سرهم مي كردند ، و تماشاگران سالن اصلي و بالكن به سختي مي توانستند از در ورودي 

عد سعي داشتند خود را از آن به داخل بكشند بيرون كنند . در اين سالنها سالن كه تماشاگران سانس ب

هيچ خبري از امكانات بهداشتي ، يك سالن انتظار راحت ، امكانات اطفاء حريق و خروجيهاي اضطراري 

نبود ، در شهرهايي كه هيچ سالن سينمايي وجود نداشت هفته اي چند شب از سالن شهرداري براي 

تفاده مي شد . آنچه بايد در مورد اين دهه به خاطر داشت اشتياق بيش از حد نمايش فيلم اس

تماشاگران به تماشاي فيلم بود . در انگلستان پيش از شروع جنگ علي رغم سنت نمايش يكشنبه ها 

بسياري از سالنهاي سينما در روز يكشنبه يا تعطيل بودند يا فيلم هاي مستند نشان مي  1932در سال 

با شروع جنگ مسئوالن شهري به اين فكر افتادند كه بد نيست براي توده هاي اجتماعي دادند . 

سرگرميهاي بيشتري عرضه شود ، مسئوالن احساس كردند كه مجبورند افكار عمومي را درباره نمايش 

 فيلمهاي سينمايي روزهاي يكشنبه بيازمايند . به طور كلي اكثريت عظيمي با اصالح مخالف بودند . اما

صاحبان سينما به سبب وجود خيل عظيم سربازان ، مجروحان و كارگران جنگ ناچار شدند به اين 

با رسيدن مراحل  1944را يكشنبه ها باز نگه دارند . در پايان سال  تغييرات تن در دهند و سينماها

ا در روز پاياني جنگ كليساهاي محلي با حمايت برخي از سياستمداران سعي كردند دوباره سينماها ر

درصد مردم به باز  75ديگر به آراي عمومي مراجعه كنند و اين بار بيش از  يكشنبه تعطيل كرده و بار

بودن سينماها در روز يكشنبه راي دادند و اين نكته مسلم شد كه سينما رفتن به عادتي اجتماعي 
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د . با مسلم شدن عشق تبديل شده است كه حتي براي يك روز در هفته نيز نمي توان از آن چشم پوشي

به سينما در آن دوره ، تالشهايي جهت تشريح و تبيين اين اشتياق ناگهاني اما كوتاه مدت و اغلب در 

چهارچوب خاص صورت گرفت ، اغلب گفته مي شود كه فضاي سرد و غم افزاي جنگ باعث مي شد كه 

 .خود را به سينما پناه ببرند زنان و مردان تشنه فراموشي حتي اگرشده چند ساعتي از شرايط دردناک

بسياري از خانوده هاي مقيم حومه شهر لندن عادت داشتند بعد از ظهرهاي  1945در اواخر دهه 

يكشنبه را با بچه ها ، پدر بزرگها و مادر بزرگها به سينما بروند . از نظر آنان سينما چيزي بود مثل خانه 

مي كردند زيرا براي بدست آوردن بهترين جاي  خودشان ، آنان دست كم چهار ساعت را وقف سينما

ممكن ناچار بودند هرچه زودتر خود را به سينما برسانند . و پس از تماشاي يك فيلم درجه ب و چند 

 فيلم كوتاه به خانه برگرددند .

اگرچه سينما رفتن در ابتدا تجربه اي خانوادگي بود ، اما خيلي زود به تجربه اي فردي تبديل شد ، در 

مدرسه و حتي كارخانه ها جوانان كم سن وسال تري كه همراه والدين خود به سينما مي رفتند از 

دوستان بزرگتر خود مي شنيدند كه چطور تنهايي به سينما رفته اند و فيلمهاي جديد ديده اند ، رفتن 

جهاني ناشناخته ، در  به سينما به اتفاق دوستان راهي بود براي استقالل از پدر ومادر ، اما بدون ورود به

واقع سينما مكاني بود كه والدين قبول مي كردند فرزندانشان بدون آنها به آنجا بروند ، به اين ترتيب 

سينما دو دسته تماشاگر داشت : اول جواناني بودند كه مي توانستند هفته اي معموال چهار بار و بيشتر 

 1915را ترجيح مي دادند . در دهه ها كه بعدازظهربه سينما بروند و دسته دوم ، خانواده هاي بودند 

 درصد تماشاگران سينما را نوجوانان زير بيست وپنج سال تشكيل مي دادند . 75بيش از 

 تنهايي تماشاگر سينما :(  3 – 7 – 1

دچار يكي از بحرانهاي ادواري خود شد و در سراشيبي سقوط عالج  1955تا  1943سينما در سالهاي 

درصد از تماشاگران خود را از دست داده  51،  1941ار گرفت ، سينماهاي انگلستان به سال ناپذيري قر

بودند و اين روند كاهش در آن موقع به روند معكوسي تبديل نشد و آمار شمار تماشاگران به طرز ثابت 

ا تغيير و استواري رو به كاهش نهاد . موفقيت بي چون و چراي جنبش جوانان خشمگين نيز اين روند ر

 ( كارل رايتس : ساخته) نداد ، سطح كاهش شمار تماشاگران در سالي كه شنبه شب و يكشنبه صبح 

پرفروشترين فيلم سال شد ، همان آهنگي را داشت كه سال پيش و سال بعد از آن داشت ، در  1915

 1935ه سينما كم و بيش به شكل نه چندان مهمي از سرگرمي تبديل شده بود و طي ده 1975سال 
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ميليون بليط به زحمت روي پا ايستاد . تغييراتي را كه در نيمه دوم قرن  15با فروش متوسط ساليانه 

 1355انگلستان با داشتن  1995رخ داد نمي توان تنها با ساختارهاي اقتصادي بازار توجيه كرد . در 

بليط هاي معمولي پنج  كوچكترين شبكه نمايش فيلم را در اروپا داشت ، در اين سال قيمت ، سالن

 برابر قيمت بليط در دو دهه پيشتر بود .

فيلم نشان مي دادند با وجود دستگاههاي   1155برخي كانالهاي تلويزيوني كه طي سال بيش از 

درصد از  75ويدئويي باعث ترک عادت سينما رفتن در بين تماشاگران شدند ، با وجود اين مسائل 

خريد بليط را نداشتند و روز به روز مردم تمايل كمتري براي رفتن به جمعيت مردم امكان مادي براي 

دادند كه اوقات فراغت خود را در سالنهاي سينما بگذرانند . در حالي كه سينما  مين سينما از خود نشا

به فعاليت ناچيز اجتماعي تبديل شده بود . در  1995بود در سال  1955هنر بي چون و چراي دهه 

فيلم ديدن يك فعاليت فرهنگي بود و در ميان اين سالها نيروي عجيبي  1995تا  1915سالهاي ميان 

ميان سينما و تلويزيون شكل گرفت ، بازيگران ، كارگردانان و نيروهاي ديگر آرام آرام به تلويزيون روي 

 به دست آورد به بخشي از عناصر 1915آوردند به نحوي كه آن تجربه هاي كه فيلم سازي در دهه 

 تبديل شد . 1995اصلي برنامه هاي تلويزيوني دهه 

سينما درگير بحران بود اما به لطف حمايتهاي گوناگون با تعداد تماشاگر بسيار كم از آن جان سالم به 

در برد ، دولتها كه سالهاي سال از اختصاص دادن اعتبارات دولتي به سينما روي گردان نبودند باز 

لم را پرداخت مي كردند . حمايت از توليد فيلم ، كاري بود شبيه پرداخت حدود يك چهارم از بودجه في

مي يا نصب مجسمه در يك ميدان . فيلمهاي توليد شده وميليونها دالر پول براي مرمت نقاشيهاي ر

اگرچه براي توده كثيري جذابيت نداشتند باز هم چيزهاي در مورد  1995تا  1915ميان سالهاي 

ه آنها را توليد كرده است به ما نشان مي دهد ، دو عنصر اصلي كه باعث بقاي دورانها و جوامعي ك

سينما شده اند يعني كاال بودن فيلم و وابستگي به تلويزيون باعث شد سينما به سختي به حيات خود 

 ادامه دهد .

لحاظ اجتماعي ارائه نظر كلي درباره توده مردم در نيمه قرن كار درستي نيست ، زيرا تماشاگران فيلم از 

با تفكيك تماشاگران سينما و استاندارد كردن مشاغل در  1975متفاوت و گوناگون بودند اما پس از 

كشورهاي پيشرفته مي شد به اين نقطه رسيد كه تماشاگر سينما به دو دسته كلي تقسيم مي شود : 

و تماشاگران ديگري كه از يك دسته عامه تماشاگران نيمه هاي قرن كه در اين زمان ناپديد شده بودند 
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سينما  1955تعداد آنها نيز آرام آرام كاسته مي شد اما از لحاظ اجتماعي تغييري نكرده بودند . در دهه 

رفتن يك عمل دسته جمعي بود . خانواده ها كه هسته اصلي تماشاگران سينما را تشكيل مي دادند ، 

 دست كم هفته اي يك بار به سينما مي رفتند .

بعد تماشاگران سينما را بيشتر افراد تكي تشكيل مي دادند كه گهگاه با دوستانشان به سينما  سه دهه

 مي رفتند اما عموما اين را كه چه وقت و چطور و به چه علت به ديدن فيلمي بروند خودشان تعيين مي

تا  25روه سال ، گ 24تا  15كردند . پس از جنگ تماشاگران به سه گروه مساوي تقسيم شدند ، گروه 

درصد  55و  25،  25همين گروههاي سني به ترتيب  1995سال ، در  55سال و گروه بيش از  55

 تماشاگران را تشكيل مي دادند .

اين دسته آن تعداد تماشاگر  سال به حساب نمي آمد ، از 15دراين دوره تماشاگران خانوادگي باالي 

ر واقع عمل بسيار ويژه اي انجام مي دادند ، آنها به كمي كه باقي مانده بودند ، ميان همساالن خود د

ندرت به سينما مي رفتند ، براي اين دسته پول عامل مهمي بود و افزايش قيمت بليط تاثير خود را 

بالفاصله در نزول تعداد اين گروه نشان داد ، كه انگيزه فرهنگي نيز براي اين گروه عامل تعيين كننده 

سينما رفتن را  1955ارگران بزرگسال حتي با دستمزد خوب در نيمه هاي دهه اي بود . بطور مثال : ك

حومه ها و بهتر شدن شرايط سينماهاي شهري بر كساني  كنار گذاشتند ، تعطيلي سالنهاي سينما در

كه خيال مي كردند ديگر هرگز نمي توانند به يك محل لوكس واقع در خيابانهاي كه به طور معمول با 

 داشتند پا بگذارند ، اثر كاهش دهنده اي باقي گذاشت .آنجا كاري ن

در شهرها ميان مديران و صاحبان توليد در طبقه متوسط و كارمندان تمايز كلي صورت گرفت ،گروه 

اول تا سي سال تماشاگران منظم فيلم ماهي يكبار بودند ، اما با افزايش سن كمتر به سينما مي رفتند ، 

ديگر به سينما نمي رفتند زيرا مجبور بودند بچه هايشان را نگه سال بيشتر ، سي در حالي كه گروه دوم 

سالگي دوباره رفتن به سينما شروع مي شد چون از  55دارند يا با خود به سينما ببرند . در حدود سن 

عهده خريد بليط هاي گران قيمت بر مي آمدند ، پس ازچند سال قشر مديران سينما رفتن را كنار 

اما فرزندان آنها كه در سنين نوجواني بودند ، جاي آنها را مي گرفتند ، به عبارت ديگر  گذاشتند

ساله از زير بار وظايف خانوادگي خود شانه خالي مي كردند و صاحبان درآمدهاي بهتر  55كارمندان 

 سازند . ءحداكثر مي توانستند تمايلي را كه پيشتر آن را برآورده نكرده بودند ارضا
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زجوانان گاهي به سينما مي رفتند ، كمتر از ده بار در سال در حالي كه بقيه تماشاگران منظم نيمي ا

فيلم بودند و هفته اي بيش از يك بار به سينما مي رفتند . در دفعات ديدن فيلم ، شغل و درآمد 

از نظر خانواده عامل تعيين كننده اي بود اما عادات فرهنگي نيز در اين راه اهميت كمي نداشت . 

كساني كه در خانوداه هاي پايين طبقه متوسط متولد مي شدند ، رفتن به سينما حتي اگر از عهده 

ضروري و حتي نامشروع به حساب مي آمد . سينما رفتن داراي رسم  بليط نيز برمي آمدند ، كاري غير

و آدابي بود براي نمايش شان و مرتبه اجتماعي كه نزد تماشاگران وجود داشت ، سينما موضوع خوبي 

 بود براي مباحثات سطحي و بهانه اي براي مشاجره هاي بي پايان .

 

 تماشاگران ايراني :(  3 – 7 – 2

به اين بود كه فروش فيلم ها در تهران تقريبا به اندازه فروش آنها در ديگر سالها مبناي محاس

شهرهاست ، آمارهايي كه از فروش فيلم ها فقط در تهران است و تا زماني كه بخواهند فروش سراسري 

فيلم ها در كشور را پوشش دهند ، مدت زيادي مي گذرد و اين آمار در وزارت ارشاد ثبت و نگهداري 

به بعد موجود است و هيچ اطالعاتي از  1313. در حال حاضر آمار فروش فيلم ها از سال مي شود 

بر اساس تعداد فيلم  1319تا  1313سالهاي قبل نيست . نكته جالب اين كه  آمار فيلم هاي سال 

اهميت فراوان اين آمار از آن روست كه در . محدود و پرفروش است و نه همه فيلم هاي اكران شده 

سي آثار موفق تجاري تاريخ سينماي ايران همواره چند عامل زير سايه ميزان فروش ريالي فيلم ها برر

قرار مي گيرند و به آنها توجهي نمي شود . براساس اطالعات موجود مركز آمار جمعيت ايران در سال 

فر رسيده ن  55/  337/  113  نفر بوده ، پنج سال بعد جمعيت ايران به 49/  445/  515،  1315

 1335و طبق آخرين آمار يعني در سال  15/  555/  433اين جمعيت به  1375. در سال است

 نفر برآورد شده است .  75/  495/  732جمعيت ايران 

 1314در سال ( ساموئل خاچيكيان  : ساخته ) پرمخاطب ترين فيلم تاريخ سينماي ايران عقاب ها

درصد جمعيت . در حالي كه  13فر فيلم را ديده است ، يعني ، در آن سال از هر شش نفر ، يك ناست

 35، سه درصد مخاطب داشت ، يعني از هر  1335در سال ( تهمينه ميالني  : ساخته ) فيلم آتش بس

 نفر يك نفر فيلم را ديده است .
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ان استقبال مخاطب را نمي توان خارج از چهارچوبهاي ديگري در نظر گرفت ، همواره در سينماي اير

اين خطوط به  1375خطوط قرمزي وجود داشتند كه مخاطب را آزار مي دادند ، از ميانه تا انتهاي دهه 

شدت نزديك به واقعيتهاي جامعه ترسيم شدند ، در اين دوره به طور قطع مي توان گفت كه شكل 

تحوالت گيري و انسجام عناصر مبتني بر نمادهاي مدرن ، در حال شكل گيري بود ، بايد گفت كه 

در دوران هشت ساله ، ايران را از جامعه درهم و بدون ساختار و  1375بطني اواخر جنگ تا ميانه دهه 

هويت به جامعه اي داراي حد و ساختار و سنت هاي مدني تبديل كرد ، به طور مثال حضور زنان در 

به  1371در سال سينما كه بخش مهمي از مخاطبان سينما را نيزتشكيل مي دهند طبق آمار موجود 

درصد زنان در فيلم ها شاغل و  31/  9نقش اصلي حاضر  15از  1371اين صورت مي باشد : در سال 

درصد خانه دار  11/  1درصد  شاغل  33/  3تنها  1371خانه دار بوده اند ، در حالي كه قبل از سال 

داراي نقش اصلي در سالهاي قبل از بوده اند . اين تفاوت از لحاظ آماري نيز معني دار بوده است ، زنان 

 1371داراي مشاغل كارمندي ، دانشجو و خانه دار بودند و اين در حالي است كه از سال  1371

 مشاغلي هم چون پرستاري ، خبرنگاري ، استاد دانشگاه و وكالت نيز اضافه شده است .

نه اي كه شايد هيچ تصوري اين خطوط قرمز همواره و پس از هر دهه دچار قبض و بسط شده و از روز

از ورودش نمي شد ، خود را به عمق جامعه رسانده است ، به طوري كه جامعه در ناخودآگاه خود و به 

ناگهان نسبت به مواجهه با آن واكنش و اشتياق نشان مي دهد ، اين وضعيت در حقيقت استقبال و 

ل مميزي در صنايع فيلم را تجربه مي موانع ساختاري از قبي 1375واكنشي بود كه پيش از ميانه دهه 

كرد . در آن زمان حضور زن در سينماي ايران با اين نقشها تعريف مي شد : روابط مرد چند زني ، 

عشق زميني ، ازدواج موقت و موضوعاتي كه فمينيسم را حساس مي كرد . مهمترين واكنش از سوي 

: ساخته) ، زير نور ماه  ( داود مير باقري : ساخته) از قبيل آدم برفي  1375مخاطبان در نمونه آثار دهه 

مسعود : ساخته ) ، اعتراض ( ابراهيم حاتمي كيا : ساخته ) آژانس شيشه اي  ،  ( رضا مير كريمي

،  ( كمال تبريزي: ساخته ) ، مارمولك ( بهمن فرمان آرا : ساخته ) ، خانه اي روي آب  ( كيميايي

مي توان نام برد ، از جنبه روان شناسي اجتماعي اين استقبال ها و  (بهروز افخمي  : ساخته) شوكران 

 1335رفتارها با محدوديت ها و نشان گر بازگشايي يك جامعه توسعه نيافته است ، در اوائل دهه 

سينما حالت ديگري به خود گرفت ، استقبال مخاطبان از حالت معكوس به حالت كاذب درآمد كه 

وب ، رويايي مي فروخت و بعضي ديگر به كف فروش هم نمي رسيد ، بعضي فيلمهاي نه چندان خ
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سينما به نقطه اي رسيد كه مخاطب نخبه خود را جايگزين مخاطب مصرف گرا نمود ، اين رويداد 

 چقدر تلخ بود كه در امواج سانتي مانتاليسم و ظواهر شهرنشيني مخاطب متفكر از ميان ما رفت .

يلم هايي در سالهاي اخير ساخته شد كه به راحتي خود را جايگزين اگر نگاه علمي داشته باشيم ف

سينمايي كرد كه با نگاه آسيب شناسي خود اجتماع را كندوكاو  مي كرد ، برخي از فيلم سازان گذشته 

 نيز كه انعكاس دهنده وضعيت ملتهب اجتماع بودند و دانسته يا ندانسته تن به چنين وضعيتي دادند . 

، هنري فاخر بود كه با مولفه هاي فرهنگي اش نيز مطابقت داشت ، سينما مي خواست سينماي ايران 

با هدف تامل و انديشيدن ، تماشاگر را به سالن دعوت كند تا بتواند براي ساعتي هرچند كوتاه هم كه 

 شده محيطي را براي تخليه هيجان او فراهم كند ، اما چه خيال خامي.

 

 در سينماي بعد از انقالب :آمار تماشاگر (  3 – 7 – 3

 75به  1335ميليون نفر بود و اين جمعيت در سال  55بالغ بر  1371جمعيت كل كشور در سال 

ميليون نفر رسيده است . اين افزايش نفوس در كشور متاسفانه در سينماي ايران عملكرد منفي داشته 

 25مارو طي دو دهه با تقريبا ميليون مخاطب سين 45است و شاهد كاهش شديد مخاطبان سينمايي ) 

ميليوني نفري  15به رغم افزايش  75نسبت به دهه  35ميليون نفر كاهش متوسط تماشاگران دهه 

مشاهده مي شود كه هر ايراني در سال   1جمعيت در اين دهه مواجه بوده است ( . در جدول شماره 

هر ايراني بيست درصد  1333ل در طول سال يك فيلم درسينما ديده است و متاسفانه در سا 1371

نفر ايراني ، يك نفر به سينما رفته است . در مرحله بعد  5يك فيلم را در سال ديده است ، يعني از هر 

ميليون  3كه جمعيتي بالغ بر  1371جدول مي توان به عملكرد ميزان مخاطبان استان تهران در سال 

ميليون نفر در مقايسه با جمعيت استان تهران در  47نفر بوده است و سايراستان ها با جمعيتي بالغ بر 

ميليون نفر است .  57نفر و ساير استان ها كه بالغ بر و پانصد هزار ميليون  13كه بالغ بر  1333سال 

درصد يك فيلم را به تماشا  35هر تهراني در طول سال دو فيلم و هر شهرستاني  1371در سال 

 13درصد يك فيلم و هر شهرستاني  53براي هر تهراني  1333نشسته است و اين ميزان در سال 

درصدي مخاطب طي اين سالها در استان تهران و كاهش بيش  55درصد يك فيلم بوده است . كاهش 

درصدي در ساير استان هاي كشور نشان از كاهش شديد هزينه سينما در سبد هزينه خانواده ها  35از 
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. ورود رقباي جديد رسانه اي ، كاهش نمايش فيلم هاي خارجي خانواده هاي شهرستاني دارد  باالخص

در سينماهاي كشور و متعاقبا عدم تنوع در حوزه نمايش كشور ، ارتقاي سطح سليقه مخاطب ، توليدات 

نازل ، فرسودگي بيش از حد سينماها ، پراكندگي قديم جغرافيايي سينمايي ، عدم ثبات مديريت تنها 

سال را  15درصدي مخاطب در اين  75لها بوده است . ظاهرا اثرات منفي بخشي از مشكالت اين سا

هزار درصدي بهاي بليط دراين مدت جبران كنيم و افزايش كيفي ساير  4بايد با افزايش مطلق بيش از 

 ( . 51:  1339پارامترها و هزينه هاي اشتباه را از تماشاگران طلب كنيم . ) علم الهدي ، 

 

 . 1333تا  1371زان تماشاي ساليانه فيلم در سينماهاي ايران از سال : مي 5جدول شماره 

 جمع كل ساير استان ها استان تهران سال

1371 159/527/11  131/553/37  745/535/54  

1372 444/374/11  751/434/33  155/359/54  

1373 342/517/17  592/155/39  434/532/51  

1374 151/342/14  731/155/37  392/493/52  

1375 555/259/13  217/551/31  217/715/44  

1371 147/334/15  299/941/23  514/335/39  

1377 739/793/9  131/522/21  925/315/35  

1373 341/215/12  575/119/21  911/329/33  

1379 454/921/12  179/979/19  133/955/22  

1335 139/592/9  929/522/12  113/115/21  

1331 324/311/3  393/955/3  717/317/17  

1332 353/324/1  252/427/1  515/251/13  

1333 537/313/3  212/577/7  549/129/11  

1334 452/593/3  415/542/7  312/131/15  

1335 731/541/3  497/453/7  273/955/15  

1331 111/295/7  241/959/1  555/299/14  

1337 555/255/7  555/355/1  555/555/14  

1333 555/555/3  555/555/3  555/555/11  

 ( . 53:  1339علم الهدي ، منبع : ) 

www.takbook.com



 

129 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

:  ميزان فروش فيلم ها به ريال در كل كشور ، استان تهران و ساير استان ها به همراه  1جدول شماره 

 آمده است . 1333تا  1371ميانگين قيمت بليط سينما ها از سال 

 جمع كل كشور ساير استان ها استان تهران سال
اي ميانگين به

 بليط

1371 735/223/425/5  955/539/321/15  135/313/741/15  295 

1372 435/373/257/3  735/541/317/15  215/929/124/24  441 

1373 115/539/234/15  455/333/135/17  515/423/919/27  553 

1374 155/497/513/15  755/953/515/22  355/455/529/33  135 

1375 255/953/731/14  455/132/113/29  155/595/395/44  1553 

1371 555/733/373/14  155/373/521/35  155/111/955/49  1275 

1377 455/711/415/23  355/492/115/31  255/259/571/15  1555 

1373 555/522/321/33  755/413/245/43  255/931/511/31  1955 

1379 555/914/332/41  155/153/131/47  155/517/519/94  3555 

1335 555/551/229/44  555/392/954/33  555/942/133/33  4255 

1331 555/155/125/51  555/955/347/32  555/511/473/34  5555 

1332 555/257/332/42  555/333/177/21  555/595/515/19  3555 

1333 555/311/355/11  555/213/341/33  555/535/197/154  9555 

1334 555/155/257/17  775/147/551/39  775/122/253/151  15555 

1335 555/273/117/91  555/354/357/53  555/532/574/145  12555 

1331 253/151/321/115  455/197/537/15  713/343/959/175  15555 

1337 512/473/352/135  152/313/795/95  114/342/147/221  25555 

1333 311/212/149/135  147/911/533/125  513/173/233/351  25555 

 ( . 59:  1339علم الهدي ، منبع : ) 
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آمار تعداد تماشاگران فيلم هاي خارجي در سينماهاي كشور در مقايسه با تماشاگران  : 7جدول شماره 

 . 1333تا  1371فيلم هاي ايراني از سال 

 ( . 15:  1339علم الهدي ،  منبع : )

 ( مدیریت سالن های سینماهای تهران :  5 – 3

داد ، سينماي علي وكيلي به نام گراند سينما بود . اين سينما هر  اولين سينمايي كه برنامه مرتبي نشان

، ديگري كه گهگاه فيلم نشان مي دادهفته روزهاي دوشنبه و جمعه فيلم تازه اي نمايش مي داد. سالن 

 گراند هتل بود كه بيشتر براي اجراي تئاتر بود تا نمايش فيلم.

 تعداد كل تماشاگران تعداد تماشاگر فيلم خارجي تعداد تماشاگر فيلم ايراني سال

1371 531/139/44  714/341/9  745/535/54  

1372 352/453/45  343/455/9  155/359/54  

1373 333/531/43  541/551/7  434/532/51  

1374 211/194/47  121/799/5  392/493/53  

1375 347/517/39  925/192/5  217/715/44  

1371 422/377/34  124/953/4  541/335/39  

1377 555/199/29  275/111/1  925/315/35  

1373 213/315/32  753/519/1  911/329/33  

1379 539/412/31  544/433/1  133/955/32  

1335 945/139/25  173/975  113/115/21  

1331 997/492/17  725/342  717/317/17  

1332 134/171/12  371/575  515/251/13  

1333 925/317/11  535/321  555/139/11  

1334 472/521/15  295/155  312/131/15  

1335 552/359/15  273/141  273/955/15  

1331 512/599/14  555/255  512/299/14  

1337 555/915/13  555/95  555/555/14  

1333 555/475/11  555/35  555/555/11  
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رب و روحيه آسان پسندي، دروازه هاي مملكت به بنا برسياست هيات حاكمه دررواج فرهنگ تقليدي غ

روي ورود انواع فيلم هاي خارجي باز شد و هر سينما و سرمايه داري با خروج تعدادي ارز هرگونه 

فيلمي وارد كرد  و به خورد مردم داد . هنوز فيلم ها صامت بود و علي وكيلي براي اينكه تنوع و 

بوجود آورد . كه قبل از شروع نمايش و در فاصله پرده ها  جذابيت بيشتري به سينما ببخشد اركستري

در حين نمايش فيلم در جلوي پرده سينما ، آهنگ هاي ايراني مي نواختند. علي وكيلي چندي بعد به 

فكر افتاد كه سينماي مخصوص بانوان بسازد بنابراين در خيابان زرتشتيان ) نادري( سينمايي تاسيس 

را به سينما جلب كند در روزنامه ها آگهي داد و يا با خريد يك بليط ، بليط  كرد و براي اينكه بانوان

مجاني ديگري نيز به آنها مي داد. با ورود  فيلم هاي ناطق و افزايش سالنهاي نمايش خندقهاي اطراف 

سه سينماي  1353تهران يكي پس از ديگري پر شد و شهر تهران گسترش بيشتري يافت . در سال 

ع سينماهاي تهران افزوده شد سينماي ملي ، ماياک و فردوسي . صاحبان ديگر سينماها به ديگر به جم

دستگاه فزوني  15تعداد سينماهاي مشغول به كار تهران به بيش از  1312تكاپو مي افتند و در سال 

من / به / 5يافت . با زياد شدن چشمگير سالن ها در تهران و شهرستانها، نخستين قطعنامه سينما در  

 در هيئت وزراء به تصويب رسيد. 1314

        ( تأسيس سينما مشروط به اجازه رسمي از طرف قرارداد شهرباني و بدون اجازه رسمي ، هيچكس  1 

 نمي تواند سينما دائر كند .

موفق به اخذ اجازه نامه شده اند مكلف اند اجازه مذبور را در بلديه ثبت  1( كساني كه طبق ماده  2

 ند تا بلديه از افتتاح آن سينما مستحضر شده و به وظائف خود عمل نمايند.نماي

 ممنوع است. 2و  1( افتتاح سينما بدون رعايت موارد  3

( بلديه هر شهر از لحاظ صحت و ساختمان هر گونه تعميرات اساسي در موسسات سينما نظارت  4

 خواهد داشت.

 :بندي شدند درجه تقسيم  3سينما به سالن هاي 

 الف ( سينماهاي درجه اول :

 ( سينماي درجه اول به موسساتي اطالق مي شد كه واجد شرايط ذيل باشند. 1
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( داراي دستگاه نمايش دهنده دوبل ناطق باشند و نو و بدون عيب و مورد تصديق متخصص فني  2

 وزارت پست و تلگراف واقع گردد.

 نمايش بگذارند. ( در هر برنامه حداقل سه فيلم به ترتيب ذيل به 3

 الف : فيلم اخبار كه از مدت وقوع آنها بيش از يك ماه نگذشته باشد.

 ب : فيلم علمي يا صنعتي يا جغرافياي و يا ورزشي . 

ج : فيلم هاي بزرگ نمايش كه تاريخ ساخت آن از يك سال تجاوز ننموده و طول فيلم از دو هزار متر 

 كمتر نباشد .

 نبايد از دو ريال تجاوز كند و از دو ريال كمتر نباشد.( حداكثر قيمت بليط ها  4

( مديران سينماهاي درجه اول موظفند در داخل سالن هاي خود دستگاه هاي تهويه هوا و مطابق  5

 بهترين نوع نصب باشند.

 

 ب ( سينماي درجه دوم :

 (  سينماهاي درجه دوم ناطق به موسساتي اطالق مي شد . 1

 مايش دهنده بدون عيب و نقص باشد .الف : داراي دستگاه ن

 ب : عالوه بر فيلم بلند يك فيلم ديگر بايد نمايش داده شود .

 ريال تجاوز نمايد . 5(  قيمت بليط ها نبايد از  2

 ( سينماهاي درجه دوم براي تصفيه هوا بايد به مسائل سالم و مناسب مجهز باشد . 3

 ج ( سينماي درجه سوم :

 به سينماهايي اطالق مي شد كه فيلم صامت نشان دهند . ( سينماهاي درجه سوم 1
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 ( قيمت بليط ها سينماهاي درجه سوم نبايد از سه ريال تجاوز نمايد. 2

سينما  124تعداد  1351تا  1351از سال  1351بر طبق آمار اعالم شده از سوي فرهنگ و هنر در سال 

 در تهران تاسيس شده است :

 

 در تهران . 1351تا سال  1351ينماي تاسيس شده از سال : تعداد سالن س 3جدول شماره 

 تعداد سال تاسيس تعداد سال تاسيس تعداد سال تاسيس

 

1351- 1312  

1315 

1319 

1322 

1323 

1324 

1329 

1335 

1332 

1333 

1334 

 

15 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

4 

3 

2 

7 

 

1335 

1331 

1337 

1333 

1339 

1345 

1341 

1342 

1343 

1344 

1345 

 

2 

3 

5 

7 

3 

4 

3 

1 

3 

1 

14 

 

1341 

1347 

1343 

1349 

1355 

1352 

1353 

 

1 

4 

7 

2 

2 

1 

1 
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 31سينماي درجه دو و  32سينماي درجه يك ،  33سينما ممتاز،  3تهران صاحب  55در اوايل دهه 

 (. 251:  1377مهرابي ، منبع : سينماي درجه سه بوده است. ) 

 

 ( مديريت سالن هاي سينما در شهرستانها : 3 – 3 – 1

ي دو سال بعد از تاسيس سينماي آراشادس باتماگريان در تهران ، در شهرستانها نيز به فرا خود يك

موقعيت فرهنگي و جغرافيايي اقتصادي ، سينما دائر شد . احتماالً شهرهاي تبريز و رشت از مكان هايي 

يقات نشان مي بودند كه بعد از تهران و يا حتي همزمان ، در آن سالن سينما تاسيس شده است . تحق

صاحب سينماي به نام تماشاخانه در  1297دهد كه شيراز يكي از نخستين شهرهايي بود كه در سال 

 شد .ب ها قسمت جنوبي شهر محله گود عر

 313، 1351تا  1353از سال  1351بر اساس جدول تهيه شده از سوي وزارت فرهنگ و هنر در سال 

 ( . 239:  1377) مهرابي ،  سينما به ترتيب در شهرستانها تاسيس شد.
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 در شهرستان ها . 1351تا  1353: تعداد سالن هاي سينمايي تاسيس شده از سال  9جدول شماره  

 تعداد سال تاسيس تعداد سال تاسيس تعداد سال تاسيس

1353 

1315 

1311 

1312 

1317 

1313 

1322 

1324 

1325 

1321 

1327 

1323 

1329 

1 

1 

1 

5 

3 

2 

3 

1 

3 

3 

4 

2 

1 

1335 

1331 

1332 

1333 

1334 

1335 

1331 

1337 

1333 

1339 

1345 

1341 

1342 

3 

2 

4 

1 

5 

13 

5 

14 

13 

15 

13 

22 

15 

 

1343 

1344 

1345 

1341 

1347 

1343 

1349 

1355 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

13 

14 

21 

13 

13 

14 

13 

12 

11 

5 

4 

1 

1 

 (. 255:  1377مهرابي ، منبع : ) 
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 ؟ كجا ؟ چه چيزي مي بيند ؟ ( چه كسي 3 – 3 – 2

تلقي سينما داران از فيلم هاي موفق ، مبتني بر معيارهاي است كه اين شاخص ها در سرنوشت فيلم ها 

نقش تعيين كننده اي دارد . مشكل بسياري از فيلم هاي آماده نمايش ، امتناع برخي از سينماداران از 

مايش فيلمي نباشد ، آن فيلم رنگ پرده را نمي بيند . اكران آنهاست و تا زماني كه سينمادار مايل به ن

حوزه هنري حدود نود سالن سينما در كشور دارد ، كه گزينش فيلم براي هريك از سالن ها داراي 

الگوي خاصي است. مروري بر فيلم هاي پرفروش ده سال اخير نشان مي دهد كه با وجود شباهت ها ، 

شده اند . هر كدام از اين فيلم ها در جايگاه خود داراي ساختاري اما هر كدام در فضايي متفاوت تهيه 

تازه مي باشند و يا سازندگانشان در قصه و داستان دست به تحولي زده اند . هر كدام از اين كارگردانها 

كه در اين فهرست جاي دارند ، فيلمي از آنها پرفروش شده است. انتخاب فيلم براي نمايش در 

ه اين ترتيب است . وقتي نام كارگردان و تهيه كننده به حدي بود كه توانست ما را سينماهاي حوزه ب

براي اكران فيلمش در سينما مجاب كند ، بعد به قصه توجه مي كنيم . يك داستان تازه يا فيلمي با 

م روايت متفاوت از قصه اي قديمي مي تواند براي مخاطب جذاب باشد . بعد از اين مرحله ، ساختار فيل

مورد توجه است ، ساختارهاي تكراري و قديمي ديگر نمي تواند براي تماشاگر جذاب باشد ، به همين 

دليل فيلمي كه پرداخت متفاوت دارد در اولويت اكران قرار مي گيرد . بر اساس تجربه اي كه در اين 

. ران را به سالن بكشاندتا تماشاگ سالها داريم ، مي دانيم كه در هر منطقه اي چه فيلمي بايد اكران شود

مثال سينما سپيده در منطقه اي است كه دانشجويان بيشتر در آن رفت و آمد دارند و زمان گزينش و 

اكران فيلم ها بايد يا فصل تحصيلي آنان هماهنگ باشد ، در سينما سپيده ما حتي مي توانيم فيلم 

آن را دارد. اما در سينما بهمن ، خانواده  مستند يا كوتاه اكران كنيم ، زيرا مخاطب ما آگاهي نسبت به

ها بيشترين تعداد مخاطبان ما هستند و ساليق آنها با تماشاگران سينما سپيده متفاوت است. بر همين 

در سينما استقالل ،  ) ساخته : مسعود ده نمكي (  2اساس پرفروش ترين فيلم هاي ما اخراجي ها 

 به همين سادگي ودر سينما بهمن ، خيلي دور خيلي نزديك ) ساخته : شهريار بحراني ( مريم مقدس 

در سينما سيپده بودند كه نشانگر ) ساخته : بهرام بيضايي ( و سگ كشي  ) ساخته : رضا ميركريمي (

تفاوت در اقشار مختلف مي باشد. سينما پاتوق هر خانواده يا گروهي است كه به سالن مي آيند و بايد 

اي طراحي شود كه راضي از سالن بيرون بروند . سينما جوان از مجهزترين فضا براي آنان به گونه 

سينماهاي كشور است ، بعد از افتتاح سالن شماره يك آن با فروش بااليي مواجه بوديم . در اين اوضاع 

وعه اي بيشتر پذيراي مسينماهاي تك سالنه مثل آفريقا چندان مورد توجه نيست و سينماهاي مج
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احداث سالن سينماي با كيفيت در هر جاي كشور مي تواند روي تعداد مخاطبان تاثير مخاطبان است. 

مستقيم داشته باشد . همين كه كيفيت صدا و امكانات عالي در سالن باشد ، مي تواند مخاطب مقطعي 

را به مخاطب ثابت تبديل كند. در چند سال گذشته پرديس هاي سينمايي تاثير خوبي روي فروش 

اشته است ، يعني كيفيت اين سينماها مخاطبان بيشتري را به سالن ها آورده است . با فيلم ها د

است ، مثال با احداث پرديس فعاليت اين مجموعه ها ، فروش سينماهاي مجاور كاهش پيدا كرده 

، ديگر صف طوالني سينما آفريقا تشكيل نمي شود. افرادي كه قصد ديدن فيلم را دارند ترجيح آزادي

ند به سينمايي بروند كه در آن جا حق انتخاب داشته باشند و بتوانند از ميان فيلم هاي مختلف مي ده

يكي را انتخاب كنند ، مخاطبان سينما در شمال شهر ترجيح مي دهند تا به جاي رفتن به سينما 

( اييميرز : قدرت اهلل صلح)ساختهآستارا به سينما جوان بيايند. اگر چهار سال قبل فيلم زندگي شيرين 

در سينما آفريقا اكران مي شد ، شاهد صف هاي طوالني بوديم ، اما اكنون تماشاگران تمايلي براي 

رفتن به اين نوع سينماها ندارند . سينما آفريقا در بيست سال گذشته يا پردرآمدترين بوده يا در ميان 

ميليون تومان روزانه مي  5 توماني 355چهارسينماي پرفروش قرار داشته است. اين سينما با بليط 

هم به ) ساخته : اصغر فرهادي ( تماشاگر ، اما امسال با اكران درباره الي  1555فروخت ، يعني روزانه 

 اين تعداد نرسيديم .

درصد فروش فيلم ها در تهران به آن اختصاص يافت. اين سينما داراي دو  13با افتتاح سينما آزادي  

پاركينگ و دوم : غرفه هاي داخل آن هنوز راه اندازي نشده است. بعد از ، اول : نداشتن  مشكل است

درصد فروش به اين سينما تعلق گيرد . براي افرادي كه به سر در  25اين دو اتفاق پيش بيني مي شود 

سينما نگاه مي كنند تا فيلمي را براي تماشا انتخاب كنند ، بازيگر نقش مهمي دارد ، پس از آن 

اين موارد تا زماني است كه مخاطب  افيلم نامه است كه مي تواند تماشاگر را جذب كند . امكارگردان و 

هنوز وارد سالن نشده و وقتي تماشاگر به سينما مي آيد تا فيلم بيند ، اگر راضي ازسالن بيرون رود ، 

كه گروه  بهترين خدمت به سينما انجام شده است. پديده اي در پرديس هاي سينمايي قابل توجه است

يا افرادي كه براي ديدن فيلم مي آيند ، پس از پايان نمايش بليط فيلم ديگري را تهيه مي كنند و باز 

 هم وارد سالن مي شوند كه اين اتفاق براي سينمادار ، اتفاق خوش يمني مي باشد.

دري  سال ، تك سالنه و با سر 45تجريش و قدس ، با قدمتي بيش از ميدان سينما آستارا ميان 

كوچك كه امروزه پخش كننده هاي فيلم حسابي با آن ندارند مثل تماشاگرها. اين سينما در سال 

ساخته شد و در اين سالها با بي توجهي روبه رو بوده است. تنها بودجه اي كه به آن تعلق گرفته  1343
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فرسودگي آن ، براي رنگ ديوارها بوده است. وجود اين سينما در دو منطقه شلوغ شهر و كنهگي و 

دافعه اي در هر مخاطب ايجاد مي كند ، نه كاربري آن تغيير مي كند نه بودجه اي اساسي براي 

 بازسازي آن تعلق مي گيرد و هر روز تكه اي از تاريخ آن به زمين مي افتد .

اريكه ايرانيان به عنوان اولين مجموعه سينمايي بخش خصوصي تهران در منطقه سعادت آباد در سال 

افتتاح شد  و در اين مورد توجه تماشاگران قرار گرفته است . اريكه در منطقه اي از تهران واقع  1335

شده كه تا سالهاي زيادي ، سينما در آن وجود نداشت و تماشاگران آن به سينماهاي خيابان ولي عصر 

چ كدام مخاطب را و شريعتي مي رفتند و يا از فرهنگ سراي كوچك منطقه استفاده مي نمودند. كه هي

راضي نمي كرد.تعدد سالن ها در اين مجموعه امكان آن را فراهم مي كند كه مخاطب بتواند فيلمها را 

 در محيطي مناسب گزينش كند و هر كسي طبق سليقه خود فيلم ببيند.

فعاليت مجموعه هاي سينمايي در شهر تهران ، تحولي در فروش فيلم ها به وجود آورده است ، تحولي 

كه با گسترش ساخت مجموعه هاي سينمايي و مديريت درست آن ها مي توان انتظار داشت هر چه 

بيشتر فروش فيلم ها افزايش يابد. مخاطب شهرنشين امروزي با دو ديدگاه وارد سالن سينما مي شود ، 

رد فضا و يا مي خواهد اوقات فراغت خود را سپري كند و يا بهره فرهنگي از فيلم ببرد . در هر دو مو

محيط مطلوب سينمايي مي تواند براي مراجعه كننده جذاب تر باشد . بعد از مدرن شدن تعدادي از 

سالن هاي سينما به وضوح قابل مشاهده است كه مخاطبان از ميان سالنهاي نزديك به هم ، سراغ 

ين واقعيت را به خوبي سالني مي روند كه مبلمان ، پرده ، صدا ، تهويه و امكانات بهتري داشته باشد . ا

مي توان در مقايسه با فروش سينماهاي خيابان ولي عصر كه در مجاورت سينما آزادي است را درک 

كرد. در تمام كشورهاي پيشرفته و صاحب سينما ، تماشاگران ترجيح مي دهند در مولتي پلكس ها 

امي كشورها رعايت مي شود . فيلم ببينند ، زيرا اين مجموعه ها داراي استانداردي هستند كه در تم

همين آمار نشان مي  درصد فروش سينماي تهران ، متعلق به پرديس هاي سينمايي است و 55بيش از 

دهد كه اين مجموعه ها چه تاثيري بر سينما داشته اند. همانطور كه مردم ترجيح مي دهند از 

سينمايي فيلم ببينند. در  فروشگاههاي زنجيره اي خريد كنند ، ترجيح مي دهند در مجموعه هاي

فيلم اكران نمي شود ، سينمادارها چاره اي جز  45تا  45ميليوني ايران وقتي ساالنه بيش از  75كشور 

ميليون هزينه  35رفتن به به سراغ فيلم هاي پرفروش ندارند. پرديس هاي سينمايي در ماه در حدود 

د ، تمايل به اكران به اصطالح بفروش يا گيشه اي دارند و براي تامين اين هزينه ها و بعد رسيدن به سو

دارند. همه فيلم هاي پرفروش ايران نتوانستند در ساختاري منظم حركت كنند ، سينماي ما هر از 
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گاهي به سمتي مي رود و از ميان توليداتش يكي پرفروش مي شود ، در صورتي كه اگر همواره تنوع در 

وضعيت بهتري پيدا مي كند . سينما براي رونق گرفتن و جذب اكران داشته باشيم ، اقتصاد سينما 

در ميان اصناف  ءمخاطب بيش تر نيازمند فيلم هايي در فضاهاي مختلف است ، اما همواره با تشتت آرا

توليد كننده مانع از آن شده كه اين اتفاق بيفتد. سينماي ما محتاج توليد همه نوع فيلمي است ، 

هنوز نتوانسته نواي زيباي بيافريند ، به همين دليل يك سال شوكران خوب مي اركستر توليد در سينما 

 .يفروشد ، يك سال اخراجي ها و سال بعد چهارچنگول

هر سالن سينما با توجه به منطقه اي كه در آن مستقر شده ، مخاطبان خاص خود را دارد و 

براي اكران انتخاب مي كنند . اما سينماداران نيز با در نظر گرفتن طيف مخاطبان خود فيلم ها را 

طبيعي است كه هر سينماداراي مايل است فيلمي را انتخاب كند كه پرفروش بوده و تماشاگران 

بسياري داشته است . سينماداران به دنبال اكران فيلم هايي هستند كه به واسطه نمايش آن سودي به 

اطبان خود و آثاري كه مورد توجه آنان دست بياورند و بر همين اساس هر كس با در نظر گرفتن مخ

است ، فيلم ها را انتخاب مي كند تا اكران بهتري داشته باشد . سينما صحرا با سالن بزرگ خود اغلب 

پذيراي خانواده هاست و خانواده ها بيشتر ترجيح مي دهند به تماشاي فيلم هاي كمدي و طنز را 

اداران مي توانند واكنش تماشاگران را در مورد فيلم ها بيايند. جشنواره فيلم فجر فرصتي است كه سينم

ببينند و نحوه استقبال مخاطبان در اين نوع جشنواره ها مشخص مي شود و نشانگر اين است كه فيلم 

. سينما صحرا دچار ضعف هايي نيز مي باشد ، ولي با  ها مي توانند در اكران عمومي موفق باشند يا نه

نفري كه  1255رهنگي مي توان تا حدي در رفع اين نقايص كوشيد ، از ميان اضافه كردن غرفه هايي ف

به سالن سينما صحرا مي آيند تا فيلم ببينند ، ممكن است تعدادي فيلم را نپسندند و تعدادي سالن را. 

