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Introduction
Iranian society is full of various social issues. The issues such as poverty, discrimination, inflation, corruption and
delinquency, addiction and inefficiency are all part of the constant preoccupations of community members. Among
the elites, there are many definitions of social issues. Wright Mills defines the social issue with four characteristics of
structural origin, generality, being threating, and structural solution (in Yousefi & Akbari, 2012). Rwomire (2001)
considers it to be an undesirable phenomenon that is viewed intolerable by a significant number of the community
members and collective action is necessary to correct it. Meanwhile, one of the major areas of social issues is in
cinema, and recognizing social issues in the form of image and pictures especially in cinema works can considerably
help reduce psychological ambiguities in the field of social issues since “cinema movies are the important cultural
source for understanding nature and causes of social deviances” (Soltani Gard Faramarzi, 2016). Review of the related
literature suggests that although cinema works have addressed different issues and harms, these works lack a
comprehensive and holistic representation of the issues and they have generally pursued different social issues in a
scattered manner. Thus, a clear and comprehensive picture of the relationship between Iranian cinema and social
issues cannot be achieved. Hence, the present study attempts to analyze comprehensively social issues in the highestgrossing movies of Iranian cinema and pursues the goal of how social issues are portrayed in Iranian cinema after the
Islamic Revolution.

Material & Methods
In the present study, qualitative content analysis was
used as the research method for investigating social
issues in cinema. Also, 37 highest-grossing movies of
cinema after Iranian Revolution were selected as the
sample by using purposive sampling method. It was
presumed that all films somehow explicitly or
implicitly cover social issues. However, in the selection
of the highest-grossing movies, it was emphasized that
these types of movies have a common inter-subjectivity
among the audience on the most important issues of
Iranian society. In addition, some scholars have argued
that in order to be able to demonstrate, over a long
period, the assessment of cinema based on social
changes, the movies should be selected that are
acceptable and popular among people (Azad Armaki and
Amir, 2013: 111).
Discussion of Results & Conclusions
The 1980s in Iran began when three years had passed
since the victory of the Islamic Revolution and with the
onset of the Iran-Iraq war, the society being tensed of

the revolution began years of battle. It was natural for
social issues to be marginalized and overlooked in the
eighties because of the conditions of war in the society.
Instead, most of the cinema's emphasis was on
sanctifying the war and warriors, the turbulent
conditions of the post-revolutionary years, political
conflicts and crises, and assassinations have made the
issue of security and system maintenance a top priority
for the country. Thus, along with the war as the axial
problematic issue, the issue of terrorist groups had also
become important. The series of these events has led to
the absence of the concept of society in cinema in the
literal sense. That is why the representation of social
issues in cinema was marginalized and the issues were
addressed rarely.
The 1990s are in line with the process of
modernization in Iranian society. In this decade, with
the development of higher education and the promotion
of women's presence in the public arena stemming
from the modernization and reform discourses, women
gained better position in the society. Therefore, the
cinema of this period, by abandoning traditional roles
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of women such as housekeeping, emphasized their new
roles and represented social issues such as divorce with
female problematic. Hence, the taboo of representing
women’s issues was broken in this period. The most
prominent feature of the social issues represented in
cinema of this decade wass female mediator,
femininity, and feminine issues. Therefore, most of the
narrated issues were associated with the presence, role,
activity, and function of women. According to Sorlen
(2000), post-war cinema has adopted a more critical
approach, and phenomena that have been neglected
during wartime due to the excitement and social
cohesion of wartime gained the opportunity of
reemergence.
In the 2000s, social issues were narrated in the
context of family in popular cinema. During this
period, social issues were expressed more realistically
and explicitly. The most important characteristic of the
decade distinguishing it from previous decades was the
desacralization of past values of society such as
warriors, war, and clergy. Studying the process of
value transformation in Iran (Taleban et al., 2010) also
pointed to the expected changes during this period.
This study recognized the importance of materialistic
values from the 1970s to the third decade after the
Revolution with increasing expansion, and emphasized
that many of the super-materialistic values of the first
decade of the revolution have been greatly diminished.
On the other hand, it should be noted that the social
malfunctions and disorganization of society as a whole
can be traced within the family entity. Simply put, the
manifestation of social issues was in the family, and
the popular cinema of the 2000s has portrayed the
critical family along with the society evolution and
changes.
In 2010s, we face with salient characteristics such
as variety and proliferation of social issues,
representation of acute and critical issues, the interplay
of individual issues with social conditions, the
representation of the city, the street, and the
generalization of issues. The analysis of the popular
movies of this decade indicated that the social issues
represented have acquired particular characteristics,
and among the four decades studied, the 2010s is the
most social decade of cinema, and we are faced with
the influx of social issues in the popular cinema.
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چکیده
فيلم های سينمایی از شرایط اجتماعی هر جامعه متأثر هستند و در عين حال ،مسائل اجتماعی را بازنمایی میکنند .هدف اصللی مااۀلح حا لر،
مطاۀعح چگونگی بازنمایی مسائل اجتماعی در سينمای پرمخاطب پس از اناالب اسالمی ایران است .بدینمنظور بلا بلهکلارگيری روش تلليلل
ملتوای کيفی 92 ،فيلم اجتماعی و پرمخاطب بررسی شدهاند .یافتهها نشان میدهند سلينمای ایلران پلس از انالالب ،چهاردهله را پشلت سلر
گذاشته که هر دوره ،مسائل اجتماعی مختص به خود را داشته است .دورۀ اول (دهح شصت) سينمای جنگ اسلت سلينمایی کله بلهشلد