مطمئنا تماشاگران عالقه مندند در سينماي با كيفيت و خوب فيلم ببينند و اغلب سينماداراني كه اين 

له را درک مي كنند بايد سينماهاي خود را بازسازي كنند و سينماهاي بزرگ يك سالنه را به مسئ

 سينماي با سالن هاي كوچك تر تبديل كنند تا قدرت انتخاب تماشاگر افزايش يابد.

بازسازي شود ، مخاطبان خاص خود را داشت و بعد از آن  1379سينما فلسطين پيش از آنكه در سال 

ي مجدد مورد توجه بيشتر قرار گرفت. سينما فلسطين داراي سه سالن و متعلق به آموزش و با راه انداز

پرورش است و اولين انتخاب فيلم براي اكران  فيلم هاي كودک و نوجوان ، بعد فيلم هاي فرهنگي و 

 سوم فيلم هاي عامه پسند است. تماشاگراني كه به اين سينما مراجعه مي كنند از گروه هاي مختلف

www.takbook.com



 

145 

 

 سینـمای ایـران

جامعه هستند و وقتي با امكانات اين سالن مواجه مي شوند احتمال بيشتري دارد كه اين سينما براي 

 اكران بعد نيز انتخاب كنند.

و تالش مسئوالن بر اين است تا بتوانند مخاطب بيشتري را باز سازي شد سينما ملت در ميدان شهدا 

تماشاگران فيلم هاي سنگين هنري را نمي  جذب كنند . منطقه اي كه سينما ملت در آن واقع شده ،

پسندند ، و احتمال دارد اين گونه فيلم ها در مركز و باالي شهر مورد توجه قرار گيرد . مثال فيلم درباره 

و  2الي كه از جشنواره هاي مختلف برنده جوايز زيادي بود در اين سينما خوب نفروخت و اخراجي ها 

رونقي خاص به گيشه داد. تماشاگران اين منطقه بيشتر به  ابي () ساخته : مسعود اطي خروس جنگي

 .بازيگران فيلم توجه مي كنند تا محتوا و فضاي آن 

نفر يك صندلي استاندارد  1255ازاي هر  ، به ميليون نفر دارد 12 در شهر تهران كه جمعيتي حدود

 .يت مطلوب تماشا كندتواند فيلم مورد عالقه خود را با كيف سينما وجود دارد و مخاطب مي

اش را  ، حياط پشتي دكان آنتيك فروشي با فكر نمايش فيلم باشي خان صحاف شايد وقتي ميرزا ابراهيم

، اما  گر چه تحول بزرگي استز، تصور اين را هم نداشت كه آغا كرد زار آب و جارو مي در خيابان الله

باز كرد و به همين را ، در خيابان چراغ گاز  يهمان نزديك   يك سال بعد اولين سالن عمومي سينما را در

 .زار شد شانزه ليزه تهران سادگي خيابان الله

  

ها  ها كسب و كار تئاتري ، تا مدت هاي سينما با وجود امكانات ابتدايي و صامت بودن ، سالن پس از آن

رمندان هنرهاي را از رونق انداخت و چه طعم تلخي داشت چشيدن پيشرفتي به اسم سينما در كام هن

مرداد تا  23، سياست و اعتقادات مردم از كودتاي  . اما روال همين طور ادامه نيافت نمايشي پيشين

چند سال پس از پيروزي انقالب اسالمي بناي ناسازگاري با هنر هفتم برداشت تا سرانجام با پيام امام 

ف نيستيم دوباره دوستي مردم و سينما خميني )ره( مبني بر اينكه ما با فحشا مخالفيم، با سينما مخال

 .آغاز شد

  

دهه از انقالب اسالمي، سينما مسير پر پيچ و خمي را طي كرده  3اكنون پس از گذشت بيش از  هم

هاي معين از آن  گذاري شود كه افراد با هدف صنعت شناخته مي/ اكنون هنر هفتم يك هنر است و هم
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افزار اين ابر صنعت دنيا هستند و در يك طرف ديگر معادله  مهاي سينمايي نر برند اما فيلم بهره مي

 .هاي نمايش فيلم و پرده اكران است ها سالن ترين آن گيرد كه مهم سخت افزاري سينمايي جاي مي

  

  355، اما در ايران براي  هزار نفر يك سالن سينما تعريف شده 15طبق آمار جهاني در دنيا براي هر 

سالن سينماي  35تا   35نما وجود دارد و اما در تهران به عنوان پايتخت كشور هزار نفر يك سالن سي

،  هاي سينمايي پرده نمايش وجود دارد كه شامل سينماهاي پرديس 95تا   95فعال و حدود 

 .، درجه يك و دو است ، ممتاز سينماهاي مدرن

   

هاي استاندارد را هم  و درصد صندليهزار فرض كنيم  55ها را   با اين توضيحات  اگر تعداد كل صندلي

 .هزار صندلي استاندارد خواهيم داشت 15،  درصد لحاظ كنيم 25

  

،  ، حسابي سرانگشتي داشته باشيم ميليوني پايتخت 12حال اگر بخواهيم بر اساس اين رقم و جمعيت 

رد سينما وجود تهراني يك صندلي استاندا 1255رسيم كه به طور ميانگين براي هر  به اين نتيجه مي

، آمار قابل تأملي  تواند براي سينمايي كه به تازگي صاحب سازمان سينمايي شده دارد. اين آمار مي

  .باشد

شويم كه اهميت سينما چقدر  هاي سينما در شهرهاي مختلف متوجه مي در نگاهي به تعداد سالن

در خراسان رضوي كه بعد از  . در حال حاضر سازي يك كشور تاثير داشته باشد تواند در فرهنگ مي

صندلي وجود دارد كه در  7355سالن با  3رود حدود  تهران يكي از شهرهاي بزرگ ايران به شمار مي

 .سالن و نيز نيشابور و گناباد هر كدام يك سالن سينما دارند 1شهر مشهد 

هر كدام يك  سالن و فردوس و قائن 2صندلي و در شهر بيرجند  1455سالن با 4در خراسان جنوبي  

سالن سينما و در خراسان شمالي و تنها در شهر بجنورد يك سالن وجود دارد. متاسفانه در سيستان و 

بلوچستان هيچ سالن سينمايي وجود ندارد و اگر هم بوده به دليل امكانات رفاهي تعطيل شده است 

 دارد . صندلي 2455با  سالن سينما  5هم كرمان 

در حال ساخت با يك سالن ، شهر بابك و سيرجان  ، رفسنجان سالن 2مان توان گفت كر به تفكيك مي

سالن سينما كه  3سالن سينما موجود است. در استان سمنان مجموعا  2.در شهر يزد تنها  هستند
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ساخته شده كه يكي در شهر گرمسار و ديگري در شهر شاهرود براي مردم   صندلي است 1355شامل 

،  سالن سينما 1شود كه اصفهان  صندلي ديده مي 1555سالن با تعداد  11اصفهان  .اند احداث كرده

سالن  3. قم نيز  آباد هر كدام يك سالن سينما دارند شهر، دهقانان و نجف ، خميني شاهين شهر، كاشان

 . صندلي سينما دارد 255و 

نزديك به سالن سينما كه روي هم  43شود حدود  اما در كالنشهر تهران كه پايتخت محسوب مي

صندلي ساخته شده  355سالن با  4صندلي را براي تماشاگران سينما دارد. در استان گلستان  35155

سالن سينما و شهرهاي گنبد و آزادشهر هر كدام يك سالن سينما دارند. استان  2كه گرگان با 

سالن و بابلسر،  2، بابل  سالن 2، تنكابن  سالن 2صندلي دارد كه ساري  5355سالن و  11مازندران 

 .اند چالوس، بهشهر و آمل هركدام يك سالن سينما براي ديدن فيلم را مهيا كرده

صندلي و  1555سالن با  2، هرمزگان شامل  صندلي 5955سالن سينما و  3استان فارس با داشتن 

صندلي و يك سالن در دست ساخت دارد. استان گيالن  1255سالن با  2استان بوشهر نيز شامل 

سالن و در  2سالن در انزلي  3صندلي دارد كه در شهر رشت  5455سالن سينما به همراه  9موعا مج

 .رودسر، الهيجان و آستارا هر كدام يك سالن سينما براي دوستداران سينما احداث شده است ، لنگرود

سالن  3 ن. به ترتيب در استان زنجا صندلي وجود دارد 1355سالن سينما با تعداد  3در قزوين نيز 

سالن و مالير يك سينما دارد.  3صندلي كه همدان  1155سالن با 4صندلي در همدان  1555با

  355صندلي و ايالم يك سالن با  1155سالن با  2صندلي و كرمانشاه  1555سالن با  2كردستان 

آبادان، سالن سينما، در  5صندلي كه در شهرهاي اهواز  7555سالن با 15صندلي و در خوزستان جمعا 

خرمشهر يك و بندر امام  3ماهشهر  2اميديه و شوشترهر كدام يك سالن سينما و در شهرهاي دزفول 

 .شود يك سالن سينما ديده مي

متاسفانه بار ديگر در استان كهگيلويه و بويراحمد هيچ سالن سينمايي وجود ندارد. در نهايت چهارمحال 

صندلي دارد كه مردم نيز در آنجا از سينما  1355لن با سا 3صندلي اراک  445و بختياري يك سالن با 

سالن اليگودرز و  2آباد  صندلي دارد كه خرم 2155سالن با  4كنند. لرستان مجموعا  استقبال مي

 .بروجرد هر كدام يك سالن سينما را دارا هستند
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ر شهر مراغه يك سالن د وسالن در تبريز  1صندلي كه شامل  5355سالن با  7در آذربايجان شرقي 

صندلي را  1255سالن با  2صندلي دارد و در پايان اردبيل  2255سالن با  3است. آذربايجان غربي نيز 

هايي كه در حال  براي مخاطبان خود در نظر گرفته است. بايد به اين موضوع اشاره كرد كه از بين سالن

در آنها امكان نمايش مطلوب و سالن است كه  25ها موجودند تنها كمتر از  حاضر در اين شهرستان

 .مناسب فيلم وجود دارد

 ( 1339/  9/  24: گزارش حوزه هنري )علم الهدي

 

 : رانیا ینمایس در سانسور(  5 – 9

 كه زمانى. افتاد اتفاق فيلم عمومى هاى نمايش نخستين با همزمان ، ايران در سانسور نخستين

 هاى نمايش كه باشى صحاف مثال طور به كردند مى دنبال را خود سياسى اهداف فيلم دهندگان نمايش

 به را هايش نمايش ، بود مشروطه طرفدار چون ، داد ترتيب 1233 آبان در ايران در را آغازين عمومى

 تبليغ جهت در را روش همين بعد سال دو نيز خان روسى. داد مى جهت خواهى ترقى انگيزه ايجاد نيت

 گذاردند بنا را سانسور نوعى واقع در ها اين. كرد اعمال خبرى هاى فيلم مستمر ايشنم با ها روسى مرام

 درآمد كسب براى داشتند خوبى اقتصادى شم كه بعدى گروه. يافت ادامه مختلف اشكال به بعدها كه

 ابانتخ به وارداتى هاى فيلم ميان از تماشاگران، كمبودهاى و ها محروميت به توجه و شناسايى با بيشتر

. كردند مى تأكيد ماجرايى و تفريحى ، عشقي هاى فيلم نظير مشخص آثار نمايش روى و زدند مى دست

 تداوم موجب ، ها نمايش گونه اين از استقبال و نداشت وجود زمان آن در ها فيلم روى كنترلى هيچگونه

 و فكر نهايتا اعتراضات ادامه. شد مى مطرح جرايد در اعتراضاتى تدريج به سپس و شد مى آثار اين نمايش

 بلديه انجمن جانب از سينماها و ها نمايش اليحه تنظيم موجب و داد شكل را سانسور رسمى پيداش

 از پيش تا شدند ملزم سينما مديران و گرفت صورت 1359 مهر در اليحه اين تصويب. گرديد تهران

 ارائه بلديه نماينده به يرعمومىغ سالن در قبال را آن و كنند دريافت شينما جواز فيلمى هر نمايش

 . شود تعديل لزوم صورت در تا دهند
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 روابط تاثير تحت سانسور بزودى و شد مى اعمال سليقه به بسته و بود كلى بسيار نامه آيين اين اما

 و مطالعات از بعد سپس. رفت مى پرده روى مستقيما تغيير و تعديل بدون ها فيلم باز و شد واقع طرفين

 درخصوص را بروزى و مشروح هاى نامه آيين و مقررات رفته رفته داخله وزارت ، شنودها و گفت

 كنترل عمال شهربانى كل اداره نامه آيين اين تصويب از پس. كرد تهيه سينما مختلف هاى رشته

 ترلكن عمال كنترل و كرد مى عمل بلديه  شيوه همان به اجراء در اما. گرفت عهده به را وارداتى هاى فيلم

 حضور و 1325 شهريور از پس. نكرد تغييرى ها فيلم كنترل و نمايش روال نتيجه در ، بود سياسى

 بنابراين و شد ديكته دولت به گر اشغال كشورهاى ديدگاه از اى تازه كنترل و بررسى  ايران در متفقين

 1325 اسفند 24 در كه اين تا. گرفت نمى صورت سنتى و اخالقى ملي، ، مذهبي نظر از كنترلى هيچ

 هنر و فرهنگ وزارت ايجاد و 1344 تا كه شد واگذار كشور وزارت به نمايش و فيلم امور به رسيدگى

 . يافت ادامه

 تاالرهاى كيفى و كمى كنترل براى تشكيالتى ايجاد و ويژه مقررات وضع كشور وزارت اقدام مهمترين

 تصويب به 1329 خرداد در كه بود ها فيلم و ها هنمايشنام ، ها نمايش ، ها فيلمنامه ، سينماها نمايش،

 بيشترى وسعت سانسور 1337 سال در. شد مى انجام وسعت و شدت با سانسور ها سال اين در. رسيد

 بنظر يپهلو ميرژ مصالح مخالف آنچه هر تا ، شد مى ايران سينماى توليدات شامل بيشتر كه گرفت 

 . شود برخورد شدت به آن با  باشد شتهدا آبادانى و پيشرفت عدم از نشانى و رسد

:  ساخته براه  چشم)  ،(  ساكر سردار:   ساخته اميد روزنه)  هاى فيلم سال اين سانسورزدگى هاى نمونه

     ،( رفيعي عزيز:  ساخته گناهكاريم همه)  ،(  خاچيكيان ساموئل:  ساخته بهشت قاصد)  ،( زاهد عطاءاهلل

 ( . اريغف فرخ:   ساخته شهر جنوب) 

 امريكا از تازگى به كه را سميعى محمدعلى دكتر ، موجود مرج و هرج و آشفتگى دليل به كشور وزارت

 وى.  بود سانسور عمل شدت طرفدار نيز او اما ، برگزيد نمايش اداره كميسيون رياست به بود برگشته

 انتخاب.  داد سردارى حمدا به را جايش سال دو از كمتر در عملكردش نحوه از مستمر انتقادات پى در

 شنيدن آماده را خود ابتدا همان از او.  شد روبرو سينمايى و هنرى محافل خشنودى و استقبال با او

 در بار يك. )  داد استعفاء سردارى دوم بار براى اما.  داد نشان آن اصالح هدف با و سانسور مسائل صريح

 جديد دوره محتشم و(  شد استعفاء به ناچار و تداش عهده به را رياست كميسيون اين در 1335 سال

 تحت مجمعى ، خود قبلى هاى فعاليت ادامه ضمن وى.  كرد آغاز( 1341 فروردين در) را فعاليتش

. بود سينما آلوده فضاى سازى سالم براى خوبى آغاز شورا اين تصميمات. كرد ايجاد عالى شوراى عنوان

 بر حاكم ، آشنا و تاريخى روند همان مجددا كوتاهى زمدتا پس و ماند حاصل بى او هاى كوشش اما
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 و تحرک و شور با و گرفت را او جاى نبوى ايرج 1342 فروردين در.  شد كشور فرهنگى امور سرنوشت

 كميسيون مسئول آخرين كه او و نبرد بجايى راه ولى كرد آغاز را فعاليتش مختلف تدابير و نقشه با

 از هنر و فرهنگ وزارت به نمايش و توليد كنترل اختيارات تفويض با1344 سال ابتداى در بود نمايش

 تنظيم با و شد برگزيده نمايش و نظارت كل اداره مديريت به كاووسى هوشنگ دكتر. رفت كنار كار

 زمينه در وزيران هيئت نامه تصويب صاحب هنر و فرهنگ وزارت 44 مرداد در نظارتى هاى نامه آيين

 به ولى كرد نمى نفى را سانسور نفس هرگز او.  گرديد فيلم نمايش و سينماها ، فيلم توليد كنترل

 او بجاى صالح ابراهيم سيد و رفت كنار سمت اين از 1341 تابستان در كاووسى. بود معترض عملكردش

 دو انجاميد طول به 1357 تا كه وى تصدى دوره در. نبود خاصى طراح و نظر صاحب او.  گرفت قرار

 اما.  داشت را سابق روال كارها ، صالح تصدى آغاز در.  بودند نظارت دار عهده عالى و وىبد شوراى

 هاى  نمايش از پيش ، تشريفاتي و ادارى امور مجرى حكم نمايش و نظارت كل  اداره و سانسور كم كم

 . بود گرفته را عمومى

 تبليغ از ممانعت و طنتسل مبانى از حفاظت مشخص ماده چند نمايش و نظارت اداره وظايف حوزه

 خشونت ترويج با واردكنندگان و توليدكنندگان كه نگذشت چيزى و داشت را نظمى بى يا ماندگى عقب

 بعضى در تنها گرفت مى صورت مواد ساير بر نظارتى هم اگر و پرداختند تماشاگر جلب به برهنگى و

 و اخالق ، ارزش حذف براى روال ينا كم كم و شد مى گرفته سر از سابق روال دوباره ولى بود مقاطع

 اخالق ارزش، ،  آيين سوى به را جو حقيقت جوانان ها جرقه نخستين بعد و  يافت ادامه جامعه از فرهنگ

 . انجاميد شكست به حكومت فرهنگى ضد هاى سياست ترتيب اين به.  داد سوق خود اصيل فرهنگ و

 و ندارد سازگارى سر سينما با دينى حاكميت هك شد مطرح تصور اين ابتدا در ، انقالب پيروزى با

 ذهنيت اين(  ره)  ينيخم امام سخنان با اما ، شد خواهد حذف سرزمين اين فرهنگى حيات از سينما

 ، سالم سينمايى بعنوان ، ايشان طرف از(  مهرجويى داريوش:  ساخته گاو)  فيلم تأييد با و شد برطرف

 . بود متفاوت برخوردها بهرحال اما ، آمد پديد ايران سينماى آينده مورد در اى تازه تلقى

 بازگشايى دستور نخست روز در.  شد ادغام علوم وزارت در هنر و فرهنگ وزارت انقالب پيروزى با

 هاى كمپانى دفتر.  درآمد نمايش به استعمارى حتى يا انقالبى آثار از بسيارى و شد صادر سينماها

 ، واردكنندگان ، كنندگان تهيه شوراى مشترک جلسه در. شد تعطيل 1353 سال اول در خارجى

 خارجى فيلم نوع هر ورود از كه شد گرفته اين بر تصميم ،1353 تيرماه در هنرمندان و سينماداران

 . شد لغو بودند گرفته مجوز 59 تا 53 سال از كه ايرانى هاى فيلم نمايش پروانه سپس و. شود جلوگيرى
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 جريان در انقالب از پس نخست هاى سال در. يافت اى تازه هاى ويژگى نيز مميزى انقالب از بعد

 تأثير تحت فيلم توليد. رسيد كيفى و كمى لحاظ از خود حد ترين نازل به سينما سياسي، حاد هاى تنش

 در امنيت عدم نتيجه در و مميزى معيارهاى نوسان و مسؤوالن مداوم تغيير سياسي، ثباتى بى

 . بود يافته رونق خارجى هاى فيلم ودور گذاري، سرمايه

 جريان به ديگر بار را فيلم توليد كردند تالش ايرانى هاى فيلم كنندگان توليد از تعدادى ، بين اين در

 رجيا:  ساخته)  ها برزخى هاى فيلم. باشد داشته انطباق نيز اسالمى هاى آرمان با كه اى گونه به. اندازند

 لميف چند و(  يمنطق امان:  ساخته)  اسالم سرباز ،(  انيمعدن يمهد:  ختهسا)  مجاهد فرياد ،(  يقادر

 سينما صنفى و اقتصادى ، فرهنگي ، سياسي امور مجموعه 1315 سال از بعد تالشند اين حاصل گريد

 عوارض حذف ، خارجي هاى فيلم ورود محدوديت با آن مثبت تأثير و گرفت قرار دولت نظارت تحت

 پرداخت ، فيلم صاحبان و سينما صاحبان ميان ارتباط به بخشيدن نظم ، داخلي ىها فيلم از سنگين

 اراده از متأثر شده انجام اصالحات. داد نشان را خود ديگر موارد بسيارى و كنندگان تهيه به بانكى وام

 نآ از بخشى كه داشت پى در نيز منفى تبليغات سينمايى سياست اين اما. بود ايرانى سينماگران عام

 . باشد مى توجه قابل مميزى بحث در

 كه شد خلق آثارى ، سينماگران و گذاران سياست ميان تر مناسب رابطه ايجاد با 1314 سال از بتدريج

 عين در و شد مواجه نيز عمومى اقبال با و نمايد جلب بخود نيز را روشنفكران و منتقدان نظر توانست

 . كند مطرح جهانى هاى جشنواره سطح در را ايران سينماى حال

 با هفتاد دهه ابتداى در. است ايرانى جديد سينماى دوم نسل درخشان كارهاى فوران شصت دهه

 بعنوان تصويرى هاى رسانه مؤسسه تأسيس سال اين ديگر رويداد. شد حذف يارانه ، دولت تصميم

 مطرح ويدئو آزادسازى پى در اتفاق اين ، بود كشور ويدئويى شبكه قانونى هاى فعاليت دهنده سازمان

 . شد

 سينمايى مديريت براى جايزه كسب و جهانى هاى جشنواره در ايرانى هاى فيلم حضور دوره اين در

 . نبود ارزشمند خود بخودى

 خطاهاى به رسيدگى براى صالحه دادگاه آن در كه شد ارائه سينما قانون نويس پيش ،1379 سال در

 انتشار توسعه سوم ساله پنج برنامه در ايران سينماى استراتژى همچنين. است شده بينى پيش سينمايى

 مدرنيته و سنت بحث ، است مشهور خرداد دوم از بعد سينماى به كه دوره اين مشخصه و ويژگى. يافت

 . باشد مى
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محدوديت و مميزي بر خالف آن چه به نظر مي رسد ، اتفاقا مختص دنياي امروزي و مدرن نيست . 

ي اخالقي يكي از عوامل اصلي در اعمال مميزي هاست . از گذشته ديدگاههاي متفاوت اخالق و مرزها

از تعريف اخالقي وجود داشته و اخالق گرايي به فراخور تفاوت ماهوي جوامع همواره محل مناقشه بوده 

است و با در نظر گرفتن برداشت هاي شخصي و گروهي از اين مقوله ، مرزهاي اخالقي در ميان 

و جوامع آگاه كامال باز و در پاره اي موارد بسيار بسته به نظر مي رسد . به همين جهت و با اشخاص 

توجه به ادراكات گوناگون از اخالق ، پرداختن به مرزهاي اخالقي تقريبا نا ممكن است . به بيان ديگر 

هرج و مرج  گستردگي اين مرز از شخص تا دنيا را شامل مي شود . اما به خاطر آن كه جامعه دچار

نشود ، تعريف مشخص و آشكاري از اخالق را به فراخور چارچوب هاي جامعه تبيين مي كنند و 

قوانيني را براي خروج از اين محدوده به تصويب مي رسانند ، بسياري از اين قوانين نه تنها مختص به 

                                       ( .  137:  1333) مير زين العابدين ،  آن جامعه كه اساسا جهان شمول است .

امروزه شاهد آن هستيم كه رسانه ها به دليل گستردگي در امر اطالع رساني ، همواره مورد بيشترين 

سانسور و مميزي قرار مي گيرند . حكومت ها و نظام هاي حاكم به اين نتيجه رسيده اند كه وسائل 

، اينترنت ، ماهواره ، تلويزيون ، سينما همزمان با تاثيرات ارتباط جمعي مثل كتاب ، روزنامه ، مجالت 

مثبت مي توانند به شدت مضر و زيان بار باشند . شبكه هاي اطالع رساني داخل و خارج يك كشور 

اغلب دوست آن كشور هستند يا دشمن آن و بالطبع در حوزه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي ، با 

 سانسور مواجه مي شوند .

نين سانسور در همه كشورها با كمي تفاوت اجرا مي شود و نوع اجراي شديد يا ماليم آن با امنيت قوا

آن كشور ، رابطه مستقيم دارد . در اروپا ، امريكا و كشورهاي سوسياليستي مميزي در عرصه هاي 

ه و يا تبعيد گوناگون به كار گرفته مي شود و بسياري از فعاالن در حوزه هاي مختلف يا به حاشيه راند

شده اند و بسياري ديگر به صورت مشروط در سيستم دوباره مشغول مي شوند و مطرود شدن عده اي 

و به ميدان آمدن ديگران ماحصل اين نوع نگاه است . در كشورهاي آسيايي و خاورميانه به دالئل زياد 

است . رجوع به باورهاي  كه در راس آن انسان شرقي قرار دارد ، اين محدوديت ها به گونه اي ديگر

ديني و مذهبي در تمام عرصه ها ، و به كارگيري قوانين مذهبي در كنار قوانين اجتماعي ، پايبندي به 

 قوانين ملي و قومي از جمله مواردي است كه اين محدوديت ها را پايه نهاده است .
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هاي جهان برقراري صلح  دنياي غرب به جهاني شدن و يكپارچگي جهان مي انديشند و تمام ابر قدرت

وثبات را وظيفه خود مي دانند و در نقطه مقابل شرق با تكيه بر تمدن و تاريخ و فرهنگ كهن و 

اعتقادات و باورهاي مذهبي و معنويات براي نجات بشر به معناي رستگاري آن در تكاپو هستند . اما در 

سانسور سيري افراطي و تفريطي داشته است .  ايران با موقيعت و قوانين متمايز از ابتداي تاريخ سينما ،

فيلم توقيف شده  45و نتيجه آن بيش از  1357تا  1335اشاره اي كوتاه به نظام مميزي از سال 

درعرصه سينماست كه برخي از آنها تنها به دليل تفكر سازندگان و نوع ديدگاه از دور خارج شده اند . 

متفاوت از امروز بود . مشكل يا شكستن مرزهاي اخالقي  محدوديت ها به گونه اي 1357قبل از سال 

بود يا تفكر سياسي فيلم ساز . احمد شاملو ، شاعري بود كه در سينما هم فيلم نامه مي نوشت و 

ابراهيم گلستان با سفارشات شركت نفت ، درصدد احياي تاريخ و تمدن ايران بود . در كانون پرورش 

، ن ساعدي ، گاو را ساختيبا اقتباس از كتاب عزاداران بيل غالمحسفكري كودكان ، داريوش مهرجويي 

بهرام بيضايي با ساختن فيلم رگبار ، پرويز كيمياوي با مغول ها و مسعود كيميايي با گوزن ها  دست به 

 نقد نظام حاكم موجود زدند و تالش كردند آن چه را كه واقعي است به تصوير بكشند .

مشخصي براي سينما كه بتواند تعميم دهنده نظرات و سياست هاي جديد  با انقالب اسالمي تعريف

باشد ، وجود نداشت . حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي ، بنياد سينما فارابي و وزارت فرهنگ و 

ارشاد به عنوان مراكز توليد فيلم دست به كار شدند و آزمون و خطا شروع شد . فيلم نامه ها با 

ارد و از شورا خارج مي شد ، هيات نظارت و بازبيني به آنها ، مشروط به رعايت قوانين اصالحات فراوان و

پروانه ساخت مي داد و در پايان فيلم هايي بودند كه هيچ شباهت به نسخه تائيد شده نداشتند و در 

ضعيت به دليل و 1313تا  1315بايگاني به يادگار مي مانند . پس از شروع و خاتمه جنگ يعني از سال 

كشور و نيز پشت سر گذاشتن نسبي سالهاي آزمون و خطا ، عمده فيلم هايي كه به نمايش در نيامدند 

با  1371تا  1313از نظر فرم و محتوا موفق نبودند و به سختي مي شد آنان اثر سينمايي ناميد . از سال 

غير از جنگ پرداختند . از  اتمام جنگ ، محتوا و اساس فيلم ها تغيير كرد و آثار سينمايي به مضامين

تا به امروز هم با اختالف سليقه بين مديران و نيافتن نقاط مشترک ديني و ملي بعد از سي  1371سال 

سال ، اهالي فرهنگ و هنر هنوز هم خطوط قرمز مشخصي نمي يابند و سليقه در سانسور حرف اول را 

 به نمايش عمومي در نيامد .لم في 171،  1337مي زند .  سينماي بعد از انقالب تا سال 
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 :1337تا  1335تاريخ سينماي ايران از : مشخصات فيلم هاي به نمايش در نيامده 15جدول شماره 

 نام فيلم رديف
سال 

 ساخت
 نام كارگردان

 اسماعيل كوشان 1335 آخرين عشق 1

 پرويز خطيبي 1335 التيماتوم 2

 گرجي عباديا –احمد فهمي  1334 غروب عشق 5

 علي محمد نوربخش 1337 عقاب صحرا 4

 سردار جو گندرپال 1333 فرار از قانون 3

 ابراهيم باقري 1345 يالله درياي 3

 سياوش شاكري 1344 دنياي كوچك ما 1

 احمد صفايي 1341 زندان 3

 ساالر عشقي 1343 از بهشت تاجهنم 9

 رضا صفايي 1343 پا توي كفش من نكن 11

 حمد سخن سنجم 1343 چوب خدا 11

 سيدعلي ميري 1343 چيچو و فرانكوي وطني 12

 غالمحسين طاهري دوست 1355 آزار سرخ 15

 محسن هرندي 1355 سوغات اصفهان 14

 حميد مصداقي 1351 تجاوز 13

 حسن ساسان پور 1351 سه دالور بي باک 13

 سيروس جراح زاده 1351 كليد رمز 11

 احمد صفايي 1352 بلند پرواز 13

 سيروس جراح زاده 1352 دخترفال گير 19

 ايرج فاطمي 1352 دو كبوتر 21
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 رضا فاضلي 1352 مامور ما در كراچي 21

 سهراب شهيد ثالث 1352 يك اتفاق ساده 22

 داود روستايي 1353 آپارتمان نشين ها 25

 ناصر محمدي 1353 خشم و خون 24

 منوچهر قاسمي 1353 كوثر 23

 ومرث درم بخشكي 1354 بوف كور 23

 فريدون رهنما 1354 پسر ايران از مادرش بي اطالع است 21

 فتح اهلل منوچهري 1354 وقتي آسمان بشكافد 23

 پرويز كيمياوي 1355 باغ سنگي 29

 پرويز نوري 1355 خوش غيرت 51

 سيروس الوند 1355 سنجر 51

 محمد رضا اصالني 1355 شطرنج باد 52

 تاشخسرو هري 1355 ملكوت 55

 ناصر غالمرضايي 1351 چه پر ستاره بود شبم 54

 مروا نبيلي 1351 خاک مهر شده 53

 عليرضا داود نژاد 1351 عاشقانه 53

 ساموئل خاچيكيان 1357 انفجار 51

 ناصر محمدي 1357 باغ بلور 53

 منوچهر مصيري 1357 برهوت 59

 داود اسماعيلي 1357 پرستش 41

 دريايرج قا 1357 حكم تير 41

 امير شروان 1357 روزهاي بي خبري 42

 امير نادري 1357 ساخت ايران 45
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 نادر قانع 1357 مبارزه در نيمه راه 44

 اسماعيل پور سعيد 1357 شكاف 43

  1357 صمد در به در مي شود 43

 ذكريا هاشمي 1357 طوطي 41

 نادر قانع 1357 فرار از بند 43

 نادر قانع 1357 فرياد شرم 49

 كامران قدكچيان 1357 يغلبه ت 31

 پرويز نوري 1357 ماجراي عالء الدين و چراغ جادو 31

 امان منطقي 1353 تب مرگ 32

 پرويز كيمياوي 1353 او كي مستر 35

 كامران قدكچيان 1353 تا آخرين نفس 34

 هادي صابر 1353 تاريخ سازان 33

 بهرام بيضايي 1353 چريكه تارا 33

 جالل مهربان 1353 وي خداراهي به س 31

 عزيز رفيعي 1353 خشم الهي 33

 محمد صفايي 1353 خياباني ها 39

 عباس كسايي 1353 شجاعان ايستاده مي ميرند 31

 ناصر محمدي 1353 قديس 31

 امان منطقي 1353 مفسدين 32

 غالمعلي عرفان 1359 آقاي هيروگليف 35

 حاتم گرجي 1359 دو مرد خشن 34

 مهدي معدنيان 1359 اردارسيم خ 33

 اكبر صادقي 1359 شيطان و شمر 33
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 عزيزاهلل بهادري 1359 گداي اشراف زاده 31

 غالمعلي عرفان 1359 گفت هر سه نفرشان 33

 حسين قاسمي وند 1359 مشت مرد 39

 اسماعيل پور سعيد 1359 منافق 11

 حاتم گرجي 1359 نمك نشناس 11

 ا و حسن قلي زادهمحمد بزرگ ني 1359 1931 12

 جغتايي احمد رضا 1315 آزمايشگاه جهنمي 15

 محمدرضا مجد 1315 پيكر تراش 14

 حسين دواني 1315 گرداب 13

 منصور تهراني 1315 مسافرشب 13

 مسعود كيميايي 1311 خط قرمز 11

 فرشيد فلك نازي 1311 عفريت 13

 بهرام بيضايي 1311 مرگ يزد گرد 19

 محمد باقر خسروي 1312 بنفشه زار 31

 شهرام شبيري 1312 فصل خاكستري 31

 حميد طاهريان 1313 حماسه مهران 32

 شهرام شبيري 1313 شكار در شب 35

 علي اصغر عسگريان 1313 صف 34

 يداهلل نوعصري 1315 زائر خلف 33

 جمشيد ملك پور 1317 باد سرخ 33

 كمال تبريزي 1317 عبور 31

 يارتا ياران 1319 آخرين روز بهار 33

 محمد علي نجفي 1319 افسانه شهر الجوردي 39
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 احمد رضا گرشاسبي -كريم زرگر  1319 دريا براي تو 91

 كمال تبريزي 1319 در مسلخ عشق 91

 علي سجادي حسيني 1319 سكوت 92

  1319 شب هاي زاينده رود 95

 كريم زرگر 1319 مدرسه رجايي 94

  1319 نوبت عاشقي 93

 حسين مختاري 1319 همه يك ملت 93

 ابوالفضل جليلي 1375 رقص خاک 91

 هوشنگ درويش پور 1375 سالهاي جواني 93

 محمدعلي طالبي 1371 تيك تاک 99

 ابوالفضل جليلي 1372 دت يعني دختر 111

 جواد ارشاد 1372 زير سايه كنار 111

 محسن محسني نسب 1372 سپيد يال 112

 باس شيخ باباييع 1372 قطب مخوف 115

 عطااهلل حياتي 1372 كودكاني از آب و گل 114

 محمد حسن زاده 1373 حسرت 113

 محرم زينال زاده 1373 حسرت ديدار 113

 عليرضا داود نژاد 1373 خلع سالح 111

 محرم زينال زاده 1373 ساز ستاره 113

 رسول صدر عاملي 1373 سمفوني تهران 119

 حسين قاسمي جامي 1373 زير آسمانيك شب ، يك غريبه  111

 فرهاد مهرانفر 1374 درخت جان 111

 حسين علي ليالستاني 1374 عاشق فقير 112
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 روح اهلل خوشكام 1374 فردا روز ديگري است 115

 ابوالفضل جليلي 1374 يك داستان واقعي 114

 فرزين مهدي پور 1375 بزرگ خيلي بزرگ 113

 جيد جوانمردم 1375 در سرزميني ديگر 113

 حميد خيرالدين 1375 كمين 111

 پرويز شهبازي 1375 مسافر جنوب 113

 فرهاد مهرانفر 1375 موشك كاغذي 119

 كامبوزيا پرتوي 1375 ننه الال و فرزندانش 121

 جعفر پناهي 1371 آينه 121

 حسين قاسمي جامي 1371 پرواز روح 122

 لستانيحسين علي ليا 1371 تابلويي براي عشق 125

 ناصر غالمرضايي 1371 چرخ 124

 ابوالفضل جليلي 1371 دان 123

 نادر ابراهيمي 1371 روزي كه هوا ايستاد 123

 خسرو سينايي 1371 كوچه پاييز 121

 سيد مهدي مدني 1371 همسفر 123

 پرويز كيمياوي 1377 ايران سراي من است 129

 محمد علي طالبي 1377 بيد و باد 151

 عباس كيا رستمي 1373 ما را خواهد برد باد 151

 رامين بحراني 1373 بيگانگان 152

 جعفر پناهي 1373 دايره 155

 مريم شهريار 1373 دختران خورشيد 154

 كيانوش عياري 1373 سفره ايراني 153
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 ايرج قادري 1373 شهرت 153

 رفيع پيتز 1373 صنم 151

 هادي صابر 1373 مثلث آبي 153

 پرويز شهبازي 1373 نجوا 159

 بابك پيامي 1373 ك روز بيشتري 141

 مهدي ودادي 1379 پسران مهتاب 141

 علي شاه حاتمي 1379 تركش هاي صلح 142

 ابوالفضل جليلي 1379 دلبران 145

 محود كالري 1379 رقص با رويا 144

 حميد فرخ نژاد 1379 سفرسرخ 143

 رضويانامير شهاب  1379 سفر مردان خاكستري 143

 محمد عرب 1379 سمفوني تاريك 141

 فرزاد موتمن 1379 هفت پرده 143

 سعيد ابراهيمي فر 1335 تك درخت ها 149

 محمود بهزادنيا 1335 راه بهشت 131

 رضا سبحاني 1335 زيستن 131

 مهدي برقعي 1335 سفر به شرق 132

 فرهاد مهرانفر 1335 قطعه زمستاني 135

 اسماعيل براري 1335 كوير مرگ 134

 علي رضا اميني 1335 نامه هاي باد 133

 هود شولي زادممح 1335 نورا 133

 سيد رحيم حسيني 1335 نوروز 131

 محمد عرب 1335 يك الف ناقابل 133
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 ماني حقيقي 1331 آبادان 139

 ابوالفضل جليلي 1331 ابجد 131

 عبدالرسول گلبن 1331 بهشت جاي ديگري است 131

 محمد حقيقت 1331 فرشته دو 132

 مهدي نوربخش 1331 راي باز 135

 مهدي ودادي 1331 ستاره هاي سربي 134

 حبيب اهلل بهمني 1331 شب كايت ها 133

 امير قاسم رازي 1331 كودک شاعر 133

 علي شاه حاتمي 1331 كولي 131

 محدرضا عالي پيام –محسن محسني نسب 1331 مشت بر پوست 133

 محمد علي آهنگر 1331 داغنبات  139

 سيروس رنجبر 1332 آواي جبرئيل 111

 رهبر قنبري 1332 او 111

 ناصر خمير 1332 باباعزيز 112

 كيانوش عياري 1332 بيدار شو آرزو 115

 محسن امير يوسفي 1332 خواب تلخ 114

 سپيده فارسي 1332 خواب خاک 113

 حسن يكتا پناه 1332 داستان نا تمام 113

 عبدالحسين برزيده –حبيب احمد زاده  1332 روايت سه گانه 111

 سامان سالور 1332 ساكنين سرزمين سكوت 113

 مرضيه مشكيني 1332 سگ هاي ولگرد 119

 جواد ارشاد 1332 سالم 131

 جعفرپناهي 1332 طالي سرخ 131

www.takbook.com



 

157 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 ابوالقاسم طالبي 1332 عروس افغان 132

 جواد اردكاني 1332 قناري 135

 ايرج امامي 1332 وقت چيدن گردو ها 134

 جمشيد عندليبي 1332 يك روز ، يك زندگي ، يك مرد 133

 غالمرضا رضايي 1333 بازي 133

 فرهاد غريب 1333 پل سيزدهم 131

 محمد علي سجادي 1333 تردست 133

 محمد رسول اف 1333 جزيره آهني 139

 ابوالقاسم طالبي 1333 جنگ كودكانه 191

 غالمرضا رضايي 1333 اتحي 191

 عباس كيا رستمي 1333 ده 192

 عزيز اهلل حميد نژاد 1333 شكوفه هاي سنگي 195

 محمد علي سجادي 1333 شوريده 194

 عليرضا رسولي نژاد 1333 صحنه هاي خارجي 193

 علي زماني عصمتي 1333 كوچه هاي باريك 193

 حسين قناعت 1333 ماجراهاي اينترنتي 191

 سعيد ابراهيمي فر 1333 واجههم 193

 سپيده فارسي 1333 نگاه 199

 نيكي كريمي 1333 يك شب 211

 جعفر پناهي 1334 آفسايد 211

 عليرضا رئيسيان 1334 پرونده هاوانا 212

 سامان سالور 1334 چند كيلو خرما براي مراسم تدفين 215

 وحيد موسائيان 1334 خانه روشن 214
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 علي رضا اميني 1334 زمان مي ايستد 213

 فريدون جيراني 1334 ستاره بود 213

 مجتبي راعي 1334 سفربه هيدالو 211

 فريبرز كامكاري 1334 فصل ممنوعه 213

 يداهلل صمدي 1334 شهر آشوب 219

 مونا زندي 1334 عصر جمعه 211

 ماني حقيقي 1334 كارگران مشغول كارند 211
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 ( مقدمه : 1

كه امروزه شاهد پيشرفت آن هستيم ، به سال هاي  ( Home Cinema)  تاريخ سينماي خانگي

برمي گردد ، يعني زماني كه تلويزيون به آرامي در ميان خانواده ها جا باز كرد و بعضي افراد  1955

 ميلي متري كداک را پيدا كردند . 3امكان استفاده از دوربين و پرژكتور 

اغلب بدون صدا و روي پرده منعكس مي شد ،  پروژكتورهاي سينمايي قابل حمل كه تصاوير آن ها

اولين تجربه سينماي خانگي را رقم زد ، اين سيستم اغلب براي نمايش فيلم هاي خانوادگي مثل سفرها 

مي گفتند و مجهز به  "اتاق نمايش  "و جشن ها استفاده مي شد ، آن زمان سينماي خانگي را 

ي بود . استفاده از اين سيستم نمايش خانگي تقريبا ميلي متر 35ميلي متري و حتي  11پروژكتورهاي 

به خانواده هاي  ثروتمند به خصوص دست اندركاران صنعت سينما محدود مي شد . سينماي خانگي 

ميلي متري كداک و سيستم صوتي مونو پيشرفت  3قابل حمل با گذر زمان با توليد فيلم رنگي ، سوپر 

 كرد اما همچنان پرهزينه بود . 

تقريبا به طور كامل بازار دوربين ها و پروژكتورهاي فيلم را از  1975ويدئوي خانگي در اواخر دهه ظهور 

به  كه به شكل ساده تري قابل اتصال   (  V C R) بين برد و دستگاه هاي ضبط كاست يا وي سي آر 

خانگي را شركت تلويزيون هاي معمولي بودند ، بازار شبكه خانگي را تسخير كردند . اولين وي سي آر 

به بازار عرضه كرد ، اما اولين سيستمي كه مشتريان از آن استقبال كردند  1972فيليپس در سال 

توزيع شد ، در زماني كوتاه شركت جي وي  1975بتامكس توليد شركت سوني در ژاپن بود كه در سال 

ركت هاي ديگر مانند را به بازار دادند و ش 2555سي ژاپن فرمت وي اچ اس و فيليپس فرمت ويدئو 

 ركورد به سرعت از ميدان خارج شدند . –سونيا و وي 
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مي گفتند به ديگر  "بتا  "يك سيستم ضبط نوار ويدئو كه خودشان به آن  1974سوني در سال 

توليدكنندگان تجهيزات الكترونيكي معرفي كرد و انتظار داشت آن ها يك فرمت واحد را بپذيرند كه به 

اما جي وي سي با وجود درخواست سوني از وزارت بازرگاني و صنايع ژاپن تصميم نفع همه باشد ، 

 فرمت خود را در پيش گيرد . توليد گرفت

به بازار آمد و بسياري آن را به لحاظ تكنيكي  1975اولين دستگاه هاي بتامكس در نوامبر سال 

ز داشت و قابليت ضبط آن به يك پيشرفته توصيف كردند . اولين دستگاه ها به يك تايمر اكسترنال نيا

ساعت مي رسيد به دنبال اين شركت جي وي سي دستگاه وي اچ اس خود را اولين بار در سپتامبر 

در امريكا توزيع كرد و اولين وي اچ اس ها مي توانستند تا دو ساعت فيلم 1977در ژاپن و ژوييه  1971

 ضبط كنند .

منتشر  1937كه در سال  "يوود ، ژاپني و جنگ وي سي آر فست فوروارد : هال "جميز الردنر در كتاب 

با مديران شركت ماتسوشيتا  1975يا اوايل سال  1974شد نوشته است : مسئوالن سوني در اواخر سال 

) پاناسونيك فعلي ( ديدار كردند تا در مورد بازار ويدئوي خانگي بحث كنند ، آنها پيش از اين در 

با هم همكاري كرده بودند و سوني نمونه اوليه بتامكس را  "يو  "ست فرمت توسعه و بازاريابي ويدئوكا

، در آن زمان مسئوالن سوني در جريان  در اختيار مهندسان ماتسوشيتا قرارداد تا روي آن كار كنند 

كار شركت جي وي سي نبودند و جلسه بعدي سوني و ماتسوشيتا با حضور نمايندگان جي وي سي 

ن جلسه مسئوالن ماتسوشيتا نمونه اوليه وي اچ اس را به نمايندگان سوني نشان دادند برگزار شد . در آ

و به آن ها توصيه كردند پذيرش فرمت وي اچ اس به نفع صنعت است ، اما مسئوالن سوني در آستانه 

 آغاز توليد بودند و حاضر به توافق نشدند .

 

 : اختراع دوباره سینما(  2

دي وي دي نتيجه تركيب قدرتمند سه گرايش فناوري ، اقتصاد و  در حقيقت ظهور و گسترش 

در ژاپن و ورود آن به امريكا در سال   1991بازاريابي بود كه پس از عرضه دستگاه دي وي دي در سال 

بعد ، استوديوها خيلي زود درصدد بهرگيري از امكانات اين قالب جديد بودند . در نيمه نخست سال 

ن دستگاه دي وي دي به بازار امريكا آمد و ركورد سريع ترين فروش يك دستگاه ميليو 2/  7،  2555
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الكترونيكي را از آن خود كرد . البته در اين زمينه تصميم درست صاحبان كارخانه هاي سازنده بي تاثير 

جداگانه اي وي اچ اس و بتامكس ، از همان ابتدا قالب  نبود ، آنها باز استفاده از تجربيات از نزاع بين

براي دي وي دي برگزيدند تا تبليغات و بازاريابي آن به عنوان وسيله اي با قابليت نگهداري و آرشيو 

معرفي گردد و هم چنين بر خالف زمان پيدايش نوارهاي ويدئويي و ديسك هاي ليزري كه استوديوها 

مي كردند . هر دي وي دي بسته  با هدف لطمه نزدن به نمايش عمومي ، آن ها را با قيمت باال عرضه

به ويژگي با قيمتي در حدود چهارده تا هجده دالر به بازار ارائه مي شد ، بنابراين از همان ابتدا دي وي 

 دي با هدف فروش و نه كرايه توزيع گرديد .

ن در به عقيده باربارا كلينگر نويسنده كتاب فراسوي پرديس ) مولتي پلكس / سينما ، فناوري هاي نوي

، انتشارات بركلي ( اين استراتژي قيمت گذاري بر روي دي وي دي ، عموما مالكيت  2551خانه ، سال 

فيلم ها را دموكراتيك و مردمي كرد و در نتيجه مصرف كنندگان ، فيلم ها را در كتابخانه هاي شخصي 

 نگي جامع تر باز يابند .با ذائقه فره فراديجاي دادند و اين امكان را يافتند كه خود را به عنوان ا

در تبليغات دي وي دي به ويژه بر مكمل هاي آن كه تماشاي پشت صحنه فيلم هاي محبوب را براي 

مخاطبان امكان پذير مي ساخت ، تاكيد مي شد و هر چند برخي متعقدند مكمل هاي دي وي دي با 

شد ، امروزه اين امر به هدف جلوگيري از كپي غيرقانوني فيلم و حفظ منافع صنعت سينما طراحي 

 "گفتمان سواد سينمايي  "نوعي مواجهه خاص با فيلم هايي را پديد آورد كه اين مواجهه دربردارنده 

است كه در آن با تماشاگر خانگي به مثابه يك متخصص يا كارشناس بالقوه فرهنگ در فيلم برخورد 

تماشا كردن و انديشيدن را درباره  مي شود . دي وي دي در حقيقت به بينندگان خود شيوه خاصي از

، انتشارات  2552فيلم ها را آموزش مي دهد . مايكل پيرسون نويسنده كتاب ) جلوه هاي ويژه ، سال 

را موقعيتي مي داند كه  نياد مي كند و آ "گفتمان خبرگي  "دانشگاه كلمبيا ( از اين امر به عنوان 

 .جلب مي شودو ديگر عوامل ده ، كارگردان ، فيلم بردار توجه مخاطب به بررسي و ارزيابي مهارت نويسن

انگيزه هاي اجتماعي در كنار ويژگي هاي فني دي وي دي سبب شد كه منافع استوديو هاي هاليوود ، 

فروشندگان ويدئو ، كمپاني هاي سازنده وسائل الكترونيكي و مخاطبان به هم گره بخورد و عنوان دي 

و تجربه فيلم ديدن قرار بگيرد و گسترش سريع دي وي دي هم چنين وي دي خيلي زود معادل فيلم 

الگوي استفاده از فيلم و ساير رسانه ها در خانه را تحت تاثير قرار دهد و عرصه اي را پديد آورد كه 

ياد مي كند كه در ادامه عصر وي اچ اس و وي  "فرهنگ فيلم خانگي  "باربارا كلينگر از آن به عنوان 
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دو شيفتگي به  "فضاهاي خانگي اشاره دارد و به عقيده وي فرهنگ فيلم خانگي در قالب سي دي ، به 

بروز مي يابد كه در نتيجه پيدايش دي وي دي گسترش يافته است . نخستين شيفتگي كه او از  "فيلم 

م ياد مي كند ، ريشه در عالئق به دوران نمايش فيل "شيفتگي سينمايي روزگار گذشته  "آن با عنوان 

دي وي دي  "هاي خارجي در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم دارد و دومين شيفتگي با عنوان 

به زيبايي شناسي عصر ديجيتال مربوط مي شود كه مبتني بر ذوق و سليقه صوتي و  "محشر يك فيلم 

 تصويري است كه فناوري خلق مي كند .

عرصه اي را فراهم مي كند كه شباهت دي وي دي در نزد بسياري از مخاطبان و متخصصان رسانه ، 

بسيار نزديكي به فرهنگ فيلم در سال هاي دور دارد . در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم ، 

كارشناسان فرهنگي و دانشجويان دانشكده ها در سالن هاي سينماهاي هنري ، تماشاگران فيلم هاي 

فليني ، اينگمار برگمان و اكيرا كوروساوا كارگردانان كالسيك امريكايي و فيلم سازان خارجي هم چون 

بودند . اين تجربه ها به فيلم ذاتي هنري مي بخشد و به تبع آن ، سينما رفتن نيز فعاليتي افسون 

در  1991كه در سال  "انحطاط سينما  "گرايانه محسوب مي شد . سوزان سونتاگ در مقاله مشهور 

كايه دو  "با جريان  1955شيفتگي به سينما در دهه نشريه نيويورک تايمز منتشر شد نوشته بود : 

بود و در نتيجه  1975و اوايل دهه  1915در فرانسه آغاز شد و نقطه اوج آن در غرب ، دهه  "سينما 

 سلطه فيلم هاي پرفروش ، پيدايش نمايش خانگي و تعطيلي سالن هاي سينما هنري از بين رفت .

را فراهم آورده است و  "خبرگي  "احياي اين شكل از بر خالف گفته سونتاگ دي وي دي زمينه 

امروزه سالن هاي بسيار محدودي براي نمايش فيلم هاي مستقل يا خارجي وجود دارد ، اما دي وي 

دي انواع مختلفي از اين آثار را چه قديمي و چه جديد را به همراه فيلم هاي كالسيك هاليوود در 

، ير چهره شيفتگي به سينما در جهاندر كتاب ) دگرگوني فيلم : تغي اختيار مي گذارد . جاناتان روزنبام

( متعقد است كه فناوري هاي نوين با در اختيار گذاشتن  2553انتشارات انسيتو فيلم بريتانيا ، سال 

فيلم هاي خارجي توانسته حوزه بين المللي مشتركي به وجود آورد و هركسي مي تواند از هر گوشه 

يلم مورد عالقه اش را سفارش دهد ، اما تامس السسر در مقاله ) شيفتگي به سينما دنيا دي وي دي ف

( شيفتگان سينما را بر مبناي تغييرات  2555يا كاربردهاي سرخوردگي ، دانشگاه آمستردام ، سال 

 "ان برداشت دوم گشيفت "و  "شيفتگان برداشت اول  "ناشي از فناوري در حوزه نمايش به دو دسته  

م مي كند . به عقيده وي السسر شيفتگان برداشت اول ، همان فرانسوي هاي فدايي سينما بودند تقسي

كه در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم به تماشاي گروهي از فيلم هاي امريكايي مي رفتند و نخبگان 
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دند در شهري در ساير كشورها كه در همان زمان ، شمار زيادي از فيلم هاي خارجي را تماشا مي كر

همين دسته قرار مي گرفتند . سالن سينما ، در تجربه سينمايي اعضاي اين گروه مكاني مقدس و 

فرعي تقسيم مي شدند : دسته  مي شد . اما شيفتگان دسته دوم ، به دو دسته روحاني محسوب 

ني از ؛ آن دسته از عاشقان سينما بودند كه تقريبا هم چون گروه پيشين فقط كارگردانان معينخست

سينماي جهان را ستايش مي كردند ، با اين تفاوت كه اين كارگردانان ، اين بار در نتيجه نمايش فيلم 

هايشان در جشنواره هاي فيلم يا سالن هاي سينماهاي موزه ها كشف مي شوند . در شاخه دوم افرادي 

دي ، دل بسته سينما مي قرار مي گيرند كه از طريق تماشاي فيلم از تلويزيون ، وي اچ اس و دي وي 

 شوند .

، مومي فيلم هستند ، سرزنش نمي كندالسسر گروه آخر از شيفتگان سينما را كه منادي مرگ نمايش ع

ناوري هاي الكترونيكي است و در فچون به نظر او شيفتگي آن ها به رسانه هاي نوين نتيجه گسترش 

ي جديد به سينما بيان گر آن است كه اين گاه هاي پژوهشي تازه در زمينه شيفتگدحقيقت يكي از دي

 امرنتيجه دسترسي دموكراتيك به محصوالت سينمايي است .

آدرين مارتين همكار رزونبام در كتاب فوق ، متعقد است كه تلويزيون با نمايش آثار برتر سينمايي ، 

توجه وي اچ اس عصر جديدي در شيفتگي به سينما را آغاز كرده است و اين عصر در نتيجه نفوذ قابل 

كامال محقق شد و مصرف ويدئو آشكارا ماهيت فرهنگ فيلم را در سراسر  1935به خانه ها در دهه 

جهان دگرگون كرد ، بنابراين ويدئو فرصت ها و جريان هاي جديدي را براي انتشار و تجليل از سينما 

تلويزيون و وي اچ اس وام فراهم آورد و به نظر مي رسد كه دي وي دي ويژگي دموكراتيك خود را از 

 جلوه گر نمي شود . "سواد سينمايي  "گرفته است و اين مولفه در هيچ جا به اندازه مقوله 

اين گونه نوشت : تماشاگران خانگي به  2553الويس ميچل منتقد روزنامه نيويورک تايمز در سال 

اين فقط در انحصار جمعي از زودي به شيفتگان فيلم تبديل مي شوند و اين موقيعتي است كه پيش از 

نخبگان سينمايي متمول بوده كه توان خريد سيستم هاي نمايش خانگي گران قيمت و يا جمع آوري 

نوارهاي ويدئويي و ديسك هاي ليزري را داشتند ، اما اكنون گسترش دي وي دي به معناي همه گير 

 ودي از افراد بود .شدن سواد سينمايي است كه پيش از اين فقط در انحصار تعداد معد

به عقيده بسياري از نشريات ويژه مصرف كنندگان و بر اساس بسياري از منابع ديگر ، دي وي دي ابزار 

باستان شناسي ويژه اي براي حفاري تاريخ سينماست كه در نتيجه آن بينندگان درباره اين رسانه 

www.takbook.com



 

119 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

يابند ، در حالي كه در اختيار آموزش مي بينند و سپس فرصتي براي ابراز بينش سينمايي خود مي 

داشتن همه تاريخ سينما خيالي واهي بيش نيست ، پيدايش دي وي دي سبب شد استوديوها به شكلي 

جدي با هدف يافتن فيلم هايي جديد براي تبليغ و توزيع به جستجو در اعماق آرشيوهاي خاک خورده 

ر ، فيلم هاي مرتبط به هم را در يك بسته خود بپردازند . استوديوها هم چنين با هدف بازاريابي بيشت

نسخه ويژه  "بندي به بازار عرضه كردند ، مثال استوديو پارامونت سه گانه پدرخوانده را با عنوان 

فيلم  155 تو فيلم امريكا نيز هر از چندي فهرستيعرضه كرد و نهادهايي هم چون انس "كلكسيونرها 

ي رسد عامل موثري در تشويق به خريد نسخه هاي دي وي برتر خود را منتشر مي كنند كه به نظر م

 مي شود . نيز محسوب "گفتمان خبرگي  "دي اين فيلم هاست و در ضمن فرآيندي در تاييد 

نتيجه آن دي وي دي سبب شد تاريخ سينما را به شكل متوالي و پايان ناپذيري براي گروه هاي 

د و اين امر فيلم هايي را كه مخاطب به تماشاي آن ها مي جديدي از مخاطبان بسته بندي و عرضه كن

به برداشت او از بهترين فيلم هاي هر ژانر شكل مي دهد ، بدين ترتيب  نشيند تعيين مي كند و

خود را در جايگاه كارشناس سينما مي يابد .  "تاريخ بسته بندي شده سينما  "مخاطب با مصرف 

رسانه اي نيز با آگاهي از اشتياق به مصرف تصاوير بسته بندي برخي از كمپانيهاي زنجيره اي بزرگ 

شده تاريخ هاليوود در صدد مالكيت آرشيوهاي استوديوهاي اصلي فيلم سازي برآمدند ، مثال سوني در 

آرشيو مترگلدين ماير را خريد و امكان بسته بندي هشت هزار فيلم را براي كرايه يا فروش  2554سال 

 پيدا كرد .

ذيري دي وي دي و پيوند آن با گفتمان خبرگي نيز بر شكل گيري نوع خاصي از شيفتگان با آرشيو پ

سواد سينمايي تاثير داشته است و افرادي كه تمايل بيش تري براي آشنايي با فيلم هاي پيچيده و گم 

نام دارند و مخاطباني با دانشي منحصر به فرد از فرهنگ فيلم محسوب مي شوند و در حقيقت 

مي توانند بارها و بارها به تماشاي فيلم هاي تلويزيوني بنشينند كه معموال در  ندگان دي وي ديبين

 فرهنگ هاي رايج استقبال ) نمايش عمومي ( به حاشيه رانده مي شود .

ه رابطه فيلم و بين دي وي دي و شيفتگي به سينما ، محور بحث بسياري از ربحث و گفتگو دربا

استيو اريكسون در مقاله خود بيان كرده كه ويدئو و دي وي دي سبب مي  پژوهشگران بوده است .

شوند مخاطبان به سواد بيشتري درباره تاريخ سينما دست يابند ، او كوئنتين تارنتينو را مثال مي زند 

كه مدتي در يك فروشگاه كرايه فيلم هاي ويدئويي كار مي كرد و سبك وي در فيلم سازي را تركيبي 
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هاي آثار موج نوي فرانسه ، كليشه هاي فرهنگ سياهان امريكا و فيلم هاي اكشن هنگ كنگي از مولفه 

 مي باشد و نتيجه شيفتگي تارنتينو به ويدئو و لذتش در كشف فيلم هاي گم نام ويدئويي دانسته است .

رد ، تئو پانديس در مطلب خود اشاره مي كند كه نمايش خانگي ، مخاطبان فعال تري به وجود مي آو

به عقيده او اين پديده فقط ارائه دهنده بخشي از تاريخ سينما نيست ، بلكه اين امكان رانيز براي 

مخاطب فراهم مي آورد كه هدايت تصوير و كنترل دسترسي به آن را نيز در اختيار داشته باشد ، مثال 

نظر خود را سفارش مخاطبان شبكه اينترنتي نت فليكس در امريكا مي توانند دي وي دي هاي مورد 

آغاز به كار كرد و تا سال  1993دهند و ظرف يك يا دو روز آن ها را تحويل گيرند ) اين شبكه در سال 

، شش ميليون مشترک داشت و بيش از پنجاه هزار فيلم را توزيع مي كرد ( بنابراين حاال  2551

وچكي زندگي مي كنند كه احتمال بيشتري دارد كه آن دسته از شيفتگان سينما كه در شهرهاي ك

فروشگاه هاي ويدئويي ندارند ، در معرض فيلم هاي تجربي پيچيده ، فيلم هاي خارجي و مستند قرار 

 بگيرند و در فرهنگ فيلم جامع تري مشاركت داشته باشند .

فرهنگ دي وي دي از يك منظر ، شيفته كشف دوباره فيلم هايي است كه در جريان مسلط اكران 

نمايش عمومي گسترده اي ندارند ، اين فرهنگ از منظري ديگر ، وام دار سلسله اي از سينمايي ، 

تلويزيون ، وي اچ ميراث تماشاگري پس از جنگ جهاني دوم است كه شامل تماشاي فيلم از طريق 

مي باشد . اين دو منظر در قالب احياي شيفتگي سينمايي روزگار گذشته خود  ، تلويزيون كابلياس

كنند ، اما نوع دوم فرهنگ دي وي دي چندان ارتباطي با اين موقعيت ندارد ، در حقيقت آن  نمايي مي

چه كه كارشناسان ، دي وي دي محشر يك فيلم مي دانند ، متضمن داشتن استانداردهاي زيبا 

شناختي است كه مستقيما از ويژگي هاي فني ناشي مي شود كه دي وي دي را از ديگر قالب هاي 

 ش از خود جدا مي سازد .نمايشي پي

آن چه دي وي دي محشر يك فيلم را به وجود مي آورد ، ارتباط مستقيمي با ويژگي هاي فناوري 

ديجيتال دارد و به بيان ديگر فيلم بايد بتواند در توزيع پس از نمايش عمومي خود ، ويژگي هاي موجود 

يلم هاي پر هزينه اي مانند ماتريكس و آرماني ديجيتال را تحقق بخشد . مثال انتظار مي رود كه ف

( پس از  2551،  پيتر جكسونساخته : ( و ارباب حلقه ها )  1999،  برادران واچانفسكي ساخته :)

تبديل به دي وي دي ، در قياس با اكران سينمايي شان دچار افت صدا و تصوير نشوند ، هر چند كه 

لب دي وي دي منتشر مي شوند . باور عمومي بر آن فيلم هاي پر هزينه ، تنها آثاري نيستند كه در قا
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است كه اين فيلم ها به خوبي مي توانند نمايان گر توانايي هاي ناب ديجيتال باشند ، به هر حال 

ارزيابي دي وي دي بر اين مبنا صورت مي گيرد كه فيلم تا چه اندازه توانسته در قالب جديد پس از 

از فناوري هاي ديجيتال را تامين نمايد ، اين بدان معناست كه  اكران خود لذت صوتي و تصويري ناشي

ارزيابي فيلم ، فارغ از آن كه در اكران عمومي چگونه عمل كرده است صورت مي گيرد ، مثال در نقد 

( حاشيه صوتي ديجيتال فيلم عاملي است  1991،  والتر هيلساخته : دي وي دي آخرين مرد مقاوم ) 

 ده نتيجه بگيرد : كه سبب مي شود نويسن

)كيفيت صدا گيرايي خوبي داشت ، ولي داستان فيلم مضحك بود ( به بيان ديگر يكپارچگي فيلم و 

كيفيت صوتي آن مي تواند زمينه ارزيابي فيلم را فراهم كند و فارغ از آن كه اثر مزبور در نمايش 

 عمومي خود چقدر بد عمل كرده است .

شاهكار سينمايي ، استانداردهاي ديجيتال را رعايت نكند با نقد  طبعا در نقطه مقابل هم وقتي يك

بود كه حاشيه  2555وودي آلن ( در سال ساخته :  منفي روبه رو مي شود ، اين سرنوشت آني هال )

كه مجله اينترتينمنت  2555صوتي آن ، واكنش هاي منفي را برانگيخت . در نظر سنجي كه در آوريل 

طبان وودي آلن را كارگرداني دانستند كه در ارتباط با دي وي دي ، به شكل ويكلي انجام داد ، مخا

خجالت آوري سرسري عمل مي كند ، امري كه بيش از هر چيز گواه آن است كه هم سو نبودن با 

 .فناوري هاي نوين ، به سادگي شهرت نام آوران را به خطر مي اندازد 

ه ساده بين نسخه هاي سينمايي و غير سينمايي معناي ديگر دي وي دي محشر يك فيلم به مقايس

يك فيلم و كيفيت واالي صوتي و تصويري آن مربوط نمي شود . اين معنا در حقيقت با قابليت باالي 

، ن ديگر اين بار ارزيابي دي وي ديدي وي دي در ذخيره سازي اطالعات ديجيتال ارتباط دارد و به بيا

كيفيت مكمل هاي همراه فيلم نيز مي شود . مثال دي وي دي  گذشته از فيلم اصلي ، شامل تعداد و

آني هال فقط شامل يك تريلر و امكان تغيير زبان فيلم است و در نتيجه نشريه توتال دي وي دي در 

بسيار ضعيف هرچند كه توقع بيشتري هم از فيلم هاي آلن  "اين گونه مي نويسد :  2555سپتامبرسال 

  "نبايد داشت 

ين دي وي دي ها كه انتشارتشان در مجالت و نشريات بسيار معمول است ، به روشني فهرست بهتر

بيانگر اهميت مكمل هاي دي وي دي در امر ارزيابي است . مكمل هاي فيلم مي توانند به طور فوق 

، العاده اي موجز و مفيد باشند ، مثال در تنها يك بخش از مكمل فيلم ها ، اطالعاتي درباره ايده اوليه 
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فيلم نامه ، استوري برد ، پيش توليد ، انتخاب بازيگران داشته باشند و در هر عنوان توضيحي از فرآيند 

دي وي دي از بابت رعايت استانداردهاي صوتي و تصويري ديجيتال و   مربوط داده شود . بنابراين هر

دي وي دي را تا سطح يك هم از بابت بهره گيري صحيح و مناسب از قابليت ذخيره سازي نرم افزار كه 

قالب هنري مستقل ارائه مي دهد ، ارزيابي شود ، بدين ترتيب دي وي دي نه تنها وي اچ اس و سي 

دي را پشت سر مي گذارد ، بلكه به گونه اي باز توليد فيلم را ميسر مي سازد كه از نسخه ويژه اكران 

 هم پيشي گيرد .

نده فيلم هايي است كه كيفيت صوتي و تصويري ممتازي فرهنگ فيلم خانگي در عصر ديجيتال دربردار

بر پرده هاي كوچك و بزرگ دارند و انتشار آن ها بر روي دي وي دي همراه با مكمل هاي فراوان است 

و كارگردانانش با مقوله ديجيتال آشنايي دارند . بنابراين اين فرهنگ ، ارائه دهنده دنياي متفاوتي از 

 اوت و لذت هاي تماشاگري متفاوت است .ارزش ها ، بينندگان متف

نمود مي يابد كه طالب  "شيفتگي سينمايي روزگار گذشته  "مجموعه اين ويژگي ها در جريان معاصر 

فيلم و كارگردانان جريان غير رسمي و غير مسلط سينماست . عالوه بر اين در اين فرهنگ هر چند 

ميت دارد اما اين دليل تنها دليل ستايش آن ها از كيفيت صدا و تصوير براي شيفتگان معاصر سينما اه

دي وي دي نيست ، آن ها عالوه بر اين دي وي دي را مي ستايند و به اين دليل كه عناوين مختلفي از 

فيلم ها را فراهم مي آورد و فيلم هايي كه در صورت نبود دي وي دي تماشاي آن ها دشوار و يا غير 

 نندگان معمولي قرار مي دهند .ممكن است را در اختيار مصرف ك

دي وي دي الگوي سنتي مصرف فيلم را به چالش كشيد و ارتباط ما را با مصرف رسانه باز تعريف كرد . 

پژوهشگران براين اعتقاد هستند كه ورود دي وي دي ها به بازار فقط شكل جديد رسانه نيستند ، بلكه 

ا را با نهادهاي رسانه اي دگرگون مي سازند . بر اساس مفهومي جديد در بازار ارائه مي دهند و ارتباط م

آمارهاي بازار يابي ، برخالف محبوبيت گسترده دي وي دي در ميان خانواده ها  اين فناوري در ميان 

شناخته مي شود ، چون مردان خريداران اصلي دي وي  "دنياي مردانه  "اهل صنعت سينما به عنوان  

مردان در اين بازار بسيار تاثير گذار است ، به گونه اي كه سود برخي  دي مي باشند . حاكميت ذائقه

فيلم ها را به شكلي تصاعدي باال مي برد و به تصميم گيري درباره اين كه توليد كدام پروژه مقرون به 

صرفه است كمك مي كند . عالوه بر فروش دي وي دي هر فيلم تا اندازه بسياري منوط به تعداد و 

هاي آن است و اين محصول تماشاگر را در موقعيت تفسير فيلم قرار مي دهد . به بيان  كيفيت مكمل
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ديگر دي وي دي تماشاگراني با سواد متوسط از سينما را به افراد خبره و كارشناسان فرهنگ فيلم 

تبديل مي كند كه به سواد سينمايي گه پيش از اين در انحصار استوديوها بود دسترسي دارند . مكمل 

هاي مانند تفسير كارگردان از فيلم ، مستندهاي مربوط به ساخت فيلم كه مخاطب را در موقعيت 

 كشف معناي فيلم قرار مي دهد و تفسير فيلم را به نقد فناوري هاي رسانه اي معاصرتبديل مي كند . 

داشته  "م مفهوم تماشاي فيل "به بيان ديگر مكمل هاي دي وي دي ها تاثير اساسي بر تعريف دوباره 

اند و عمل تفسير فيلم را گسترش داده اند و امكان خوانش هاي جديد از متوني با معاني ظاهرا بسته را 

فراهم آورده اند . دي وي دي در تبديل بينندگان خود به شيفتگان فيلم نقش اساسي دارد چرا كه 

آن نيست ، و مخاطب با  بيننده با مشاركت فعاالنه در فرهنگ فيلم ، ديگر مصرف كننده غير فعال

 كمك مكمل ها مي تواند معناي مورد نظر خود را خلق كند .

مخاطبان دي وي دي آموخته اند كه خود را در كنش هاي تماشاگري خاص قرار دهند به بيان ديگر 

آن ها با مصرف دي وي دي و مكمل هاي آن ، تجربه تماشاگري را در كنترل خود مي گيرند و اين بر 

به تماشاي فيلم در سالن است . مخاطب در خانه جريان تصوير سينمايي را در كنترل خود خالف تجر

دارد ، اما براي تماشاي فيلم در سالن ضمن ضرورت حضور در يك زمان معين ، در نهايت تسليم 

ضرباهنگ زودگذر نمايش سينمايي مي شود . دي وي دي هم چون دستگاه ويدئو فيلم را به مثابه يك 

زيه مي كند و اين امر شايد چندان خوشايند شيفتگان سينما نباشد ، اما نبايد از ياد برد كه متن تج

 بدين ترتيب كنش منفعالنه مخاطب فيلم در سالن سينما ، به رويكردي فعاالنه در خانه تبديل شود .

هت توانمند آكيو موريتا بنيان گذار شركت سوني نيز كنترل مصرف كننده بر پخش برنامه را گامي در ج

است كه در دهه هاي پنجاه و شصت برنامه هاي پر بيننده در امريكا و سپس  عتقدسازي او مي داند و م

ژاپن ، مردم را مجبور مي كرد كه فهرست كارهاي روزمره خود را تغيير دهند . بينندگان از اين كه 

متوجه شده بود كه شبكه هاي  تماشاي برنامه هاي محبوب خود را از دست بدهند متنفر بودند . موريتا

تلويزيوني كنترل زندگي مردم را در اختيار گرفته اند و بينندگان اين حق را دارند كه برنامه دلخواه 

خود را در هر زمان كه مايل هستند تماشا كنند . مفاهيم تعاملي بودن ، انتخاب مصرف كننده و آزادي 

ر دستگاه هاي ضبط ديجيتال و سيستم تلويزيون انتخاب زمان تماشا ، مقوله هاي هستند كه درعص

تعاملي گسترش يافته اند . بر اين اساس بينندگان به راحتي مي توانند فهرست شبكه هاي تلويزيوني 
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مورد پسند خود را سازمان بدهند و برنامه هايي را كه با ذائقه آن ها هماهنگ است ضبط كنند و در 

 زمان دل خواهشان ببينند .

به  "تجزيه تماشاگران  "و  "آزادي انتخاب زمان تماشا  "نيز با دارا بودن دو ويژگي دي وي دي 

فرهنگ فيلم خانگي به گونه اي ديگر ، شكلي تازه بخشيده است . در اين فرهنگ ، فيلم كااليي فرض 

مي شود كه مي توان آن را دست كاري كرد و تغيير از طرف هر دو گروه مصرف كنندگان و تهيه 

ان امكان پذير است . در حقيقت يكي از اثرات اساسي پيدايش دي وي دي امكان عرضه نسخه كنندگ

هاي گوناگون از يك فيلم بوده است . بدين ترتيب رسانه هاي ديجيتال و به ويژه دي وي دي اين تصور 

 را كه براي كاالهاي رسانه اي مي توان پاياني فرض كرد ، باطل كرده اند . 

ساخته شد  1951دئويي توسط چارلز گينسبورگ تحت نظر شركت امپكس در سال اولين دستگاه وي

كه با آن تصاوير زنده را از دوربين هاي تلويزيون مي گرفتند و تبديل به ايمپالس ) تكانش ( 

الكترونيكي مي كردند و سپس روي نوار مغناطيسي ضبط مي شد . دستگاه هاي ضبط با نوارهاي يك و 

ئلي بودند كه به شكلي حجيم و سنگين وارد سيستم ضبط تلويزيوني شدند . در اين دو اينچ اولين وسا

مرحله فقط امكان ضبط برنامه هايي كه در استوديو يا خارج از آن با يك دوربين و بيشتر تصويربرداري 

مي كردند وجود داشت و در سال هاي بعد تجهيزات تدوين براي جابجايي و تصحيح تصاوير ويدئويي به 

 يستم ها افزوده شد .س

كمپاني فيليپس اولين كاست فشرده ويدئويي و دستگاه ضبط قابل حمل را به بازارعرضه  1912در سال 

كرد ، فناوري بعدي كه به تدريج جايگزين نوارهاي يك و دو اينچ شد ، ويدئو ضبط هاي يوماتيك بودند 

رنامه سازي گرديدند . درسال توسط شركت سوني وارد عرصه توليد حرفه اي ب 1975كه در سال 

شركت هاي پاناسونيك و جي وي سي ، سيستم ويدئو خانگي وي اچ اس را عرضه كردند ، در  1971

اين دوران رقابتي تجاري بر سر عرضه و استفاده فناورهاي وي اچ اس و بتامكس كه محصول شركت 

س كه آسان تر و قابل دسترس سوني بود در گرفت و به دليل پيچيده بودن بتامكس ، سيستم وي اچ ا

 بود فروش بازار را به خود اختصاص داد .

اولين دستگاه  1933همه دستگاه هاي ضبط صدا و تصوير آنالوگ بودند ، ولي در سال  1951از سال 

 2555تا  1995ضبط ديجيتالي براي استوديوها ، توسط كمپاني سوني ساخته شد و در سال هاي 
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دي وي دي كم كم جاي وي اچ اس را گرفتند و تا به امروز بيشترين  سيستم هاي ويدئو سي دي و

 ( 245 - 241:  1332) باركر ،  فروش را در بازار دارند .

 

 ( نمایش خانگی در جهان : 5

 ( بازار امریکا : 5 – 1

در حالي كه پايين بودن قيمت دستگاه هاي وي اچ اس براي مصرف كننده هاي امريكايي يك عامل 

برد اصلي بر سر  مدت زمان ضبط بود . ويدئو ركوردر بتامكس شركت سوني در مورد سيستم مهم و ن

دقيقه قابليت ضبط داشت اما وي اچ اس شركت جي وي سي مي  15تلويزيوني ان تي اس سي تنها تا 

دقيقه را ضبط كند . به اين شكل يك جنگ و رقابت كوچك در مورد اين كه كدام  125توانست تا 

تواند بيش ترين زمان ضبط را داشته باشد در گرفت . در زمان كوتاهي بعد از اين اتفاق  سيستم مي

به فكر راه  1974دقيقه اي وارد بازار شد و اين شركت در سال  245شركت آر سي آ با ويدئو ركوردر 

ا شنيد اندازي يك فرمت جديد خانگي افتاد ، اما بعد از اين كه اخبار مربوط به فرمت بتامكس سوني ر

از اين كار منصرف شد . مهندسان سوني بر مدت زمان چهار ساعت ضبط اصرار داشتند ، چون مدت 

، نها مي دانستند اين كار شدني استزمان متوسط پخش تلويزيوني فوتبال امريكايي چهار ساعت بود و آ

به شدت  اما مساله كيفيت مهم است چون كاهش سرعت ضبط براي رسيدن به مدت زمان چهارساعت

باعث كاهش كيفيت مي شد . كمي بعد مسئوالن آر سي آر با مديران جي وي سي وارد مذاكره شدند 

كه آن زمان تازه فرمت وي اچ اس خود را خلق كرده بودند ، اما جي وي سي حاضر نشد كيفيت تصاوير 

وي سي با آر  را فداي چهار ساعت ضبط كند و عجيب اين كه چند ماه بعد ماتسوشيتا شركت مادر جي

سي آ مذاكره و در مورد توليد دستگاه هاي وي اچ اس با قابليت چهار ساعت ضبط توافق كردند ، 

توافقي كه آزردگي مسئوالن جي وي سي را به همراه داشت و به اين شكل آر سي آ دستگاه هايي با 

هم جنگ قيمت به راه دالر روانه بازار كرد و با اين كار  999قابليت چهار ساعت ضبط را با قيمت 

بسيار نازک با قابليت  335انداخت و هم جنگ مدت زمان ضبط . بتامكس در نهايت كاست هاي ال 

را با  215را به بازار داد و وي اچ اس هم در آخر كاست هاي تي  3پنج ساعت ضبط با سرعت بتا 

 ال پي / اي پي توزيع كرد .   ساعت ضبط را با سرعت 15/  1قابليت 
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 ( بازار اروپا : 5 – 2

دقيقه ضبط كند ، در حالي كه اين  35مي توانست سه ساعت و  335 –طوالني ترين نوار بتامكس ال 

مدت زمان براي وي اچ اس چهار ساعت بود . در بازارهاي اروپايي بيش از اين مساله هزينه در ميان بود 

ر را در اختيار داشت و واحدهاي وي درصد بازا 75، چرا كه همان زمان وي اچ اس در امريكا در حدود 

هر دو فرمت به سوپر بتامكس  1935قيمت كم تر به فروش مي رسيد . از اواسط تا اواخر دهه  اچ اس با

خط اين  295به  255و سوپر وي اچ اس ارتقا پيدا كردند و سوپر بتامكس با افزايش  رزولوشن افقي از 

ز تلويزيون كمي بهتر شود و سوپر وي اچ اس رزولوشن امكان را فراهم كرد تا كيفيت ضبط تصاوير ا

پيكسل ارائه داد كه از كيفيت پخش تلويزيوني باالتر  515خط خود را با تعريف ديجيتال  425افقي 

رفت و به كيفيت ليزر ديسك رسيد . زماني كه وي سي آر به آرامي در بازار بريتانيا جا باز مي كرد ، 

در ميان بود و دستگاه هاي وي اچ اس به صورت اجاره اي در فروشگاه  مساله در دسترس بودن و قيمت

مي خواستند كه به دنبال كيفيت بودند و حاضر  ها وجود داشت ، در حالي كه بتامكس را بيشتر كساني

هزار خانوار از وي سي  155حدود  1935بودند به خاطر آن پول پرداخت كنند . بطور تقريبي در سال 

بر اين  2555درصد آن اجاره اي بوده است . وجود فرمت سوم يعني ويدئو  75كردند كه  آر استفاده

نكته تاكيد دارد كه اجاره كردن اتخاب بهتري است ، چرا كه مخاطب پول زيادي را براي خريد مي 

  پردازد و ممكن است آن دستگاه به زودي كهنه و از دور خارج شود .

 

 ( نمایش خانگی در ایران : 4

 : انقالب اسالمی نمایش خانگی از آغاز تا (  4 – 1

سينما از ابتدا در ايران خانگي بود ، مظفرالدين شاه كه دستگاه سينموفوتوگراف را براي توليد و نمايش 

انحصاري در دربار با خود از فرنگ آورد ، درباريان با اين دستگاه از دلقك هاي دربار فيلم برمي داشتند 

مي دادند . در سال هاي بعد سينما عمومي شد اما باز هم سينماي خانگي در و همان جا نمايش 

انحصار درباريان باقي ماند ، تا چند دهه بعد كه سفارتخانه ها و شركت هاي نفتي براي استفاده اعضاء و 

ميلي متري  11كاركنان خود و نمايش در باشگاه هاي فرهنگي شان شروع كردند به آوردن نسخه هاي 

ها و بعدا برخي از همين فيلم ها توسط كاركناشان به بيرون راه يافت . اين زماني بود كه تنها فيلم 
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ميلي  11برخي از افراد متمول كه قصد خودنمايي داشتند در سالن سينماي منزل شان ، آپارات هاي 

يت پيدا ميلي متري به تكثير انبوه نرسيد و رسم 11متري نصب مي كردند ، اما هيچ گاه فيلم هاي 

نكرد چون اين آپارات ها ارزان نبودند و كسي هم در خانه فضاي الزم براي استفاده از آن را نداشت ، 

بنابراين تعداد افرادي كه اين دستگاه را داشتند اندک بودند . منبع عمده تامين فيلم براي استفاده 

ميلي متري مي خريد و  11هاي  سفرهاي خارجي و تلويزيون بود .  تلويزيون براي نمايش فيلم ، نسخه

افرادي كه در آنجا صاحب نفوذ و قدرت بودند و با مديران تلويزيون ارتباط داشتند ، مي توانستند از 

 آرشيو آن فيلم قرض بگيرند و بعد از مدتي آن را به مايملك شخص خود تبديل مي كردند .

ميلي متري داشتند و براي  35انگي راز اول در آن زمان سينماي خطشاهزادگان و برخي قدرتمندان 

نمايش چنين فيلم هايي داشتن سالن نمايش الزامي بود . منبع تامين فيلم براي اين سينماهاي خانگي 

ميلي متري بود و به توليدكنندگان داخلي و نمايندگان كمپاني هاي  11البته محدودتر از آپارات هاي 

 خارجي ختم مي شد .

به خانه هوشنگ انصاري وزير دارايي ( فرانچسكو رزي  : ساخته )اي عاليماجراي انتقال فيلم جسده

براي نمايش آن در سالن سينماي خانگي اش از جنجال هاي پنجمين جشنواره جهاني فيلم تهران در 

بود كه نوعي رسوايي تلقي شد . انصاري به زير دستانش در گمرک دستور داد كه نسخه  1355پاييز 

ايش در جشنواره به تهران فرستاده شده بود ، مخفيانه به خانه او ببرند و پس از فيلم را كه براي نم

نمايش به سر جايش برگردانند ، اما فيلم در خانه او ماند و خودش به سفر رفت ، مسئوالن جشنواره كه 

ن مي اين فيلم را در جدول برنامه ها اعالم كرده بودند ، به دنبال فيلم در گمرک بودند ، مدارک نشا

داد فيلم به تهران رسيده است و كاركنان گمرک در اين فيلم ربايي شريك بوده اند و از ترس ارباب 

چيزي نمي گفتند . مدير جشنواره توضيح مبهم و مشكوكي براي حل و فصل قضيه در بولتن جشنواره 

رهفته پس از پايان داد كه اين كار را خراب تر كرد  و شايعات فراوان به بار آورد . سرانجام سه چها

جشنواره ، جسدهاي عالي در سينماي خانگي وزير كشف و به كمپاني اش برگردانده شد . يكي از 

شايعات آن روزها اين بود كه نسخه فيلم در دربار است و چون شاه شنيده بود كه فيلم سياسي است 

هم فيلم الكي  1354 آن را ديده و به جشنواره پس نداده بود كه نمايش داده نشود چون در سال

در جشنواره نمايش داده شده بود به مذاق محمدرضا شاه ( رزي : فرانچسكو ساخته  ) لوچانو آن هم

خوش نيامده بود ، داستان فيلم درباره شخصيت قدرتمند ايتاليايي كه در زمان مصدق هنگام بازگشت 
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به سينما عالقه اي نداشت و از ايران پس از يك معامله نفتي كشته مي شود . شخص محمدرضا شاه 

 بانيان و مشوقان نمايش فيلم در سينماي خانگي همسر وي و اشرف بودند .

ميلي تري و بعدا سوپر هشت ، سينماي خانگي  3با رواج دوربين ها و آپارات هاي  1349از اواخر دهه 

ماشاي فيلم بلند ميلي متري امكان ت 3گسترش بيشتري پيدا كرد ، اما مشكل اين بود كه با آپارات 

ميلي متري نمي  3سينمايي وجود نداشت و چون كمپاني هاي فيلم سازي فيلم هايش را روي نوار 

كشيد ، فيلم هاي موجود هشت و سوپر هشت ، اغلب كارتون هاي كوتاه ، نسخه هاي كوتاه شده فيلم 

جز كساني كه در كار  هاي بلند سينمايي يا سكانس هايي از فيلم هاي مشهور بودند ، از اين رو به

ساختن هشت ميلي متري بودند ، اغلب دارندگان آپارات هشت از اين دستگاه براي تماشاي اين فيلم 

مي كردند ، اما عمده ترين كاربرد اين دستگاه براي تماشاي    ها و فيلم هاي يادگاري خانگي استفاده 

شد . در آن سال ها حتي براي خريد فيلم فيلم هاي غيرمجاز بود كه به طور قاچاق وارد و فروخته مي 

هاي كارتون هشت ميلي متري و نسخه هاي كوتاه شده فيلم ، هيچ مكان ثابتي وجود نداشت و به 

 صورت پراكنده مي شد آن ها را پيدا كرد 

با وقوع انقالب و محدود شدن سرگرمي ها ، فيلم و سينماي خانگي رواج بيشتري پيدا كرد و براي 

فروشگاه هايي به وجود آمد كه كارشان فروش و اجاره فيلم ، دوربين ، دستگاه آپارات و  نخستين بار

هم دوام آورد ، كم  1315) تبديل ( بود . پديده ويدئو هشت ميلي متري تا اواسط دهه  خدمات فيلم

ت در ويدئو به صورت غيرقانوني رواج پيدا كرد . ويدئو درس 1312كم فروشگاه ها تعطيل شد و از سال 

نشان مي دهد كه  1355بعد از انقالب به سرعت همه گير شد ، گزارشي در مجله تماشا در اوائل سال 

تكوين اين تكنولوژي در دستور كار بود . به نوشته دائره المعارف ويكي پديا سابقه اين موضوع به سال 

آن به بازار تا اواخر و تالش هاي شركت مگنتيك ويدئو هم مي رسد ، اما تكميل و روانه شدن  1313

 به طول مي انجامد . 1975دهه 

 : انقالب و گسترش نمایش خانگی در ایران(  4 – 2

صنعت نمايش خانگي مانند بسياري از پديده هاي نوين ارتباطي و رسانه هاي جديد با كمي تاخير در   

د ، البته در اوائل دسترس مردم قرار گرفت ، اما مشروعيت آن با تاخير بيشتر به رسميت شناخته ش

مدت كوتاهي ويدئو كلوب ها با تسامح دولت وقت آغاز به كار كردند اما به واسطه فشارهاي  1315دهه 

وارده از جمله ادعاي تضعيف سينماي ايران و فقدان فيلم ها و برنامه هاي ايراني از ادامه فعاليت آن ها 
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ع ايجابي ويدئو را به مثابه يك رسانه جلوگيري به عمل آمد و يك دهه گذشت تا حاكميت از موض

مستقل ابزاري براي سرگرمي مفيد آحاد مردم قلمداد كند و با انگيزه مقابله با ماهواره اجازه عرضه 

 كنترل شده فيلم ها و برنامه هاي ايراني و خارجي را در قالب ويدئو صادر كند .