از

فضای نبرد متأثر است و نوعی انکار مسئلح اجتماعی در آن وجود دارد .در این دوره ،نلوعی تالدسگرایلی بلر سلينما حلاکم اسلت و مسلائل
مختلف سياسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی داخلی به حاشيه میروند .در دورۀ دوم ( دهح هفتلاد) مسلئلح زنلان ،بسلتر اصللی طلرل مسلائل
اجتماعی است و مسائل جدید زنان ،ظهور زنان مدرن ،ناش و موقعيت اجتماعی جدید زنان ،نلابرابری جنسليتی ،تابوشلکنی زنلان و افلزایش
آگاهی آنان بررسی میشود .دورۀ سوم (دهح هشتاد) سينمایی است که پروبلماتيک آن ،خانوادۀ طباح متوسط است و مسائل اجتماعی ،دامنگيلر
اعضای خانواده می شود .دورۀ چهارم (دهح نود) با سينمایی انباشته از مسائل اجتماعی مواجهيم که تعدد و پراکندگی آن در بستری از خشلونت
بازنمایی شده است.
واژههای کلیدی :مسائل اجتماعی ،سينمای ایران ،بازنمایی ،پروبلماتيک ،فيلم.
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مقدمه و بیان مسئله

طرل مسائل اجتماعی در روزنامهها و مجال

با شلکل طلرل

جامعح ایران مملو از مسائل اجتماعی گوناگون اسلت .مسلائلی

آن در تلویزیون و یا سينما ممکن است متفاو

باشد .در ایلن

ازقبيل فار ،تبعيض ،تورم ،گرانی ،فساد و بزهکلاری ،اعتيلاد و

ميان ،یکی از مهمترین عرصههای بازنمایی مسلائل اجتملاعی،

ناکارآمدی ،همگی جزئی از دلمشلووۀیهلای دائملی اعضلای

سينماست و شناخت مسائل اجتماعی در قاب تصویر ،بهویلژه

جامعه هستند .در بلين نخبگلان ،تعلاریف متعلددی از مسلائل

در آثار سينمایی می تواند به کاستن ابهامهای روندشلناختی در

اجتماعی وجود دارد .سی رایت ميللز ،مسلئلح اجتملاعی را بلا

حوزۀ مسائل اجتماعی ،کمک فراوانلی کنلد زیلرا «فليلمهلای

چهار ویژگلی منشلأ سلاختاری ،علامبلودن ،تهدیلدآميزبودن و

سللينمایی ،منبللع فرهنگللی مهمللی بللرای درک ماهيللت و علللل

داشتن راهحل ساختاری تعریف میکند (یوسلفی و اکبلری.)8930،

انلرافا

اجتماعی هستند» (سلطانی گلرد فراملرزی .)79 :8939 ،از

رومير (2001( 8آن را پدیدهای نلامطلوب ملیدانلد کله تعلداد

چنين زاویه ای ،فيلم ،ابزاری بلرای بيلان مشلکال  ،مسلائل و

زیادی از اعضای جامعه ،آن را تلملناپذیر میداننلد و کلنش

درگيریهای اجتماعی است که فيلمساز با بهرهگيلری از ابلزار

جمعی برای اصالل آن روری است .جان مشونيس ()8937

سينما آنها را به نمایش میگذارد

(ابراهيمی.)80 :8939 ،

آن را و عيتی می داند که آسایش برخی یا همه مردم را به هم

سينمای ایران از زمان پيدایش تاکنون ،مسائل اجتماعی را

(مشلونيس:8937 ،

به طور مدام به نمایش گذاشته است .با وقوع اناالب اسلالمی،

 .)70برخی دیگر معتادند مسائل اجتماعی ،پدیده هایی اعلم از

همگام با تويير گفتمان سياسی ،سازمان توۀيد فيلمسلازی دورۀ

شللرایط سللاختاری و اۀگوهللای کنشللی هسللتند کلله در مسللير

پهلوی فروریخت و سازوکارهای جدیدی با بازنملایی مسلائل

اجتملاعی بلر سلر راه توسلعه ،یعنلی بلين و لعيت

فرهنگی بر سينمای ایران حاکم شد .در دهلح 89۳0ژانلر دفلاع

موجود و و عيت مطلوب قرار میگيرند و مانع تلاق اهداف

ماللدس شللکل گرفللت و سللينمای للد طللا وتی در کنللار

و تهدیدکنندۀ ارزشها و کمال مطلوبها میشوند .این مسائل

ملودرام هلای خلانوادگی ،جهلان اجتملاع را ملهلم از گفتملان

اجتماعی به عنوان پدیده هایی نامطلوب ،اذهان نخبگان و افکار

اناالب و جنگ ،تفسير میکردند .با پایان جنگ ،در دهح 8920

عمومی مردم را به خود مشوول میدارند بهگونهای که نلوعی

همگام با گسترش گفتمان سلازندگی ،رشلد جمعيلت و رشلد

وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید میآیلد و مااملا

آموزش عاۀی ،از مخاطلب فليلمهلا کاسلته شلد املا فليلمهلا

می زند و معموالً مو وع بلثی عمومی اسلت

تلوال

اجتماعی داشتند .با توييرا

رسمی کشور را به چارهجویی و اقدام عمللی بلرای اصلالل و

هم نان د د ح نمایش مشکال

رفع و یا پيشگيری از آنها وامیدارد (عبداۀلهی.)8 :8917 ،

سياسی در نيمح دوم دهح هفتلاد ،نگلاه متفلاوتی بله مضلامينی

در جامعح ایران در پلارهای از مسلائل بلين عاملح ملردم و

هم لون مهللاجر  ،روابلط دختللر و پسللر ،جنلالبنللدیهللای

کارشناسان ،درک مشترکی از مسئلح اجتماعی وجود دارد و در

سياسی ،مسائل اجتماعی ،معضال

عشلای در

مواردی نيز بين تودۀ ملردم و متخصصلان در تشلخيص آن له

فيلمهای سينمایی رایج شدند .این مضلامين در کنلار مضلامين

مسئلح اجتماعی خوانده می شود ،توافای وجلود نلدارد یعنلی

دیگری هم ون خيانلت ،بللران اقتصلادی ،بللران هویلت و

آن ه تودۀ ملردم مسلئله ملیپندارنلد ،بلا آن له متخصصلان و

بازخوانی وقایع گذشته در دهههای هشتاد و نود ،رونلد توۀيلد

صاحبنظران اجتماعی ،مسلئلح اجتملاعی ملیداننلد ،متفلاو

و بازتوۀيد خود را حفظ کردند

زنلان و مثلل

(آقابابایی.)893۳ ،

اسللت (یوسللفی .)832 : 8930 ،هم نللين مسللائل اجتمللاعی در

جامعه شناسان در پی پاسخ بله ایلن رونلد در سلال هلای

عرصههای مختلف به شکلهای متفاوتی بازنملایی ملیشلوند.

گذشته ،پژوهش هایی دربارۀ مسائل اجتماعی و سينما به شکل
پراکنده انجام دادهاند .عمدۀ این مطاۀعا

Rwomire

1

به صلور

ملوردی،

بازنمایی مسائل اجتماعی در سينمای پس از اناالب اسالمی ایران

مسائل اجتماعی چلون طلالق و سلينما
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(سللطانی گلرد فراملرزی،

ميان تصویر و مسائل اجتماعی را از منظری آموزشلی بررسلی

(سللطانی گلرد فراملرزی ،اسلماعيلزاده،

کردهاند .درحايات ،در پژوهش مذکور ،انلواع و ابعلاد مسلائل

(سلطانی

اجتماعی بررسی نشده است بلکه به اهميت فرهنگ تصویری

گرد فرامرزی و همکاران ،)8937 ،ناش و پایگاه اجتماعی زن و مرد

و تأثيرگذاری تصاویر بهجای متون و گلزارشهلای علملی در

پاکزاد ،)8937 ،اعتياد و سينما

 ،)8939ایدز و سينما (راودراد ،آقایی ،)8937 ،جرم و سينما
در سلينما (قاسللمی و همکللاران )8912 ،حجللاب و سللينما
علماۀهدی ،)8937 ،سبک زنلدگی و سلينما

(بللاهنر و

برجستهسازی مسائل اجتماعی تأکيد دارد.

(رسلتگار خاۀلد و کلاوه،

آزاد ارمکی و امير ( )8911در پژوهشی ،ارتبا سلينما بلا

 ،)8938جوانللان و سلينما (آذری و صللفا ،)8937 ،هویللت ایللران و

اجتملاعی را

سللينما (هاشللمیزاده و همکللاران ،)8937 ،زن و سللينما

جامعح مبلد و همگلامبلودن سلينما بلا توييلرا

(عليخللواه و

ارزیابی کرده اند .این مطاۀعه ،فيلمهای سال  8927تلا  8917را

همکاران 8939 ،عبداۀخانی و نصرآبادی )8930 ،را واکاوی کلردهانلد.

ذیل چهار کارکرد گریزخواهی ،جامعهپذیری ،نمایش واقعيلت

انلدکی نيلز کليلت

و ایجاد نگرشهای جدیلد دسلتهبنلدی کلرده اسلت .مطاۀعلح

مسائل اجتماعی را از زوایای گوناگون بررسی کردهانلد بلرای

مذکور ،سينمای ایران را سينمایی حساس به توييرا

اجتماعی

نمونه ،ملمدی مهلر و بي رانللو ( )8937مسلائل و معضلال

تلليل کرده است.

در ميان پژوهش های انجام شده ،مطاۀعلا

اجتمللاعی را در فلليلمهللای برگزیللدۀ سلله جشللنوارۀ برجسللتح

مللرور مطاۀعللا

پيشللين نشللان مللیدهللد بلله مسللائل و

بين اۀمللی کن ،برۀين و ونيز بازنملایی کلردهانلد .ایلن تلليلل

آسيب های متنوع و متعددی در آثار سينمایی توجه شده است

کمی – توصيفی و مبتنی بر بيست فيلم برندۀ جلایزه

اما این پژوهشها عاری از بازنمایی جلامع و کللنگلر مسلائل

انجام شده است .یافتههای پژوهش نشلان ملیدهنلد رویکلرد

هستند و عموماً به صور

پراکنده ،مسائل اجتماعی مختلف را

پانزده فيلم به مسائل اجتماعی ،رویکردی انتاادی – اصلالحی

در سينما دنبال کرده اند بنابراین ،براسلاس آنهلا بله تصلویری

بوده و در سه فيلم نيز مؤۀفههای سياهنمایی بهطور کامل دیلده

روشن و جامع از ارتبا سلينمای ایلران بلا مسلائل اجتملاعی

شده است .پژوهش مذکور نه ازنظر مطاۀعلح رونلدهای مسلئلح

نمیتلوان دسلت یافلت .از ایلنرو ،مااۀلح حا لر ملیکوشلد

اجتماعی بلکه اساساً با رویکرد واکاوی مسلئلح سلياهنملایی در

بازنمایی مسائل اجتماعی را در ميان پرفروشتلرین فليلمهلای

سينما انجام شده است.