غفلت قرار نگرفت و سازو كارهايي از جمله  به اين ترتيب ضرورت بهره مندي از اين رسانه مورد انكار و

تاسيس موسسه رسانه هاي تصويري وابسته به معاونت سينمايي و متعاقب آن تاسيس صدها فروشگاه 

عرضه محصوالت فرهنگي توسط متقاضيان واجد شرايط محقق شد . دقت در عنواني كه براي مراكز 

ياي اين واقعيت بود كه دولت مردان عامدانه از عرضه فيلم هاي ويدئويي برگزيده شده بود به خوبي گو

مي كردند و شايد براي مباح دانستن آن و رفع هرگونه سوء تفاهم در بين اقشاري  ذكر نام ويدئو پرهيز

كه از متدينان ، اصطالح فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگي را به جاي ويدئوكلوب وضع نمودند و جالب 

ودند به جز كرايه و فروش فيلم ، عرضه كتاب و لوازم التحرير را در تر آن كه اين فروشگاه ها مجاز ب

پيشخوان شان قرار دهند اما اين امتياز در شانزده سال اخير هيچ گاه مورد توجه قرار نگرقت و ويدئو 

 كلوب ها ترجيح دادند پا توي كفش ساير اصناف نكنند .

راني و به زحمت فيلم هاي خارجي مورد عالقه را با آزاد سازي ويدئو همه كساني كه با قدري دلهره و نگ

تهيه و تماشا مي كردند ، فرصت يافتند تا در آرامش آرشيوي به مراتب غني تر از ويدئوكلوب ها در 

 خانه هايشان درست كنند .

در پي تكيه زدن علي الريجاني بر كرسي وزارت ارشاد ، مشكل قانوني ويدئو حل و در بهمن ماه سال 

ه رسانه هاي تصويري وزارت ارشاد تاسيس شد كه به مدت هشت سال به شكلي موسس 1372

ابتدا به موسسه  1375انحصاري توزيع قانوني فيلم هاي ويدئويي را بر عهده داشت و در اواخر دهه 

تا  1379هنرهاي تصويري سوره وابسته به حوزه هنري ، مجوز داده شد و بعد از آن بين سال هاي 

شركت در بخش خصوصي از جمله تصوير دنياي هنر ، پرده نقره اي ، جهان تصوير ، به تعدادي  1331

 قرن بيست و يكم ، هنر هشتم و پارس ويدئو هم اجازه فعاليت داده شد .

، به  1371/  15/  22براساس دويست و نود و هشتمين جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي در تاريخ 

من رفع محدوديت فعاليت هاي ويدئويي ، نظام اجرايي فعاليت وزارت ارشاد ماموريت داده شد تا ض

هاي سمعي و بصري از جمله توليد ، تكثير و اجاره فيلم هاي ايراني اكران شده ، در موسسه رسانه هاي 

تصويري انجام شود و اهداف اين موسسه اين چنين بيان شد : بسط و گسترش صنعت نمايش خانگي و 
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عي و بصري و محصوالت چند رسانه اي مختلف با توجه به فناوري هاي روز از استفاده از رسانه هاي سم

طريق تهيه ، توليد و تامين برنامه هاي مورد نظر اعم از منابع داخلي يا خارج از كشور ، تكثير و توزيع 

ز و آن برنامه ها با ايجاد شبكه هاي توزيع ، وارد كردن تجهيزات و دانش فني كليه رسانه هاي مورد نيا

حمايت و كمك مالي به فعاليت هاي سينمايي و سمعي و بصري در چهار چوب اهداف و خط مشي 

معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت ارشاد . بر اين اساس نامه موضوع فعاليت موسسه رسانه 

 : هاي تصويري اين گونه تعريف شد

 ه از رسانه هاي ديداري و شنيداري .اول ( اجراي طرح هاي پژوهشي و فرهنگي در زمينه استفاد

 دوم ( ارائه كليه خدمات در زمينه تهيه و توليد برنامه هاي ويدئويي و چند رسانه اي . 

 سوم ( ارائه كليه خدمات در زمينه تامين ، تكثير و توزيع برنامه هاي ويدئويي . 

 ه اي خارجي .چهارم ( ارائه خدمات در زمينه ورود برنامه هاي ويدئويي و چند رسان 

 .صلح نامه  وپنجم ( خريد و فروش برنامه هاي ويدئويي و چند رسانه اي به هر شكل توافقي  

 ديداري و شنيداري .  عششم ( خريد ، ورود و توزيع كاالهاي مربوط به صناي 

 هفتم ( ارائه خدمات فني در زمينه تاسيس و راه اندازي رسانه هاي تصويري .

 ر زمينه توسعه و پيشرفت صنعت نمايش خانگي .هشتم ( بستر سازي د 

 نهم ( كسب نمايندگي از شركت ها و موسسات داخلي و خارجي در حوزه نمايش خانگي .  

 دهم ( همكاري ، حمايت و مشاركت با بخش خصوصي . 

يازدهم ( انجام و اجراي كليه فعاليت هاي داخلي و خارجي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم جهت 

 ه اهداف و وظايف مذكور موثر باشد . نيل ب

بدين ترتيب مراكزي با نام ويدئو كلوب تاسيس و زير نظر موسسه رسانه هاي تصويري و وزارت ارشاد 

شروع به كار كرد . در ابتداي راه مشكلي كه ايجاد شد اين بود كه فيلم هاي ارائه شده در ويدئو كلوب 
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از ميان فيلم هايي انتخاب مي شد كه در زمان اكران فروش ها مردم را راضي نمي كرد ، اين فيلم ها 

خوبي داشته اند . برخي از صاحبان ويدئو كلوب ها سراغ فيلم هاي غيرمجازي رفتند كه در بازار موجود 

بود و كار را به جايي رساندند كه بر روي كاست هاي آرم دار اين موسسه ، فيلم هاي غيرمجاز ضبط 

يد در چند نكته جست و جو كرد : ااما داليل اصلي بي رونقي ويدئو كلوب ها را ب كردند و اجاره دادند ،

موسسه رسانه هاي تصويري مجوز ورود فيلم خارجي را نداشت و اين كار در اختيار بنياد سينمايي 

ها فارابي بود ، بنابراين از كانال فارابي يا گاهي تلويزيون بايد فيلم خارجي خريده مي شد و ويدئوكلوب 

ملزم بودند كه تنها از اين راه فيلم هايشان را تهيه كنند ، اما با گذشت چند ماه مديران تصميم گرفتند 

زتيو ، كرايه دوربين و البراتوار را بردارند و هزينه توليد فيلم وتا يارانه و كمك دولتي را از روي نگاتيو ، پ

سوم اصل سرمايه به ميدان توليد قدم مي به روز شود ، به اين ترتيب تهيه كننده يك فيلم با يك 

گذاشت و سهم تلويزيون  و موسسه رسانه هاي تصويري هم دو سوم باقي مانده بود ، در اين صورت هم 

تلويزيون مي توانست براي آنتن برنامه داشته باشد و هم موسسه مي توانست فيلم هاي ايراني را بيرون 

موسسه رسانه هاي تصويري توانست  1373و سرانجام در سال بفرستد ، اما اين اتفاق عمال اجرا نشد 

مجوز ورود فيلم هاي خارجي را بگيرد .  اخذ اين مجوز براي موسسه رسانه هاي تصويري خيلي دير 

تصوير دنياي هنر پا به عرصه  و 21انجام شد و بخش خصوصي هم با تاسيس  شركت هايي مانند قرن 

 رسانه تصويري ربودند . گذاشتند و گوي رقابت را از موسسه

مجوز شركت هاي خصوصي براي فعاليت در بازار نمايش خانگي صادر شد و شرايط  1379در سال 

طلبان چندان دشوار نبود ، يك دفتر و سي دستگاه تكثير وي اچ اس كفايت مي كرد تا شركتي وبراي دا

دئويي نيمه دولتي را پيش روي كارش را در اين عرصه آغاز كند با اين كه تجربه ناموفق يك شركت وي

داشتند ، پس بسيار طبيعي بود كه در ابتداي شكل گيري شركت هاي خصوصي بازار نمايش خانگي ، 

فيلم هاي ايراني برتري چنداني نداشتند و بازار در دست فيلم هاي خارجي بود كه در لبنان يا دوبي 

بازار نمايش  1335ن توانست در نيمه دهه دوبله و به ايران فرستاده مي شد ، سرانجام سينماي ايرا

خانگي را فتح كند . بسياري از فيلم ها و سريال هاي ايراني و عرضه مستقيم آن در سوپر ماركت ها به 

جاي تلويزيون توانست به اين فتح الفتوح كمك كند و فيلم هاي هندي و خارجي را به كنار زند . بازار 

را براي فيلم هاي ايراني فراهم كند و حالتي به وجود آمد كه  طبان زياديانمايش خانگي توانست مخ

 شركت ها منتظرند تا اكران فيلمي به پايان برسد تا آن را وارد بازار كنند .
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اما اين روند تبعاتي را نيز به همراه داشته است ، بسياري از فيلم هايي كه بي تعارف انگ مبتذل به آن 

يش خانگي راه پيدا كردند و اين باعث شد تمام توان سينماي ايران ها چسبيده شده است به بازار نما

بسيج شوند تا فيلم اكران شده يا نشده خود را به سرعت وارد بازار خانگي نمايند و سوداندوزي يا از 

برگشت سرمايه خود اطمينان حاصل كنند و همراه فيلم هاي خوب شبه فيلم هايي را براي مخاطب 

 وجه و برنامه ريزي .آماده سازند بدون ت

اين روزها مخاطبان خانگي عادت كرده اند صبح ها كه از منزل بيرون مي آيند ، ابتدا به بقالي بروند و 

به جاي شير و پنير دنبال فيلم يا سريال جديد بگردند تا هم در هزينه بليط صرفه جويي كنند و هم 

 ند  .شايد برنده يكي از جوايز ارزشمند اين قرعه كشي ها باش

رقيب دوم كه قدرت نفوذ بسيار بيشتري از ويدئو داشت ماهواره بود ، اين پديده عجيب با امكانات 

محدودي كه الزم داشت عمال همانند يك زرادخانه مجهز فرهنگي وارد ميدان شد و به جدالي نابرابر با 

دان جهان است و صنعت سينماي پرداخت ، تكنولوژي ماهواره اي به طور عمده در اختيار قدرتمن

ساكنان سه چهارم كره زمين به ناگزير مصرف كننده چشم و گوش بسته اين پديده اند ، حتي هنگامي 

 كه پايگاه اصلي توليد و پخش برنامه هاي ماهواره اي در جغرافياي مردم جهان سوم باشند .

سئوالن امور فرهنگي و زمزمه ظهور ماهواره ها بر فراز آسمان آسيا شنيده شد و م 1372ازاوايل سال 

اجتماعي كه تا آن زمان با تمهيداتي توانسته بودند فضاي جامعه را از گزند اين پديده موهوم و مرموز 

حفاظت كنند ، سرانجام تن به واقعيت سپردند و نزديك بودن ظهور اين پديده را به عنوان يك واقعيت 

كشور در يك جلسه پرسش و پاسخ با تاكيد كردند . حجت السالم علي اكبر محتشمي وزير وقت 

دانشجويان ضمن تاكيد ظهور قريب الوقوع ماهواره در ايران ، ايجاد تفريحگاه ، مراكز فرهنگي و برنامه 

هاي جذاب تلويزيوني را يكي از راه هاي مقابله با پديده ماهواره قلمداد كرد و آگاهي مردم از اهداف 

ن هجوم امواج ماهواره اي دانست ، در حالي كه مسئوالن و ماهواره را يكي از راه هاي بي اثر كرد

سياست گذاران در كار صدور بيانيه و ديدگاه هاي خود بودند بر بام اغلب خانه هاي تهران و شهرستان 

ها بشقاب هاي بزرگي روييد كه صاحب خانه مي توانست با جهان آن سوي مرزها ارتباط داشته باشد ، 

و ماه هاي اوليه سال بعد بشقاب هايي از در و ديوار ساختمان ها آويزان  1372طي چند ماه دوم سال 

شد به ويژه درمناطق مرفه نشين تهران كه گاه براي دسترسي به كانال هاي بيش تر چند بشقاب در 

موضوع آنتن هاي ماهواره در قالب يك طرح در  1373كنار هم قرار مي دادند ، در فروردين سال 
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مي ورد رسيدگي قرار گرفت اما پس از چندي جلسه بحث و گفتگو موضوع براي مجلس شوراي اسال

 ( 251:  1377مدتي زيادي مسكوت ماند . ) طالبي نژاد ، 

مهندس مير سليم وزير فرهنگ و ارشاد وقت در دومين كنگره جامعه اسالمي دانشگاهيان براي 

وله ماهواره ها مطرح شد سوال اين بود نخستين بار به موضع گيري پرداخت و اقرار كرد : روزي كه مق

كه چه بايد چه بكنيم ؟ پاسخ اين سوال داده نشد ، اما حاال ماهواره ها آمده و در برخي شهرها به ويژه 

 تهران وارد منازل شده است .

وزير كشور ناگزير اعالم كرد : در سال جديد با كساني كه به طور غير قانوني از آنتن ماهواره استفاده 

كنند برخورد خواهيم كرد ، همان طور كه با اراذل و اوباش مقابله مي كنيم ، با اين پديده مقابله  مي

 خواهيم كرد . از آن روز به بعد نحوه مقابله دولت با كساني كه ماهواره داشتند به شرح ذيل اعالم شد :

اشند در غير اين صورت با ( كساني كه مايل اند از آنتن ماهواره استفاده كنند بايد داراي مجوز ب 1

 متخلفان برخورد شديد خواهد شد .

( به برخي از سازمان ها ، نهادها ، وزارتخانه ها و سفارتخانه ها در چهارچوب مصوبه دولت امتياز  2

 استفاده از ماهواره داده خواهد شد .

يستند لذا از دادن مجوز ( از آنجا كه برنامه هاي ماهواره اي از محتواي اسالمي و فرهنگي برخوردار ن 3

به هتل ها جلوگيري خواهد شد و مواردي ديگر كه بيانگر عمق نفوذ اين پديده تازه در عرصه فرهنگ 

اجتماعي ايران بود نمي توان مانند ويدئو برخورد كرد ، اگر در مورد پديده اي مثل ويدئو مي توان با 

گيري كرد ، در مورد ماهواره كه قدرت اصلي نظارت دقيق بر مرز جغرافيايي از ورد آن تا حدودي جلو

اش در ناديده انگاشتن مرزهاي جغرافيايي است ، مصوبه ها و اعمال قدرت قانوني چندان كارساز نبودند 

مجلس شوراي اسالمي در جلسه اي پر تنش هرگونه استفاده  1373و حتي هنگامي كه در اواخر سال 

كردند و دارندگان آن مجبور به پرداخت جريمه اي سنگين  از آنتن هاي ماهواره را غيرقانوني اعالم

شدند ، تنها اتفاقي كه افتاد اين بود كه آنتن ها از نظرها پنهان شدند و سر از زيرزمين هاي بزرگ و 

داراي پنجره ، باغچه هاي پردار و درخت سردرآوردند . اما بانيان جنگ ماهواره اي در كار رقابت با 

جهان را به اشغال درآوردند و براي هر منطقه از جهان متناسب با فرهنگ و نياز يكديگر فضاي تمامي 

آن منطقه برنامه هايي توليد و عرضه كردند . به اين ترتيب جدال نابرابر صنعت روبه احتضار سينماي 
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ايران با اين رقباي گردن كلفت و قوي پنجه به اوج خود رسيد و مسئوالن فرهنگي به اين واقعيت تن 

ادند به ناگزير در جستجوي راه هايي ديگري براي مقابله با اين بحران برآمدند كه يكي از اين راه ها د

افزايش كانال هاي راديويي و تلويزيوني و تنوع بخشيدن به برنامه ها بود كه مي توان گفت تا حدودي 

وانان راه اندازي شد و شبكه سوم تلويزيون با هدف برنامه سازي براي ج 1373موثر واقع شد . در سال 

يك سال بعد از آن دو شبكه ديگر يكي شبكه سراسري و ديگري شبكه استاني تهران پخش برنامه هاي 

 خود را آغاز كردند .

 

 کیفیت فیلم در نمایش خانگی :(  3

بدون هيچ ترديدي نمايش فيلم ابتدا يك نمايش خانگي بوده است ، يعني قبل از اين كه فيلم يك 

ن فيلمي دومي داشته باشد ، يك اتفاق خانگي بوده است . وقتي چندين نفرغريبه براي دياكران عم

كنار هم مي نشينند ، اختراعي ديگر به غير از سينما به وجود مي آيد ، يعني سينما يك اختراع است و 

 سالن سينما اختراعي ديگر .

ن وقع آن وجود دارد ، يعني وقتي تماشاي فيلم در باطن خود يك امر فردي است كه در جمع نيز امكا

افرادي با هم يك واحد را تشكيل مي دهند و در فضايي امن و مطمئن ، لذات حفظ فرديت و حضور در 

جمعيت را با هم تركيب مي كنند و به آن معناي جديدي مي بخشند . سينما رفتن ، جلوه اي از ايمن 

است و هر شخصي مي تواند در سينما براي خود محيط ي انساني براي تماشاي فيلم     سازي و برپايي

 يك حريم خصوص بسازد .

نمايش خانگي به معني مصرف درون خانه اي كاال ، همواره با توليد و تولد اغلب پديده هايي 

 تكنولوژيك بوده است كه مي توانسته خيلي سريع به توليد انبوه برسد .

د ، سينما و دستگاه نمايش فيلم به دليل آن كه سينما در خانه متولد شد اما در جمع رشد پيدا كر

اختراعي سفارشي و لزوما براي اقتصاد نبود ، مجبور شد كه تحميل سالن هاي سينما بر خود و تحميل 

با  پيدايش و توسعه تلويزيون  يك تمهيد پيوسته اقتصادي را بپذيرد . اما در اوج دوران صنعت مدرن و

 به تماشاي فيلم بشينند . بود كه مردم توانستند در خانه 
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در سال هاي اوليه شكل گيري سينما در ايران حياط خانه ها و كاروانسراها تبديل به سينما شد ) مثل 

سينما ناهيد تهران كه قبل از سينما بودن كاروانسرايي بوده درغرب تهران ( و همسايه ها از پشت بام و 

. وقتي تلويزيون در ايران آغاز به كار كرد شبكه لب ديوارها فيلم داخل حياط را تماشا مي كردند 

نمايش در خانه ها به صورت رسمي متولد شد و مردم مي توانستند بدون اين كه به سينما بروند در 

خانه فيلم هشت ميلي متري تماشا كنند ، با آمدن دستگاه ويدئويي جديد در اوايل انقالب موسوم به 

ان ها با راه انداختن مغازه اي كوچك يا زير پله شروع به تكثير و بتامكس و نوارهاي شكيل آن اكثر جو

گرو گرفتن شناسنامه ، دستگاه ويدئو را كرايه مي دادند ، با وقوع  توزيع كاست ها كردند و در ازاي

انقالب براي چند ماه توزيع ، تكثير و كرايه ممنوع شد و قرار برخورد با خاطيان از طرف دولت ايجاد 

توپخانه ( مي رفتند  يد اما هم چنان مردم در ساعات تفريح شب جمعه به پشت شهرداري ) ميدانگرد

) ساخته :  ، پشت و خنجر) ساخته : محمد علي فردين ( و به كرايه فيلم هايي مانند : سلطان قلب ها 

ي يك ـ، راك ف () ساخته : تد كاتچ ، اولين خون ) ساخته : نظام فاطمي (  ، پاشنه طال ايرج قادري ( 

، شوهايي با نام ) ساخته : ايندريا كومار ( و فيلم هاي  هندي مانند دل ) ساخته : سيلوستر استالونه ( 

طپش ، طنين كه معموال هر فصل به بازار مي آمد مي پرداختند . معموال تكثير كنندگان فيلم ها را 

دي كه بعضا بيش از دو ساعت مي شد دقيقه اي كپي مي كردند و مثال يك فيلم هن 135روي نوارهاي 

را روي آن مي كشيدند و بيست ، سي دقيقه آخر نوار را با شوهاي ايراني و هندي پر مي كردند و مردم 

 هم مي دانستند كه بعد از پايان فيلم سريع كاست را خارج نكنند .

 يل اصلي آنبا گذشت چند سال از اين روند ، كم كم برفك و تراک روي نوارها پيدا شد و دل

 .(  كهنه شدن كاست ها  1 

( ضبط فيلم جديد روي كاست قديمي و پر شده بود كه با اين اتفاق ها هد پاكن و نوار برگردان هم  2

 وارد بازار شد . 
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 :( بتامکس   3 – 1

اينچ در ثانيه به بازار ژاپن و اياالت  1/  5خود را با سرعت  1 –دستگاه بتا  1975بتامكس در سال 

تحده معرفي كرد كه كيفيت آن از جهاتي برتر از وي اچ اس بود ، از جمله اين برتري ها رزولوشن م

خط ( و نويز تصويري كم تر بود كه در بازاريابي نيز اين مساله مورد تاكيد قرار گرفت  255 ) افقي بهتر

وار استاندارد دو كه كيفيت تصاوير بتامكس بهتر از وي اچ اس است ، با اين حال وقتي وي اچ اس ن

اينچ در ثانيه ( با مدت زمان دو ساعت را به  5/  3را )  2 –ساعتي را به بازار داد ، بتامكس سرعت بتا 

يج هر دو سيستم پيشرفت كردند و وخط كاهش يافت . به تر 245بازار روانه كرد اما رزولوشن افقي به 

از جمله شرايط و كيفيت نوارويدئو و نوع  كار به جايي رسيد كه كيفيت واقعي تصوير به عوامل ديگر

بستگي داشت . تا قبل از اين مصرف كننده ها با توجه به تلويزيون هاي موجود خيلي   ويدئو ركوردر

به بازار  1935متوجه اختالف اين دو سيستم نمي شدند . پيشرفت ديگر توليد سوپر بتا بود كه در سال 

بود و بعضي تغييرات مكانيكي هم ايجاد شده بود تا نويز  خط 295آمد . رزولوشن افقي اين سيستم 

 درصد كاهش يافت . 15تصوير كم تر شود ، اما همان زمان سهم بتامكس در بازار امريكا و اروپا 

فروش بتامكس به تدريج روبه كاهش رفت و وي اچ اس پيروز ميدان جنگ فرمت ناميده شد . رقابت در 

ارد مهم تاريخ تجارت و بازاريابي است كه تا كنون به دقت مورد بررسي دنياي فرمت ويدئويي يكي از مو

قرار گرفته و تحقيقات بسياري در مورد شكست بتامكس انجام شده است . در ظاهر قضاوت شركت 

سوني درباره بازار ويدئويي خانگي اشتباه بوده است و جي وي سي در آن زمان به سرعت جواز 

صادر كرده است و تقربيا تمام شركت هاي الكترونيكي مهم آن دوران تكنولوژي وي اچ اس خود را 

مدل وي سي آر خود را به دليل رقباي بي شمار در بازار بتامكس كم تر عرضه مي كردند ، شركت 

سوني بر اين باور بود كه فرمت يوماتيك كه تا آن زمان با آن كار مي كرد براي بتامكس هم كافي است 

تكنسين هاي تلويزيون بود و نيازي نبود مدت زمان    يك استاندارد حرفه اي براي اما يوماتيك بيش تر

هر نوار بيش از يك ساعت باشد . در مورد استفاده خانگي ، يك ساعت براي ضبط يك برنامه تلويزيوني 

ار با بازي هاي فوتبال كافي نبود و طبعا مصرف كننده ها به سراغ دستگاه هاي وي اچ اس با قابليت چه

از سوي آر سي آ و ماتسوشيتا به بازار آمد و بعدها نوارهاي دو  1971ساعت ضبط رفتند كه سال 

ساعتي وي اچ اس با سرعت ال پي بيش تر از نوارهاي يك ساعتي بتامكس براي ضبط فيلم هاي 

وارهاي حرفه اجاره ويدئو ركوردرها و ن 1935و  1375هاليوودي به كار مي آمد . اين اتفاق در سالهاي 
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ويدئويي را شكوفا كرد . مردم توانستند با اين پيشرفت و نوآوري ، فيلم هاي هاليوودي كالسيك را كه 

 سال ها در گاو صندوق هايشان خاک مي خورد ، درخانه هايشان ببينند . 

     نكته اي كه مسئوالن سوني از آن غافل ماندند و به آن توجه نكردند ، خواسته مصرف كننده ها بود . 

مصرف كننده سوني و بتامكس را به خاطر بازاريابي بهتر ، برتر مي دانستند و ترجيح مي دادند بتامكس 

بخرند ، ولي با اين حال به دنبال يك وي سي آر بودند كه براي خريدش پول داشته باشند . ) آن زمان 

اين باور بود كه كيفيت يك وي سي آر وي اچ اس صد دالر از بتامكس ارزان تر بود ( شركت سوني بر

بهتر ضبط ، كليد موفقيت است و مصرف كننده ها حاضر هستند پول بيشتري براي آن بپردازند ، اما به 

زودي مشخص شد توجه مصرف كننده ها بيش تر متمركز بر مدت زمان ضبط و قيمت كم تر است و 

د بتامكس را به عنوان فرمت تهيه كننده ويدئوي خانگي تصور مي كر نشركت سوني به عنوان اولي

پيشرو در بازار جا انداخته است . اين نگرش براي سوني ناموفق بود ، اما براي جي وي سي عالي عمل 

سال  35كامپكت خود ،  –كرد و شركت جي وي سي با وي اچ اس ، سوپر وي اچ اس و وي اچ اس 

. نقطه اوج وي اچ اس اواسط دهه  بازار خانگي را در اختيار داشت و ميليون ها دالر به دست آورد

) ساخته : راب مانيكف و راجر  شير شاه   ميليون نوار كارتون 35يعني زماني بود كه بيش از  1995

 به فروش رسيد .آلونه ( 

ويدئويي ناشناخته بود . سوني و جي وي سي  زماني كه وي سي آرها براي اولين بار توزيع شدند ، بازار

وژيهايي كار مي كردند كه ثابت نشده بود . هر دو شركت مي خواستند به سرعت وارد هر دو روي تكنول

بازار شوند و براي همين وقت كمي را به تحقيق و توسعه سيستم خود اختصاص دادند . آن ها بدون آن 

ن كه به تمام گزينه ها فكر كنند ، نوعي تكنولوژي را برگزيدند كه تصور مي كردند عالي است . به همي

دليل چند فرمت به بازار آمد و شركت ها به تدريج سعي كردند با مدت زمان طوالني تر و كيفيت بهتر 

سوني دستگاه هاي وي اچ اس خود را به بازار فرستاد ، كامال  1933محصول خود را از نو بسازند . سال 

در بخش هايي از مشخص بود اين سيستم حداقل در امريكاي شمالي و اروپا ديگر مرده است و بتا 

 توليد مي شد . 2552امريكاي جنوبي و ژاپن هم چنان محبوب ماند و تا اواخر سال 

 امروزه تنها ياد بتامكس در اذهان بر جاي مانده است و با وجود شكست بتامكس ، جانشين تكنيكي آن

 . چنان ادامه دارد ستفاده از آن هم، توليد و عرضه تبديل شده است و ابتاكم به استاندارد ضبط ويدئويي
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 / دی وی دی و بلو ری  :وی سی دی  ( تبدیل وی اچ اس به 3 – 5

سي دي ويدئويي يا همان وي سي دي يك فرمت ديجيتال استاندارد براي ضبط روي ديسك فشرده 

توسط شركت هاي سوني ، فيليپس ، ماتسوشيتا و جي وي سي به  1993اين فرمت در سال  است .

به لحاظ تصويري كيفيت وي سي دي خيلي با وي اچ اس تفاوت نداشت ، اما  بازار معرفي شد .

و كل  1995( . به رغم اين كه اين فرمت اواخر دهه  431در  335رزولوشن آن نصف وي اچ اس بود ) 

كره جنوبي ( محبوب بود اما نتوانست وي اچ اس را از بازار خارج  در آسيا ) به جز ژاپن و  2555دهه 

در حدود هشت ميليون وي سي دي پلير در چين فروخته شد و تا سال  1997ا در سال كند . تنه

وي سي دي داشتند . بخش زيادي از محبوبيت وي سي  بيش از نيمي از خانواده هاي چيني ، 2555

دي در كشورهاي چون چين ، تايوان ، هنگ كنگ ، سنگاپور ، هند ، پاكستان به اين خاطر بود كه 

ه ها تا بيش از معرفي وي سي دي دستگاه وي اچ اس نداشتند . مقاومت وي سي دي بيش تر خانواد

پلير در برابر رطوبت ) يك مشكل قابل توجه در مورد وي سي آر ( و قيمت كم تر ، از داليل مقبوليت 

 وي سي دي در ميان خانواده هاي آسيايي بود .

اختيار داشت و حتي وي سي دي هم  سال كنترل تمام بازار ويدئوي خانگي را در 35وي اچ اس 

اولين دي وي دي ها )ديسك ويدئوي  1995نتوانست آن را شكست بدهد ، تا اين كه در اواسط دهه 

در امريكا . از اول  1997در ژاپن ، از اول مارس  1991ديجيتال ( به بازار آمد . اين فرمت از اول نوامبر 

دي از همان ابتدا بازار ژاپن را تحت كنترل خود  در اروپا معرفي شد . فرمت دي وي 1993اكتبر 

به تدريج دي وي  2555درآورد ، اما براي تسخير بازار امريكا چند سال بايد مي گذشت . در اوائل دهه 

دي به عنوان فرمت محبوب جايگزين وي اچ اس شد . دي وي دي ركوردرهاي ويدئويي و ديگر 

براي  2553بازارهاي جهاني را تسخير كردند . در ژوئن  ركوردرهاي ويدئويي مانند تي وو به آرامي

 2555اولين بار اجاره هفتگي دي وي دي در امريكا از نوارهاي وي اچ اس پيشي گرفت و در سال 

آخرين سال عرضه  2551رئيس انجمن فروشندگان نرم افزارهاي ويدئويي پيش بيني كرد كه در سال 

فتاد و بسياري از توليدكنندگان محصوالت الكترونيكي به آرامي وي اچ اس در بازار است . اين اتفاق ا

ديكسونز ، بزرگترين  2554خطوط توليد وي سي آر خود را كاهش و يا متوقف كردند . در نوامبر سال 

شركت لوازم الكترونيكي در بريتانيا اعالم كرد فروش وس سي آر را متوقف مي كند . ديكسونز اولين 

 3555پوند فروخت كه اين مبلغ اكنون بيش از  793/  75به قيمت  1973ل وي سي آرها را در سا

 پوند مي باشد .
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ري با طراحي فيليپس ، سوني ، سامسونگ و  –يك فرمت جديد موسوم به ديسك بلو  2551در سال 

گيگا  155تا  55ري مي تواند  –پاناسونيك به عنوان جانشين دي وي دي معرفي شد . يك ديسك بلو 

ا ذخيره كند ، با اين حال بر خالف تغييرات قبلي فرمت ها از نوارهاي صوتي به ديسك فشرده بايت ر

گرفته تا نوارهاي وي اچ اس به دي وي دي ، فعال نشانه اي از كم رنگ شدن دي وي دي هاي 

درصد فروش ويدئويي در اختيار فرمت دي وي دي مي  37استاندارد وجود ندارد ، امروزه در حدود 

و تا كنون در حدود يك ميليارد دي وي دي پلير در دنيا به فروش رسيده است . در واقع باشد 

ري هم چنان در مرحله مقدماتي  –كارشناسان پيش بيني مي كنند با توجه به اين كه تكنولوژي بلو 

سرعت رايت و خواندن آن ضعيف مي باشد و سخت افزار ضروري آن هم گران است و به  قرار دارد ،

ي در دسترس نيست . دي وي دي حداقل تا پنج سال ديگر مي تواند در بازار سينماي خانگي راحت

 ( 1333) بيستمين كتاب سينما ،  فرمت غالب باشد .

 

 :بررسی جامعه شناسانه شبکه خانگی (  3

با وجود گسترش چشم گير رسانه ها از جمله اينترنت ، به نظر مي رسد پديده شبكه خانگي در ايران 

سهم  1335از سه ضلع گيرنده تلويزيوني ، لوح فشرده و دستگاه پخش تشكيل شده ، در اواخر دهه  كه

انكارناپذيري در تاثيرگذاري بر جامعه ايراني داشته است و با كم رنگ تر شدن روبناي جامعه سنتي در 

هاي دولتي تبليغ  ايران خصوصا در دهه اخير ، توده جامعه ايراني غير مستقيم و بر خالف آن چه رسانه

مي كردند ، ديگر دنبال پاسخ نيازهاي خود از نظام قديمي تلويزيون ايران نبودند . در بررسي جامعه 

شرايطي بوجود آمد كه استفاده از شبكه خانگي  35شناسانه اين پديده ها بايد اذعان كرد كه در دهه 

هاي سرگرمي عامه مردم ايران شد ، چرا پس از تماشاي تلويزيون تبديل به يكي از كم هزينه ترين راه 

كه اين محصول به مانند تلويزيون در همه ساعات شبانه روز و در خانه قابل استفاده مي باشد و حتي به 

لحاظ كاركرد رفاهي بر خالف تلويزيون محصولي است كه به شكلي اختياري هر لحظه مي توان از آن 

 . استفاده كرد

، رفاه ، نياز به ارتباطات ، شهرنشينينمي توان عواملي چون اوقات فراغت در بررسي پديده شبكه خانگي

، در واقع در تحليل وضعيت چنين پديده اي پرداختن به ابعاد مختلف مهم و داراي را از نظر دور داشت
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، سهم شبكه خانگي در پر كردن اوقات فراغت در ميان خانواده هاي ايراني كه در سال اهميت مي باشد

 ، ميزان اهميت اين رسانه را مشخص مي كند .ي اخير به صورت فردي نيز درآمده استاه

  با افزايش جمعيت جوان ايران و نياز آن ها به برنامه هاي مناسب تصويري و نيز با گسترش شبكه هاي 

ماهواره اي كه با هر روشي سعي در جذب مخاطب دارند ، صدا و سيماي ايران نيز اندكي سخت گيري 

هاي خود را تعديل كرده است و تا حد امكان سعي در جذب مخاطب و تامين خواسته هاي آن دارد ، 

در اين ميان شبكه نمايش خانگي با استفاده از  پتاسيل ها و جذابيت هاي سطحي موجود خود را ميان 

 تلويزيون و سينما قرار داده است .

از سود آورترين چهره ها در عرصه هاي هسته سياست گذاري شبكه نمايش خانگي با بهره گيري 

گوناگون تالش دارد تا مخاطبان گسترده اي را جذب نمايد به صورتي كه بسياري از افراد با داشتن 

 ماهواره در مواقعي ترجيح مي دهند فيلم و يا سريالي از محصوالت خانگي را مشاهده نمايند .

كه تفاوت اساسي با رسانه اي مانند تلويزيون از نظر رسانه اي و نگاه روش شناسي محصوالت اين شب

دارد ، محصوالت تلويزيوني اين امكان را دارند تا با پخش زنده و يا برنامه توليدي جذاب در ساعتي 

معين ، مخاطبان را پاي تلويزيون بشانند مانند : سريال هاي مناسبتي و يا پخش مسابقه فوتبال داخلي 

اين امكان را ندارند . در واقع كاركرد و ماهيت خانگي اين امكان را به يا جام جهاني ، كه شبكه خانگي 

مخاطب مي دهد كه به اختيار خود و در زمان هاي فراغت انتخابي اش فيلم مورد عالقه خود را بارها 

ببيند و اين مخاطب است كه بر اساس ذائقه خودش  از شبكه خانگي بهره مي برد ، اما تلويزيون 

امكان اتنخاب و بازبيني مخاطب را  مي سازد تا در ساعتي معين پاي گيرنده بنشيند و مخاطب را ملزم

 محدود مي كند و از نظر روانشناسي اجتماعي اين تلويزيون است كه ذائقه سازي مي كند 

كاركرد مهم شبكه خانگي در جهان امروز ، كاركرد تفريحي است ، جامعه امروز خواستار تنوع و افزايش 

خانگي اين قدرت را دارد كه در امر تسهيل و بهينه سازي  رگرمي است و شبكه نمايشابزار س

فرايندهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي در تكامل فرهنگ و ارتقاي آموزش و پرورش نقش ايفا كند . 

در حالي كه از تيراژ محصوالت شبكه نمايش خانگي ابعاد سرگرمي و تفريح آن بر داشت مي شود ، 

ايجاد شده . فرهنگ  "فرهنگ مردمي  "ه از چنين محصوالتي در چهار چوب مفهومي به نام استفاد

مردمي ، فرهنگ نخبگان و اقليت نيست ، بلكه فرهنگي است كه غالبا در طول اوقات فراغت توسط 

اكثريت مردم اجتماع مصرف مي شود و شامل موسيقي هاي مردمي ، فيلم هاي تلويزيوني ، اخبار مي 

www.takbook.com



 

191 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

در واقع فرهنگي كه مردم آن را مي خواهند و اغلب در زمان فراغت و يا در بخشي از فراغت آنان  شود .

نمايان مي شود را قابل دسترس مي سازد و مي توان براساس تيراژ محصوالت به ارزيابي كيفي و سطح 

 فرهنگ مردمي رسيد .

يل قرار گيرد الزم است به براي اين وضعيت شبكه نمايش خانگي از منظر جامعه شناسي مورد تحل

مقوله شهر و شهرنشيني بيشتر دقت كرد چرا كه اين پديده ارتباط تنگاتنگي با مكانيزم هاي موجود در 

شهر دارد و از سويي شهر در ابتدا از افراد و فضايي كه در آن سكونت دارند شامل مي شود كه در يك 

، فرهنگ شهرنشيني قابل اشاره است .  طبقه بندي مشخص در قالب مولفه هايي چون جمعيت شهري

جمعيت شهري از نظر تعداد ، تراكم ، تركيب ، توزيع و نحوه قرار گرفتن در سازه هاي شهري را در بر 

مي گيرد . در واقع شهر مشتمل بر گروه هاي مختلفي مانند خانواده ، مدرسه ، طبقات اجتماعي و ... 

جتماعي به سرعت در حال شهري شدن است و پيش بيني است و نبايد دور از نظر داشت كه زندگي ا

 در مناطق شهري زندگي كنند . 1455درصد از مردم ايران در سال  74مي شود كه 

شهر و فضاي شهري محيطي است كه در جذب و اجتماعي شدن رفتارهاي شهروندان نقش اساسي 

ك فرهنگي و اقتصادي است . دارد و در رشد توانمندي ها و ارتقاي اجتماعي افراد داراي دينامي

گسترش سواد و ارتباطات همگاني نوع جديدي از شهروند را پديد آورده است كه نسبت به گذشته 

، انه ها به اطالعات و سياست گذاريبيش تر در معرض آموزش هاي نهادي قرار مي گيرد و از طريق رس

 دسترسي بي سابقه دارد .

و بروز احساسات و عواطف كه بر حسب جوامع و مناطق از طرفي سبك زندگي و شيوه فكر كردن 

مختلفي كه شهر جزيي از آن است متفاوت و بر حسب تاريخ و خصوصيات شهرها متغير است كه اين 

 امر ويژگي هايي به زندگي شهري بخشيده كه خاص شهر است . 

ر هم از طريق بدون شك تكنولوژي نقش بسيار مهمي در پيدايش كالن شهرها داشته است و اين ام

جريان توليد جديد و هم از طريق جريان مصرف جديد در كنار پيدايش وسائل حمل و نقل سريع پديد 

مي آيد كه با توسعه و پيشرفت صنعت و استفاده از خطوط حمل و نقل زير زميني ) مترو ( و امكان 

شهرهاي بزرگ را به  تمركز نيروي انساني پديد مي آيد . وسائل حمل و نقل عمومي مناطق گوناگون

هم پيوند مي دهد  ، به طوري كه در زمان كوتاهي مي توان به نقاط مختلف شهر دسترسي پيدا كرد . 

به علت تغييرات وسائل ارتباطي و پيشرفت تكنولوژي تحول اشكال شهري در ارتباط با مناطق اطراف 
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ژي قرار مي گيرند ، در اين شهر هم پديد مي آيد و شهرها بي هيچ حد و مرزي تحت تاثير تكنولو

. داراي اهميت مي شود جاست كه مسائل رفاهي جهت دهي به افكار عمومي ، سرگرم سازي توده ها 

نقش انكار ناپذير رسانه ها از جمله محصوالت شبكه خانگي كه عالوه بر خانه ها در شبكه حمل و نقل 

محصوالت به لحاظ ماهيتي تابعي از مدرن اين نوع  و امكن عمومي غير قابل انكار مي باشد وبين شهري

شدن هستند ، جامعه مدرن بيش از هر زمان ديگر به روابط صميمي تاكيد دارد و اين درست بر خالف 

ن اوضعيت واقعي زندگي در اين دوران است . شيوه زندگي شهري در زندگي مدرن ، سقوط كامل جه

قرار كردن ارتباط از طريق وسائل ارتباط جمعي مثل عامه را در بر دارد ، جهان عامه جاي خود را به بر

 راديو ، تلويزيون و اينترنت مي دهد .

با تثبيت شبكه نمايش خانگي بخش زيادي از اوقات فراغت در خانه صرف مي شود و ديگر نيازي نيست 

د ، افراد مسافت هاي طوالني را طي كنند تا به مكاني مناسب براي گذراندن اوقات فراغت خود برسن

طي سال هاي اخير استفاده از شبكه نمايش خانگي رواج بسيار يافته است و  تقربيا تمام خانواده هاي 

ايراني در خانه هاي خود دستگاه پخش دارند كه عالوه بر اتاق نشيمن به اتاق هاي ديگر راه پيدا كرده 

الن هم ترجيح مي دهند كه است و مردم حتي پاي ميز شام ، فيلم مورد عالقه خود را مي بيند و مسئو

مخاطبان بيشتر پاي تلويزيون بشينند و سيستم توليد فيلم هاي انبوه با كيفيت سطحي را هم حمايت 

 مي كنند .

سه نوع مهاجرت طي ساليان اخير در در شكل شهرنشيني و نحوه تفريح و استفاده از نوع فراغت 

د ، مسكن نامرغوب ، فقر ، جنايت ، افزايش تاثيرگذار بوده است ، رشد شهرها به ازدحام بيش از ح

ساعت كار و كار كودكان انجاميد كه همه اين ها مردم را از داشتن اوقات فراغت باز مي داشت . ساعات 

كار زياد كارگران و حقوق كم وشرايط نامناسب كار وضعي بود كه مردم از روستا آمده به شهر كه 

گردش در اطراف روستاها را تجربه كرده بودند ، به مكان  زندگي در دل طبيعت ، بازي در دشت ها و

هاي محدود نقل مكان كردند ، طي دهه اخير براي فراغت و تفريح افراد فضاي مناسبي پيش بيني نشد 

) مانند  وآن چه از گذشته در اين خصوص طراحي و يا ساخته شده بود يا تخريب و يا توقيف شد 

                              اتر  ( .شهربازي و سالن هاي سينما و تئ

با از سرگيري موج مهاجرت ، به تفريح در فضاهاي خارج از خانه و در  1355و  1345در دهه هاي 

محيط بيروني شهرها اهميت داده مي شد و در حالي كه رشد تكنولوژي و ارتباطات اين مكان را براي 
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ر محيط خانه فراهم شود نه در محيط هاي بيروني دولت فراهم كرد كه به هر دليلي امكان تفريح د

براي همين هم طرح هاي بسته شدن شبانه روزي برخي محيط هاي اجتماعي و مغازه  طي چند سال 

. اقبال نشان داده شد 1335اخر دهه اخير اجرا شد و از آن سو به گسترش شبكه خانگي مخصوصا در او

ز مردم جامعه از شيوه گذراندن اوقات فراغت خود در بر اساس نظر سنجي هاي موجود ، عده زيادي ا

ايران رضايت ندارند ، تلويزيون به عنوان سرگرمي فراگير مي توانست بهترين رسانه براي گذران اوقات 

فراغت باشد ، در حالي كه بعد از انقالب كم ترين توجه به سرگرم سازي مردم نشان داده شد و مردم 

ه در شهرهاي ايران انجام كيگزين مناسبي يافتند . با توجه به بررسي هايي خيلي زود براي تلويزيون جا

شده انواع فعاليت هاي فراغت شامل : شيوه هاي فردي و غير فعال ) تماشاي تلويزيون و دستگاه هاي 

پخش تصويري ، گوش دادن به راديو و نوار ( شيوه هاي جمعي و غير فعال ) تماشاي مسابقه در 

شيوه هاي فردي و فعال ) بازديد از موزه ، رفتن به سينما  ( و شيوه هاي جمعي و فعال  استوديوم ها (

) رفتن به پيك نيك و شهربازي ( هر چند درصد هريك از فعاليت هاي زير متفاوت است اما يكي از 

 مهمترين شيوه هاي فردي و غيرفعال گذران اوقات فراغت استفاده از شبكه خانگي است .