سينمای ایران ،به طور جامع تلليل کند و به این پرسش پاسلخ

بهصور

حسينی پاکدهی و ر وانی ( )8937ده مسلتند اجتملاعی
پس از اناالب اسالمی ایران را بررسی کرده و در پی توصيف

دهد که مسائل اجتماعی در سينمای پلس از انالالب اسلالمی
چگونه به تصویر کشيده شدهاند؟

چگونگی بازنمایی مسائل و آسيبهای کودکان و نوجوانان در
مستندهای مذکور بودهاند .این پژوهش اشاره دارد که در دهلح

مبانی نظری

ابتدایی پس از اناالب ،تضلادهای طبالاتی ،مهلمتلرین عاملل

مبللانی نظللری ایللن مااۀلله ،دربردارنللدۀ دو دسللته نظری لههللای

پيدایش آسيبهای کودکان و نوجوانان بوده وۀی در دهههلای

کالسيک و مدرن سينماست.

بعد ،رویکردهای کارکردگرایانه در نملایش آسليب هلا وجلود

نظریه های کالسیک :منظور از سينمای کالسيک ،دورهای

داشللته و کژکارکردهللای نهللاد خللانواده را عامللل بنيللادین

تاریخی از سينماست که از پيدایش تا  83۳0تداوم داشلت .دو

شکلگيری آسيبهای اجتماعی نمایش داده است.
راودراد و همکاران ( )8913بله نالش مثبلت تصلویر در
روایتگری مسائل اجتماعی در ایلران اشلاره دارنلد و ارتبلا

دیدگاه متفاو

در ایلن دوره حلاکم اسلت .نخسلت ،دیلدگاه

فرماۀيست ها که فيلم را یکی از اشکال هنر معرفی ملیکردنلد.
نظریه پردازانی مانند آرنهایم و سرگئی آیزنشتاین در این گلروه

۳0

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران ،سال هشتم ،شماره پياپی ( ،)72شماره چهارم ،زمستان 8931

قرار دارند .رئاۀيست هلا دوملين دسلته هسلتند کله بيشلتر بله

که آیزنشتاین آن را پایه و اساس مفهلوم سلينما برملیشلمرد،

واقعيت های مطرلشده در این فيلمها توجه میکردنلد .آنلدره

مفهوم ميزانسن را به عنوان ناطح اتکای فليلم مطلرل کلرد .بله

بازن و زیگفرید کراکائر ازجمله نظریهپردازان این گروه هستند

تعبير او ،ميزانسن برخالف مونتاژ ،که مفهلومی بسلته و واحلد

(جيمسلون .)8911 ،درابتدا ،سينما را جز بازتوۀيلدی مکلانيکی از

است ،مفهومی باز و متکثر است که به چندمعنایی ملیانجاملد

واقعيت نمی دانستند و برای آن ،اصلاۀت و بله عبلار

دیگلر،

(شورای نویسندگان.)8917 ،

ارزش هنری قائل نبودند .پيلدایش فرماۀيسلم ،کوششلی بلرای

نظریههههههای مههدرن :اندیشللمندان علللوم اجتمللاعی از

رفع این نظرها دربارۀ سينما بود .آرنهایم با نگارش کتاب «هنر

زاویههای مختلفی به رابطح سينما و جامعه نگاه کردهانلد .ایلن

با تجربلح زنلدگی

دیدگاهها گاه جنبح کالن و گاه جنبح خلرد داشلتهانلد .دیلدگاه

روزمره است .او فيلم را مسئله ای يلر از بازسلازی مکلانيکی

اهاۀی مکتب فرانکفور

و آرنوۀد هاوزر ،دیدگاههایی به طلور

زندگی واقعی میداند .او به مسائلی هم لون درک سلهبعلدی

عمده ،کلنگر و دیلدگاه پلییلر سلورۀن ( )8923و آی .سلی.

جهان در واقعيت و تجربح دوبعلدی جهلان در دنيلای سلينما،

جاروی ،دیدگاه هایی به نسبت جزءنگر هستند .ازنظر رابطه بلا

دریافللت و درک پيوسللته از زمللان و مکللان در واقعيللت و

مفاهيم بازتاب و شکل دهلی ،ملیتلوان گفلت نظریلح مکتلب

ملدودبودن زمان و مکان در سينما اشاره میکند .او تلا جلایی

فرانکفور  ،بيشتر متعلق به رویکرد شکل دهی و نظریح سلایر

پيش می رود که هرگونه پيشرفت تکنوۀوژیکی در فيلم را ،کله

اندیشمندان طرلشده ،بيشتر متعلق به رویکرد بازتاب است.

فيلم» نشان داد فيلم ،تجربهای کامالً متفاو

به نزدیکشدن به دنيای واقعيت منجلر ملیشلود ،رد ملیکنلد

نظریح هاوزر در زمرۀ اوۀين نظریههایی اسلت کله دربلارۀ

(جيمسون .)8911 ،هم نين ،آیزنشتاین ،نظریاتی دربلارۀ اهميلت

سينما مطرل شده است .به همين علت نمیتوان گفت که ایلن

مونتاژ در سينما ارائه میکند .در آثار او فيلم و نظریه پابلهپلای

یک نظریح منسجم جامعهشناسی سينماست (راودراد.)20 :8938 ،

هم پيش میروند .دیدگاه او به سينما بلهشلد  ،سلبکگلرا و

به عايدۀ هاوزر ،فيلم ،رسانهای است که با استابال عدۀ کثيری

بلندپروازانه بود (استم .)72: 8939 ،از دیلدگاه او ،مونتلاژ ،تلواۀی

از افراد جامعه از طباا

مختلف اجتملاعی روبروسلت .فليلم

تصرف نماها نيست و هر نما معنای مسلتال نلدارد بلکله در

برخالف بسياری از هنرهای دیگر ،مخاطب تلودهای دارد و از

کنار هم قرار گرفتن نماها ،معنا را خلق میکند .درواقع ،او بله

این نظر مهم است .هاوزر تو يح میدهد کله فليلم ،موفايلت

رابطح دیاۀکتيکی نماها با یکدیگر اشاره دارد تا در این فراینلد،

گسللتردۀ خللود را مللدیون ایللن مسللئله اسللت کلله اگرچلله

سينما خلق شود (جيمسون .)8911 ،رئاۀيسلم ،ماطلع دوم نظریلح

نمایش دهندۀ طباه متوسط است ،تودهها را نيز به خود جلذب

فيلم کالسيک که در دهح8370به جریان مسلط ناد فيلم تبدیل

میکند .دۀيل چنين ادعایی این است که هلاوزر ،معنلای طبالح

شد .رئاۀيستها برخالف فرماۀيستها اعتبار و اهميلت سلينما

متوسط را از بعد روانشلناختی ،نله صلرفاً اقتصلادی ،در نظلر

را در قرابللت و نزدیکللی آن بللا واقعيللت مللیدانسللتند .بللازن

میگيرد .وی میگوید طباح متوسط را اگر از بعد اقتصلادی در

بزرگ ترین پرچمدار دفاع از واقعيتگرایی فيلم بود و هميشله

نظر بگيریم ،یک طباه است اما اگر به آن از بعد روانشناختی

در تفسير واقعيت میکوشيد (بازن .)879 :8920 ،بلازن در کتلاب

بلاال و

سينما چيست؟ به طرل مباح

خلود در بلاب نمایلهایبلودن

تصاویر سينمایی توجه میکنلد .در دیلدگاه او ،سلينما قلدر

توجه کنيم ،متوجه میشویم که بخش هلایی از طبالا

پللایين را نيللز در خللود جللای مللیدهللد و از ایللن نظللر ،طباللح
بزرگ تری خواهد بلود کله مخاطلب تلودهای فليلم را فلراهم
باال و بخشهای باالی طباا

بازنمایی واقعيت را دارد و این امکان را به مخاطب میدهد تلا

میکند .بخشهای پایين طباا

فعاالنه دست به تفسير بزند .بازن در برابر مونتلاژ دیلاۀکتيکی،

پایين ،ا لب و به ۀلاظ ذهنی و روانشناختی ،خود را اعضلای

بازنمایی مسائل اجتماعی در سينمای پس از اناالب اسالمی ایران

طباا

متوسط میشناسند .این بخشهای طباا

۳8

باال و پلایين

رسانهای بود که به شکل هنر به مرحلح کمال خلود رسليد در

تا آنجا با طباح متوسط ،همبستگی نشان میدهند کله بلا منلافع

حاۀی که رادیو و تلویزیلون هنلوز هلم بلهطلور کاملل هنلری

نداشته باشد و بيشتر در استفاده از

نشدهاند برای مثال ،ویژگی هنری ،تنها در ساخت نمایشهای

سرگرمی بی رر آنها مشارکت دارند .پلس مخاطلب تلودهای

رادیویی و تلویزیونی ،نه در همح برنامههای آنهلا وجلود دارد.

فيلم ،حاصل این اتلاد اسلت .علالوه بلر ایلن ،اهلاۀی مکتلب

ازنظر جاروی ،فلت عظيمی دربارۀ طبيعلت سلينما بلهعنلوان

نيز با و لع اصلطالل صلنعت فرهنلگ سلعی در

نهادی اجتماعی وجود دارد .علت آن نيز ناتوانی کلم یلا زیلاد

بررسی سينما دارند .به عايدۀ آدورنو ،کاری که صنعت فرهنگ

نویسندگان در درک این مطلب است که یک رسانه بلا جامعله

میکند ،این است که مسائل قلدیمی و آشلنا را در قاۀلبهلای

چه میکند و چرا .وی معتاد است «برای نفوذ به درون پوسلتح

جدید با کيفيت بهتلر مطلرل ملیکنلد .ایلن صلنعت در هملح

یک جامعه ،به ير از کار ميدانی مردمشلناختی ،هليچ چيلز بلا

شاخههای خودش توۀيداتی دارد کله بلرای مصلرف تلودههلا

دیدن فيلم هایی کله بلرای بلازار داخللی یلک جامعله سلاخته

زندگی روزمرۀ آنها منافا

فرانکفور

طراحی شده و حتی طبيعت این مصرف نيز تعيين شده اسلت.
سرانجام اینکه ملصوال

شدهاند ،قابل ماایسه

نيست» (جاروی.)77 :8923 ،

صنعت فرهنگ ،کموبليش براسلاس

هم نين ازنظر سورۀن ،سلينما شلرایط اجتملاعی معاصلر

طرل و ناشه و با برنامهریزی توۀيد شلدهانلد .ازنظلر آدورنلو،

خود را بازتاب ملی دهلد اگرچله بلرای فهلم چگلونگی ایلن

صنعت فرهنگ ،هنر واال و عاۀی را با هنر نازل یلا لعيف در

بازتاب ،باید پي يدگیهای آن را بهطور کامل در نظلر داشلت

کنار هم قرار میدهد و با این کار ،جدیت و کارآیی هر یک را

برای نمونه ،دربارۀ بازتلاب جنلگ در سلينما ،سلورۀن معتالد

نابود می کند .مهم ترین ململل صلنعت فرهنلگ ،رسلانههلای

است در دورههلای مختللف ،بازتلابهلای متفلاوتی مشلاهده

تودهای هستند .ایلن رسلانه هلا اساسلاً تلودههلا و نله توسلعح

می شود .در زملان جنلگ ،فليلم هلای جنگلی ،ملردم را بلرای

تکنيکهای ارتبا به آن معنا را ملدنظر دارنلد .آنهلا هم لون

حمایت از جبهه تهييج میکننلد یلا اینکله سلختی زنلدگی در

بلندگویی به دنبال رساندن اربابان خود به تودۀ مردم هستند .به

جنگ را با بیطرفی نشان میدهنلد .ایلن در حلاۀی اسلت کله

این ترتيب ،تمام هلدف و انگيلزۀ صلنعت فرهنلگ و اشلکال

یکدهه پس از جنگ ،نلوع بازتلاب جنلگ در فليلمهلا توييلر

فرهنگی پنهان شده اسلت ( .)Adorno, 1975: 12هم نلين ،آی.