محققان در زمينه تعليم و تربيت نه تنها تاثير چگونگي گذران اوقات فراغت را در فرآيند بسياري از 

اجتماعي شدن كودكان و نوجوانان مهم مي دانند بلكه اثر آن را در اجتماعي شدن تدريجي افراد 

خر بزرگسال نيز مهم مي شمارند و از اين رو مي توان تاكيد كرد كه شبكه نمايش خانگي خصوصا در اوا

 سهم بزرگي را در زندگي و سرگرم نمودن مردم ايفا كرده است . 1335دهه 

در شهرهاي سنتي ايران آن دسته از تفريحاتي و فعاليت هاي اوقات فراغت كه جنبه گروهي دارد ، 

در حالي كه مطالعه  .رواج بيشتري از فعاليت هاي انفرادي دارد : مثل ميهماني و گردش دسته جمعي 

انفرادي است و طرفداران بسيار كمتري دارد ، اما در شهرهاي صنعتي چون تهران و يك فعاليت 

شهرهاي بزرگ ، تفريحات انفرادي رواج بيشتري يافته است و نبايد فراموش كرد كه اصوال شيوه هاي 

مدرن گذران اوقات فراغت مانند راديو و تلويزيون و ... مخصوص مراكز استان هاست . با اين تفصيل 

ه نمايش خانگي به عنوان شاخه اي از وسائل ارتباط جمعي قدرت دارد مرزهاي فرهنگي را كاهش شبك

دهد و يا نابود كند . در واقع شبكه نمايش خانگي مي تواند فرهنگ و خرده فرهنگ ها را تحت تاثير 

 .قرار دهد مانند تغيير درعادات و رسوم ، پوشش و نحوه زندگي 
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ي انسان ، نظريه مازلو بيش تر از ساير نظريه ها مورد توجه قرار مي گيرد ، در مباحث مربوط به نيازها

او معتقد است كه ترنيب نيازها به صورت سلسله مراتبي است ، در سطح پايين اين سلسله مراتب ، 

نيازهايي است كه اوليه مي باشد و دال برنيازهاي فيزيولوژيكي هستند مانند : آب ، غذا و مسكن . ودر 

اين سلسله مراتب نيازهايي وجود دارند كه مرتبط با عوامل روان شناختي انسان مانند نياز به خود راس 

شكوفايي ) تحقق نفس ( و خالقيت است . بنابر نظريه مازلو بيش از آن كه نيازهاي متعالي به مرحله 

ي مازلو و مقوله بندي ظهور برسند ، نيازهاي پست تر انسان بايد برآورده شوند . تيلمن با توجه به تئور

انواع گوناگون نيازهاي انسان  ، ده نياز را كه به اعتقاد او براي تعيين ) نيازهاي فراغت ( مردم مهم 

هستند شناسايي كرده است . او معتقد است كه چه بسا در زمينه فراغت نيازهايي خلق مي شوند كه 

اي كاذب هستند و بين آن چه خود فرد مي داند اساسا ضرورتي نداشته باشند ، اين نيازها در واقع نيازه

 كه به آن نياز دارد و آن چه ديگران فكر مي كنند او به آن نياز دارد تفاوت وجود دارد . 

ماركوزه معتقد است كه اجتماع فرد را به داشتن برخي نيازها ترغيب مي كند كه به هيچ وجه ضروري 

ويدئو نياز پيدا مي كند ، ماركوزه اين  وبيل ، تلويزيون نيست ، از همين رو مي بينيم كه فرد به اتوم

 نيازها را نيازهاي كاذب مي نامد زيرا چندان ضروري نيستند .

شبكه نمايش خانگي هم براساس چنين تعريفي با توجه به گرايش و ابعاد غالب آثار پرفروش در ايران 

 مورد توجه است .

به عنوان يكي از اصلي ترين اركان جامعه تاثير زيادي براقبال عالوه بر رويكرد جامعه ، ساختار خانواده 

يا عدم اقبال از پديده هاي رسانه هاي اين چنيني دارد و در واقع تعيين كننده فراز و فرود مصرف به 

شمار مي رود . به نظر مي رسد كه اين ساختار خانواده است كه تا حدودي اهميت و اولويت خانواده ها 

ت و نحوه گذران آن را تعيين مي كند . اعضاي خانواده كمابيش مي كوشند خود را با در اوقات فراغ

زمان ها و اوقات گوناگوني كه در خارج و داخل خانه بايد سپري كنند هماهنگ سازند و زمان هاي 

متنوع خود را به نحوي تنظيم كنند كه بخش از اوقات فراغت شان را با اعضاي خانواده بگذرانند . در 

 ين ميان استفاده از محصوالت شبكه خانگي از مهمترين موارد استفاده خانواده ها به حساب مي آيد .ا

از مسائل مهمي است ديگر عوامل تاثيرات ساختار خانواده مانند تجرد ، ازدواج ، چند فرزندي ، درآمد و 

 كه در نحوه ي گذران اوقات فراغت اهميت زيادي دارد .

www.takbook.com



 

195 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

نمايش خانگي در سوپرماركت ها و مغازه ها با گسترش فرهنگ مصرفي  طرح پخش محصوالت شبكه

در ايران از جمله رويكردهايي است كه پيوند خاصي با موضوع زنان هم دارد . خريد تفني به عنوان 

فعاليتي فراغتي بيش از گذشته مطلوب زنان ايراني است و چون فرصتي براي خروج از خانه و حضور در 

ر اختيار آن ها است و غالب اوقات فراغت هر روز بدون توجه به اين نكته كه به مكان هاي عمومي د

چيزي نياز دارند يا نه به خريد مي روند و چه فرصتي بهتر از اين براي فروشندگان كه محصوالت خود 

 را با تبليغات مناسب در دسترس مصرف كنندگان قرار مي دهند .

در ايران شيوه استفاده اجتماعي را بر اساس مصرف لذت جويي فرهنگ مصرف گرايي شبه مدرن 

خانگي تعريف كرده و صرفا با ايجاد فروشگاههاي بزرگ ، تجارت را به مصرف و خريد هر چه بيشتر 

 پيوند داده و لذت معنا را در خريد زياد و پيروي از وسوسه هاي بي پايان بازار ايجاد كرده است . 

 

 :گی نشانه شناسی شبکه نمایش خان(  1

فيلم ها در سالن سينما روي پرده انداخته مي شود و هر تماشاگر درک و برداشت متفاوتي از آن چه  

كترهاي مطلوب امي بيند صادر و به بيان علمي تر ، فرافكني مي كند . تماشاگر با هم سان سازي با كار

ه گرفتن و بيگانه شدن از خود در فيلم كنش ها و احساسات او را در ذهن خود دروني مي كند و با فاصل

كاراكتر نامطلوب ، او را از حريم امن روان خويش دور نگاه مي دارد . تجربه تماشا ، تجربه شريك شدن 

در سفر قهرمان يا قهرمانان فيلم براي رسيدن به آرامش و سعادت است . تماشاي فيلم و غرق شدن در 

كند كه روالن بارت انديشمند فرانسوي آن را  آن مي تواند حالتي شبيه به خلسه و هيپنوتيزم ايجاد

 هيپنوتيزم سينماتوگرافيك ناميد .

دوران مدرن است . مدرنيته اي كه تفرد و تنهايي مي آفريند ، انسان مدرن  ي سينما هنر رسانه

تنهاست و به دنبال تنهايي مي گردد . به تعبير يونگ در فرآيند تفرد ، خود آگاه و ناخود آگاه يكپارچه 

. يابد سازند . مدرنيته به تمام وجوه گوناگون زيست جهان انسان راه مي شوند و موجوديتي جديد مي مي

حضور در سينما تجربه اي فرهنگي است و سالن سينما به تعبير بارت محل حضور يا دسترسي و جنب 

 .و جوش است 
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و فرديت دنياي مدرن ، در سالن سينما جوهره جذابيت فيلم حاصل مي شود ، تاريكي سالن سينما 

 تفاوتي ماهوي دارند و اين جذابيت به عقيده بارت در نمايش تلويزيوني از بين مي رود .

سالن سينما چگونه مي تواند اين حريم شخصي و ميل به تفرد را دست نخورده نگاه دارد ؟ تاريك شدن 

ته شده و قراردادي است كه سالن سينما در هنگام نمايش فيلم ، تمهيدي براي ايجاد يك تنهايي ساخ

در آن هر تماشاگر ، تنها منبع نوراني بازتاب تصوير روي پرده را پيش روي چشم مي بيند و مي تواند از 

فضاي بيرون جدا و حس بينايي اش را بر پرده متمركز كند ، از اين گذشته فرض قرار دادن سكوت 

 و رويارويي بدون واسطه با فيلم است .تماشاگران راه كاري ديگر براي برقراري احساس تنهايي 

كيفيت تاثير گذاري فيلم در سالن كامال وابسته به فرهنگ و آداب اجتماعي است و اهميت ايجاد و 

مي رود كه ظرايف و آداب حفظ يك حريم فردي امن و دل پذير براي تماشاي فيلم تا آن نقطه پيش 

وجود مي آورد . براي نمونه هيچ يك از افراد حق جزيي ترين كنش افراد در سالن سينما به  خاص براي

تنقالت ببرند و با ايجاد سر  و پاكتي ندارند تمام زمان پخش فيلم ، دست در پوشش هاي پالستيكي

 وصداي آزار دهنده ، حق تماشاگر را پايمال كنند .

فرهنگ هاي و  سينما به ظاهر مكاني عمومي و در نماي بيروني اش جايي براي گردهمايي آدم هايي با

سالئق گوناگون است ولي در واقع همه تمهيدات در اين راستا است كه اين آدم ها به محض شروع فيلم 

 از هم جدا شوند و هر فرد با تجربه اي جداگانه با فيلم ارتباط برقرار كند .

كه صرف جدا از ماهيت تماشا و تجربه فردي ، ماهيت سينما اساسا چنان است كه هزينه هاي هنگفتي 

تهيه يك فيلم مي شود تنها با بازاريابي مناسب و بازخورد اقتصادي انبوه قابل بازگشت است و مناسبات 

اين صنعت و وابستگي غير قابل انكارش به سرمايه ، نيازمند يك الزام و ضمانت براي بازگشت سرمايه و 

اي بسياري روبه رو است و سود رساني است ، تحقق اين ضمانت در شبكه نمايش خانگي با دشواري ه

تمهيدات نرم افزاري و سخت افزاري و يا وجود قانون دفاع از حقوق مولف حتي در پيشرفته ترين 

كشورها هم نتوانسته مانع از كپي كردن غيرقانوني آثار به دست گروه قابل توجهي از مخاطبان شود ، 

نده و توزيع كننده  آثار براي كسب مخاطباني كه به اين شكل از اين گروه هدف مورد نظر تهيه كن

 درآمد كنار گذاشته شود . 
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چه بخواهيم و چه نخواهيم نمايش خانگي به دليل در دسترس بودن و هزينه كم ، اقبال و محبوبيت 

زيادي دارد و در كشور ما به دليل عرضه گسترده در سوپر ماركت ها رونق بساري يافته است و پارادايم 

ر حوزه رسانه رقم زده است  كه به ناگزير با يد مورد توجه و تحليل قرار گيرد و و الگوي جديدي را د

آسيب شناسي شود چرا كه موقيعت سينما در ايران شكننده و متزلزل تر از بسياري از كشورهاست و 

 اين صنعت نه چندان قوام يافته در كشورمان ، به فروش آثار روي پرده نياز حياتي دارد . عرضه فيلم ها

در شبكه نمايش خانگي با فاصله زماني كم از نمايش در سينما ، بي ترديد موجب كاهش انگيزه 

كم تر از فيلم هاي روي پرده مي شود و    مخاطب براي رفتن به سالن سينما و در نتيجه استقبال 

به  چنين و ضعيتي روند روبه افت سينماي ايران را تسريع خواهد كرد ، ولي در عين حال با توجه

نيازهاي مخاطب و افزايش بيش از پيش گرايش به ماهواره به عنوان رسانه اي غيرقابل مهار و نيز انبوه 

فيلم هايي كه از طريق شبكه هاي زيرزميني تكثير مي شوند نمي توان اهميت شبكه توزيع خانگي را 

 ناديده گرفت .

فيلم هاي سينمايي و دسترسي آسان و تكثرگرايي نهفته در ذات رسانه نمايش خانگي و توزيع گسترده 

ارزان در كنار سبد خريد روزانه در سوپر ماركت ها مي تواند به صورتي كامال ناخودآگاه بر ميل مفرط 

كپي كردن افراد تاثير گذارد و به شكلي غير مستقيم يك خرده فرهنگ را به شيوه زندگي مردم تزريق 

 آن نهادينه كند .و در 

ميليون تومان در نظر گرفته  155ن متوسط فروش يك فيلم در وضعيت فعلي سينماي ايران اگر ميزا

به  ررا دوهزار تومان در نظر بگيريم و با اين فرض كه هر كسي تنها يك با طشود و اگر بهاي متوسط بلي

ينند و هزار نفر در سينما مي ب 355ديدن فيلم ها رود ، نتيجه مي گيريم به طور متوسط هر فيلم را 

 نفر . 4نفر  1555ميليون نفري عددي كم تر از نيم درصد يعني از هر  75اين عدد در برابر جمعيت 

بيشتري براي جذب مخاطب بسيار در چنين شرايطي شبكه نمايش خانگي نسبت به سينما پتانسيل 

قرعه  ورا با جايزه دارد و اگر بتوان با هر تمهيدي از تكثير غير قانوني آثار جلوگيري كرد و يا مخاطب 

كشي به خريد محصول تشويق كرد ، سود مناسبي نصيب حلقه هاي زنجيره توليد و توزيع اين آثار 

 خواهد شد .

مخاطب امروز ايران ديگر زمان و پول خود را براي رفتن به سينما براي ديدن فيلم هزينه نمي كند ، 

 ه به تماشاي فيلم بشيند .چون مي تواند با كمترين هزينه و زمان در كنار خانواد
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سالن هاي سينما در ايران جاي دلپذيري براي مخاطبان جدي و هميشگي نيست و نيز كيفيت پخش 

صدا و تصوير و امكانات رفاهي در آن با استانداردهاي روز فاصله دارد و مهمتر از اين ، عدم امكان 

يلم ها در بسياري از ژانرها است . اين نمايش اكثريت غالب فيلم هاي سينماي جهان و نيز عدم توليد ف

وضعيت يك آسيب جدي به همراه دارد و آن از دست رفتن درصد قابل توجهي از مخاطبان و باال رفتن 

درصد كلي تماشاگران تفنني است و برهم خوردن اين تعادل ، صاحب سرمايه را ناچار مي كند براي 

 ( 159:  1333) پاركه ،  م تهيه كند .سليقه اين تماشاگر تفنني و باري به هر جهت فيل

مطابق معمول و عادت فرهنگي مرسوم ، جامعه ما با تاخير فرهنگي روبه روست و در واقع با پيدايش هر 

پديده فرهنگي كه جنبه مادي فرهنگ را تحت تاثير قرار مي دهد ، جنبه معنوي و رواني آن عموما 

ينماي خانگي به وضع ثبات رسيده و بحث كپي فيلم ها ديرتر مورد توجه قرار مي گيرد و امروز كه س

استقبال اين رسانه مي روند و ديگر به عنوان فرزند سرراهي  بهرنگ باخته ، سينماگران با ذوق بيشتري 

 به آن نگاه نخواهند كرد .

 

 مخاطب خانگی :(  3

اشاره به دريافت  واژه مخاطب مدتهاست كه در فرآيند ارتباطات جمعي اصطالح رايجي شده كه براي

كنندگان در مدل ساده خطي )منبع ، مجرا يا كانال ، پيام ، دريافت كننده و اثرات ( كه توسط 

پيشگامان حوزه رسانه پژوهي ارائه شده است. گفتمان مورد قبولي وجود دارد كه بر طبق آن مخاطب 

هاي رسانه اي يا نمايشي اشاره خانگي به طور ساده به خوانندگان ، بينندگان و شنوندگان يكي از كانال

دارد. مخاطبان محصول زمينه اجتماعي هستند ، كه به ايجاد عالئق فرهنگي ، ادراک و نيازهاي 

اطالعاتي مشترک مي انجامد و هم واكنشي به الگوي خاص شرايط رسانه اي دارد. مخاطبان را مي توان 

 به شيوه هاي گوناگون و متداخل تعريف كرد : 

 بر مكان : مانند رسانه هاي محلي .    ( با تكيه1

( بر اساس مردم : مانند هنگامي كه رسانه اي به واسطه مقبوليتش براي يك گروه سني يا ، اعتقاد 2

 سياسي ، يا درآمدي تعريف مي شود.
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 .از فن آوري و سازمان ارتباطي است: كه تركيبي رسانه يا كانال ارتباطي مربوط اصخ ( با توجه به نوع3

 با استفاده از نوع محتوا : ژانرها ، موضوعات و سبك هاي مختلف .   (4

 ( بر اساس زمان : ساعات فراغت روز يا سرشب . 5

 

 رفتار مخاطب خانگی ؛ فعاالنه یا منفعالنه :(  3 – 1

موضوع قابل بررسي در اين مورد ،  به ميزان فعاليت يا انفعالي مخاطب خانگي مربوط مي شود ، 

نگي في نفسه توده وار و منفعل هستند ، چون نمي توانند كنش جمعي داشته باشند ، در مخاطبان خا

حالي كه هر گروه اجتماعي كه داراي هدف و ابزار باشد و براي رسيدن به آن تالش و پيگيري نمايد ، از 

يزان پتانسيل موجود خود استفاده كرده است .  گزينش رسانه و توجه و عكس العمل به آن در قالب م

انگيزه ، توجه و واكنش نقادانه يا خالقانه قابل مشاهده مي باشد . همچنين معموال چنين فرض مي 

، ن ميزان آن ها در برابر باورسازيشود كه هر قدر ميزان فعاليت مخاطبان خانگي بيش تر باشد ، به هما

. اصوال ، مخاطبان فعال تاثير گذاري و فريب كاري رسانه ها مقاوم تر و ترميم پذيرتر خواهند بود 

خانگي ، بازخورد هاي بيشتري را باز مي فرستند و بنابراين ، روابط بين فرستندگان و گيرندگان پيام ها 

دو سويه تر خواهد بود . امروزه امكانات جديدي براي تعريف مخاطبان و انواع آنان در حال ظهور است و 

يا يك توده از مخاطبان ، از يك فرهنگ سليقه يا يك  اين امكان را به ما مي دهد كه به جاي يك گروه

شيوه زندگي براي توصيف الگوهاي گزينش رسانه استفاده كنيم. هر قدر مخاطبان خانگي بتوانند آزادانه 

 مصرف رسانه اي خود را تعيين كنند ، انواع جديدتري از مخاطبان بوجود مي آيد.

 ( . 91:  2552) مك كوايل ، 

جمعي نشان مي دهد كه مخاطبان مي توانند هم برآمده از جامعه باشند و هم برآمده  تاريخ رسانه هاي

از رسانه و محتواي آن . به عبارت ديگر ، اين خواست مردم است كه عرضه توليدات خاص را بر مي 

ر انگيزند يا اين كه رسانه ها هستند كه مردم را به سوي آنچه برايشان برگزيده اند ، جذب مي كنند ؟ ب

مي توان رسانه را پاسخي دانست به نيازهاي عمومي يك جامعه ملي ، يا گروه  اساس نگرش نخست ، 

اجتماعي . در اين رويكرد ، رسانه ها در پي پاسخگويي به خواسته هاي مشخص و مورد تاكيد مجموعه 
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رت شاهد آن هستيم  اي از افراد هستند و در ديگر سو ، اگر مخاطبان را آفريده رسانه بدانيم ، در آن صو

كه در پي يك فن آوري تازه مثل تاسيس يك كانال جديد ، مخاطبان خانگي به دور آن جمع شده اند. 

طبق اين نگرش مي توان از مردم سينما رو يا مخاطبان خانگي تلويزيون نام برد . شكل گيري مخاطبان 

نوع جديد از محتوا ، يك خاص مانند مخاطبان خانگي محصوالت سينمايي به دنبال يك شكل يا 

نمايش خاص كه معموال با بازار يابي و تبليغات زياد تقويت مي شوند . و مديران رسانه براي اين منظور 

از تقاضاي مخاطبان استقبال مي كنند . درک و نشان دادن تمايز دقيق بين مخاطبان به عنوان عامل يا 

دام در حال تغيير و شكل گيري هستند آسان معلول رسانه ها در وضعيتي كه مخاطبان رسانه اي م

نخواهد بود و با گذشت زمان ، پيروي محض از رسانه ها از گروههاي اجتماعي كه همواره وجود دارند و 

 . تالش براي شكل دادن به مقوالت اجتماعي كه با محتوا در هم تنيده شده اند بسيار سخت مي باشد

 

 : تلویزیون در جهان سوم(  9

، اصطالحي توام با احساس و غرور و افتخار بود .  1955هان سوم به هنگام ابداع آن در دهه اصطالح ج

در آن زمان جهان به دو قطب تقسيم شده بود و ابر قدرت ها فرض را بر اين قرار داده بودند كه 

پيوست . در  دولتهاي جوان آفريقا ، آسيا و امريكاي التين سرانجام ناچار به يكي از دو ابر قدرت خواهند

آفريقايي در  –در كنفرانس آسيايي  1955برابر اين نظريه بود كه اين كشورها نخستين بار در سال 

تصميم گرفتند راه  1911باندونگ )اندونزي( و سپس در گردهمايي غير متعهدها در بلگراد در سال 

و در فاصله ميان شرق  سومي را انتخاب كنند و در سايه هبستگي و وحدت خود را به عنوان جهان سوم

وغرب مطرح تثبيت كنند . هم اكنون پس از گذشت قريب به پنجاه سال يكي از آن ابر قدرتها عمال از 

صحنه سياست جهاني محو شده ، بلوک هاي سياسي ، جغرافيايي و اقتصادي از هم پاشيده شده و اميد 

ده است . ـشه كنار گذاشته شن بـخ خت وـطه دنياي سـورهاي فقير به واسـبه همبستگي در ميان كش

 ( . 141:  1331) اوحدي ،  

هنگامي كه اين اصطالح نخستين بار به كار رفت ، تلويزيون در بيشتر مناطق جهان سوم ، چيزي بيش 

از يك حقه فني نبود . فرستنده هاي تلويزيوني حداكثر پايتخت هاي اين كشور را تحت پوشش قرار 

ارج وارد مي شد و تمامي آفريقا ، آسيا و امريكاي التين فقط سه درصد مي دادند ، اكثر برنامه ها از خ

كل گيرنده هاي تلويزيوني را در اختيار داشتند . سالها بعد از آن زمان ، تلويزيون در جهان سوم نيز 
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جمعيت بينندگان  1915همانند ساير نقاط جهان به صورت رسانه همگاني درآمده است . از اوايل دهه 

به ميزان ساالنه بيست درصد رشد داشته است ، و هر روزه حدود نيمي از جمعيت جهان سوم  تلويزيون

را مي توان در جلوي گيرنده هاي تلويزيوني يافت كه به تماشاي برنامه هاي مي پردازند كه عمدتا در 

ه درستي محل تهيه شده اند . آمار جهاني اين چنيني ، چندان قابل اطمينان نيستند ، اما مي توان ب

، ويزيون دسترسي دارند ، و اين رقماذعان كرد كه دو و نيم ميليارد نفر از مردم جهان سوم پيوسته به تل

 اكثريت جمعيت بيننده تلويزيون در تمامي جهان را تشكيل مي دهد .

چ تلويزيون به داليل بسيار گوناگون در كشورهاي و مناطق مختلف جهان سوم آغاز به كار كرد ، اما هي

گاه به سبب تقاضاي عامه مردم نبود . از اين لحاظ امريكاي التين نخست و پيش از ساير مناطق جهان 

به اين راه كشف رسيده بود كه به قول لرد  1955سوم به ميدان آمد ، چرا كه صنعت امريكا در دهه 

از همين رو صنعت  تامسون كانادايي ، مجوز راه اندازي تلويزيون ، در واقع مجوز چاپ اسكناس است .

اياالت متحده بسيار مشتاق بود كه اين اختراع مفيد را در آرژانتين ، پرو و ونزوئال تاسيس كرده بود ،  و 

تايم اليف سعي كرد با سرمايه گذاري در كشورهاي مكزيك ،   شركت  1915به دنبال آن در دهه 

بد . تايم اليف توانست در مدت كوتاهي برزيل ، ونزوئال و آرژانتين به بازار امريكاي التين دست يا

تحليل گران در امريكا به اين نتيجه  1975تلويزيون برزيل را راه اندازي كند ، اما در اواسط دهه 

فريقا شركت هاي ب آرسيدند كه نقاط ديگر را براي سرمايه گذاري انتخاب كنند . از آن سو در جنو

به منافع اندک را ديدند . بهترين نمونه اين امر وجود تلويزيوني خارجي از همان ابتدا فرصت رسيدن 

تلويزيون را به كنيا آورد و خيلي  1913امريكايي بود ، كه در سال  –كانادايي  –كنسرسيوم انگليسي 

زئير ، نيجريه ، توگو ، جمهوري آفريقاي  1975زود يك موسسه محلي آن را تصاحب كرد . در دهه 

جيبوتي نيز به كشورهاي صاحب تلويزيون آفريقا پيوستند . در اوايل  مركزي ، آنگوال ، موزامبيك و

جزيره كوچك زنگبار كه همراه تانزانيا حكومت فدرال داشتند ، با استفاده از باال رفتن بهاي  1975

ادويه ميخك يعني محصول اصلي صادرات ، يك ايستگاه تلويزيوني تاسيس كرد. در جهان اسالم و خاور 

ورود تلويزيون ، بحث داغ و مناظره مهيج درباره دين در گرفت . اين امر تا حدودي با ميانه پيش از 

مشكل و موانع روبه رو شد اما چند سال بعد اولين قدم را مصر برداشت . او با يك پايگاه اطالع رساني 

وامي از يك كارخانه هم براي توليد گيرنده هاي تلويزيوني تاسيس كرد و هر دو پروژه را با دريافت 

امريكا عملي ساخت .كشورهايي مثل عربستان ، امارات ، قطر ، عمان و يمن از همين رويه پيروي 

به اين طرف برنامه هاي روزانه خود را تحت شديد سانسور اخالقي و با  1915كردند و از اواسط دهه 
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شورهاي خليج فارس پخش آيات قرآن در بيشتر مواقع روز شروع كردند . يكي از داليل مهم استفاده ك

از سيستم تلويزيوني اين بود كه امريكا تمام برنامه هاي خود را سرازير منازل مي كرد . در آسيا نيز 

فليپين و كره جنوبي با همين مسئله سرازير شدن و منافع دراز مدت واهي تلويزيون را افتتاح كردند 

 ، 1913سنگاپور  ، 1913. مالزي ، 1912تايوان  ، 1912اندونزي  ، 1959هندوستان  ، 1953چين 

 صاحب تلويزيون شدند .  1959و ايران   1975برونئي  ، 1914هنگ كنگ و پاكستان 

بيم و اميدهاي فراواني به آن پيوند خورده بود ، از جنبه و ايران از ابتداي ورود تلويزيون به جهان سوم 

هاي پخش تلويزيوني با انحصار دولتي ، هاي سياسي برخي اميد داشتند و برخي ديگر ترديد كه سازمان

افكارعمومي را كنترل و از آن بهره برداري مي كنند . بعدها معلوم شد كه مي توان گفت كه تلويزيون 

با توجه به اين كه عموم بينندگان ، بيش از اندازه مصرف خود چهره و نظرات دولت مردان را بر صفحه 

را به دولت رسانده بودند . هر رژيم به لحاظ سياسي و  كوچك دريافت مي داشتند ، كمترين منافع

اقتصادي نا موفق ، كه از طريق تبليغات سياسي تلويزيون سعي در نفوذ بر مردم داشته باشند ، به زودي 

خود را با معضلي روبه رو مي بيند و آن معضل اين است كه ، هرچه بيشتر درباره خودش حرف بزند ، 

مال مي كند . محمد رضا پهلوي پيش از آنكه مجبور به ترک ايران شود ، از خود را بيشتر افشا و بر

كنترل بي حد و حصر درآمدهاي عظيم نفتي ، ارتش ، ساواک و يكي از مدرن ترين سيستم هاي 

تلويزيون جهان سوم بهره مند بود . به نوشته حميد موالنا ظاهر شدن هاي شاه در انظار مردم ، به 

د رعاياي او از وي به عنوان شاهنشاه ، سايه خدا و آريا مهر داشته باشند و در تصويري كه قرار بو

مواردي هم داشتند ، لطمه اي نزده بود ، تا وقتي كه شاه بر اين صفحه كوچك ظاهر نشده بود ، اما 

ن وقتي شاه به تلويزيون آمد ، اين جا بود كه ملت چيزي را كشف كرد كه تاكنون فقط  محافل دربار از آ

آگاه بودند و آن اين كه زبان و لحن صداي محمدرضا شاه او را به عنوان تازه به دوران رسيده اي معرفي 

و افشا كرد كه لياقت توقعاتي را كه مي توان از مقامش داشت ندارد . اين تلويزيون نبود كه سقوط شاه 

ه بود نشان داد و بدين ترتيب را محقق ساخت اما كمكي هم به او نكرد . تلويزيون شاه را همان گونه ك

 او را آسيب پذير ساخت . 
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 تلویزیون در ایران :(  9 – 1

تلويزيون بيست سال بعد از ورود به بازار جهاني به ايران وارد شد . نخستين فرستنده تلويزيوني در مهر 

. ساعت برنامه پخش مي كرد  1توسط بخش خصوصي در ايران تاسيس گرديد و روزانه  1337ماه 

تلويزيون ملي ايران به صورت  1343سپس فرستنده ديگري در آبادان شروع به كار كرد . در سال 

دولتي به وجود آمد و مدتي بعد با ادغام راديو و تلويزيون ، سازمان راديو تلويزيون ملي ايران تشكيل 

تعداد  1345(. در سال  54:  1379ما گشايش يافت . ) حسام ، ـرس 1345فند ماه ـد و در اسـگردي

ساعت در  3گيرنده تلويزيون در تهران وجود داشت و پخش برنامه در آن زمان به حدود  125/  555

روز محدود مي شد . برنامه ها شامل اخبار ، سريالهاي خارجي و كارتون بوده و توليد برنامه هاي داخلي 

تدريج مراكز استانها و سپس  به بعد تلويزيون به سمت توسعه رفت و به 1347بسيار كم بود . از سال 

شهرهاي ديگر زير پوشش قرار گرفتند و مدت زمان پخش و توليد برنامه هاي داخلي افزايش پيدا كرد . 

مديريت سازمان راديو تلويزيون ملي ايران ، دولتي اما مستقل از سه قوه بود . در آستانه انقالب سال 

يشتر روستاها به دليل نبود شبكه برق از تلويزيون عمده شهرهاي كشور زير پوشش بودند ، اما ب 1357

با آنكه مديريت تلويزيون در دست رژيم حاكم بود ، اما  1357بهره نمي گرفتند . در جريان انقالب 

پخش اخبار مربوط به اعتصابات و تظاهرات مردم نقش موثري در گسترش آنها در نقاط مختلف 

وجه اهميت اين رسانه و قدرت پيام رساني آن شده بودند . كشورداشت . پس از انقالب مديران كشور مت

اين اهميت به حدي بود كه اصلي از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بدان اختصاص يافت . طبق 

قانون اساسي ، در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت  175اصل 

ور بايد تامين گردد و نصب عزل رئيس سازمان صدا وسيما ي جمهوري موازين اسالمي و مصالح كش

اسالمي با رهبر مي باشد و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس 

شوراي اسالمي ) هر كدام دو نفر( نظارت بر اين سازمان خواهند داشت و خط مشي و ترتيب اداره 

قانون معين مي كند ، بدين ترتيب تلويزيون ايران در حوزه اختيارات رهبر سازمان و نظارت بر آن را 

انقالب و عمال مستقل از قواي سه گانه است .در حال حاضر سيماي جمهوري اسالمي ايران در تهران 

مركز تلويزيوني در مراكز استانها مي باشد . نيروي فعال و  35كانال و در شهرستان داراي  3داراي 

    نفر مي باشد.(  12/  227)  1375در سال (  11/  245 )  1315لويزيون ايران در سال رسمي در ت

 ( . 45:  1373) سالنامه ،  
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 تاثیر تلویزیون در میزان فروش فیلم ها :(  9 – 2

هر به تلويزيون و سينما به عنوان دو رسانه فراگير نسبتي ديالكتيك با هم دارند كه اگر چه در ظا

موازات هم حركت مي كنند اما گاه در موقعيت تبادل و تقابل نيز قرار مي گيرند . اساسا تلويزيون مهم 

ترين رقيب حرفه اي سينما در جذب مخاطب محسوب مي شود و در زمان پيدايش و گسترش خود 

تباطات و منجر به ريزش بخش زيادي از مخاطبان سينما شده است . اما آن چنان كه نظريه هاي ار

تجربه هاي تاريخي نشان مي دهد ، هيچ رسانه اي نمي تواند دست كم به صورت مطلق جاي رسانه 

ديگر را بگيرد و آن را از صحنه رقابت حذف كند . مقتضيات عصر ارتباطات و جامعه شبكه اي شده 

ابل آن ها متمركز امل و مناسبات متقعمعاصر نيز بيش از آن كه به جدايي رسانه دامن بزند بر ضرورت ت

است وساختار جوامع مدرن به ويژه در ساحت رسانه اي تبليغي بر مبناي اين تبادل مجازي استوار 

است . اگر بخواهيم پديده فروش فيلم را با تاثيرات تلويزيون مورد بررسي قرار دهيم ، بايد تلويزيون را 

نوان يك رسانه عمومي قابل دسترس است ، به اين معني كه تلويزيون به ع داراي قدرت بيشتري بدانيم

و كاركرد شبانه روزي اش از ظرفيت و امكان بيشتري براي تاثير بر فروش سينمايي برخوردار است و 

 ( . 11:  1333اين قابليت را دارد كه در خدمت گيشه سينما قرار بگيرد. )صائمي  ، 

عرصه تبليغات و الگو سازي وارد كار مي  تلويزيون در نسبت با گيشه سينما و افزايش فروش فيلم در دو

شود . از يك سو ساخت و پخش آنونس ها و تيزرهاي تبليغاتي اگر در دو دهه اخير نگاهي به انبوه فيلم 

هاي كمدي و طنز كه به واسطه بهره گيري از شخصيت هاي تلويزيوني و معروفيت و محبوبيت آنها 

اطبان را به سالن بكشانند يا فراتر از آن با سينمايي كردن توانسته اند فروش فيلم را تضمين كنند و مخ

 :ساخته برخي آثار تلويزيوني ، فيلم هاي پر فروشي بسازنند. دو نمونه موفق اين فيلم ها شهر موش ها )

بود كه نسخه سينمايي مدرسه موش ها در برنامه كودک محسوب مي شد و  ( محمد علي طالبي

ايرج طهماسب  ( كه به يكي از پرفروش ترين فيلم هاي  : له )ساختهديگري كاله قرمزي و پسر خا

. در سالهاي اخير نيز اكثر فيلم هاي كمدي و طنز كه با فروش نسبتا خوبي  تاريخ سينما تبديل شد

مواجه شدند از شخصيت هاي طنز تلويزيوني نود شبي استفاده كردند تا از محبوبيت عمومي آنها  براي 

، اد رضويان ، اكبر عبديجو كه در تبليغ فيلم نام مهران مديري ، رضا عطاران ،مخاطب كافي است 

، تا انگيزه الزم براي رفتن به سينما را پيدا كند .  ببيندرا  ديگر بازيگران مجيد صالحي ، علي صادقي و

و اين  در واقع تلويزيون كاركرد ستاره سازي را كه غالبا به سينما اختصاص داشته را در خدمت گرفته

سينماست كه از ستاره هاي تلويزيون براي روشن كردن خانه خود استفاده مي كند سينما به جاي 
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كترهاي جذاب و محبوب به ويژه  در حوزه طنز و كمدي ، از شخصيت هاي محبوب تلويزيوني اخلق كار

 استفاده مي كند و اين خود به معناي وابستگي اقتصادي سينما به تلويزيون است .

ل مهم سينماي ايران ضعف فيلم نامه و فقدان انسجام روايي و ساختار داستاني به واسطه تكيه مشك

افراطي به شكلي از طنز تلويزيوني و يك نوع تقليل گرايي كميك مي باشد اين كار در مقطعي كوتاه به 

چرا كه بر اثر سينما رونق مي بخشد ، اما در دراز مدت ضربه سنگيني به اقتصاد سينما مي زند ،  گيشه

تكرار و باز توليد مقلدانه شخصيت هاي تلويزيوني ، در اين چرخه معيوب گرفتار مي شوند . در اين 

سينما از  معادله سينما بايد هميشه چشم انتظار تلويزيون بماند تا با خلق آثار و كاراكترهاي جديد ،

 .  گيشه آن بهره مند شود

ا توجه به وضعيت نابسامان اقتصاد سينما امر بعيدي نيست ، اما وام گيري سينما از تلويزيون حداقل ب

اين تمهيد يك مسكن موقت مي باشد كه در بلند مدت نمي تواند بيماري اين صنعت را درمان كند . 

اساسا فروش غير منتظره و فوق العاده يك فيلم در وضعيت بحران مخاطب در سينما خود نشانه يك 

. اين معضل از منظر جامعه شناختي داراي  طبيعي بودن اقتصاد سينماست بيماري و عدم تعادل و غير

تحليل مي باشد ، به اين معني كه تلويزيون اساسا با سطوح عمومي تر و در واقع مخاطبان عام در 

 ارتباط مي باشد و فيلم هايي در سينما پرفروش مي شود كه اغلب فيلم هاي عامه پسند نام دارند.  

در اين معنا ماهيت تلويزيون در گيشه سينما معنا مي شود و كاربرد پيدا مي كند ،  به عبارت ديگر

تلويزيون با اين كار ، كاالهاي جذاب و مفرحي توليد مي كند كه در سينما مصرف مي شود و سطح 

فروش را داراي قبض و بسط مي كند . اين سرمايه گذاري تلويزيون در سينما از طريق وام گيري و يا 

شكل نسخه هاي ويدئويي يا پخش آثار سينمايي پر فروش در تلويزيون به رسانه باز مي گردد. در به 

واقع باز خورد تلويزيون در سينما از طريق باز پخش با نسخه ويدئويي كه به جاي پرده در صفحه 

د كه تلويزيون به نمايش گذاشته مي شود به باز توليد قدرت خود در معادالت رسانه اي كمك مي كن

 اين حالت به پرفروش شدن يك فيلم سينمايي مي انجامد. 
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 ) بچه ناتنی سینما ( :تله فیلم (  9 – 5

تله فيلم در تلويزيون ايران ساخته مي شود كه مي تواند اثر منفي يا مثبت به  355ساالنه بيش از 

مي توانست اتفاقات خوبي  طرح ساخت تله فيلم در تلويزيون رويكرد مثبتي بود كه همراه داشته باشد ،

را براي تلويزيون و حتي سينما رقم بزند و به خاطر بي توجهي در مديريت و عدم شناخت برخي 

مسوالن و متوليان كار به فعاليتي بي ثمر تبديل شد ، كه تنها انگيزه از رفتن به سمت آن كسب 

اخته مي شود، چنين آثاري نيز درآمدي وسوسه انگيز بود. اما در شرايطي كه اكثريت كارهاي نازل س

 قرباني نگاه مخاطب مي شود.

تله فيلم در كشور ما هنوز بال تكليف است ، تلويزيون بودجه كمي مي دهد براي ساخت آن ، اگر قرار 

بايد توجه داشتته باشيم كه چنين فيلمي در  است تله فيلم يك نود دقيقه اي باشد مثل كار سينمايي ،

ميليون ساخته شود ، طبيعتا  155ميليون خرج دارد و حاال قرار است با  155ا ي 555 سينما در حدود

صرف جويي پنهان ضرر آشكار به دنبال دارد . نكته پنهان ديگر اين كه برخي از تهيه كنندگان ايران 

دچار توهم هستند ، نظر آنها اين است كه بايد در هر شرايط كمترين پول هزينه شود تا آنها بتوانند 

شترين سود را كسب كنند. آنها مي دانند كه با اين كار لطمه اي بزرگ به تلويزيون مي زنند اما پول بي

نظر آنها را عوض مي كند. تلويزيون هم در اين روند مقصر است چرا كه وقتي فيلمي بي كيفيت ساخته 

ستند كه سفارش يك تهيه كنندگاني در سينما ه مي شود ، تلويزيون دوباره به آن گروه پروژه مي دهد.

سري تله فيلم را گرفته اند و داراي يك نگاه از باال به پايين هستند و مي گويند به تلويزيون مي رويم 

 وقتي نگاه و هدف اين باشد مسلما كار خوب به دست نمي آيد. كه بيكار نمانيم ،

يك تلويزيون با  فضاي ارتباطي متفاوت دارد ، ارتباطي مخاطب تلويزيون  با مخاطب سينما فضاي

مخاطب بيشتر مبتني بر روانشناسي فردي است ، افراد در خانه مي نشينند و فيلم را تماشا مي كنند 

اسي سالن مبتني بر جمع گرايي ولي فضاي ارتباطي كارگردان سينما با مخاطب در سالن و روانشن

 متفاوت است .. ضريب تمركز مخاطب در خانه با ضريب تمركز مخاطب در سينما كامال است

تله فيلم براي سازندگانش يك شوخي و زنگ تفريح به حساب مي آيد ، در سينما اگر شخصي با 

فيلم بدي بسازد آنقدر از او در مجالت و روزنامه مي نويسند كه ممكن است آن شخص نتواند ، امكانات 

 يش نمي آيد .اين مسائل پ وجود داردفيلم بعديش را بسازد ولي در تلويزيون تا رابطه ها 
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تله فيلم از معدود موقعيت هايي است كه داستان گويي در آن مجال تنفس پيدا مي كند ، همان چيزي 

كه در سينماي امروز رو به حاشيه رفته است ، برخالف مخاطب سينمايي كه براي انتخاب و تماشاي 

را نمي توان با عواملي چون يك فيلم اغلب شناسنامه عوامل آن را در نظر مي گيرد ، مخاطب تلويزيوني 

كارگردان و بازيگر پاي تلويزيون نشاند ، مخاطب خانگي به تله فيلم به عنوان يك واحد مجزاي روايت 

 داستان برخورد مي كند .

چون  مليداستان خوب تنها برگ برنده تله فيلم است ، در سينما داستان اغلب زير سايه سنگين عوا

مي رود . فيلم هايي كه در سال گذشته از كارگردانهاي به نام سينما  عواملبقيه  كارگردان ، بازيگران و

روي پرده رفته اند يا وارد شبكه خانگي شده اند ، شاهدي براين مدعاست . اما در نقطه مقابل تله فيلم 

هايي قرار دارند كه با بودجه هاي كم امكان استفاده از بازيگران شاخص ، لوكيشن هاي متعدد و 

نه را ندارند و فقط داستان است كه باقي مي ماند ، داستاني كه اگر خوب پرورانده شود به نقطه پرهزي

قوت تبديل مي شود . اگر رابطه تلويزيون با سينما بهتر شود بعد از اكران فيلم هاي سينما آنها را مي 

فيلمي كه در  95ان توان در تلويزيون نشان داد ، البته سينما جواب گوي تمام شبكه ها نيست ولي هم

سال در سينما ساخته مي شود مي تواند عصرهاي جمعه بهتري را براي مخاطب فراهم كند . ) علم 

 ( . 45:  1337الهدي ، 

 

 : تاثیر تلویزیون در خانه نشینی(  9 – 4

تلويزيون صرف نظر از شهرت واعتباري كه ممكن است در نزد مردم داشته باشد ، معموال به عنوان 

ه اي كه نه مناسب زندگي خانوادگي است و نه وسيله روشنگري اجتماعي پنداشته مي شود . در پديد

سالهاي اخير مجموعه پژوهشهاي انجام شده درباره تلويزيون همگي بر اين امر توافق دارند كه دستگاه 

گونيهاي را در تلويزيون در اتاق نشيمن صرف نظر از اين كه چه نوع برنامه هاي را تماشا مي كنند ، دگر

الگوي هاي رفتار اجتماعي پديد آورده است ، الگوهايي كه براساس تجربه هاي كشورهاي صنعتي نمي 

توانست قابل پيش بيني باشد . نقد كالسيك تماشاي تلويزيون حاكي از آن است كه تماشاي تلويزيون 

ميداني نشان مي دهد كه  بر برقراري ارتباط بين اعضاي خانواده تاثير منفي مي گذارد . مطالعات

تماشاي تلويزيون مي تواند ارتباط بين اعضاي خانواده را تقويت كند . تماشاي تلويزيون در آن جا 

فرصتي است براي نشستن در كنار هم و توجه به هم ، اما در هنگام پخش برنامه توجه به آن تمام 
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ط شهري هند بيشتر به چشم مي پيش بيني ها را بر هم مي ريزد . اين وضع درمورد طبقات متوس

خورد ، در يك پژوهش كه توسط جي اس ياداوا و اوشا وردي انجام شد به اين نتيجه رسيدند كه 

آماده براي  تماشاي تلويزيون در خانوادهاي هندي بيشتر نوعي فعاليت اجتماعي است تا كاري خصوصي

ر بسياري از خانواده هاي هندي زمان كردن و خوردن شام با برنامه هاي تلويزيون تنظيم مي شود . د

خوردن شام با برنامه هاي خبري تلويزيون به زبان هندي يا انگليسي مصادف مي شود . نينا بهل از 

ديگر پژوهشگران هندي در رساله خود با نام ) منزلت برابر : تلويزيون دهكده (  بيان مي كند ، عمدتا 

، اي است كه محل رفت وآمد زن استه ، تلويزيون در گوشموقعيت يا منزلت زن در ميان خانواده است 

و طبيعتا اين نواحي به واسطه وجود تلويزيون در دسترس تمامي اهل خانواده است ، اما همين نواحي 

پيش از اين كمتر در معرض آمد و شد مردان مي باشد ، اكنون مشاهد ه تلويزيون به اين معناست كه 

و شد در محل هاي از خانه اختصاص مي دهند و بيشترين اوقات را كنار  مردان مدت بيشتري را به آمد

هم مي گذرانند ، اين در كنار هم بودن به سن هم مرتبط مي باشد ، در بخش ديگر اين پژوهش آمده 

است كه در ميان دگرگوني هاي عمده اي كه تلويزيون با خود به خانوادها آورده است جهت گيري 

زيون به عنوان يك شي فرهنگي ، زن هندي را از سلطه مرد آزاد كرده و با توجه نسبت به دستگاه تلوي

به منزلتهاي مربوط به سن ، جنس و روابط انساني را عادالنه تر ساخته است . در كشور چين هم 

تحقيقي انجام شد توسط جميز الل و سه ون سون ، مهم ترين نتايج آن اين گونه جمع بندي شد : 

به خانودهاي چيني شايد مهم ترين تحول فرهنگي در جمهوري خلق چين از زمان پايان  ورود تلويزيون

باشد . تلويزيون دگرگونيهاي فرهنگي انقالب از جمله بازسازي  1975قطعي انقالب فرهنگي در اواسط 

مي و بنيادين زندگي روزمره در خانه ها و  محله ها ، وسيله اي تازه براي فراهم آوردن اطالعات و سرگر

باز تعبيري تدريجي از اساسي ترين و مهم ترين جنبه هاي دولت و مردم را به همراه آورده است . از 

لحاظ نقش سياسي تلويزيون ، الل و سون به اين نتيجه رسيدند كه دولت هنوز تلويزيون را وسيله 

فاوتي مي بينند ، براي اصلي توسعه ملي و نظارت اجتماعي مي داند ، اما بينندگان در آن پرتو كامال مت

مثال برخي از بينندگان به ما گفتند كه وقتي اخبار بين المللي را تماشا مي كنند بيشتر به صحنه هاي 

خيابانهاي شهرهاي خارجي توجه دارند تا گزارشهاي سياسي كه آن تصاوير را همراهي مي كنند ، يكي 

يد كه چين بهترين كشور روي زمين است ما از بينندگان مي گويد : دولت نمي تواند صرفا به ما بگو

 خودمان بهتر مي دانيم .
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  ( مقدمه : 1

مسلما ايران از ده كشور جهان است كه صنعت سينما و توليد فيلم هاي سينمايي قابل اعتنايي دارد . 