میکند و جنبح انتاادیتری به خود میگيرد

سی .جاروی میکوشد نگاه متفاوتی به سينما ارائه کند کله بله

سورۀن.)73 8923 ،

(مارویلک ،بله نالل از
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نظر او در گذشته نادیده گرفته شلده اسلت .ازنظلر او ،بيشلتر

هم نين جورج هواکو ( )89۳8تأثير شرایط اجتملاعی را

سينمایی ،که ادعای جامعهشناختی بلودن داشلتهانلد،

را در فليلم بررسلی و

مطاۀعا

بر سينما و نلوۀ بازتلاب ایلن تلأثيرا

مطاۀعاتی صرفاً روان شناختی ،اخالقی و سياسلی بلودهانلد .در

تجزیهوتلليل میکند .پرسش اساسلی هواکلو ایلن اسلت کله

گذشته ،به سينما بله عنلوان نهلادی اجتملاعی توجله

موجها و سبکهای کامل و همگون سلينمایی در چله شلرایط

نشده است و به همين علت ،پرسشهای مطلرلشلده نيلز بله

اجتماعی پدید میآیند ،رشد میکنند و رو بله زوال ملیرونلد.

اندازۀ کافی جامعهشلناختی نبلودهانلد .ایلن کلاری اسلت کله

درنهایت ،آر .دورگنا

میگوید کسانی که فيلم میسلازند ،در

جاروی مدعی انجام آن است توجلهکلردن بله رسلانح سلينما

همان مملکتی زندگی میکنند که بيشتر تماشاگران آتی اثر آنها

بهعنوان نهادی اجتملاعی در ميلان نهادهلای دیگلر و بررسلی

و چشماندازهای آنها بلرای آینلده

مطاۀعا

تأثيرا

اجتماعیای که این نهاد از جامعح کل برگرفتله اسلت.

زندگی میکنند و مشکال

تلا حلدودی مشلترک اسلت .ایلن فليلمسلازان جلز اینکلله در

جاروی معتاد است سينما در بين رسانههلای ارتبلاطی ،اوۀلين
George A. Huaco
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فلليلمهایشللان بلله حللد افللرا بلله فللانتزی روی آورده باشللند،

پس از اناالب بهشيوۀ نمونهگيلری هدفمنلد بلهعنلوان حجلم

دلمشووۀیهلای واقعلی خلود را-هرچنلد فالط بلرای جللب

نمونه برگزیده شد .پيشفرض آن بود که تمام فيلمها بهنلوعی

تماشاگران -میگنجانند .فيلم واقعيت نيست اما در عين حلال

مسائل اجتماعی را بهطور صریح و پنهان نشان ملیدهنلد املا

نمیتواند خود را به طور کامل از شرایط حايای رها کند مانند

انتخاب فيلم های پرمخاطب ،تأ کيد بر این مو لوع اسلت کله

آینه که ممکن است آن ه را پيش رو دارد ،تلریف و مللدود

این نوع فيلمها توافق بلين ذهنيلت مشلترک مخاطبلان دربلارۀ

کند و در چارچوب قرار دهد اما سلرانجام در خلود ملنعکس

مهم ترین مسائل اصلی جامعه ایران را در خود جلای دادهانلد.

میکند ،فيلم نيز جنبههلایی از جامعلهای را کله در آن سلاخته

عالوه بر این ،برخی پژوهشگران معتادند برای آنکه بتلوان در

(دورگنا  ،به نال از سورۀن.)7۳ :8923 ،

اجتماعی

شده است ،نمایش میدهد

نشان داد ،باید فيلم هایی انتخاب شوند که در حلد مطللوبی از

چارچوب مفهومی
در این مااۀه ،این فرض را بر مبنای نظریههای کالسيک سينما
مفروض می داریم کله سلينما واقعيلت اجتملاعی را بازنملایی
می کند .این بازنمایی مطلق نيست اما مسائل اجتملاعی ایلران
در بطن روایت فيلمهای سينمایی ،بهطور مستايم و يرمستايم
نمایش داده ملیشلوند و صلرف نظلر از مالحظلا

یک دورۀ طوالنی ،ارزیابی سينما را براساس توييرا

سياسلی،

گریزی از نمایش آن نيست.

اقبال عمومی برخوردار شده باشلند .هم نلين ملیتلوان ادعلا
داشت که فليلم هلای پرفلروش ،بازتلاب انتظلارا
سينمایند

جامعله از

(آزاد ارمکی و امير.)888 :8937 ،

سينمای پرفروش به عالقله و اسلتابال ملردم از فليلمهلا
وابسته است .معموالً هر پدیدهای بهویژه ملصوال

فرهنگلی

هم ون کتاب ،موسيای و فيلم که بتواند نظلر بيشلتر ملردم را
جلب کند و فروش زیادی داشته باشد ،موفق به شمار میآیلد.
در این پژوهش ،فيلمهایی انتخاب شدهاند که ازنظر فلروش و

روششناسی

جذب مردم به سينماها از اقبال خوبی برخوردار بودهاند ،زیرا

در این پژوهش ،برای بررسلی مسلائل اجتملاعی در سلينما از

فروش زیاد و استابال مردم ،نشانهای از ایجاد رابطه بلين ملتن

روش تلايق «تلليل ملتوای کيفی» اسلتفاده ملیشلود .روش

فيلم با بيشتر مردم است .برای انتخاب این فيلمها با استفاده از

تلليل ملتوای کيفلی ازجملله روشهلای مهلم در مطاۀعلا

سایت سوره از ملتوای اجتماعی فيلم ها آگاهی به دست آملد

رسانه است .تلليل ملتوای کيفی در جایی که تلليل ملتوای

و دسترسی به ۀيست فيلم های پرفروش هر سال نيلز از طریلق

کمی به ملدودیت میرسد ،نملود ملییابلد بنلابراین تلليلل

مجال  ،مااال

و سایتهای معتبر ،ميسر شد .بر این اسلاس،

ملتوای کيفی را می توان روش تلايالی بلرای تفسلير ذهنلی

از بين فيلمهای پرفروش این چهار دهه 92 ،فليلم اجتملاعی و

ملتوایی دادههای متنی از طریق فرایندهای طباهبندی نظاممند،

پرفروش انتخاب و بررسلی شلده اسلت کله در جلدول ذیلل

کدبندی ،تم سازی یا طراحی اۀگوهلای شلناختهشلده دانسلت

میآید:

(ایمان .)78 :8930 ،در این پژوهش 92 ،فيلم پرمخاطب سلينمای
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جدول  -1فیلمهای سینمایی پرمخاطب بعد از انقالب
ردیف

نام فیلم

سال

ردیف

نام فیلم

سال

ردیف

نام فیلم

سال

8

عصيانگران

89۳0

87

همسر

8929

72

اخراجیها

891۳

7

برزخیها

89۳8

87

میخواهم زنده بمانم

8927

71

دایرهزنگی

8912

9

نينوا

89۳7

8۳

خواهران ریب

8927

73

دربارۀ اۀی

8911

7

سناتور

89۳9

82

آدمبرفی

892۳

90

جدایی نادر از سيمين

8913

7

عاابها

89۳7

81

دو زن

8922

98

ششوبش

8930

۳

بایکو

89۳7

83

قرمز

8921

97

قالدههای طال

8938

2

اجارهنشينها

89۳۳

70

شوکران

8923

99

هيس دخترها فریاد نمیزنند

8937

1

کانیمانگا

89۳2

78

سگکشی

8910

97

آتشبس 7

8939

3

سراب

89۳1

77

واکنش پنجم

8918

97

ابد و یک روز

8937

80

باشو ،ریبح کوچک

89۳3

79

شمعی در باد

8917

9۳

فروشنده

8937

88

عروس

8920

77

مارموۀک

8919

92

النتوری

893۳

87

دیگه چه خبر؟

8928

77

به نام پدر

8917

89

هنرپيشه

8927

7۳

آتشبس

8917

است که در گام نخسلت،

یافتهها

تکنيک تلليل نيز بدینصور

فيلم ها با دقت و به طور کامل مشاهده شد سپس سکانسهای

تلليل ملتلوای فليلمهلای پرفلروش پلس از انالالب ،نشلان

مسئلهدار با توجه بله رمزگلان کالملی (دیلاۀوگهلا) ،رمزگلان

دیگر،

اندامی (حرکا

و ظلاهر بلازیگران ،حلاال

چهلره و يلره)،

می دهد سينمای ایران مسئله ملور بوده است به عبار

مسائل اجتماعی ،بستری برای ساخت قصه و نملایش هسلتند

رفتار و ظاهر ناشها ،نوع پوشش آنها و موارد دیگر بهصور

بنابراین ،می توان ادعا داشت که سينمای ایران ،د د همند بوده

هدفمند انتخاب و نوشته شدهاند پس از آن با توجه به مسائل

و هميشه متناظر بلا شلرایط اجتملاعی جامعلح ایلران ،مسلائل

موجود در سکانسهای مختلف ،مسائل اجتملاعی ،کدگلذاری

اجتماعی را بررسی کرده است که درادامه ،شيوۀ بازنمایی ایلن

شدهاند .با این روش ،کلدهای سلایر دهلههلا و شلباهتهلا و

مسائل در هر دوره توصيف میشود.

تفاو های هر دهه با یکدیگر ماایسه و روند حرکلت مسلائل
در طول چهار دهه بررسی و درنهایت ،ماوۀح مرکزی هر دهله

پروبلماتیک دهۀ شصت

با توجه به کدگذاریها و ماایسه با دهههای پيشلين مشلخص

مهمترین گونح فيلم دهح شصلت« ،سلينمای جنلگ» ،سلينمایی

شد.

عاری از مسئلح اجتماعی و مردانه است که در آن ،خلانواده بله
اعتبار یافته های این مااۀه به سه طریق «بیطرفی»« ،ثبا »

حاشيه رانده میشود .در کنار مسئلح ملوری جنگ ،که گفتمان

و «انسجام» (وبستر و مرتوا )8۳7:8937 ،تضمين شده است یعنلی

قاۀب این دهه است ،مسائل فرعی دیگری نيز در وجود دارنلد

تالش شده است ملااان تا حد ممکن از هيچ گلروه سياسلی

دقيقتری بازنمایی

جانب داری نکنند .کشف اۀگوی کلی در نتایج ،ثبا

که بيان آنها نيز فضای دهح  ۳0را بهصور

تلايق را

کند .بدین ترتيب ،به مسائل فرعی شلامل مسلئلح قاچلاق ملواد

نشان می دهد و درنهایلت ،مفصلل بنلدی مفلاهيم و جملال ،

مخدر ،گروه های حزبی و خانواده های طباح متوسلط نوظهلور

نشاندهندۀ از وجود انسجام در این مااۀه است.