. خوردار استد همه صنايع ما كه از پيشينه بحران زده اي بردر همين حال اين صنعت بيمار است . مانن

اين بحران از نظر ماهيتي به آن دليل است كه صنعتي موزون نداريم . در غرب سينما محصول پيشرفت 

موزون همه سويه تكنولوژيك ، علمي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است ؛ يعني ساخت ابزار توليد 

( ،  يا ديجيتال ق مي يابد . علم و تكنولوژي توليد دوربين ، نوار سلولوئيد )فيلم به مرور و مستقال تحق

مواد ظاهر كننده فيلم ، مهارت هاي گوناگون توليد فيلم بر بستر شكل گيري جامعه مدرن توسعه 

خواهد داشت . صنايع سينمايي كه در توليد فيلم دخالت دارند ، با صنايع ديگر هم پا هستند و اين 

ب مي شود كه وقتي صنعت سينما پديدار گردد كه شرايط تكامل ، پيشرفت ، بهبود و توسعه همه موج

قدم به قدم همه وجوه فني ، تكنولوژيك ، سرمايه هاي هنري و توليد و پخش را نيز در درون خود 

 و به آن تكيه داريم . نيمبارور سازد . در حالي كه ما همه چيز را وارد مي ك

شه اي در مورد ضعف صنعت سينماي ما وجود دارد كه بدون برنامه ريزي براي حل هزار و يك دليل ري

آن ، چون هر صنعت ديگري كه نيازمند تحول بنيادين و توان توليد مستقل و بهبود كيفيت است ، 

قدمي بر جلو نمي توان برداشت . اكنون معلوم شد كه اگر در غرب ، سينمايي نيرومند وجود دارد و 

سينماي جهان سيطره دارد ، اين پديده محصول نيروي واقعي توليد مستقل و مهارت ها و امريكا بر 

جنگ افزارها ، تسليحات ، قدرت جذب و شرايط اقتصادي و يك صنعت عظيم ، در كنار صنعت 

 نفت وجود دارد . و، هسته اي اتومبيل
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را به نقش توليد كننده تبديل  صنعت ما بايد از پايه توسعه بيابد و نقش مصرف كننده و مونتاژ كننده

سازد . البته اگر برنامه بيست و پنج ساله به درستي به اجرا درآيد مقدور خواهد بود . سپس درک 

ملزومات و نقش و معنا و وضع خود سينما و شرايط معنوي رشد سينما ، بايد مورد بررسي واقع شود . 

تاليتر و صرفا تبليغي نمي توان فيلم جذاب با افكاري شبيه افكار بلوک شرق و دركي دولتي يا تو

 .اختس

هاليوود آموخته است كه چگونه ديدگاه ايدئولوژيك ليبرالي و امريكايي را به گونه اي ظريف ، غير 

مستقيم ، به زبان داستان گويي ، ظاهرا بي ارتباط به ايدئولوژي و سياست و تبليغ حكومتي ، در ژرف 

قيم را ـغ مستـعه ، تبليـول ترين راه داراي دافـل الوصـاند . ما سهتاني فيلم بگنجـط داسـساخت رواب

 .مي پسنديم 

بياييد كمي درباره وضع سينماي خود تأمل كنيم ، همه خواهان  سينمايي هستيم كه حتي در سطح 

جهان بدرخشد ، سينماي ما در داخل با مسايل متعددي روبروست كه كسي حوصله فكر كردن درباره 

د . همه دوست دارند ، با كلي بافي و خيال پردازي و آرزوهاي دور و دراز ، فضايي ذهني آنها را هم ندار

و مجازي براي آن فراهم آورند و واقيعت آن را نديده بگيرند . آرمان و اراده از سويي و واقع بيني و واقع 

و كار مستمر و  گرايي از يك سوي ديگر ، براي هر پيشرفتي الزم است تا در رأس تالش و برنامه ريزي

پيگيري و نقد مدام و سعي خستگي ناپذير ، راه توسعه را روشن كند و اين براي سينماي ما هم 

 ضروري است .

پس چرا شرايط تأمل جدي و نه نمايشي فراهم نمي آيد . چرا از همه اهل تخصص و نه صرفا كارمندان 

تصاددانان ، كارگردانان سينما ، تهيه و مسئوالن دولتي ، بلكه از پژوهشگران ، جامعه شناسان ، اق

كنندگان ، صاحب نظران و منتقدان و نيز مديران با هوش دولت و گردهمايي اي جدي تشكيل نمي 

شود تا يكايك مسايل سينما ، بحران هاي مزمن ، بحران هاي ادواري ، مسايل قابل حل كوتاه مدت ، 

مسايل ويژه و مسائل جهاني مؤثر بر سينما و  مسايل موكول به توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و جامع ،

ها  ريزي براي كسب مهارت ها و عدم مهارت و برنامه ، تكنولوژي و هنري و مهارتمسايل بخش اقتصادي

و راه كارهاي عملي بررسي شود ؟ و پاسخي و راه حلي فكر شده و تأمل آميز فراهم آيد و هر روز سازي 

به انواع فيلم هاي هنري و عامه پسند و برخورد درست با هر يك نو نواخته نشود ؟! چرا تكليف ما 

روشن نمي شود تا ساختن يك فيلم موفق در دنيا ، از نظر هنري گناه محسوب نشود ؟ چرا پژوهش 

نمي كنيم تا باور كنيم نگرش انتقادي در سينما و سوژه هاي نو ، جزئي از موفقيت سينماي جهان 
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ي جمهور ، ارتش ، سيستم يلم هايي ساخته مي شود كه از رؤسااست و حتي در امريكا هم ، ف

، زندان ها و نظام اجتماعي و سياسي و اقتصادي شان انتقاد مي كنند و در بسياري مواقع ، با اطالعاتي

زيركي در پشت اين انتقاد ، نشان مي دهند و وانمود مي كنند كه به به ! چه جامعه آزادي داريم ! اما 

ه محض آن كه موضوع فيلم به يك پليس يا معلم و دكتر برخورد مي كند ، منع و سانسور در ايران ، ب

 سر مي رسد ، آيا مي توان با اين شرايط فيلم جذاب ساخت .

تأمل درباره بحران سينما در ايران ، تنها راه پيشرفت سينماي ما و داشتن توليدي پويا و در نتيجه به 

ش جهاني است . جز اين ، راه حل هاي تزريقي ، ادواري ، صوري و طور منطقي توليد آثاري براي پخ

نمايشي ، نه تنها ما را به پيش نمي برد ، بلكه با فريب خود ، منجر به شكست تلخ تر از هر زمان خواهد 

 .شد 

 

 در آمد و صرفه اقتصادی سینما رفتن :(  2

زان قيمتي بوده است ،حتي بيش از اين سينما در ايران تفريح ارزان قيمتي است ، هميشه هم تفريح ار

تومان ، سينماي ممتاز مجهز به سيستم  3555كه شوراي صنفي نمايش قيمت بليط سينماي مدرن را 

 1555تومان ، سينماي درجه يك  2555تومان ، سينماي ممتاز فاقد اين سيستم را  2555مكانيزه را 

تومان تعيين كند .  قيمتي كه  1555سه را تومان و سينماي درجه  1255تومان ، سينماي درجه دو 

مخاطبان براي تماشاي فيلم در ايران مي پردازند ، بسيار كمتر از مبلغي است كه در كشورهاي ديگر 

 ( . 15:  1333استادي ،  پرداخت مي شود.)

تعيين قيمت بليط سينما در همه كشورهاي دنيا تابعي از درآمد سرانه مردم آن كشوراست و هرچه 

آمد بيشتر باشد ، قيمت بليط باالتر مي رود . درآمد سرانه هر كشور با فرمول توليد ناخالص داخلي در

دالر  15تا  3تقسيم بر جمعيت به دست مي آيد . در كشورهاي توسعه يافته قيمت بليط سينما بين 

ي خاصي براي . در آلمان هر روز سينماها  تخفيف ها دالر است  3دالر و در تركيه  7است . در دبي 

 تماشاگران دارند.

شامل تخفيف مي شود و بعد از آن به  15در روزهاي جمعه ، شنبه و يكشنبه قيمت بليط تا ساعت 

يورو تخفيف مي گيرند. در  4/  5، بابت هر بليط  19صورت عادي بر مي گردد. بچه ها تا قبل از ساعت 
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،  يورويي برخوردار هستند  1/  5فيف سالن هاي بزرگ قيمت كمي بيشتر است . دانشجويان از تخ

رديف هاي لژ و روزهاي تعطيل و آخر هفته و زمان باالي دو ساعت فيلم باعث افزايش قيمت مي شود. 

تا  3/  5دقيقه اي برود و بليط لژ بگيرد بايد بين  145شاي فيلمي ابراي مثال اگر كسي يكشنبه به تم

يت قيمت گذاري نمي شوند بلكه قيمت به نوع سينما و يورو پرداخت كند . فيلم ها به نسبت كيف 9

يورو  3، در آن جا قيمت بليط  امكانات آن بستگي دارد . در فرانسه وضعيت به گونه اي ديگر است

، اين قيمت در هفت سال اخير تغيير نكرده است ، البته تورمي هم در كار نبوده است . در است

هر  روپيه نوسان دارد .) 35تا  25تغيير مي كند و بين  هندوستان قيمت بليط سينما شهر به شهر

. در سينماهاي مجلل و بزرگ هند ، قسمت هاي مختلف مثل بالكن ، رديف  ( تومان است 255روپيه 

 3روپيه تفاوت مي كند . در آمريكا قيمت بليط  255تا  55عقب و جلو داراي قيمتي متفاوت است و از 

نمايش  عريضدالر مي باشد كه فيلم ها روي پرده  12ي مولتي پلكس ، البته در سينماها دالر است

پوند مي باشد و اين قيمت بستگي به كيفيت سالن  7تا  3در انگلستان قيمت بليط بين  داده مي شود

ماه احتياج به تهيه بليط ندارند . در  13، صبح ها به مخاطبان تخفيف داده مي شود و نوزادان زير  دارد

سازمان دهي شده اي براي تخفيف به مخاطبان وجود ندارد ، افرادي كه تمايل دارند  ايران سيستم

ارزان تر فيلم تماشا كنند فقط در يك روز هفته مي توانند به سينما مراجعه كنند كه اين بر خالف 

 روال دنيا مي باشد . اما تعيين قيمت بليط در شهرستانها نيز از سوي ارشاد صورت مي گيرد . حداقل

. يكي از نكات مهم در زمينه  تومان است 2555تومان و حداكثر آن  1555قيمت سينماي شهرستانها 

پراكندگي سالن هاي سينما در شهرستانها و تمركز اغلب آنها در شهرهاي بزرگ است . اين مساله نقش 

 . تعيين كننده اي در كاهش درآمدهاي سينماي ايران در مرحله اكران دارد

 

   و کیفیت سالن های سینما :تعداد (  5

سازي در زمان پيش از انقالب و  اي با سالن ها مقايسه هاي سينما در تهران و شهرستان درباره عدم سالن

سازي در سينما هم يكي از مشكالتي بوده كه هم در  متاسفانه بحث سالنگرفته است ، بعد از آن انجام 

دامه داشته است. الزم به يادآوري است كه در زمان پيش دوره پيش از انقالب و هم بعد از آن تاكنون ا

  سالن شده است 225سالن تبديل به  555سالن سينما داشتيم كه االن اين  555، نزديك به  از انقالب
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مان  . اما اگر به كشورهاي اطراف يعني در شرايط كنوني در حد اوايل انقالب هم سالن سينما نداريم

سالن دارند به  455، اكثر سينماهاي اين كشورها كه باالي  تحده نگاه كنيممانند تركيه يا امارات م

هايي است كه انسان  هاي امريكايي وابسته هستند. كال سينما در جهان شامل شريان همكاري با كمپاني

 هاي امريكا بوده ، سينما در اجاره كمپاني . در بخش سينماي دولتي دنيا در وجود خود به آنها نياز دارد

   . ها را پخش كنند است. به همين دليل بعد از انقالب معاونين سينمايي خواستند كه خود نيز فيلم

، معرف يك سالن سينماي خوب بود و امتياز سالن  در گذشته تعداد صندلي و بزرگ بودن سالن سينما

ري دارد. حاال نيز ت رفت اما امروز بزرگ بودن پرده سينما و سيستم استاندارد صدا اهميت بيش باال مي

  . طي دو سه سال اخير اتفاق جديدتري در دنيا افتاده است

ويژه كشورهاي تركي و عربي به   تري از ايران دارند به در كشورهايي كه تعداد سالن سينماي بيش

ها در حال پيشرفت هستند. امروزه در اين كشورها بخش صدا و تصوير به سمت سه  سرعت سينما

توجه  بايد شوند ها در كشورهاي امريكا و اروپا سه بعدي پخش مي اند و اكثر فيلم  بعدي شدن رفته

 75اكنون نزديك به  سالن سينما اما هم 555ميليون بود با  35داشت كه جمعيت ايران در زمان انقالب 

  . نفر ميليون

سينما متروكه و  هاي اي از سالن . بخش عمده سالن سينما نيازمنديم 3555بنابراين چيزي نزديك به 

، طبعا  شدند گونه سينماها به بخش خصوصي واگذار مي انباري شده و غيرقابل استفاده هستند. اگر اين

 رفت. هاي سينما پيش مي سازي سالن شرايط به نحو ديگري براي بهينه

 45درصد به شركت بخش كننده و  15درصد از فروش فيلم به سينما دار ،  55در سينماي ايران 

د به تهيه كننده مي رسد. فيلم هاي بسيار كمي هستند كه به رقم فروش قابل توجهي مي رسند ، درص

سينما داري در ايران فعاليتي پر هزينه و گران است ، شايد اين مساله يكي از دالئل گران شدن بليط 

لم الهدي ، ميليون تومان است.)ع 5باشد. هزينه متوسط نگهداري ضعيف ترين سينما در ايران ماهانه 

 55تا  35(. مثال پرديس هاي سينمايي در تهران به دليل خدمات متنوع ماهانه در حدود  21:  1333

ميليون هزينه نگهداري دارند. اين هزينه شامل : سالن ، خدمات ، شارژ ماهانه آب و برق و دستمزد 

، تا  فروش داشته با شندميليون تومان  155، اين پرديس ها بايد در ماه بيش از  ماهيانه مي شود

فعاليت آنها به صرفه باشد، اما بيشتر پرديس ها به اين رقم دست نمي يابند و فعاليت آنها با ضرر و 
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زيان همراه است . نكته ديگر اين كه در ايران حمايت هاي دولتي فقط محدود به بخش توليد است . در 

اي قرار دارد كه خانواده ها تمايلي براي حال حاضر بخش عمده اي از سينماهاي قديمي در محدوده 

سالن ندارند. صاحبان چنين سينماهايي امكان تغيير كاربري نيز ندارند و اگر بخواهند مثال در  در حضور

الله زار در سينماي خود تغيير كاربري دهند ، ابتدا بايد در جايي ديگر سينما بسازند تا بتوانند كاربري 

درصد از هزينه بازسازي  55حدود دو سال است موسسه سينماي شهر تا را تعويض كنند. البته در 

سينماها را مثل خريد آپارات ، سيستم نمايش ، سيستم تغيير صدا و تعويض صندلي سالنها را به 

درصد ديگر كار ساده اي نيست . در  55، اما هميشه تامين  سينماداران كمك بال عوض مي كند

نده اي از ساخت فيلم ضرر ـچ تهيه كنـهي جود دارد كه مي گويد ،ي وـله معروفـسينماي ايران جم

نمي كند و سازندگان اغلب فيلم ها ، در همان مراحل توليد به سود دست مي يابند. اين سود معموال از 

راههاي مختلفي بدست مي آيد ، مثال ممكن است تهيه كننده اي فيلمي را با دو برابر هزينه واقعي 

ليد كند يا اين كه امكانات گوناگوني را از نهادهاي مختلف بگيرد و با آن فيلم بسازد براي يك سازمان تو

وع اين مسائل باعث مي شود برخي از مو يا حق فروش نمايش فيلم را به شبكه ويدئويي واگذار كند. مج

يي از سازندگان در زمان توليد آن قدر بي انگيزه شوند كه حتي تمايل به دادن خبر و انتشار عكس ها

فيلم خود با هدف تبليغ و معرفي آن به مخاطبان احتمالي هم نداشته باشند . طبيعي است وقتي تمام 

حمايتهاي دولت از صنعت سينما محدود به بخش توليد مي شود ، بخش نمايش كه سينما و سالن 

ال ببرد و به راه نماد آن است براي ادامه حيات مجبور است درآمد خود را در مقابل افزايش هزينه ها با

حل افزايش بهاي بليط فكر كند و اين كار ممكن است باعث شود به مرور مخاطب را از حضور در 

سينما منصرف كند و در نهايت كار به جايي برسد كه با افزايش پي در پي بليط سينما ، اين هنر به 

محصولي با كيفيت  عنوان هنري لوكس به مخاطب معرفي شود و در مقابل اين بهاي باالي بليط

 مناسب به مخاطب ارائه نشود.

 

 :به روز نبودن موضوعات فیلم ها (  4

امروزه ديگر سياست مدار يا نظريه پردازي در حيطه اجتماعي و اقتصادي پيدا نمي شود كه از نگاهي 

از شهر ( را  پست به هنر و سينما نگاه كند. و بخواهد كه همچون افالطون شاعران معاصر ) سينما گران

( كه به گفته  د ) كه بسيار هستندناگر هم برخي از سينما گران وجود داشته باش بيرون كند. متقابال
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البته به لحن او كثيف مي شمارند ، نه از روي اعتقاد ، بلكه دقيقاً  -نوسترآداموس سياست را ناصواب

م مي دهند .در هر حال خود اين گرايش را براي حفاظ كارشان  و به دست آوردن لقمه ناني انجا

اهميت و جايگاه سينما در جوامع امروزه غير قابل كتمان است و گفتن درباره اين جايگاه خود تبديل به 

ست . ژان نيكليشه شده چرا كه ديگر تاثير سينما از هر جنبه و نظر بر كسي و احدي پوشيده و پنهان 

،  كت دوربين يك مسئله تكنيكي نيست: حر لوک گدار سينماگر فرانسوي  در يك تئوري مي گويد

چارلي بزرگ در هاليوود به آن جامعه عمل مي پوشاند  و با سينمايش  بلكه يك نظام اخالقي است و

بدون اينكه درس اخالق بدهد ، اخالق مي آموزد . آيا گدار بيشتر اخالق آموخته يا چارلي ؟ بي ترديد 

، شعار داده  دار در سينما قبل از آنكه تماشاگر بيايد، چرا كه گ پاسخ به سمت چارلي نشانه مي گيرد

، تماشاگر شكار كرده است . در سينما تماشاگر بايد احترام  و چارلي قبل از اين كه شعار بدهد است

، گيرد ، سينمايي كه به دغدغه ها ، مورد حمايت قرار ميببيند و سينمايي كه به تماشاگر احترام بگذارد

،  تلنگر بر مغز او بشود و، و باعث بدست آوردن دل  يازهاي به روز تماشاگران بها بدهد، تاريخ و ن عالئق

، دوم و سوم جهان به اين اصول پايبند است تا از اين  سالن ها ي پر را به خود مي بيند و سينماي اول

ما ـدر اين سين، در واقع  طريق بتوانند در دل مردم و پايان بندي دلخواه به اهداف مورد نظر دست يابد

اصل است و توليد بر مبناي مخاطب صورت مي گيرد درست بر عكس ديار ما در سالهاي  ( ) تماشاگر

 گذشته كه آنچه به حساب نمي آمده ، تماشاگر بوده است . 

آمار جهاني كه سال اخير درباره سينماي ايران اعالم شد گوياي شاخص هاي اين سينماست بدين معنا 

عنوان توليد ساالنه فيلم در رده پانزدهم قرار دارد ، اما از نظر جذب  11رتبه بندي با  كه ايران از نظر

 سالن 211را كسب كرده است در همين آمار ايران با  21رتبه هزار نفر ،  255و ميليون  11مخاطب با 

 .را احراز كرده است 23رتبه 

ي واقعيت رابطه مخاطب با توليدات و اين آمار كه از سوي نهادهاي مسئول ارائه شده به خوبي گويا

نشان از سياست گذاري غلط در سال هاي گذشته كشورمان را دارد . در حالي كه آمار كشورهاي رتبه 

هاي اول تا دهم در جذب مخاطب فاصله چنداني با رقم توليد ندارد ، در واقع در اين كشورها اگر 

بي نبوده ، توليدي انجام نمي شده است . اما در توليدي صورت مي گيرد براي مخاطب بوده و اگر مخاط

ايران بدون در نظر گرفتن مخاطب هر سال افتخار مسئوالن حفظ رتبه پانزدهم جهاني و رقم بيش از 

 فيلم بلند در سال بوده است.  15
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هر مديري در دفاع از دوره مديريتش اعالم رقم توليد بوده ولي هرگز كاهش يا عدم افزايش رقم 

برايشان شكست محسوب نشده است ، هميشه اينان در تالش بوده اند تا توليد صورت گيرد ، مخاطب 

حال اين فيلم ها در كجا و كدام آرشيو انبار مي شود مهم نبوده است . اعالم آمار به باال دستي ها در 

د فيلم بلن 11اين فرآيند اهميت داشته است فقط در كشور ماست كه فيلم سازي وجود دارد كه 

عنوان آن رنگ پرده را نديده است و تاسف انگيز اينكه همه اين فيلم ها براي  15سينمايي ساخته كه 

رده و ـالن راه پيدا نكـما داران و كارشناسان به سـتند از سوي سينـاينكه قادر به جذب مخاطب نيس

ه ها و ـماـت در برنـران وقـدا مي كند كه مديـي ارج و قرب پيـنماي ايران از زمانـي كنند . سيـنم

 سياست هاي سينمايي خود به دنبال ) تربيت تماشاگر ( باشند .

بر مدار اقتصادي قرار داشت و سير نزولي كاهش مخاطب  75تا اوايل دهه  15سينماي ايران در دهه 

يعني  77به حد قابل پيگيري رسيد و در سال 75آغاز شد تا اين كه در اواسط دهه  15آن از اواخر دهه 

به صورت مقطعي جهش يافت اما به زودي به بحران و تعطيلي سينماها  71بات خرداد پس از انتخا

 انجاميد .

 

 :ی بلیط : قیمت شناور ، سدی برای ریزش مخاطب نگرا(  3

قيمت يك پيتزا در رستوراني در شمال شهر به طور يقين با قيمت همان پيتزا در رستوران جنوب شهر 

شيوه قيمت گذاري مي تواند يكي از بهترين راه حل ها براي  متفاوت است . به نظر مي رسد اين

جلوگيري از افزايش بليط باشد . از نكات مهم در تعيين قيمت بليط فيلم هاي سينمايي اين است كه 

بر اساس نوع سالن مشخص مي شود نه كيفيت فيلم . در نتيجه در چنين شرايطي ،  ءمعموال اين بها

اكران مي شود . براي تعيين قيمت بليط سينما بايد پارامترهاي  ءبا يك بهافيلم كم هزينه و پر هزينه 

مختلفي را مانند موقعيت سينما از نظر جغرافيايي و پراكندگي جمعيت درآن منطقه در نظر گرفته 

شود. در حال حاضر قيمت بليط در يك سالن قديمي با قيمت بليط در تك سانس هاي پرديس هاي 

 سينمايي برابر است.

سينماي ايران در سالهاي گذشته با ريزش مخاطب مواجه بوده است. آمار نشان مي دهد كه سال 

ميليون رسيده  14به  1337ميليون نفر در ايران به سينما رفته اند . اين آمار در سال  52،  1372
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، جبران كنندا از راه افزايش بليط است . دست اندركاران تالش مي كنند تا بخشي از هزينه هاي توليد ر

اما نگراني اصلي اين جاست كه اين راه به جاي آنكه به سينما كمك كند به مساله اي عليه سينما 

تبديل مي شود. با حذف يارانه ها آينده سينماي ياران به خطر مي افتد ، گراني و تورم هميشه بر 

. در ابتداي انقالب هزينه سينماي ايران تاثير گذاشته است و حيات آن را با خطر روبه رو كرده است 

ميليون تومان رسيده است و با حذف يارانه  755ميليون تومان بود و امروزه به  2توليد فيلم در حدود 

ميليون خواهد رسيد. فيلم هاي سينماي ايران در شرايط عادي قادر به بازگرداندن  955ها به مرز 

درصد ديگر  55فروش فيلم به دست مي آورند و سرمايه اوليه نيستند و معموال نصف سرمايه خود را از 

را از فروش حق پخش آن به تلويزيون يا موسسه رسانه تصويري . اگر يارانه ها هدف مند شود حضور 

 مردم در سالن ها به صفر مي رسد و سينما با ركود در توليد مواجه خواهد شد .

، لفظ شكست خورده به كار برده نشود ، هاي آينده  چه كار بايد كرد كه براي سينماي ايران در سال 

جانبه داريم ، متأسفانه توسعه در كشور ما همواره   واقعيت ماجرا اين است كه ما نياز به يك توسعه همه

مدرنيسم به ايران آمد اما  ازاش مطرح بوده است . درست مانند مدرنيسم كه فقط ماشينيسم  يك شاخه

افتد مگر اينكه ما در حوزه تئوري و عمل جرياني  ه هم اتفاق نميخود مدرنيسم نيامد . توسعه همه جانب

هاي روشن و همگام  ( به شاخصه همان مديريت ها را به عمل تبديل كند ) كه قرار است اين تئوري

برسيم . جريان تكنيكي در سينما با افت روبه رو بوده است ، جريان نمايشي و سالني سينما تضعيف 

ها بدون برنامه ريزي  د پيدا كرده است . در واقع اگر هر كدام از اين شاخصهشده و جريان ويدئو رش

 ، شوند و راه حل برون رفت سينماي ايران از موقعيت فعلي  رشد كنند ، باعث افت بدنه سينما مي

 شناسايي استعدادهاي بالقوه و حمايت از آنها است .

 

 وجود گیرنده های مدرن خانگی :(  3

ب جامعه شناسي و فكري هر يك به گونه اي متعقدند كه تلويزيون و گيرنده هاي تقريبا همه مكات

خانگي اثرات فراوان در خانه نشيني افراد دارند . البته نوع و ميزان اثر آن برافراد يكسان نبوده و به 

اري و عوامل ديگر نيز بستگي دارد . ساختار و نظام تلويزيون در هر جامعه اي متاثر از ويژگيهاي ساخت

نظام اجتماعي آن جامعه است و خود متقابال مي تواند بر تحوالت ساختاري نيز اثر گذار باشد . تاثير 

گذاري و تاثير پذيري نظام تلويزيون و نظام اجتماعي رابطه مكانيكي نيست ، بلكه به دليل وجود ابعاد 
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بر افراد تحصيل كرده اثر گذار  مختلف ، شدت و وسعت متفاوتي دارند . مثال پيام يك برنامه مي تواند

باشد ولي بر افراد كم سواد هيچ تاثيري نداشته باشد . ميزان سواد ، نوع شغل ، طبقه اجتماعي ، جنس 

و سن بر ميزان دريافت و تحليل پيام موثر است . بنابراين ، اينكه چه پيامي ، به چه منظوري و توسط 

خگوي نياز جامعه است ، مي تواند تلويزيون را به عنوان يك چه كسي انتقال مي يابد و تا چه اندازه پاس

رسانه جمعي ، كه داراي نقش پويا ، فعال و داراي حركت تكاملي است را به رسانه اي با كاركرد منفي 

 تبديل كند .

از سوي ديگر به نظر مي رسد كه اثر بخشي تلويزيون و گيرنده هاي خانگي تا حد زيادي تابع شرايط و 

اجتماعي و همچنين عملكرد نهادهاي ديگر باشد . در جوامع مدرن غربي نهادهاي ديگري مثل اوضاع 

آموزش و پرورش نقش بسيار اساسي در جامعه پذير كردن افراد دارند و مردم به تلويزيون بيشتر به 

 ( . 125:  1375فاضل ،  ) عنوان رسانه اي سرگرم كننده توجه مي كنند .

ميانه راه گذار از سنتي به مدرن است و كاستي هاي يك جامعه توسعه نيافته را  در جامعه ايران كه در

تلويزيون در خانه به صورت ديگري است . نهاد آموزش و  عيتدر برخي از ابعاد تجربه مي كند ، موق

پرورش ايران در سالهاي گذشته فقط توانسته است ميزان سواد را در حد خواندن و نوشتن باال ببرد و 

داراي يك سطح است نه عمق آموزشي .  ميزان مطالعه كتب و مجالت در جامعه ما فاصله شگرفي  فقط

ع مدرن دارد . اين آمار بيانگر اين نكته است كه عالقه مردم به خانه نشيني و استفاده از گيرنده مبا جوا

 هاي خانگي به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرده است .

ه نه تلويزيون مي تواند در جهت الگو سازي ، آگاهي و توانمند سازي انسان و در فضاي كنوني ايران ك

ساختن كيفيت ويژه اي از جامعه مدني و تحقق پديده شهروندي نقش تعيين كننده اي داشته باشد 

 ايفاي نقش دوگانه گيرنده هاي خانگي به شرح زير مي باشد .

ز راه مشاهده برنامه هاي مختلف ، نشانگر اين مدعي اثر گيرنده هاي خانگي و تلويزيون بر رفتار ا -1

است كه هر چه سن پايين تر باشد ، امكان جذب الگوهاي رفتاري و نهادينه سازي آن در فرد بيشتر 

است . از اين رو در جوامع در حال توسعه مثل ايران تلويزيون بايد ارزشهاي مربوط به پيشرفت را در 

نيازهاي طبيعي آشنا سازد و از ايجاد جاذبه هاي سطحي و غير اساسي و جامعه بيان كند و مردم را به 

زود گذر و غير اقتصادي دوري نمايد . در پرتو پيامهاي سازنده مردم رفتارها و گرايشهاي زندگي 
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شهروندي و مشاركت در اداره جامعه را عنوان نمايد . تلويزيون در چنين جامعه اي مي تواند مسائل 

 با سرنوشت جامعه ارتباطي نزديك دارد به شيوه هاي گوناگون انتشار دهد . عمده اي را  كه

جذاب بودن تماشاي گيرنده هاي خانگي باعث خانه نشين شدن بسياري از افراد مي شود . در  -2

دوران نخست دسترسي خانواده ها به تلويزيون اوقات بيشتري صرف تماشاي تلويزيون مي شد ، به 

ي كه ارتباط ماهواره اي در ايران برقرار شد ، خانواده ها پاي اين برنامه يين سالهاهمين ترتيب در نخست

ها ميخكوب شدند . از سوي ديگر امكانات گذران وقت در ايران بسيار كم است و بيشتر مردم اوقات 

ه و بيكاري خود را به علت نبود سياستها و برنامه هاي گذران وقت و ضعف امكانات مالي ترجيحا در خان

پاي تلويزيون مي گذرانند . از اين رو گيرنده هاي خانگي مي توانند در دگرگوني عادتها و زمينه سازي 

 نگرشهاي اجتماعي نقش مثبت ايفا كنند .

 

 شرکتهای پخش سی دی های فیلم ها :(  1

گسترش جدا از ارائه نماي كلي سينما در اين سال ها وتغييراتي كه قرار بود فعاليت ويدئويي طوري 

يابد كه حامي سينما باشد ، سينماي ما را در مسيري قرار داد كه هيچ شناختي از ادامه راه نداريم . در 

سال هاي نه چندان دور همراه داشتن نوار ويدئويي كم وبيش جرم محسوب مي شد ، زماني كه اين 

ه دوران پيشا گفته مطرح شد كه حاكميت نوارهاي وي اچ اس و دنياي سينما و نمايش خانگي ك

ديجيتاليسم را پشت سر مي گذارد ، تمام هم و غم مان اين بود تا وسيله گران قيمتي به نام ليزر 

ديسك را تجربه كنيم ، و هنوز دوران پيشا ديجيتاليسم را كامل طي نكرده با وي سي دي ها وارد 

يگزيني با مقاومت انجام دنياي ديجيتال شديم ، در ايران بر اساس يك سنت رايج معموال تغيير و جا

مي شود ، مرحله جاي گزيني صنعت ويدئو به تكثير فيلم ها روي وي سي دي به سختي انجام شد ، در 

ويدئو سي دي هنوز در كشور ما از ارج و قرب  35و تقريبا همزمان با شروع دهه  2555اوائل سال 

ويري توانست مرگ اقتصادي سينما بااليي برخوردار بود و  در سال هاي اخير ، همين سي دي هاي تص

 را به تاخير اندازد .

با گذشت دو دهه از ورود رسمي و قانوني ويدئو به ايران ، مهمترين عاملي كه توانست به سينما ضربه 

بزند ، تعدد سليقه و تعدد مديراني بود كه اغلب به صورت موسمي و مقطعي تغيير كرده اند و بيش از 
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داشته اند ، تاثير جابجايي و جايگزيني مقطعي مديران در ايران كه از آن مي ساير موارد تاثير منفي 

توان به مهمترين عامل در از دست دادن زمان ، بودجه و تخريب نگرش هايي به سوي آينده ياد كرد ، 

امروز بيش از هر چيز ديگري قابل بررسي است ، چنان كه در غياب  قوانين مصوب در زمينه تخصيص 

آموزش نيروهاي متخصص ، سليقه هاي شخصي و فردي مديران ، بيش از ساير موارد تاثير بودجه و 

گذار بوده است ، در چنين حالتي مديران اغلب نسبت به موقعيت فردي خود بيمناک هستند و مي 

كوشند با اتخاذ تصميمي مبتني بر مصلحت و مصالح موجود ، بيش ترين بازدهي را با كم ترين هزينه 

باشند و نتيجه اين مي شود كه با وجود فكر و انديشه دائمي براي حفظ صنعت سينما در ايران ، داشته 

عرضه سي دي هاي تصويري در سوپر ماركت ها و فروشگاه هاي مواد غذايي ، مهم ترين و تنها تمهيد 

ض كار آمد مديران ويدئو رسانه در گذر سال هاي گذشته بوده است . تمهيدي كه شايد اگر اغما

وليت تجاري و فرهنگي اين فروشگاهها را به ئمسوالن وزارت بازرگاني نسبت به ناديده گرفتن تلفيق مس

همراه نداشت ، به طور حتم با شكست مواجه مي شد ، دليل آن هم نبود جذابيت و مهم تر از آن 

ير تاثيرگذار شباهت انكار ناپذير رسانه هاي تصويري سينما به هم كه به دليل محدوديت ايجاد تصاو

ايجاد شده ، يعني همان چيزي كه باعث مي شود مخاطبان نسخه ويدئويي فيلم ها را به جاي جستجو 

در فروشگاههاي محصوالت فرهنگي در دم دست ترين جا در سوپر ماركت ها مطالبه كنند . البته به 

ر ، تجهيز نشدن به روز داليل معيوب بودن اين چرخه بايد وارد نشدن عميق و گسترده فناوري كامپيوت

البراتوارها و عدم به كارگيري ابزارهاي پيشرفته صوتي و تصويري در ساختار فيلم هاي سينمايي را نيز 

اضافه كرد ، عوامل به ظاهرساده اي كه با وجود امكانات گسترده سرقت و تكثير فيلم هاي سينمايي در 

اي غير قانوني گرفته تا پهناي باند وسيع و اينترنت اروپا و غرب ) از امكان كپي برداري و ايجاد نسخه ه

پر سرعت براي بار گذاري فيلم ها در كامپيوترهاي خانگي ( موجبات پرفروش شدن پرخرج ترين فيلم 

تاريخ سينماي جهان ) اوتار ساخته جميز كامرون ( را فراهم كردند ، فيلمي كه با فروش بيش از سه و 

مده اي در سود آوري صنعت سينماي آمريكا و رونق سينما در سراسر نيم ميليارد دالري خود سهم ع

 جهان داشته است . 

تم عرضه سبسياري از فيلم هاي توليد شده در سينماي ايران به دليل معيوب بودن سي 35با آغاز دهه 

ايش و نمايش ، امكان تاثيرگذاري عميق و گسترده بر تماشاگران را نداشتند و طبعا نتوانستند بين نم

خانگي و حضور تماشاگران در يك مراسم آييني با ويژگي هاي تماشاي فيلم در سينما تفاوت چنداني 

قائل شوند و در اين ميان رسانه هاي تصويري توانستند با ايجاد شبكه توزيع و پخش سي دي هاي 
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آمار در حال  شركت ، نقطه عطفي تاثير گذار در سينما داشته باشند . به گواهي 25تصويري با تاسيس 

 55فيلم ايراني ،  155تا  35موسسه ويدئو رسانه در كشور در هر سال به طور متوسط بين  23حاضر 

فيلم مستند در  55تا  45انيميشن و  135تا  115فيلم خارجي ،  275تا  255فيلم داستاني ايراني ، 

 شبكه خانگي توزيع مي شود .

اي با اشاره به رخدادهاي  اي خانگي( ايران در بيانيهشبكه سينم ) اتحاديه شركتهاي ويدئو رسانه

، از ناهماهنگي در برخي بخشهاي وزارت ارشاد  نامطلوب چند روز اخير در شبكه سينماي خانگي كشور

و تعدد مراكز قانونگذاري و تصميم گيري مرتبط با شبكه سينماي خانگي در اين وزارتخانه انتقاد و 

رويه فعاليت شبكه غير مجاز محصوالت  سينماي خانگي و رشد بي خطر نابودي قريب الوقوع شبكه

 ي مي كند .فرهنگي را ياد آور

تعدد بخشهاي تصميم گيري در خصوص شبكه سينماي خانگي، ناهماهنگي بين بخشهاي مذكور، 

مطلوب در بدنه وزارت فرهنگ و  هاي مديريتي دروني و ضعف مديريت و نظارت نا ها و درگيري جدال

، زمينه الزم را براي نابودي كامل شبكه سينماي خانگي ايران فراهم ساخته است. در  اسالميارشاد 

چند ماهه گذشته برخي افراد و موسسات با آگاهي كامل از شكاف قانوني موجود و استفاده از ضعف 

با ، تعداد بسيار زيادي از محصوالت شبكه سينماي خانگي را  مديريتي در ساختار سازمان سينمايي

هاي ديجيتال و ظاهرا به نام محصول چند منظوره  استفاده از مجوز مركز فناوري اطالعات و رسانه

دهد كه  . اين مهم در حالي رخ مي اند اي با تيراژ گسترده تكثير و در سراسر كشور توزيع كرده رايانه

كل به دفتر و تعلل  رياست سازمان سينمايي پس از دستور تنزل جايگاه شبكه سينماي خانگي از اداره

،  ها به وسيله مديران جديد الورود ، به ويژه در بخش صدور مجوز فراوان در انجام امور مربوط به شبكه

توجهي كامل چشم بر اين روند بسته و محصوالتي را كه متعلق به موسسات ويدئو رسانه بوده و به  با بي

هاي  وزمركز توسعه فناوري اطالعات و رسانهاي با مج شكلي ديگر و به عنوان نرم افزار چند رسانه

 . ديجيتال همين وزارتخانه به بازار عرضه شده به تماشا نشسته است
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 جنبه های آسیب شناختی در خانه فیلم دیدن :(  3

فاصله اي بين  بد كرديم به سينما به مردم ، فيلم هايي ساختيم كه نه عام را جلب كرد و نه خاص را

، در دوران  ايجاد شد ، پس هر فيلمي خلق شد مورد توجه هيچ كدام قرار نگرفتروشنفكران و مردم 

موجود و حاكم آن مكانها تعطيل  ي، با توجه به ارزشها گذشته جوانها مكانهاي تفريح بيشتري داشتند

شد فقط سينما ماند ، در حفظ اين مهم هم موفق نبوديم ، پس چه انتظاري داريم كه مردم براي ديدن 

 ها سر و دست بشكنند؟؟ فيلم

، به آنها توجه نمي كنيم ولي انتظار  جنبه هاي آسيب شناختي سينما بسيار پنهان و خطرناک است

نتيجه خوب داريم سينماي خوب مي تواند راه گشاي معضالت و مشكالت اجتماع باشد ، اگر واقعيت به 

آنها را به سوي حل آن سوق دهد . درستي نشان داده شود مي تواند عزم و همت مردم را جزم كند تا 

اگر فيلم خوب ساخته شود مي تواند وجدان فردي را به وجدان جمعي تبديل كند ، سينما كار گروهي 

است ، اگر به طور صحيح انجام شود مي تواند بر جامعه اي تاثير داشته باشد و تاثير آن به مراتب بيشتر 

و عاقبت يك تجربه را به طور عيني مي بيند و به از پند و نصيحت است چون مخاطب پند و نصيحت 

صورت ذهني با آن رابطه بر قرار مي كند ، پس زمان را از دست ندهيم ، به هنر و شعور و انتظار 

مخاطب احترام بگذاريم ، رضايت مخاطب در گرو وسعت انتخاب اوست . انتخابي با احترام به ارزش و 

هميشگي تبديل كنيم، و حرف آخر اينكه تا مديريت خوب  عقايد او ، مخاطب مقطعي را به مخاطب

اعمال نشود ، فيلم خوب ساخته نمي شود ، تا فيلم خوب ساخته نشود ، مردم به سينما نمي روند ، و از 

آن گريزان مي شوند ، و اين درد و اين مشكل بر پيشاني جامعه ايران خواهد ماند كه ما نمي توانيم 

 ا به تصوير بكشيم و تاثير آن را در جامعه خود ببينيم .فرهنگ اصيل خود در سينم

 

 :قدرت نمایش خانگی از ضعف سینماست (  9

در گذشته تلويزيون به عنوان رقيب جدي سينما شناخته مي شد و بخشي از مخاطبان هنر هفتم را به 

نوين رسانه اي نفع خود كاهش مي داد ، اما امروزه به واسطه توسعه و گسترش ارتباطات و تكنولوژي 

شاهد رقباي جدي براي سينما هستيم ، شبكه ويدئويي و نمايش خانگي يكي از اين رقبا مي باشد كه 

در سال هاي اخير عالوه بر نقشي كه در اكران و نمايش فيلم هاي سينمايي داشته است خود نيز به 
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خت و توزيع سريال هم توليد و ساخت فيلم هاي ويدئويي پرداخته اند كه در سال هاي اخير تا سا

 پرداخته اند . 

شبكه نمايش خانگي باعث شده سينما از كاركرد اصلي خود دور بماند و بحران مخاطب را در سينماي 

ايران افزايش داده است به اين دليل كه تهيه فيلم هاي سينمايي اكران بسيار سهل الوصول و گسترده 

 است 

سالن  55سالن سينماي موجود ،  275آن سينما ندارد و از  شهر 75شهر وجود دارد كه  335در ايران  

غير فعال است و گردش اقتصادي الزم را ندارد ، در اين شرايط شبكه ويدئويي مي تواند رقيب جدي 

 براي سينما باشد .

سينما در رقابت با شبكه ويدئويي شكست خورد و اين شكست به معناي شكست سالن سينما بود نه 

يعني تنها مرجعي كه مردم مي توانند در آن فيلم ببيند با كسادي و كمبود مخاطب مواجه توليد فيلم ، 

 شد و اين نشانه شبكه ويدئويي نبود بلكه نشانه ضعف سينماي ما بود .

اگر سينماي ما خود را با ادبيات نمايشي روز و تكنيك هاي جديد تطبيق مي داد و پيش مي رفت ، آن 

ه به يك رقيب كه به يك مكمل خوب براي سينما تبديل مي شد ، مثال وقت شبكه نمايش خانگي ن

سينما مبتني  فيلم هاي با پروداكشن عظيم را فقط مي توان در سينما ديد و از ديدن آن لذت برد چون

بر جزئيات است و فقط بر روي پرده مي توان اين جزئيات تكنيكي و معنادار را رصد كرد و متاسفانه به 

ختن در سينماي كنوني ما حكم كيميا را دارد كه كم تر در فيلم هاي ايراني به چشم مي جزئيات پردا

خورد و اكثر فيلم هاي ايراني توليد شده و يا در حال توليد قابليت سينمايي ندارند و با تلويزيون خانه 

انه زدن قيمت در هم آنها را مي توان ديد و سينما صرفا حكم ويترين آنها را دارد و اكران دليلي براي چ

 شبكه خانگي مي باشد .

مخاطب ايراني به دليل صرفه جويي در هزينه و وقت ترجيح مي دهد كه فيلم را در خانه تماشا كند و 

در واقع سينما رفتن در كشور ما هنوز نهادينه نشده و شبكه نمايش خانگي در بستر اين فضاي 

شود و سينماي ايران نتوانسته در اين سال ها فرهنگي توانسته به يك رقيب جدي براي سينما بدل 

ره سينما رفتن وجود دارد افرهنگ سازي كند و وقتي مخاطب ما با هزينه مالي و گرفتاري هايي كه درب

با فيلم هايي مواجه مي شود كه تلويزيوني است نه سينمايي و روشن است كه ترجيح مي دهد و منتظر 
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نگي وارد شود تا با هزينه كمتر آن را در منزل تماشا كند و در مي ماند همان فيلم به شبكه نمايش خا

 اين بستر نه مخاطب مقصر است ، نه شبكه خانگي . 

سينما رفتن در همه جاي دنيا يكي از شاخص هاي مهم توسعه فرهنگي محسوب مي شود و واقعيت 

ما رفتن از مصاديق جامعه سين يعني حال خوبي ندارند .، اين است كه وقتي مردم به سينما نمي روند 

 پويا مي باشد . 

ه سينما بايد در اولويت قرار گيرد نه اين كه اولويت روي نمايش خانگي باشد ، رسياست گذاري دربا

شبكه نمايش خانگي يك ابزار و رسانه است و اين سياست هاي فرهنگي و شيوه مديريت آن است كه 

كند و گاهي هم سياست هايي اجرا مي شود كه سينما را  دامنه و عمق تاثيرات اين رسانه را تعيين مي

جوز اكران نمي گيرند اما به سرعت وارد شبكه ه ماز موقعيت انتخاب مي اندازد ، مثال فيلم هايي ك

خانگي مي شوند و ميليون ها تومان سود به همراه دارند ، شبكه خانگي و سياست گذاري ها سينماي 

كرده است ، سينما مخاطبان خود را از دست داده و اين اتفاق حامل ايران را وارد بحران مشروعيت 

پيامي براي مردم است كه سينما در ايران اولويت ندارد ، چطور مي شود كه فيلم براي اكران با 

محدوديت مواجه يا توقيف شده اما به سرعت وارد شبكه خانگي مي شود . يا فيلم مشكل دارد يا مكان 

 عرضه و نمايش آن ؟

هزار سالن  11مخاطبان براي درک بهتر فيلم و لذت بردن از آن بايد به سالن سينما بروند ،  در هند 

، سه ميليارد و پانصد ميليون نفر به سينما رفتند يعني هر هندي  2559سينما وجود دارد و در سال 

و چهارصد ميليون نفر  هزار سالن سينما وجود دارد و يك ميليارد 31تقربيا سه بار در سال ، در امريكا 

سالن وجود دارد و با محاسبه  225بار ، در امارات  4به سينما رفته اند يعني هر امريكايي حدود 

، دو بار به سينما رفته اند ، در ايران  2559ميليون نفري و مردمانش در سال  3مهاجرانش جمعيتي 

 سينما مي رود .سال  به  5سالن و هر ايراني هر  225ميليون نفر جمعيت و  75

سينما توليد نيست ، سالن نمايش و اكران هم هست ، اگر سينما براي ما اصل است ، پس نمايش 

 خانگي نبايد در اولويت قرار بگيرد .
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امريكا هاليوود دارد ، هند باليوود و نيجريه ، ناليوود ، در اين كشور سالي هزار فيلم توليد مي شود و 

تغال كرده است و سيصد ميليون دالر گردش مالي دارد ، در نيجريه اولويت براي سي هزار نفر ايجاد اش

 با سينما نيست ، با شبكه خانگي است و اين فيلم ها در كل افريقا توزيع مي شود .

هزار درصد افزايش  4سال گذشته  21يكي از سياست هاي غلط در ايران قيمت بليط است كه در 

 لم ها چنين افزايش نداشته است .داشته است ، در حالي كه كيفيت في

فيلم توليد مي شود بدون برنامه ريزي براي اكران ،  355دغدغه اصلي در ايران توليد فيلم است ، سالي 

 تلويزيون و يا هزار راه ديگر.

هر كارگرداني دوست دارد كه فيلمش را ابتدا در سينما نمايش دهد ، در همه جاي دنيا هم همه فيلم 

فيلم به اكران مي  155فيلم توليد مي كند كه  155ه ، اكران نمي شوند ، امريكا سالي هاي توليد شد

فيلم اكران مي شود . ظرفيت توليد ساالنه فيلم در ايران  355فيلم توليد مي كند كه  355رسند ، هند 

 فيلم هم اكران شوند ، البته با معيارهاي استاندارد و كيفيت باال . 45مي باشد و  155

م هايي در ايران توليد مي شود كه مناسب اكران در سينما نيست و بايد به سمت نمايش خانگي فيل

 .از نظر تكنيك و چه از نظر انديشهبرود ، فيلم هايي بايد در سينما اكران شود كه جريان ساز بوده ، چه 

اي كاش آن را در  بگوييم، زماني اين سينما مطلوب و موفق است كه اگر فيلمي را در تلويزيون ديديم 

لذت بخش در سطح عمومي تبديل  سينما مي ديديم ، اگر تماشاي يك فيلم به يك تجربه خوب و

، آن گاه است كه سينما از بحران خارج و نجات مي يابد ، در اين صورت رسانه هاي ديگر مانند شود

 شبكه خانگي نقش مكمل را ايفا مي كنند .

 توليد ، مخاطب و اكران ) مكان ( . سينماي استاندارد سه شاخص دارد :

اين سه مولفه به هم وابسته اند و در تعامل با هم رشد مي كنند ، خانه خاستگاه تلويزيون است نه 

 سينما .

شبكه نمايش خانگي تابع سيستم عرضه و تقاضاست و مي تواند به عنوان پروژه پشتيبان ، بخشي از 

 سرمايه را برگرداند .
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 : ویی ؛ راهی برای نجاتشبکه ویدئ(  11

بحث شبكه خانگي و مخالفت تهيه كننده ها با موسسات رسانه هاي تصويري و از طرفي همكاري آن ها 

در زمان توليد يك فيلم با اين موسسات ، اخيرا در محافل سينمايي بوجود آمده است و محور اصلي ، 

ايي توسط تهيه كننده به موسسات بحث بر سر تعيين ميزان و معيار فروش حق رايت يك فيلم سينم

نما ـاد بيمار سيـجيان اقتصـسات بر اين باورند كه آنان منـد و مديران اين موسـي مي باشـشبكه خانگ

مي باشند و چون حضور آنها حتي به عنوان چرخ پنجم و در شرايطي كه اهل سينما آن مديران را به 

نماي نيمه جان و در حال غرق ايران را رسميت و جزء خانواده خود نمي شناسند ، توانسته اند سي

نجات دهند و با خريد حق رايت فيلم ، سرمايه هزينه شده و يا از دست رفته يك تهيه كننده را به او 

 باز گردانند و نقطه اميد براي ادامه كار در سينما را فراهم سازند .

توليد با مبلغ قابل توجهي به يكي زماني كه يك تهيه كننده فيلم خود را قبل از اكران و حتي در هنگام 

از بين برده  ايهاز موسسات مي فروشد ، در حقيقت بخشي از نگراني هاي خود را جهت برگشت سرم

است و در پروسه ساخت به عوامل اين اطمينان را مي دهد كه بدون دغدغه بتوانند كار خود را به 

 استانداردهاي موجود نزديك كنند .

ت فوق ، ورود فيلم هاي اكران شده با فواصل زماني بسيار كم به بازار مي باشد اما عيب موجود در حال

 كه نتيجه آن استقبال بيشتر از شبكه خانگي و شكست فيلم در گيشه مي باشد .

بايد بپذيريم كه زيبايي شناسي ديجيتال بر زيبايي شناسي سنتي فيلم و استقبال از آن تاثير گذار بوده 

شود كه رسانه هاي صوتي ،  ي ميـت چندگانه دي وي دي از آن جا ناشـيت . در حقيقت ماهـاس

، الكترونيكي و ديجيتال است كه به شكل گريز ناپذيري با رسانه هاي متعددي در خانه ، از تصويري

تلويزيون گرفته تا سينماي خانگي و رايانه در ارتباط است و به تبع آن زيبايي شناسي چندگانه و 

 ين ناهمگن دارد و در اصطالح فرهنگ فيلم خانگي اين امر بدان معناست كه ارزيابو هوادارا مخاطبان

يك فيلم بر روي دي وي دي به ارزش هاي سينمايي آن ختم نمي شود و لذت هاي تلويزيوني ، 

موسيقايي و ديجيتال ناشي از تماشاي آن را نيز بايد در نظر گرفت . از آن جا كه دي وي دي به وضوح 

وني بين رسانه ها را آشكار مي كند ، پژوهش درباره آن به خوبي مي تواند اطالعاتي هم ارتباط در

 .ا بدست آورد هدرباره پذيرش يك رسانه منفرد و هم درباره الگوهاي لذت بخش مصرف رسانه 
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دو فرهنگ معاصر فيلم يعني شيفتگي سينمايي روزگار گذشته و دي وي دي محشر يك فيلم تنها 

تبط با دي وي دي نيستند اما آشكارا گواهي مي دهند كه بر خالف همه جنجال هاي فرهنگ هاي مر

تبليغاتي ، دي وي دي ابزار نمايشي انقالبي نيست ، بلكه بر عكس آشكارا به تركيب روش هاي گذشته 

و حال مصرف رسانه ها مي پردازد . به بيان ديگر با وجود همه ويژگي هاي برتر و موثري كه دي وي 

ارد ، وابستگي هاي آن ، حتي در سطحي اندک ، به تلويزيون ، وي اچ اس ، سالن هاي سينما و دي د

رسانه هاي ديجيتال ، گوياي آن است كه هم حياتش و هم خرسندي ناشي از مصرف آن به شكل 

 پيچيده اي در پهنه جهان گسترده تر رسانه ها معني مي يابد ، بنابراين اگر چه گفتن اين جمله بسيار

مرسوم است كه دي وي دي به تنهايي مقوله تماشاي فيلم در خانه را تغيير مي دهد و درست تر آن 

است كه بيفزاييم اين فناوري نتيجه اخالقي الگوهاي از پيش موجود نمايش و مصرف رسانه ها بوده 

لذت بردن  است . دي وي دي هيچ انقالبي به پا نكرد بلكه برعكس ، شيوه هاي از پيش موجود تماشا و

 از فيلم را احياء كرد به شكلي بنيادين آن ها را بهبود بخشيد و انتشارشان را گسترش داد .

گفتمان دي وي دي امروزه به كنش هاي مخاطبان شكل مي دهد ، دي وي دي سبب مهاجرت 

 ظاهري مخاطبان از سالن هاي سينما به خانه هايشان نشده بلكه بستري را فراهم آورده كه در آن

مخاطبان فيلم به شيفتگان فيلم تبديل شوند و به طور فزآينده اي وارد فرهنگ فيلم جامع تري مي 

گردند . در اين زمينه بايد به ويژه به ارتباط بين مكمل هاي دي وي دي و سواد سينمايي مخاطبان 

پنهان درباره  مي پندارد و اطالعاتي "محرم  "اشاره كرد . كارگردان فيلم با تفسيرخوب ، مخاطب را 

مايي وي ـجه بر سواد سينـيارش قرار مي دهد و در نتيـلمي كه پسنديده در اختـي ساخت فيـچگونگ

 مي افزايد .

عالوه بر اين دي وي دي به مخاطبان خود در خانه هايشان برتري واقعي مي بخشد ، زيرا فقط با فشار 

ي دي همراه با سيستم خانگي ، يك دكمه تاريخ سينما را در دست مي گيرد ، گذشته از اين دي و

آشكارا شكلي تازه به تجربه تماشاگري بخشيده است كه حاال ديگر فيلم ديدن در خانه در قياس با 

سينما رفتن تجربه اي دست دوم نيست ، بلكه برعكس ، اكران عمومي ، تبليغي براي دي وي دي 

 .محسوب مي شود 
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 : بازار یابی سینما(  11

سينمايي تهيه مي شود ، بازاريابي براي آن مهمترين نكته در اكران عمومي مي  زماني كه يك فيلم

باشد و سوال اصلي تحليل گران اين است كه بازاريابي تا چه ميزان براي يك فيلم اهميت دارد و در 

 رابطه با وضعيت نوع استقبال از آن چه نقشي بازي مي كند ؟

يش عمومي خود با موفقيت زيادي روبه رو مي شود و معموال وقتي يك فيلم سينمايي در زمان نما

فروش خوب و بااليي در جدول گيشه پيدا مي كند وكسي به اين نكته توجه ندارد كه چقدر پول صرف 

هزينه توليد و بازاريابي مي شود و در مقابل زماني كه فيلمي نمي تواند با يك افتتاحيه خوب نمايش 

درصدي روبه رو مي شود ، بالفاصله انگشت  15ه نمايش با يك افت خود را آغاز كند يا در دومين هفت

 اتهام به سوي عوامل مختلف فيلم نشانه گرفته مي شود .

هيچ چيز مثل نمايش افتتاحيه يك فيلم سينمايي در روند توليد و نمايش آن ، مهمترين نكته نيست و 

فيلم سينمايي مي دانند كه بايد اين مسئله چالش برانگيزترين بخش كار است  تهيه كنندگان هر 

محصول خود را در دو سطح داخلي و بين المللي به عموم تماشاگران سينمايي معرفي كنند و اين 

معرفي بايد به گونه اي باشد كه آنها خيلي خوب نام و حال و هواي فيلم را به خاطر بسپارند . تهيه 

ه آن ها داده نمي شود تا به معرفي بهتر كنندگان سينمايي مي دانند هيچ وقت فرصت دوباره اي ب

محصول خود بپردازند و آنها بايد در دور اول تبليغات ، تمام كار خود را به بهترين شكل ممكن انجام 

) مخفف  "پي آ  "دهند . به گفته تحليل گران اقتصادي سينما در طول سال گذشته متوسط قيمت 

ميليون دالر بوده است و اين قيمت هيچ ارتباطي  37 چاپ و تبليغات ( هر محصول  سينمايي در حدود

 3با رقم توليد ندارد و اضافه بر آن خرج تبليغات و بازاريابي براي محصوالت سينمايي مي شود ، در 

تا كنون ، در هيچ سالي صنعت  2553سال گذشته در باالترين نقطه خود قرار داشته است . از سال 

كمپاني بزرگ  1تبليغات محصوالت خود نكرده است . در اين سال سينما چنين رقمي را صرف معرفي 

ميليون دالر  45فيلم سازي امريكا براي معرفي و تبليغات محصوالت خود در امريكاي شمالي حدود 

 هزينه صرف كرده است .

كمپاني بزرگ  1سال گذشته ، تبليغات و بازاريابي براي محصوالت سينمايي  7به اين ترتيب در طول 

درصد هزينه كلي توليد اين فيلم ها بوده است . در  37تا  34لم سازي هاليوودي ، رقمي در حدود في
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، نتيجه گيري منفي  2553حقيقت پس از جهش ناگهاني هزينه تبليغات و بازاريابي فيلم ها در سال 

ي توان مربوط به فروش فيلم ها باعث تغيير سياست هاي كمپاني هاي فيلم سازي شده است . حاال م

اين موضوع را از زاويه ديگري هم نگاه كرد ، هر دالري كه صرف توليد يك فيلم سينمايي شود ، حدود 

نيمي از آن اختصاص به تبليغات و بازار يابي براي آن فيلم در امريكاي شمالي دارد ، توزيع كنندگان 

ر مي دارند ، به اين ترتيب درصد از فروش بليت سينماها را براي خود ب 51محصوالت سينمايي معموال 

يك فيلم سينمايي چقدر بايد فروش كند تا بتواند هزينه هاي توليد و بازاريابي خود را تامين و براي 

 سازندگانش لقب موفق و پرفروش را بگيرد ؟

ارتباط بين هزينه هاي توليد يك فيلم با هزينه هاي تبليغات و بازاريابي آن چيزي است كه هميشه 

مسئوالن كمپاني هاي فيلمسازي بوده است . در اين رابطه از كمپاني پارامونت به عنوان بد  مورد توجه

اسم برده مي شود كه نتوانست تناسب بين هزينه هاي توليد و  2559شانس ترين كمپاني در سال 

سال تبليغات خود را حفظ كند و به يك موازنه منفي در اين ارتباط رسيد . از اين نظر كمپاني يونيور

 توانست در همان سال ، موازنه خوبي بين هزينه توليد و تبليغات برقرار كند .

در زمانه اي كه صنعت سينما به سمت چاپ و توزيع ديجيتالي محصوالت خود مي رود ، بحث هزينه 

هاي بازاريابي و تبليغات اهميت ويژه اي پيدا مي كند و واقعيت امر اين است كه صنعت سينما در دراز 

ت به مدد چاپ ديجيتالي فيلم هاي خود ، هزينه هاي چاپ را تا حد زيادي پايين مي آورد و اين مد

چيزي است كه تا چند سال قبل براي صنعت سينما و تهيه كنندگانش اصال قابل تصور نبود . در اين 

، نقش  شرايط قيمت واقعي چاپ يك فيلم سينمايي بستگي به نوع كار ديجيتالي آن دارد و زمان فيلم

مهمي در اين رابطه پيدا مي كند ، به نظر كارشناسان رقم متوسط چاپ ديجيتالي هر فيلم سينمايي 

 هزار دالر است . 7هزار دالر و كمتر از  3از  بيش 

در طول سال هاي مختلف ، صنعت سينما تالش هاي زيادي به خرج داده تا بتواند هزينه هاي تبليغات 

را كنترل  و تا حد زيادي پايين آورد ، تحليل گران اقتصادي سينما بر اين و بازاريابي محصوالت خود 

ميليون دالر هم  35هزار سالن به نمايش در آيد ، حتي تا  4باورند كه وقتي فيلمي قرار باشد در حدود 

 صرف هزينه هاي بازاريابي آن مي شود .

شود و هزينه هاي توليد و بازاريابي هر فيلم سينمايي بدون توجه به اين كه در چه ژانري ساخته مي 

آن چقدر است ، هنگام نمايش عمومي با يك سري چالش هاي مشابه روبه رو مي شود . تمام دست 
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اندركاران اين فيلم ها بايد تالش كنند تا در دوران قبل از شروع اكران عمومي ، اشتياق ويژه اي را در 

 براي ديدن آنها پيدا كنند .دل تماشاگران ايجاد نمايند تا آنها ميل خاصي 

براي دست يابي به چنين هدفي به ويژه براي فيلم هايي كه از تكنيك هاي ويژه و سطح باالي هنري 

بهره گرفته اند و ضرورت يك بازاريابي وسيع و همه جانبه تلويزيوني احساس مي شود ، اين بازاريابي 

 تواند بيشترين تاثير را بگذارد .بايد به شكل دقيق و سازمان يافته اي انجام شود تا ب

صرف كرده اند در حدود  2559اي كمپاني هاي فيلم سازي براي تبليغات فيلم هاي خود در ههزينه 

 درصد از فروش فيلم ها دراولين هفته نمايش بوده است . 41

از آن با نا  آخرين نكته در ارتباط با تبليغات و بازاريابي براي فيلم ها چيزي است كه رسانه هاي گروهي

تبليغات شفاهي يا دهان به دهان اسم مي برند ، اين نوع تبليغ مختص به گروه عظيم تماشاگران است 

كه از فيلم مورد نظر راضي هستند و بدون اين كه تهيه كننده فيلم از آنها درخواست كرده باشد به 

درصد روي فروش  45تا  25بين تبليغ فيلم مي پردازند كه تاثير اين نوع تبليغ در هفته اول نمايش 

 فيلم تاثير مثبت با منفي مي گذارد .

 

 :  اکران بدون فیلم سوزی  ( 12

در سال هاي گذشته بارها شاهد تصويب طرح هايي براي اكران فيلم هاي سينمايي بوده ايم كه البته 

ا انگار آثار متفاوت بايد تقربيا هيچ كدام از اين طرح ها سرانجام مطلوبي نيافته اند ، در همه اين سال ه

جوري به نمايش در مي آمدند كه اين نكته ثابت شود كه اين فيلم ها نمي فروشند ، طبيعي است كه 

سينمادار رغبت و عالقه اي به اكران چنين فيلم هايي نشان نمي دهد و ميان يك فيلم كمدي عامه 

. بساري از اين فيلم ها به صورت فيلم ها پسند و يك فيلم با ساختار متفاوت ، اولي را انتخاب مي كند 

به صورت مستقيم يا غير مستقيم با پول دولت توليد مي شوند و جالب اين كه دولت انگيزه اي براي 

بازگشت سرمايه ندارد و فيلم ها را در جشنواره نمايش مي دهند و جوايزي به آنها اختصاص مي يابد و 

يري تهيه كننده و كارگردان  باعث ـو گاهي اوقات پيگ ستـران عمومي نيـي به فكر اكـبعد ديگر كس

 مي شود نوبت اكراني خاص به فيلم ها اختصاص يابند .
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مديران فعلي سينما از همان ابتداي حضورشان از تقسيم بندي فيلم ها به سينماي اكران و سينماي 

خي از فيلم هاي غير اكران خبر دادند و اين كه قرار است مانند كشورهاي صاحب صنعت سينما بر

 سينمايي فقط براي عرضه در شبكه خانگي و تلويزيون توليد شوند .

در هاليوود هم فيلم هايي هستند كه مستقيما روي دي وي دي عرضه مي شوند و در بيشتر موارد به 

 سود تجاري نيز مي رسند .

ب امكان اكران وـط نامطلـما جز در شرايـوالت متفاوت سينـهي از محصـاما در ايران بخش قابل توج

 نمي يابند و بعضي از فيلم ها در فصل نا مناسبي اكران مي شوند كه فقط نمايش داده شده باشند .

كاهش شمار تماشاگران در سينماها به دليل موجوديت نمايش خانگي نيست ، داليل اقتصادي و 

لب افراد كه سينما رو اجتماعي فراواني را براي عدم حضور مردم در سالن ها مي توان عنوان كرد ، اغ

بودند و توانستند در منزل هم امكانات تماشاي فيلم را برپا كنند و با علم به اين كه در آينده نزديك 

مي توانند نسخه اي از آن را هم در خانه ببينند كمتر به سينما رفتند و در خانه به تماشاي فيلم 

ه استانداردهاي روز و امكانات پيشرفته رفاهي را نشستند . اما اگر سالن هاي سينما به معناي واقعي كلم

داشته باشد و مردم نيز براي تماشاي فيلم مورد عالقه شان ، قدرت اقتصادي الزم را داشته باشند ، آن 

گاه ويدئو رقيب و تهديد كننده سينما نخواهد بود و افزايش امكان تماشاي فيلم در خانه به اقتضاي 

و اين قاعده نه تنها براي ايران بلكه براي ساير كشورها هم اتفاق افتاده فناوري هاي نوين بوده است 

است . اما در اين فاصله سينما هم در رقابت با ديگر رسانه ها عقب نمانده است و ظرفيت هاي بياني و 

ق و تجهيزاتي خود را به صورت توامان افزايش داده است . اما در ايران هر قدر فيلم ها بتوانند اكران موف

بهتري داشته باشند ، بهاي كپي رايت فيلم ها باالتر مي رود و خريدار بيشتري نيز پيدا مي كند به 

عبارتي فيلم موفق در يك تجارت دو سر سود قرار مي گيرد كه هم اكران خوبي را پشت سر گذاشته 

د و اين است و هم موسسه رسانه هاي تصويري به قيمت خوب حق توزيع و تكثير آن را خريده ان

واقعيت كه فيلم خوب منبع تغذيه مناسبي براي شبكه ويدئويي است و رونق شبكه ويدئويي نسبت 

 مستقيم با كيفيت توليدات سينمايي دارد .

آثار سينمايي چنان چه با رعايت استانداردهاي الزم ، خالقيت در بيان و طرح موضوعات جسورانه 

ر حين اكران پيش رو خواهد داشت و هر قدر تماشاگران فيلم همراه باشد ، اقبال مردم و مخاطبان را د

به سالن ها بيايند ، در شبكه نيزمخاطبان بيشتر آن را در سبد خريد قرار مي دهند . يكي ديگر از 
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داليل كاهش و ريزش تماشاگران سينماها را بايد در عدم توسعه سالن هاي سينما در اغلب شهرهاي 

فتاد درصد فروش فيلم هاي سينمايي در تهران از پرديس هاي كشور دانست در شرايطي كه ه

سينمايي به دست مي آيد و نتيجه مي گيريم به ميزان اعتنا به ساخت و تجهيز سالن هاي مدرن ، 

تماشاگر بيشتري راهي سينماها خواهد شد اما در دو دهه گذشته  دولت از ساخت سينماها حمايت 

تثنايي شهرداري وجود نداشت ، هيچ اتفاق قابل توجهي در مورد نكرده است و اگر سرمايه گذاري اس

 سينماها نمي افتاد .

،  زه دهددرآيد و قدرت اقتصادي اجا آمارها نشان مي دهد اگر فيلمي خوب در سالن با كيفيت به نمايش

ازاين مردم تماشاي چنين فيلم را به زمان عرضه آن در شبكه ويدئويي موكول نمي كنند ، اما اگر يكي 

فاكتورها به هر دليلي مفقود شود ، تماشاگر وشبكه ويدئويي را نبايد سرزنش كرد و علت ناكامي اكران 

فيلم را به آن نسبت داد و باالخره اگر ويدئو سبب تضعيف اقتصاد سينما شده است ، نبايد شاهد 

 افزايش توليدات سينماي ايران باشيم .

 

 : وپر مارکت ها عرضه فیلم در سو  قاچاق سی دی ( 15

بي ترديد ادامه تكثيرغيرقانوني محصوالت ويدئويي سبب شكست خوردن موسسات ويدئو رسانه خواهد 

شد و حداقل اجازه تحرک و سرمايه گذاري بيش تر از آن ها را سلب خواهد كرد ، متاسفانه بعضي از 

ميشه به تاراج و يغماي فيلم مقامات اين آسيب را جدي نمي گيرند و به اين دليل خاطيان جسورتر از ه

 ها مي پردازند .

عرضه فيلم در سوپر ماركت ها و خواربار فروشي ها به نحوي كه امروزه شاهد آن هستيم وضع شيك و 

آبرومندي ندارد و رقابت موسسات با يكديگر براي چسباندن پوستر و يا قرار دادن استند هاي تبليغاتي 

ارد ، اما در غياب فروشگاهاي محصوالت صوتي و تصويري و يا عرضه و نحوه ارائه فيلم ها شكل خوبي ند

 محصوالت فرهنگي به قدر كافي و در دسترس مردم ، ناگزير بايد در برابر شيوه كنوني تسليم شويم .

فروش فيلم در سوپر ماركت ها اگرچه دسترسي مردم را به محصوالت فرهنگي آسان ساخته است اما 

عضي از شهرستان ها متدينان و افراد مذهبي ، منتقد وضع موجودند ، اين عده با معايبي هم دارد ، در ب
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به نمايش گذاشتن پوستر خانم ها و آقايان بازيگر در مغازها مخالف هستند . عيب دوم اين كه صاحبان 

ويدئو كلوب ها ، عرضه فيلم در سوپر ماركت ها را نقض حريم صنفي و تداخل در كار خود مي دانند ، 

ر سوپر ها فروشندگان به دليل نا آگاهي نمي توانند راهنماي خوبي براي مشتري باشند و هم چنين د

سوپرها هر دو هفته يك بار فيلم ها را به عامالن پخش عودت مي دهند . امكان نگهداري فيلم را در 

مي شود و  مابين اجناس خوراكي و مصرفي ندارند و لذا آرشيو فيلم هاي قديمي در اين مكان منتفي

و نكته اين نحوه توزيع مويرگي باعث شكست صنف ويدئو كلوب ها و رونق سوپر ماركت ها شده است 

مهمتر اين كه در ايران بر خالف دنيا قيمت سي دي فيلم از يك بليط سينما ارزانتر مي باشد و همين 

  مي كند . امر ، عامل تمام كننده اي است كه مخاطب را از سينما رفتن منع

 

 نبایدهای سینمای ایران : باید ها و(  14

اگر سينما را وامدار هنرهاي شناخته شده ديگري بدانيم كه از آغاز پيدايش خود ، از همه آنها به خوبي 

سود جسته و در مسير تكامل قدم برداشته است و به مثابه آميزه اي سرشار از تناسب ، تعادل و زيبايي 

جدي و سرگرم كنندگي و جذابيت و آموزندگي از سويي ديگر باشد و  از يك سو و تاثيرگذاري عميق و

صنعت با ديگر شاخه هاي فرهنگي و هنري از اين  –هر تعريف تازه اي كه به مناسبت پيوند اين هنر 

پديده شگفت انگيز ارائه شود ، بايد جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي اين هنر فراگير و جذاب توجهي 

به فرهنگ ساز بودن سينما ، به اين هنر ، وجهي منحصر به فرد بخشيده كه به جدي شود ، چرا كه جن

دليل گسترده ميزان ارتباط اين هنر را با اقشار و اليه هاي مختلف جامعه امروزي در جزيي ترين روابط 

 اجتماعي و اخالقي مردم اين مرز و بوم تاثيري عميق و انكار ناپذير دارد .

حيه دلشادي و اميد و طراوت بخشيدن به جامعه را داشته باشد ، ترديدي وقتي هنر توان ايجاد رو

نيست كه سينما به طور عام و سينماي ملي به طور خاص نيز اين توانايي را خواهد داشت كه به عنوان 

يكي از پر جاذبه ترين هنرهاي نوين ، براي ساختن جامعه اي پر اميد و پر جوش و خروش رسالت 

خوبي انجام دهد . در چنين شرايطي عالي ترين نمودهاي هنري ، تنها در حد وسيله  سنگين خود را به

و بستر مناسب طرح ايده ها و انديشه ها مطرح خواهند بود و هرگز به هدف و آرزوهاي يك جامعه 

كمال گرا بدل نمي شوند ، اگر چنين شود از اين وسيله مطمئن مي توان در وسعت بخشيدن و عمق 
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ديشه هاي واالي آدمي به خوبي سود جست و پيوندهاي دروني ميان اعضاي جامعه را دادن به ان

استحكام بخشيد و جامعه را از پراكندگي و از هم گسيختگي نجات داد ، كاري كه در نهايت به اصالح 

همچون سينما در اي جامعه منجر خواهد شد و مي تواند برآيند تالش هنرمندان را در عرصه پر جاذبه 

 ر تحكيم روابط و مناسبات اجتماعي جامعه ايران معرفي كرد .مسي

درباره بايد ها و نبايدهاي سينماي ايران و تبع آن سينماي ملي ، باورهاي گوناگوني وجود دارد و برخي 

امروزه حتي وجود سينماي ملي را انكار مي كنند و برخي ديگر بر اين باورند كه سينماي ملي ما به 

 هنري و جذاب برآمده از فرهنگ ، تمدن و سنت هاي ديرينه ماست .عنوان يك پديده 

هر چند امروزه بخش عمده اي از شكست ها و ناكامي هاي سينماي ايران را به سرنوشت مسائل 

اقتصادي كشور گره زده اند اما با اين حال نبايد همه كمبودها و شكست ها و ناكامي هاي سينما را 

نست ، حمايت هاي مالي و پشتيباني هاي اقتصادي ، فني و سخت افزاري دا "اقتصاد سينما  "متوجه 

دولت و يا نهادهاي دولتي و وابسته به دولت مي تواند در رشد و ارتقاي سينما بسيار موثر باشد ، در 

سينماي ما به ويژه در مرحله توليد ، نقش نظارتي دولت و مسئوالن سينمايي بسيار تعيين كننده 

كست يك فيلم است ، در حالي كه حمايت و همت جدي در اين باره نمي شود . اين موفقيت و يا ش

ويژگي را مي توان در ساير كشورهاي جهان سوم يا كشورهاي در حال توسعه نيز مي توان شاهد بود . 

براي قدم برداشتن در مسير آرماني و رشد سينما را مي توان در حمايت جدي و منظم دولت مردان از 

ان دانست و به اتكاء همين پشتيباني ، فيلم سازان آثاري در خور توجه و در شان ايران خلق سينماگر

 كنند تا هم به اعتبار معنوي سينماي ايران بيفزايند و هم چرخه اقتصادي سينما از حركت باز نايستد .

 

 :فیلم دیدن در خانه و سینما (  13

دارد و در اصل در مكاني تاريك و بدون نور اما با  واقعيت اين است كه فيلم ديدن آداب ويژه خود را

تاباندن نور از يك دستگاه ) آپارات (  به پرده اي سفيد ، تصويرها در ميان سياهي ها جان مي گرفتند 

 و حركت مي كردند و اتفاقات زيادي در آن قاب روشن تصوير رخ مي داد .

www.takbook.com



 

231 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

تشخيص داد ، روستايي كه به دليل نزديكي  سال ها پيش در غروبي كه هنوز مي شد برخي از اشيا را

به يك شهر نفتي ، داراي امكانات رفاهي محدود بود ، اتومبيلي شبيه اتوبوس در روستا حركت مي كرد 

همه بيرون از خانه  "سينما سيار ، سينما سيار ، نمايش در خرمن جا  "و راننده از بلندگو فرياد مي زد 

 به طرف خرمن جا سرازير شدند .ايستاده بودند و پس از اين خبر 

 سالن هاي سينما در اثر شهرها داراي دو سالن بود ، زمستاني و تابستاني .

سالن زمستاني با خاموش شدن چراغ ها در فضايي بسته و نور آپارات امكان فيلم ديدن را فراهم مي 

 گرداند . كرد اما سالن تابستاني هنگامي مهيا مي شد كه شب تاريكي خود را مستولي مي

ديدن فيلم در سالن و و ديدن فيلم در خانه ، تفاوت هايي دارد و در برخي از فيلم ها خالء عظيمي بين 

تاثير و تاثير پذيري را با خود دارد ، در سال هاي گذشته منتقدان و نويسندگان مجبور بودند به همان 

را در سالن ببيند و در تاريكي سالن يك بار ديدن فيلم اكتفا كنند و يا حداكثر دو يا سه بار فيلم 

 يادداشت برداري كنند و نقد خود را بنويسند .

و ديدار فيلم در سينما آدمي  "فيلمي  "دمي را آمي توان با اين ديدگاه رسيد كه ديدن فيلم در خانه 

ن فيلم در مي كند ، تلفيقي از اين دو واژه اين معنا را مي رساند كه مخاطبان براي ديد "سينمايي  " را

سالن ، بايد آداب و مراسم ويژه اي را انجام دهند ، اما فيلم ديدن در خانه مانند عادتي است كه به 

 صورت سرگرمي مي باشد 

حاال با غلبه تكنولوژي نمايش خانگي ، دسترسي فيلم آنقدر زياد است كه ديگر توان ديدار آن نيست ، 

ب نديدن فيلم در خانه ، سينماروهاي قديمي در خانه با با همين عدم تمركز و عوامل دخيل در خو اما

 فيلمي برخورد مي كنند كه نمي توانند در برابرش مقاومت كنند .

جامعه جهاني ، علم و مناسبات اجتماعي و فرهنگي در حال تحول است و نمي توان با آن خالف 

رزش هاي فردي ما رنگ مدرنيته عمل كرد . جامعه هم چنان در حال پيشرفت است و بسياري از ا

عوض مي كند ، امروزه مي توانيم در خلوت يك نفره خود با فيلمي ارتباط برقرار كنيم و با رويا آن را 

ردم ترجيح ـبكه خانگي ، مـدوستان با وجود آزادي شـت كه هنوز در هنـگسترش دهيم ، اما چگونه اس

 مي دهند اولين بار فيلم را در سينما ببينند .
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 (.1335اختران ) 

 . ( 1331)  انتشارات سمتتهران ، نظريات جامه شناسي ، ؛  آشتياني ، منوچهر -

 .(  1331)  انتشارات علميتهران ، ،  1357تاريخ اجتماعي سينماي ايران از ابتدا تا ؛ اجاللي ، پرويز  -

انتشارات كيهان تهران ، ربردي تحقيق ، روش هاي كا؛ عليرضا دربان آستانه  وازكيا ، مصطفي  -

(1332) . 

  (. 1337)  انتشارات خانه سينماتهران ، سينماي ملي در هشت برداشت ، ؛ عالئي ، علي ا -

انگلس ، فرد ؛ نظريه رسانه ها ، ترجمه : محمود حقيقت كاشاني ، تهران ، مركز تحقيقات و مطالعات  -

 ( . 1377و سنجش برنامه اي صدا و سيما ) 

 ( . 1331)  انتشارات سروش ، تلويزيون در جهان ، تهران؛ اوحدي ، مسعود  -

 . ( 1333)  انتشارات صدا و سيما،  تهرانكارگرداني فيلمهاي داستاني ، ؛ ، مسعود اوحدي  -

صدا   انتشارات دفتر پژوهش هايتهران ، تلويزيون و جهاني سازي ، گروه مترجمان ، ؛ باركر ، كريس  -

 . ( 1332)  و سيما

             انتشارات فارابيتهران ، جوان ، نظريه هاي زيبا شناسي فيلم ، ترجمه : اميد ن؛ بازن ، آندره و ديگران  -

 (1371 ) . 

  (.1331بشريه ، حسن ؛ آموزش دانش سياسي ، تهران ، انتشارات نگاه معاصر ) -
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 (.1337بشريه ، حسين ؛ انديشه هاي ماركسيستي ، تهران ، انتشارات ني ) -

 (.1337گاه معاصر ) ان ، انتشارات ن، حسين ؛ درس هاي دموكراسي براي همه ، تهربشريه -

بورديو ، پير ؛ گفتارهاي درباره ايستادگي دربرابر نوليبراليسم ، ترجمه : عليرضا پل سيد ، تهران  -

 (. 1337، انتشارات اختران )

 ( .1333بهرامي ، كميل ؛ نظريه رسانه ها، جامعه شناسي ارتباطات . تهران ، انتشارات كوير ) -

 . ( 1339ران مجموعه مقاالت سينماي خانگي ) بيستمين كتاب سال سينماي اي -

انتشارات معاونت پژوهشهاي تهران ، قدرت فرهنگ  ، ترجمه : دكتر ضياء تاج الدين ، ؛ پاركه ، بيكهو  -

 . ( 1333)    سيما

پاول ، جيمران ؛ پست مدرنيزم گام به گام با جهان فلسفه و هنر مدرن ، ترجمه : حسينعلي  -

 (.1379نتشارات نظر )نوذري ، تهران ، ا

تامپسون ، جي بي ؛ رسانه ها و مدرنيته : نظريه اجتماعي رسانه ها ، ترجمه : مسعود واحدي ،  -

 ( . 1339تهران ، انتشارات سروش )

 (   . 1333)  انتشارات سمتتهران ، نظريه هاي جامعه شناسي ، ؛ توسلي ، غالم عباس  -

انتشارات تهران ، ،  عباس اردكانيان: ، ترجمه  ازهاي مردماوقات فراغت و ني؛  ، جرج توركليدسن -

 ( . 1332 )   نوربخش

 . (1375) ني تهران ، انتشاراتجامعه شناسي نظم ، ؛ چلبي ، مسعود  -

 (. 1335)  انتشارات سمتتهران ، بررسي نظام شخصيتي در ايران ، ؛ چلبي ، مسعود  - 

 (. 1337نونهالي ، تهران ، انتشارات فرهنگ صبا )  ها ، ترجمه : مهشيددريدا ، ژاک ؛ معضل -

روش پيمايش در تحقيقات اجتماعي ، ترجمه : هوشنگ نايبي ، چاپ پنجم ،  ؛دواس ، دي اي  - 

 (.1335) ني ، انتشاراتتهران

 ( . 1373)   انتشارات چشمتهران ، لذات فلسفه ، ترجمه : عباس زرياب ، ؛ دورانت، ويل  -
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     انتشارات سروش تهران ، راديو و تلويزيون خدمت عمومي ، ترجمه : مرتضي ثابت فر ، ؛  رابوي ، مارک -

 (1334 ). 

 (. 1337)  ني تهران ، انتشاراتمباني جامعه شناسي هنر ، ؛ رامين ، علي  -

 (.1331رزاقي، افشين ؛ نظريه هاي ارتباطات اجتماعي،تهران ، انتشارات پيكان ) -

  (. 1337شركت سهامي انتشار ) تهران ، توسعه و تضاد ، ؛ رز رفيع پور ، فرام -

)  انتشارات علميتهران ، نظريات جامعه شناسي در معاصر ، ترجمه : محسن ثالثي ، ؛ ريترز ، جرج  -

1337 .) 

             انتشارات سروشتهران ، سينماي كشورهاي اروپايي ، ترجمه : حميد احمدي الري ، ؛ سورلن ، پير  -

 (1379 ). 

انتشارات جامعه و تهران ، راهنماي تدوين طرح تحقيق )پروپزآل نويسي(،  ؛صفري شالي ، رضا  -

  (.1331) فرهنگ

 (. 1373محمد ؛ ميشل فوكو ، دانش و قدرت ، تهران ، انتشارات هرمس) ضيمران ،  -

ب ، تهران ، انتشارات طالبي نژاد ، احمد ؛ در حضور سينما ، تاريخ تحليلي سينماي پس از انقال -

 ( . 1377فارابي ) 

 (. 1331)  انتشارات امير كبيرتهران ، بررسي نظريات اجتماعي ، ؛ فاضل ، رضا  -

ترجمه : نيكو سرخوش ، گفت گوي ديگر ،  9فوكو ميشل ؛ ايران ، روح يك جهان بي روح و  -

  (. 1337افشين جهانديده ، تهران ، انتشارت ني )

 (. 1337فوكو ، ميشل ؛ تاريخ جنون ، ترجمه : فاطمه ولياني ، تهران ، انتشارات هرمس )  -

جامعه شناسي و مسائل ارتباط جمعي ، ترجمه : دكتر باقر ساروخاني ، دكتر منوچهر ؛ كازنو ، ژان  -

 . ( 1314)  انتشارات سمت، تهران محسني ، 

كاستلز ، مانوئل ؛ عصر ارتباطات ظهور جامعه شبكه اي ) جلد اول ( ترجمه : احمد عقيليان و  -

 (. 1335افشين خاكباز ، تهران ، انتشارات طرح نو )
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كاستلز ، مانوئل ؛ عصر ارتباطات ) پايان هزاره ( جلد سوم ترجمه : احمد عقيليان وافشين  - 

 (. 1335تهران ، انتشارات طرح نو )خاكباز ، 

 (. 1337تهران ، انتشارات اختران )  كانرتون ، پل ؛ جامعه شناسي انتقادي ، ترجمه حسن چاووشيان ، -

تهران ، ،  151و  155كتاب ماه هنر ، ماهنامه تخصصي و اطالع رساني و نقد و بررسي كتاب ، شماره  -

 .(  1331)  خرداد و تير

؛ ماركسيسم فرهنگي و مطالعات فرهنگي ، ترجمه : وحيد ولي زاده ، فصلنامه اقتصاد كلنر ، داگالس 

 (. 1334)  15سياسي ، شماره 

  (. 1375انتشارات نگاه ) تهران ، فرهنگ كامل فيلم ، ترجمه : رحيم قاسميان ، ؛ كنيگز برگ ، آيرا   -

انتشارات روزنامه ايران ) تهران ، قناع ، مباني ارتباط ، تبليغ و ا؛ كيا ، علي اصغر و رحمان سعيدي  -

1333 ) . 

 .( 1331انتشارات خانه سينما ) تهران ، سينماي ملي ، طرحي براي فردا ، ؛ گودرزي ، جعفر  -

 .(  1371)  ينانتشارات تهران ، جامعه شناسي ، ترجمه : منوچهر صبوري ، ؛ گيدنز ، آنتوني  -

 (. 1337مه : حسن چاوشيان ، تهرن ، انتشارات ني )گيدنز آنتوني ؛ جامعه شناسي ، ترج -

انتشارات ققنوس لش ، اسكات ؛ جامعه شناسي پست مدرنيسم ، ترجمه : شاپور بهيان ، تهران ،   -

(1331) . 

 (.1337نو )مدرن ، ترجمه : حسينعلي نوذري ، تهران ، انتشارات گام ليوتار، فرانوا ؛ وضعيّت پست -

 (. 1337ژان بودريا ؛ ترجمه : مهرداد پارسا ، تهران ، انتشارات فرهنگ صبا )لين ، ريچاردجي و  -

 (  .1333مالباس سايمون ؛ پسامدرن ، ترجمه : بهرام بهين ، تهران ، انتشارات ققنوس) -

انتشارات ايثارگران ) تهران ، نشانه شناسي در سينما ، ترجمه : روبرت صفاريان ، ؛ متز ، كريستين   -

1371 ). 

مطالعه مشاركت زنان و مردان در فعاليت ها و سازمانهاي اجتماعي طرح ملي  ؛محسني ، منوچهري  -

  (.1374انتشارات علمي )تهران ، آگاهي رفتارهاي اجتماعي فرهنگي ساكنين مناطق شهري كشور ، 
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مطالعات انتشارات دفتر تهران ، مخاطب شناسي ، ترجمه : مهدي منتظر قائم ، ؛ مك كوايل ، دنيس  -

  (. 1337و رسانه ها ) 

 . ( 1333انتشارات سروش ) تهران ، هاي خارجي ،  سينماي ايران و جشنواره؛ معززي نيا ، حسين  -

 .(  1377انتشارات مؤلف ) تهران ، ،  1357تاريخ سينماي ايران از آغاز تا سال ؛ مهرابي، مسعود  -

 (. 1332تهران ، انتشارات هزاره سوم )ميلز، سارا ؛ گفتمان ، ترجمه : فتاح محمدي ،  -

 .(  1313انتشارات سروش ) تهران ، ،  1سينما ؛ نبوي ، ابراهيم  -

 (.1379نوذري ، حسينعلي ؛ مورتبندي مدرنيه و پست مدرنيه ، تهران ،  انتشارات نقش جهان ) -

 (.1337رات خوارزمي)نيچه ، فردريش ؛ فراسوي نيك و بد ، ترجمه : داريوش آشوري ، تهران ، انتشا -

 .( 1375انتشارات خردمند ) تهران ، مباني جامعه شناسي ، ؛ وثوقي ، منصور و علي اكبر نيك خلق   -

 هوالب رابرت ؛ يورگن هابرماس نقد حوزه عمومي ترجمه : حسين بشريه تهران ، انتشارات ني  -

(1333). 

 

 روزنامه و مجالت : -

 ( .  1395رماه ) انتخاب ،  پايگاه تحليلي  ، مه -

 (. 1335مجله فيلم اسفند ) ؛ اقصي ، ملك نصر  -

 (.  1333، تهران )  32آمار سينماي ايران ، مجله خرد نامه همشهري ، شماره ؛ حسام ، سيد علي  -

  (. 1333سالنامه باني فيلم ) ؛ خزايي ، محمد  -

 .( 1339/  5/  31 ) ، 5255، شماره ( ترجمه : كيكاوس زياري ، روزنامه همشهري  2515)  ؛رويترز  -

           ، تهران  1337. خرداد ،  22مقاله چالشهاي سينماي ايران ، روزنامه جام جم ، ؛ صائمي ، سيد رضا  - 

 (1337 .) 
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  (. 1333سالنامه باني فيلم ) ؛  اميرحسينعلم الهدي ،  -

  (. 1333، تهران )  31خرد نامه همشهري ، شماره ؛ غفوري آذر ، مسعود  - 

جامعه شناسي هنر در ايران به همراه شيخ مهدي ، ماهنامه تخصصي هنر ، ؛ فرهنگي ، علي اكبر  - 

  (. 1337، تهران ) 111شماره 

 ( . 1333مجله فيلم سالنامه ويژه نامه نوروز )  -

  (. 1395/  1/  15) دوشنبه  5375روزنامه همشهري ، شماره ؛ مروتي ، سعيد  -

 . ( 1333، تهران )  154مجله صنعت سينما ، شماره ؛ بنم مير زين العابدين ، ش -

 پايان نامه ها و پژوهش ها : -

الت اجتماعي سينماي ايران ) پايان نامه دكتري جامعه شناسي با موضوع تحو؛ حسيني زاده ، مجيد  -

1374.) 

  (. 1337مقاله هنر ، دانشكده هنر ، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران  ) ؛ عالمي، اكبر -

تا  1353)  ،بررسي تاثير تحوالت اجتماعي بر ساختارروايي سينماي جنگ ايران ؛ معدني ، سعيد  -

 (. 1331( ، پژوهش نامه تخصصي علوم اجتماعي گرمسار )  1315
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 جداول ضمیمه :

 آمار رسمي وزارت ارشاد از فروش و تعداد تماشاگر فيلم ها در سراسر ايران .

  ر ايران .ـلم ها در سراسـاگر فيـروش و تعداد تماشـاد از فـارش مي وزارتـ: آمار رس 12جدول شماره 

 ( . 1337تا  1313) 

آماري در دست نمي باشد و چنانچه در برخي از  1313نكته : از ميزان فروش فيلم هاي قبل از سال 

 سال ها ، اسامي بعضي از فيلم ها وجود ندارد ، آماري هم از ميزان فروش آنها در دست نبوده است .

 قيمت ها به ريال مي باشد و تعداد تماشاگر به نفر ( .) 

 

 

 .  1319تا  1313فيلم هاي اكران شده از سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 1

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 733/  125/  555 3/  155/  471 1313 ساموئل خاچيكيان عقاب ها 1

 191/  551/  335 5/  973/  333 1311 سيف اهلل داد نگاكاني ما 2

 579/  321/  555 5/  437/  941 1315 شاپور قريب بگذارزندگي كنم 3

 532/  512/  475 4/  727/  914 1315 شهريار بحراني گذرگاه 4

 431/  343/  455 4/  131/  231 1313 ايرج قادري تاراج 5

 421/  325/  775 4/  574/  915 1315 رجوييداريوش مه اجاره نشين ها 1

 415/  123/  345 4/  339/  793 1313 مهدي فخيم زاده خواستگاري 7

 339/  471/  535 3/  331/  119 1314 ساموئل خاچيكيان يوز پلنگ 3

 352/  512/  155 3/  722/  457 1313 محمدرضا هنرمند دزد عروسك ها 9

 321/  773/  455 3/  725/  139 1315 يمنوچهر مصير تشكيالت 15

 239/  231/  545 3/  499/  411 1312 حبيب اهلل كاوش دادشاه 11

 234/  577/  575 3/  432/  133 1311 شهريار بحراني هراس 12

 232/  399/  542 3/  425/  995 1312 مهدي صباغ زاده سناتور 13

 271/  719/  335 3/  315/  711 1314 محمود كوشان سمندر 14

 242/  119/  735 3/  215/  341 1317 رسول مالقلي پور افق 15
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 225/  243/  555 3/  253/  421 1315 اكبر صادقي دبيرستان 11

 215/  523/  725 3/  559/  553 1313 اكبر صادقي پايگاه جهنمي 17

 251/  317/  975 2/  975/  593 1314 محمد علي طالبي شهر موش ها 13

 255/  313/  495 2/  933/  933 1313 محمد عقيلي طائل 19

 197/  992/  515 2/  935/  923 1314 مهدي صباغ زاده گم شده 25

 131/  171/  535 2/  927/  334 1315 احمد حسني مقدم شيلردره حماسه  21

 151/  253/  935 2/  352/  133 1314  بايكوت 22

 147/  594/  725 2/  311/  453 1317 كيانوش عياري وچكروز باشكوه ك 23

 141/  455/  535 2/  725/  345 1311 پوران درخشنده پرنده كوچك خوشبختي 24

 124/  213/  315 2/  117/  333 1314 ابراهيم قاضي زاده پالک 25

 111/  723/  155 2/  155/  995 1313 رسول صدر عاملي گل هاي داودي 21

 153/  551/  155 2/  553/  132 1314 رسول مالقلي پور بلمي به سوي ساحل 27

 151/  773/  245 2/  525/  577 1315 علي اصغر شادروان تيرباران 23

 151/  975/  135 2/  433/  375 1313 خسرو ملكان شب شكن 29

 155/  213/  325 2/  475/  452 1312 كامران قدكچيان خاک و خون 35

 93/  315/  745 2/  451/  595 1315 حسين زندباف ماموريت 31

 93/  959/  315 2/  455/  431 1313 سيامك اطلسي مشت 32

 92/  375/  435 2/  453/  573 1317 مسعود جعفري جوزاني در مسير تند باد 33

 95/  994/  735 2/  433/  793 1314 يداهلل صمدي اتوبوس 34

 37/  211/  755 2/  243/  932 1313 پرويز تاييدي آخرين مهلت 35

 35/  239/  575 2/  234/  725 1315 عليرضا داوود نژاد بي پناه 31

 35/  239/  215 2/  234/  211 1314 محمد علي طالبي خط پايان 37

 34/  959/  155 2/  173/  945 1314 مهدي فخيم زاده تشريفات 33

 34/  115/  495 2/  145/  773 1311 قريبشاپور  سايه هاي غم 39

 33/  451/  715 2/  121/  995 1317 محمد بزرگ نيا آنجليكا  كشتي 45

 32/  331/  995 2/  153/  511 1317 كامبوزيا پرتوي گلنار 41

 79/  595/  475 2/  577/  759 1313 يداهلل صمدي ساواالن 42

 71/  521/  135 2/  557/  557 1317 منوچهر عسگري نسب هي جو 43

 75/  275/  595 2/  523/  955 1314 محمد متوسالني كفش هاي ميرزا نوروز 44

 75/  215/  135 1/  992/  315 1313 جمشيد حيدري فرار 45

 75/  332/  255 1/  973/  451 1314 مسعود كيميايي تيغ و ابريشم 41

 13/  793/  115 1/  911 / 491 1314 كامران قدكچيان گرد باد 47

 13/  391/  115 1/  943/  333 1311 سيروس تسليمي كمين گاه 43

 15/  772/  755 1/  931/  127 1313 احمد رضا درويش آخرين پرواز 49

 13/  553/  455 1/  339/  135 1314 محمد رضا صفوي گريزازشهر 55

 13/  247/  135 1/  375/  295 1311 امير قويدل ترن 51
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 11/  299/  535 1/  315/  711 1317 ناصر مهدي پور دالر 52

 15/  391/  335 1/  395/  533 1311 حسن محمدزاده گل مريم 53

 53/  373/  115 1/  357/  945 1314 محمد رضا هنرمند زنگ ها 54

 51/  559/  345 1/  343/  219 1311 مجيد جوانمرد شكار 55

 55/  955/  755 1/  797/  213 1313 يبرز صالحفر مرگ پلنگ 51

 55/  133/  155 1/  747/  735 1313 عليرضا سميع آذر پرواز پنجم ژوئن 57

 54/  555/  145 1/  734/  919 1311 ابراهيم وحيد زاده تحفه ها 53

 52/  599/  935 1/  711/  145 1314 مجيد قاري زاده پدر بزرگ 59

 52/  494/  455 1/  754/  351 1315 صدرعاملي رسول پاييزان 15

 

 .  1375فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 2

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 1/  152/  775/  335 4/  423/  533 1319 بهروز افخمي عروس 1

 133/  733/  315 2/  551/  334 1319 يابوالحسن داوود سفر جادويي 2

 531/  232/  735 2/  243/  595 1319 اصغر هاشمي در آرزوي ازدواج 3

 413/  435/  955 1/  945/  525 1319 حبيب اهلل كاوش آتش پنهان 4

 411/  531/  115 1/  929/  325 1319 علي شاه حاتمي تعقيب سايه ها 5

 413/  493/  195 1/  321/  313 1319  صمدييداهلل 13آپارتمان شماره  1

 433/  941/  595 1/  719/  193 1319 مجيد جوانمرد تيغ آفتاب 7

 435/  747/  225 1/  135/  553 1319 كامبوزيا پرتوي گربه آوازه خوان 3

 379/  727/  775 1/  415/   243 1319 داريوش فرهنگ دو فيلم با يك بليط 9

 357/  311/  155 1/  451/  217 1319 حسن كاربخش چهعروس حلب 15

 237/  144/  775 1/  517/  395 1319 رسول مالقلي پور مجنون 11

 235/  139/  435 1/  533/  311 1319 محمدرضا اعالمي عشق و مرگ 12

 257/  735/  495 991/  243 1375 جمال شورجه عمليات كركوک 13

 225/  475/  245 921/  712 1319 شايقيسيامك  29رنو تهران  14

 214/  934/  315 913/  329 1319 مسعود رسام –بيژن بيرنگ  علي و غول جنگل 15

 135/  515/  115 757/  549 1319 حسين دلير سايه خيال 11

 124/  395/  715 133/  375 1319 احمدرضا درويش ابليس 17

 155/  732/  555 113/  512 1375 ينيسيد علي سجادي حس مدرسه پيرمردها 13

 97/  373/  515 521/  932 1313 افشين شركت فاني 19
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خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 .  1371فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 3

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 971/  297/  935 2/  729/  513 1375 تهمينه ميالني ؟ ديگه چه خبر 1

 752/  595/  515 2/  411/  491 1375 ابوالحسن داوودي ! جيب برها به بهشت نمي روند 2

 591/  454/  525 2/  143/  515 1375 ناصر مهدي پور گل ها و گلوله ها 3

 541/  751/  555 1/  921/  552 1375 كامران قدكچيان آواز تهران 4

 542/  191/  755 1/  714/  555 1375 هلل صمدييدا دو نفر و نصفي 5

 522/  151/  245 1/  751/  511 1375 سيروس الوند برخورد 1

 422/  515/  955 1/  355/  255 1375 كيانوش عياري دونيمه سيب 7

 311/  519/  115 1/  199/  413 1375 عبداهلل باكيده پوتين 3

 349/  494/  115 939/  131 1375 شهريار پارسي پور شانس زندگي 9

 252/  457/  295 975/  325 1375  ناصرالدين شاه اكتور سينما 15

 349/  751/  375 972/  775 1375 علي حاتمي دل شدگان 11

 233/  555/  555 373/  145 1375 علي شاه حاتمي پرنده آهنين 12

 277/  913/  515 325/  334 1375 احمد هاشمي قرق 13

 131/  531/  455 159/  791 1375 جهانگير جهانگيري تبعيدي ها 14

 179/  143/  155 151/  472 1371 رسول صدر عاملي قرباني 15

 141/  145/  395 154/  345 1375 اكبر خواجويي سيرک بزرگ 11
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ها پیـوست  

 .  1372فيلم هاي اكران شده در سالپرتماشاگرترين ( جدول  12 – 4

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان فيلمنام 
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 1/  925/  313/  515 3/  149/  195 1371 محمدرضا اعالمي افعي 1

 1/  117/  114/  155 2/  141/  337 1371 مجيد جوانمرد قافله 2

 1/  519/  343/  755 1/  943/  773 1371 ابراهيم حاتمي كيا از كرخه تا راين 3

 931/  747/  155 1/  344/  517 1371  ر پيشههن 4

 731/  451/  355 1/  131/  943 1371 محمد متوسالني دو روي سكه 5

 571/  935/  755 1/  552/  233 1371 ناصر مهدي پور گريز 1

 573/  395/  755 1/  213/  141 1375 حبيب اهلل كاوش اميد 7

 415/  255/  135 1/  554/  335 1371 محمدرضا زهتابي ماموريت آقاي شادي 3

 451/  152/  755 955/  331 1371 جهانگير جهانگيري رابطه پنهاني 9

 412/  572/  455 399/  173 1371 فرامرز صديقي طعمه 15

 453/  221/  355 373/  332 1371 كاظم معصومي سوء ظن 11

 454/  125/  355 349/  533 1371 كيومرث پوراحمد صبح روز بعد 12

 454/  173/  755 327/  155 1371 امير قويدل بندر مه آلود 13

 393/  345/  755 315/  525 1371 عبداهلل باكيده صليب طاليي 14

 335/  993/  155 352/  453 1371 حسن هدايت دالوران كوچه دلگشا 15

 334/  551/  455 755/  223 1371 خسرو شجاعي چشم هايم براي تو 11

 353/  119/  355 131/  391 1319 ناصر غالمرضايي خون بس 17

 249/  421/  955 114/  334 1371 فتحعلي اويسي مريم و ميتيل 13

 245/  329/  155 159/  531 1371 پرويز تاييدي حمله خرچنگ ها 19

 241/  313/  455 111/  125 1371 محمدعلي بهرامي من تابع قانون 25
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خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 .  1373فيلم هاي اكران شده در سالپرتماشاگرترين ( جدول  12 – 5

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 2/  975/  935/  755 4/  351/  343 1373 ايرج طهماسب كاله قرمزي و پسر خاله 1

 1/  593/  333/  555 2/  111/  535 1373 همايون اسعديان نيش 2

 1/  333/  595/  955 2/  531/  251 1372 مهدي فخيم زاده همسر 3

 737/  453/  355 1/  111/  232 1372 جهانگير جهانگيري بدل 4

 775/  373/  555 1/  515/  231 1372 يداهلل صمدي دمرل 5

 719/  751/  255 1/  511/  155 1372 بهرام كاظمي پادزهر 1

 742/  152/  455 1/  433/  553 1372 ابوالحسن داوودي رممن زمين را دوست دا 7

 733/  519/  555 1/  452/  253 1372 بهروز افخمي روز فرشته 3

 573/  399/  255 1/  333/  133 1372 منوچهر مصيري آخرين خون 9

 517/  735/  255 1/  173/  435 1372 كريم آتشي پنجاه روز التهاب 15

 514/  115/  755 1/  123/  172 1372 مهدي پورناصر  ياران 11

 545/  575/  955 1/  543/  515 1372 رسول مالقلي پور پناهنده 12

 413/  715/  455 931/  313 1372 سيدعلي سجادي حسيني ترانزيت 13

 427/  134/  355 911/  922 1373 مرضيه برومند الو الو  من جوجوام 14

 379/  113/  955 317/  523 1372 وثقيداوود م ضربه آخر 15

 343/  125/  355 725/  441 1372 ساموئل خاچيكيان بلوف 11

 315/  751/  155 195/  137 1372 بهرام ري پور پرتگاه 17

 239/  593/  141 132/  951 1372 حسن هدايت چشم شيطان 13
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 .  1374در سال  فيلم هاي اكران شدهپرتماشاگرترين ( جدول  12 – 1

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 1/  913/  537/  155 3/  152/  374 1372 حسن كاربخش پروازازاردوگاه 1

 1/  352/  351/  555 2/  527/  342 1373 ايرج قادري مي خواهم زنده بمانم 2

 1/  553/  971/  555 1/  331/  431 1373 رخشان بني اعتماد روسري آبي 3

 937/  514/  535 1/  571/  115 1373 فريد و علي سجادي حسيني خط آتش 4

 911/  152/  155 1/  394/  511 1373 كامران قدكچيان بهشت پنهان 5

 341/  149/  455 1/  371/  153 1373 آقا محمديان - بهمني مرواريد سياه 1

 355/  972/  755 1/  211/  113 1373 رضا جعفري ممنوعهمنطقه  7

 729/  153/  555 1/  175/  933 1373 جهانگير جهانگيري مجازات 3

 727/  374/  255 1/  111/  151 1373 كامران قدكچيان ديوانه وار 9

 725/  541/  455 955/  415 1373 شهريار بحراني 3حمله به اچ  15

 135/  273/  555 332/  395 1373  صلح ميرزاييقدرت اهلل حامي 11

 547/  541/  155 347/  195 1372 علي قوي تن ضربه طوفان 12

 535/  273/  359 339/  551 1373 مسعود جعفري جوزاني دل و دشنه 13

 424/  355/  155 739/  595 1373 مجيد جوانمرد عروسي خون 14

 391/  317/  955 155/  352 1373 كريم آتشي انتهاي قدرت 15

 333/  254/  255 573/  371 1373 محمدرضا زهتابي تحفه هند 11

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

253 

 

خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 .  1375فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 7

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 3/  523/  332/  355 3/  553/  521 1374 كيومرث پور احمد خواهران غريب 1

 1/  433/  551/  355 1/  519/  313 1374 اصغر هاشمي گروگان 2

 1/  279/  714/  355 1/  353/  371 1374 كمال تبريزي ليلي با من است 3

 1/  254/  215/  755 1/  215/  219 1373 مسعود كيميايي تجارت 4

 1/  111/  153/  455 1/  117/  323 1374 جمشيد حيدري هفت گذرگاه 5

 1/  143/  212/  355 1/  511/  153 1374 عليرضا داوود نژاد عاشقانه 1

 927/  517/  555 917/  312 1374 علي اصغر شادروان پاتك 7

 913/  113/  725 957/  943 1374 بهرام ري پور فاتح 3

 912/  597/  532 953/  352 1374 ابوالقاسم طالبي ويران گر 9

 954/  929/  155 913/  392 1374 مجيد بابويهي دشمن 15

 372/  372/  455 352/  141 1374 فرامرز قريبيان قانون 11

 757/  115/  355 737/  519 1374 پرويز صبري گارد ويژه 12

 743/  335/  555 731/  174 1374 مسعود كيميايي ضيافت 13

 134/  939/  355 143/  173 1375 محمديانشفيع آقا  فرار از جهنم 14

 115/  545/  155 159/  373 1374 حميد تمجيدي بازي با مرگ 15

 113/  913/  745 595/  417 1373 مجيد قاري زاده بي قرار 11

 593/  239/  755 575/  123 1374 غالمحسين لطفي پاک باخته 17

 475/  545/  955 439/  151 1373 مسعود نوابي سال هاي بي قراري 13
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ها پیـوست  

 .1371فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 3

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 5/  759/  173/  255 4/  351/  173 1373 داوود مير باقري آدم برفي 1

 2/  254/  133/  555 1/  733/  329 1375 بهروز افخمي عقرب 2

 1/  751/  532/  355 1/  334/  522 1375 جمشيد آهنگراني فراهاني جوانمرد 3

 1/  143/  599/  555 1/  259/  519 1375 ايرج قادري نابخشوده 4

 1/  137/  573/  555 1/  514/  543 1375 داريوش مهرجويي ليال 5

 1/  212/  394/  155 935/  333 1375 سعيد عالم زاده باالتر از خطر 1

 1/  215/  354/  455 955/  441 1375 مسعود كيميايي سلطان 7

 1/  559/  113/  955 353/  555 1374 تورج منصوري فرار مرگبار 3

 1/  547/  231/  753 349/  471 1375 رضا قهرماني ارابه مرگ 9

 957/  713/  155 717/  757 1375 عباس رافعي راز مينا 15

 717/  495/  155 111/  313 1375 علي شاه حاتمي الک پشت 11

 751/  121/  755 571/  915 1375 قدرت اهلل صلح ميرزايي تهاجم 12

 175/  342/  552 557/  332 1375 محمد حسين لطيفي سرعت 13

 123/  152/  355 545 / 554 1375 اسماعيل فالح پور حرفه اي ها 14

 119/  375/  345 495/  445 1375 سيروس الوند كارتنهتل  15

 524/  379/  255 427/  511 1375 شفيع آقا محمديان روي خط مرگ 11
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خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 .1377فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 9

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 3/  153/  311/  255 3/  153/  543 1371 مدرضا هنرمندمح مرد عوضي 1

 3/  331/  775/  255 2/  523/  754 1371 محسن محسني نسب ياس هاي وحشي 2

 2/  959/  951/  739 1/  233/  177 1371 ابراهيم حاتمي كيا آژانس شيشه اي 3

 2/  552/  521/  545 1/  533/  394 1371 يداهلل صمدي ساراي 4

 2/  557/  124/  955 1/  515/  793 1377 رسول مالقلي پور كمكم كن 5

 1/  995/  742/  155 341/  913 1371 داريوش فرهنگ رواني 1

 1/  372/  559/  144 311/  515 1377 شفيع آقا محمديان چشم عقاب 7

 1/  799/  335/  414 353/  133 1371 مسعود كيميايي مرسدس 3

 1/  711/  339/  325 757/  277 1374 همايون اسعديان بيمرد آفتا 9

 1/  744/  995/  193 747/  745 1373 محمدرضا هنرمند ديدار 15

 1/  144/  227/  471 119/  517 1371 علي غفاري شاهرگ 11

 1/  135/  511/  951 531/  433 1371 جهانگير جهانگيري ياغي 12

 1/  559/  213/  314 545/  571 1371 داوود موثقي كليد ازدواج 13

 394/  257/  955 514/  315 1371 كامران قدكچيان زخمي 14

 379/  395/  734 451/  754 1371 جمشيد حيدري حماسه قهرمانان 15

 714/  744/  321 411/  323 1371 حسن كاربخش ترور 11

 753/  551/  911 415/  113 1371 اصغر هاشمي زندگي 17

 755/  111/  955 399/  122 1375 سعيد حاجي ميري اسكادران عشق 13

 712/  777/  313 291/  214 1375 داريوش مهرجويي بانو 19
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ها پیـوست  

 .1373فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 15

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 7/  949/  539/  135 3/  511/  515 1377 ريدون جيرانيف قرمز 1

 7/  715/  913/  541 3/  514/  937 1377 تهمينه ميالني دو زن 2

 5/  757/  257/  215 2/  259/  723 1377 ايرج قادري طوطيا 3

 4/  341/  311/  555 1/  343/  391 1377 رسول صدر عاملي دختري با كفشهاي كتاني 4

 4/  522/  299/  321 1/  733/  171 1377 سامان مقدم ياوشس 5

 3/  413/  915/  155 1/  125/  549 1371 احمد اميني غريبانه 1

 3/  237/  495/  115 1/  314/  192 1377 مجيد قاري زاده جواني 7

 2/  322/  291/  355 1/  571/  332 1377 كمال تبريزي شيدا 3

 2/  777/  193/  119 1/  532/  444 1377 رضا داوود نژادعلي مصائب شيرين 9

 2/  531/  911/  332 999/  375 1377 پوران درخشنده عشق بدون مرز 15

 2/  433/  459/  125 937/  112 1377 رضا كريمي 2عشق +  11

 2/  511/  331/  739 914/  741 1371 جمشيدآهنگراني فراهاني شبيخون 12

 2/  542/  757/  174 739/  251 1373 ايون اسعديانهم شوخي 13

 1/  974/  455/  423 133/  234 1371 مجيد مجيدي رنگ خدا 14

 1/  513/  794/  347 515/  759 1371 محسن محسني نسب يورش 15

 1/  541/  451/  391 527/  131 1371 ايرج قادري پنجه در خاک 11

 1/  522/  527/  555 413/  571 1377 ادهمهدي صباغ ز عشق كافي نيست 17

 1/  553/  799/  114 393/  3933 1371 بهروز افخمي جهان پهلوان تختي 13
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خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 .1379فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 11

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 7/  747/  323/  213 2/  752/  322 1377 خميبهروز اف شوكران 1

 7/  512/  955/  124 2/  413/  255 1373 سيروس الوند دست هاي آلوده 2

 5/  235/  933/  525 1/  311/  995 1379 نادر مقدس شور عشق 3

 5/  133/  544/  754 1/  137/  715 1379 رخشان بني اعتماد زير پوست شهر 4

 4/  777/  342/  555 1/  142/  253 1379 داريوش فرهنگ دتكيه بر با 5

 4/  394/  135/  555 1/  119/  555 1373 محمدحسين لطيفي عينك دودي 1

 4/  231/  944/  355 1/  599/  141 1373 رحمان رضايي دختران انتظار 7

 3/  994/  337/  124 1/  321/  339 1373 محمدرضا هنرمند 3موميايي  3

 3/  577/  791/  255 1/  153/  117 1379 محمدعلي سجادي شيفته 9

 3/  354/  221/  435 937/  151 1377 سعيد اسدي سيب سرخ حوا 15

 3/  245/  575/  155 935/  979 1373 احمدرضا درويش متولد ماه مهر 11

 3/  219/  991/  243 925/  753 1373 احمد مرادپور رنجر 12

 2/  131/  547/  512 371/  171 1379 ايرج طهماسب ود ، يكي نبوديكي ب 13

 1/  953/  532/  255 712/  399 1373 علي شاه حاتمي دوستان 14

 1/  323/  351/  415 759/  737 1373 محسن محسني نسب شيرهاي جوان 15

 1/  314/  311/  514 137/  575 1373 خسروسينايي عروس آتش 11

 1/  759/  471/  955 531/  537 1373 مسعود كيميايي اعتراض 17

 1/  142/  775/  451 511/  753 1373 رسول مالقلي پور نسل سوخته 13

 1/  279/  335/  155 421/  751 1373 رضا حيدرنژاد عشق شيشه اي 19

 1/  253/  131/  555 355/  413 1373 سعيد سهيلي سهراب 25
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ها پیـوست  

 .1335فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين  ( جدول 12 – 12

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 1/  341/  917/  754 1/  335/  551 1379 شهريار بحراني مريم مقدس 1

 5/  571/  293/  555 1/  417/  314 1379 سعيد اسدي آواز قو 2

 4/  534/  153/  555 1/  254/  411 1379 ميدرضا آشتياني پورح دختري به نام تندر 3

 4/  431/  551/  147 1/  255/  475 1379 داريوش فرهنگ شب هاي تهران 4

 4/  275/  937/  555 1/  533/  919 1379 سامان مقدم پارتي 5

 4/  195/  113/  374 921/  571 1379 بهرام بيضايي سگ كشي 1

 3/  953/  571/  541 955/  413 1379 سرو معصوميخ پر پرواز 7

 3/  342/  375/  555 194/  545 1379 احمد اميني چتري براي دو نفر 3

 3/  255/  717/  213 153/  471 1379 افشين شركت همسر دلخواه من 9

 2/  915/  344/  574 559/  545 1373 عبداهلل باكيده تو را دوست دارم 15

 2/  334/  391/  455 553/  359 1379 فريدون جيراني آتشآّب و  11

 2/  543/  559/  555 523/  543 1379 بهرام كاظمي از صميم قلب 12

 1/  357/  221/  555 551/  159 1379 رضا كريمي هزاران زن مثل من 13

 1/  734/  254/  147 429/  359 1373 قدرت اهلل صلح ميرزايي علف هاي هرز 14

 1/  727/  939/  755 421/  923 1335 تهمينه ميالني نيمه پنهان 15

 1/  723/  414/  555 415/  557 1379 مهدي صباغ زاده مارال 11

 1/  173/  351/  521 453/  513 1379 عليرضا داوودنژاد بچه هاي بد 17

 1/  129/  113/  355 379/  251 1335 علي عبدالعلي زاده تارزن و تارزان 13

 1/  124/  117/  433 359/  541 1379 رضا ميركريمي زير نور ماه 19

 1/  153/  391/  535 343/  359 1335 كيومرث پوراحمد شب يلدا 25
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خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 .1331فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 13

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 فروشميزان  تعداد تماشاگر

 3/  351/  571/  155 1/  512/  599 1331 ايرج طهماسب كاله قرمزي و سرو ناز 1

 1/  152/  375/  215 1/  414/  337 1335 رسول صدر عاملي سال دارم 15من ترانه  2

 1/  549/  255/  315 1/  197/  335 1335 ابوالحسن داوودي نان ، عشق و موتور هزار 3

 5/  179/  179/  555 1/  139/  319 1379 ژه حكمتمني زندان زنان 4

 4/  734/  713/  155 1/  572/  319 1335 فريدون جيراني شام آخر 5

 4/  451/  954/  355 1/  512/  313 1335 سيرويس الوند مزاحم 1

 4/  331/  455/  555 1/  559/  114 1335 ايرج طهماسب دختر شيريني فروش 7

 4/  571/  432/  343 315/  539 1335 ابراهيم حاتمي كيا ارتفاع پست 3

 3/  513/  391/  555 741/  334 1379 حميد لبخنده آبي 9

 3/  411/  551/  555 713/  939 1331 داريوش فرهنگ رز زرد 15

 3/  151/  321/  555 157/  144 1379 ايرج قادري سام و نرگس 11

 2/  113/  231/  455 511/  512 1335 ناصر تقوايي كاغذ بي خط 12

 1/  191/  473/  755 371/  557 1335 سعيد سهيلي شب برهنه 13

 1/  592/  551/  475 274/  115 1379 پرويز صبري ماني و ندا 14

 1/  434/  513/  955 273/  314 1335 محمد علي سجادي اثيري 15

 1/  331/  325/  151 211/  543 1335 سعيد خورشيديان هم كالس 11

 1/  351/  725/  355 233/  934 1335 محمدرضا هنرمند عزيزم من كوک نيستم 17

 1/  133/  345/  155 221/  352 1335 اكبر خامين باالي شهر ، پايين شهر 13

 1/  124/  737/  555 253/  457 1335 محمدرضا اعالمي ساقي 19

 1/  511/  123/  935 252/  912 1379 مهرداد ميرفالح خاكستري 25
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ها پیـوست  

 .1332فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 14

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 7/  255/  323/  555 1/  321/  392 1331 سعيد عالم زاده توكيو بدون توقف 1

 1/  139/  535/  555 1/  142/  513 1331 ت گفتاركاظم راس عروس خوش قدم 2

 1/  532/  315/  435 1/  593/  135 1335 منوچهر مصيري دنيا 3

 5/  534/  235/  755 994/  355 1331 محمدحسين لطيفي دختر ايروني 4

 3/  197/  713/  375 572/  755 1331 احمدرضا معتمدي ! ديوانه اي از قفس پريد 5

 2/  937/  343/  155 533/  322 1331 تهمينه ميالني ش پنجمواكن 1

 2/  351/  555/  145 454/  135 1331 حسين فرحبخش عطش 7

 2/  717/  233/  955 437/  457 1331 ايرج قادري چشمان سياه 3

 2/  417/  725/  325 435/  952 1331 فريدون جيراني صورتي 9

 2/  345/  771/  155 334/  993 1335 ن آرابهمن فرما خانه اي روي آب 15

 1/  575/  432/  555 333/  413 1331 سعيد سهيلي غوغا 11

 1/  471/  534/  555 233/  245 1331 احمد اميني اين زن حرف نمي زند 12

 1/  354/  921/  555 231/  323 1335 حميدرضا صالحمند زمانه 13

 1/  233/  179/  455 212/  321 1332 رضا كريمي تب 14

 1/  137/  252/  355 191/  277 1331 كمال تبريزي فرش باد 15

 1/  559/  535/  555 135/  111 1331 يداهلل صمدي بانوي من 11

 955/  353/  555 173/  572 1332 محمدرضا زهتابي غزل 17

 773/  449/  555 121/  553 1335 پرويز شهبازي نفس عميق 13

 742/  355/  555 153/  355 1331 فرزاد موتمن شب هاي روشن 19
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خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 .1333فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 15

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 11/  552/  423/  555 1/  941/  273 1332 آرش معيريان كما 1

 15/  711/  379/  955 1/  112/  144 1332 كماتل تبريزي مارمولك 2

 9/  977/  311/  145 1/  592/  913 1333 محمدحسين لطيفي خوابگاه دختران 3

 9/  774/  734/  135 1/  441/  574 1332 احمدرضا درويش دوئل 4

 7/  911/  133/  112 1/  222/  119 1332 داريوش مهرجويي مهمان مامان 5

 7/  359/  323/  475 1/  125/  135 1332 داوود موثقي بله برون 1

 1/  353/  433/  795 999/  154 1332 پوران درخشنده شمعي در باد 7

 3/  313/  573/  555 525/  347 1332 علي عبدالعلي زاده سيزده گربه روي شيرواني 3

 2/  355/  597/  555 475/  279 1331 ابراهيم شيباني زهر عسل 9

 2/  791/  111/  755 413/  713 1332 ابراهيم وحيد زاده معادله 15

 2/  535/  532/  555 451/  132 1332 حميد نعمت اهلل بوتيك 11

 2/  431/  173/  555 372/  731 1332 عليرضا داوودنژاد مالقات با طوطي 12

 2/  275/  543 / 955 321/  553 1332 مسعود كيميايي سربازان جمعه 13

 1/  753/  335/  715 273/  345 1332 فرزاد موتمن باج خور 14

 1/  514/  479/  555 231/  423 1332 مهدي فخيم زاده هم نفس 15

 1/  435/  574/  395 253/  133 1331 امير فيضي جوجه اردک من 11

 1/  275/  911/  255 175/  553 1332 محمد مهدي عسگر پور قدمگاه 17

 1/  529/  955/  155 159/  913 1332 جمال شورجه وعده ديدار 13

 392/  444/  315 129/  449 1332 اصغر فرهادي شهر زيبا 19
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ها پیـوست  

 .1334فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 11

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 3/  997/  991/  555 1/  355/  754 1333 آرش معريان شارالتان 1

 3/  955/  133/  955 1/  274/  541 1334 ايرج قادري آكواريوم 2

 7/  435/  143/  555 1/  511/  532 1333 قدرت اهلل صلح ميرزايي شاخه گلي براي عروس 3

 7/  247/  527/  355 912/  723 1333 اصغر هاشمي مجردها 4

 7/  212/  254/  555 955/  542 1333 سامان مقدم مكس 5

 4/  995/  355/  545 152/  732 1333 بهرام كاظمي عروس فراري 1

 4/  495/  322/  555 133/  315 1333 تهمينه ميالني زن زيادي 7

 4/  314/  311/  555 113/  439 1333 قاسم جعفري بازنده 3

 4/  293/  525/  555 595/  515 1334 احمدكيومرث پور نوک برج 9

 4/  113/  944/  255 575/  431 1333 مجيد مجيدي بيد مجنون 15

 3 / 327/  514/  555 574/  342 1333 فريدون جيراني ساالد فصل 11

 3/  497/  354/  355 533/  251 1333 كيومرث پوراحمد گل يخ 12

 3/  419/  227/  555 495/  312 1333 انرامبد جو اسپاگتي در هشت دقيقه 13

 3/  513/  755/  455 339/  515 1334 مسعود كيميايي حكم 14

 2/  992/  932/  555 331/  131 1334 آرش معيريان چپ دست 15

 2/  931/  949/  555 314/  135 1334 اصغر فرهادي چهارشنبه سوري 11

 2/  397/  153/  525 311/  359 1333 رضا ميركريمي خيلي دور ، خيلي نزديك 17

 2/  711/  52/  355 213/  391 1333 عليرضا داوود نژاد هشت پا 13

 2/  575/  247/  155 259/  554 1333 كامبوزيا پرتوي كافه ترانزيت 19

 1/  915/  355/  725 243/  341 1333 علي رفيعي ماهي ها عاشق مي شوند 25

 1/  739/  559/  554 234/  575 1333 سيروس الوند دقيقه 3:  25رستگاري در  21

 1/  519/  715/  235 229/  525 1332 افشين شركت شكالت 22

 1/  512/  515/  355 221/  972 1333 رسول صدر عاملي ديشب بابا تو ديدم آيدا 23

 1/  517/  137/  555 215/  715 1333 منوچهر مصيري ازدواج  صورتي 24

 1/  472/  259/  555 257/  224 1333 محمد بزرگ نيا جايي براي زندگي 25

 1/  423/  499/  155 135/  432 1334 بهمن فرمان آرا يك بوس كوچولو 21

 1/  359/  941/  555 174/  513 1333 عبدالوهاب - بني اعتماد گيالنه 27

 353/  213/  555 153/  111 1334 ايرج طهماسب زير درخت هلو 23
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خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 .1335فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 17

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 15/  177/  517/  555 1/  399/  231 1334 تهمينه ميالني آتش بس 1

 9/  374/  935/  155 1/  555/  113 1335 رسول مالقلي پور ميم مثل مادر 2

 3/  555/  253/  321 339/  135 1334 ابراهيم وحيدزاده شام عروسي 3

 7/  931/  339/  555 374/  351 1334 سيروس الوند تله 4

 7/  771/  537/  955 775/  557 1335 كامران قدكچيان سوغات فرنگ 5

 1/  955/  992 / 355 732/  135 1333 حسن فتحي ازدواج به سبك ايراني 1

 1/  534/  437/  555 723/  314 1334 عليرضا داوود نژاد هوو 7

 5/  355/  217/  155 157/  291 1334 شاهد احمدلو چند مي گيري گريه كني 3

 5/  771/  233/  355 574/  117 1333 سامان مقدم كافه ستاره 9

 5/  233/  352/  415 517/  572 1334 ابراهيم حاتمي كيا به نام پدر 15

 4/  343/  144/  555 451/  759 1335 مهرداد ميرفالح زن بدلي 11

 3/  757/  754/  395 451/  351 1333 علي قوي تن سرود تولد 12

 3/  719/  757/  555 345/  393 1335 اصغر نعيمي بي وفا 13

 3/  352/  314/  745 327/  953 1334 ابوالحسن داوودي تقاطع 14

 2/  913/  453/  555 294/  137 1334 مسعود آب پرور قتل آنالين 15

 2/  391/  543/  555 229/  143 1335 جمشيد حيدري گيس بريده 11

 1/  515/  312/  455 131/  937 1335 قاسم جعفري گرگ و ميش 17

 1/  433/  139/  255 135/  353 1334 محمدرضا ورزي ابراهيم خليل اهلل 13

 1/  413/  574/  155 131/  315 1334 مهدي كرم پور ؟ چه كسي امير را كشت 19

 1/  195/  945/  555 151/  912 1334 سيامك شايقي بعد از ظهر 5باغ فردوس  25

 973/  111/  455 151/  517 1333 تورج منصوري انتخاب 21

 915/  374/  355 91/  542 1333 كمال تبريزي يك تكه نان 22

 917/  317/  555 95/  217 1334 فريدون حسن پور وقتي همه خواب بودند 23

 355/  393/  355 77/  151 1334 پوران درخشنده روياي خيس 24

 751/  115/  555 14/  145 1334 فرهاد صبا عروس فرنگي 25

 133/  215/  555 12/  259 1333 ايرج كريمي باغ هاي كندلوس 21
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ها پیـوست  

 .1331فيلم هاي اكران شده در سال پرتماشاگرترين ( جدول  12 – 13

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 24/  943/  517/  555 1/  371/  371 1331 مسعود ده نمكي اخراجي ها 1

 19/  315/  571/  355 1/  395/  275 1331 محمد حسين لطيفي توفيق اجباري 2

 15/  375/  157/  355 1/  533/  941 1335 مسعود نوابي كالهي براي باران 3

 9/  315/  132/  525 1/  559/  149 1331 شهرام شاه حسيني كالغ پر 4

 9/  514/  223/  745 951/  373 1335 فريدون جيراني پارک وي 5

 7/  452/  251/  145 755/  397 1335 وحيد نيكخواه آزاد نصف مال من ، نصف مال تو 1

 1/  533/  334/  975 572/  539 1335 سعيد اسدي مهمان 7

 4/  711/  154/  975 435/  513 1335 مسعود كيميايي رييس 3

 4/  192/  713/  155 431/  311 1335 محمد حسين لطيفي روز سوم 9

 4/  151/  453/  955 425/  224 1331 عباس احمدي مطلق رفيق بد 15

 4/  551/  327/  335 393/  123 1335 ايرج قادري محاكمه 11

 4/  135/  154/  555 395/  153 1331 افشين شركت عاشق 12

 3/  399/  134/  515 337/  292 1334 مسعود نوابي قلقلك 13

 3/  323/  711/  975 323/  731 1335 احمد رضا معتمدي قاعده بازي 14

 3/  131/  375/  245 232/  353 1335 عبدا لوهاب - ي اعتمادبن خون بازي 15

 2/  997/  191/  755 211/  923 1335 مجيد قاري زاده پسران  آجري 11

 2/  952/  535/  375 251/  171 1333 كاظم راست گفتار نقاب 17

 2/  543/  272/  415 211/  113 1335 سعيد سهيلي سنگ ، كاغذ ، قيچي 13

 2/  442/  235/  715 191/  514 1335 خسرو ملكان مادر زن سالم 19

 2/  595/  591/  255 113/  119 1335 ابوالقاسم طالبي دست هاي خالي 25

 1/  315/  312/  555 112/  313 1335 محمدهادي كريمي غير منتظره 21

 1/  353/  131/  145 157/  319 1335 شاهد احمدلو اگه مي توني منو بگير 22

 1/  514/  245/  355 151/  299 1335 سعيد سهيلي چهار انگشتي 23

 1/  495/  794/  555 121/  477 1331 سيد رضا خطيبي در شهر خبري نيست ، هست 24

 1/  415/  911/  345 111/  352 1335 مازيار ميري پاداش سكوت 25

 1/  333/  399/  555 112/  915 1335 كيومرث پور احمد اتوبوس شب 21

 1/  131/  153/  415 151/  423 1335 قدرت اهلل صلح ميرزايي هدف اصلي 27

 1/  154/  954/  755 152/  513 1331 جهانگير جهانگيري ملودي 23

 1/  533/  473/  235 155/  235 1335 محمد مهدي عسگرپور اقليما 29
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خانه ی نمایشی   –سینمای فرسایشی   

 .1337كران شده در سال فيلم هاي اپرتماشاگرترين ( جدول  12 – 19

ف
دي

ر
 

 نام كارگردان نام فيلم
سال 

 ساخت
 ميزان فروش تعداد تماشاگر

 17/  395/  122/  355 1/  225/  599 1331 پريسا بخت آور دايره زنگي 1

 17/  133/  755/  745 1/  257/  531 1337 سعيد سهيلي چار چنگولي 2

 14/  123/  111/  555 1/  157/  511 1331 شهرام شاه حسيني زن ها فرشته اند 3

 14/  124/  391/  325 1/  515/  243 1331 كمال تبريزي هميشه پاي يك زن در ميان است 4

 14/  159/  555/  135 1/  557/  492 1337 ابراهيم حاتمي كيا دعوت 5

 12/  117/  151/  555 999/  357 1331 قاسم جعفري مجنون ليلي 1

 11/  373/  215/  555 943/  475 1337 همايون اسعديان ده رقمي 7

 11/  129/  525/  415 343/  125 1337 قدرت اهلل صلح ميرزايي دل داده 3

 3/  955/  537/  135 714/  197 1331 رضا كريمي انعكاس 9

 7/  242/  117/  555 477/  951 1331 ماني حقيقي كنعان 15

 1/  519/  933/  495 459/  325 1331 سيروس الوند زن دوم 11

 5/  213/  534/  945 415/  135 1337 عليرضا داوود نژاد تيغ زن 12

 4/  955/  511/  735 355/  192 1335 داوود موثقي خواستگار محترم 13

 4/  441/  455/  515 335/  752 1331 مجيد مجيدي آواز گنجشك ها 14

 4/  331/  425/  315 341/  155 1331 سعيد اسدي تالفي 15

 3/  723/  229/  145 277/  931 1335 مصطفي رزاق كريمي حس پنهان 11

 3/  314/  597/  535 271/  159 1331 منوچهر هادي قرنطيه 17

 3/  291/  154/  125 224/  121 1335 منيژه حكمت سه زن 13

 2/  153/  333/  435 192/  553 1331 اكبر خواجويي محيا 19

 2/  535/  159/  555 134/  515 1337 علي رويين تن دل شكسته 25

 2/  411/  153/  325 154/  745 1331 رضا مير كريمي به همين سادگي 21

 2/  554/  175/  495 143/  443 1331 محمد علي طالبي ديوار 22

 1 / 993/  921/  555 152/  343 1335 علي قوي تن نسكافه داغ داغ 23

 1/  372/  315/  375 93/  555 1331 مهرداد فريد هم خانه 24

 1/  414/  455/  155 91/  341 1331 محمد علي آهنگر فرزند خاک 25

 1/  293/  454/  915 33/  113 1335 سعيد تهراني سر بلند 21

 1/  117/  451/  235 32/  714 1331 محمد علي سجادي مخمصه 27

 ( . 1333،  154نما ، شماره مجله صنعت سي )
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