نيز در این پژوهش توجه شده است.
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انکار مسائل اجتماعی :سينمای دفاع مالدس ،سلينمایی

میرسند و میتوانند سعيد را فراری دهند.

عاری از مسئلح اجتماعی است .جنگ ،که گفتمان اۀب بر این

به حاشیه رفتن خانواده :یکلی دیگلر از مضلامين اصللی

دهه است ،بلا نلوعی تالدس هملراه بلود و بلهتبلع آن ،هملح

سينمای جنگ ،به حاشيه رفتن تصویر خانه و خلانواده اسلت.

انسلانهلای شلریف ،ملذهبی و

فيلم در فضای جنگ و جبههها نمایش داده میشد بله هملين

مؤمن بازنمایی شدند و هر فعلی کله انجلام ملیدادنلد ،بلرای

علت در ایلن دوره ،تصلویر زیلادی از خلانوادۀ رزمنلدگان و

ارزش های جامعه و خدا بود درنتيجه ،حتی کشلتن دشلمنان،

و عيت اجتماعی ،خانوادگی و ملل زندگی آنها وجود نلدارد

آسيب اجتماعی و قتل ملسوب نمیشد بلکه آن نيز جهلادی

و جامعح پشت جنگ دیده نمیشود .از این منظر ،آسليبهلای

در راه حق و عملی صاۀح بود زیرا سلينمای دفلاع مالدس از

موجود در جامعه برای ما مشخص نيست و تنها یک مسلئله از

واقعيت جامعح ایران فراتر رفته و شکلی قدسی به خود گرفتله

دوران دهح شصت یعنی جنگ تلميلی بازنمایی ملیشلود .در

بود .در فضای جبههها افراد رزمنده ،افرادی مالدس و ملتلرم

معدود فيلمهایی که خانواده به نمایش گذاشته شده اسلت نيلز

بودند که نهتنها آسيبی در بين آنها مشاهده نمیشد ،بلکله تنهلا

خانوادههایی بازنمایی شدهاند که در مليطلی آرام و صلميمانه

تصلللویر رشلللاد هلللا ،ایثلللارگریهلللا ،فلللداکاریهلللا و از

زندگی میکنند ،مشکال

و بلرانهای خانوادگی و زناشلویی

خودگذشتگیهای آنها به نمایش درمیآملد .هم نلين در ایلن

کمتری دارند .طالق در فيلمهای این دوره جایگلاهی نلدارد و

مهم ،تصویری از اتلاد و یکپارچگی

زنانی نمایش داده میشوند که بسيار سازگار و مطيع هسلتند و

انسانهای این دوره بهصور

دوره ،یکی از مو وعا

رزمندگان در ميدان جنگ است بنابراین همح ملردم و نهادهلا

به همين علت ،دۀيلی برای اختالف وجود ندارد.

متلد شدند و سعی داشلتند دشلمن را از خلاک خلود بيلرون

مسئلۀ قاچاق مهواد مخهدر :یکلی از مهلمتلرین مسلائل

رانند و برای تلاق این هدف از هيچ کمکی دریغ نمیکردنلد.

اجتماعی دهح شصت که در سينما مطرل میشود ،مواد مخلدر

پس مهمترین عملکلرد سياسلی در فليلمهلای سلينمای دفلاع

و حواشی آن است .تصلویر قاچاق يلان ،درگيلری بلا پلليس،

ملردم بله حضلور در

حمل مواد مخدر ،درگيری با سایر باندهای قاچاق يان و انتاال

جبههها بود بنلابراین ،در بيشلتر فليلمهلا نشلان داده شلد کله

مواد مخدر به سایر شهرهای کشور ازجمله تصاویری است که

انسانهای معموۀی اسلله به دست گرفتند و روانح صلنههلای

در این فيلم ها نمایش داده می شلود .عللت افلزایش بازنملایی

نبرد شدند .در ميدان نبرد ،ناطح اشتراک همح آنها یکپارچگی و

قاچاق مواد مخدر در سينمای دهح شصت این است که در این

برای مبارزه با یک دشلمن واحلد بلود و پيلروزی در

افزایش یافت و برای ماابله با

مادس در سال های اوۀيه ،نبرد و دعو

وحد

دهه ،قاچاق مواد مخدر بهشد

جنگ ،پيروزی اناالب خوانده ملیشلد بلهطلور مثلال ،فليلم

آن ،تالشهای بسياری شد .بلا انتصلاب آیلتاهلل خلخلاۀی بله

«برزخیها» داستان خالفکلارانی اسلت کله در حلال فلرار از

سرپرستی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ،روشهای خشلونتآميلز

جان خود هستند .با حملح علراق بله ایلران ،از

او بللهعنللوان راهحللل معضللل اعتيللاد آ للاز شللد .او مللأموران

جان خود دست میکشند و به ایران بازمیگردند و در راه دفاع

ژاندارمری و شهربانی سراسر کشور را موظف کرد کله از ایلن

میرسند .هم نين فيلم «عاابهلا» دربلارۀ

تاریخ ،کليح قاچاق يلان عملده و گرداننلدگان بانلد قاچلاق را

زندگی خلبانی به نام سعيد است که در آرامش در کنار همسر

دستگير کنند .هم نين بله کليلح ملأموران انتظلامی دسلتور داد

و فرزندانش زندگی می کند اما با شروع جنگ بلرای بمبلاران

تمامی افراد معتاد و وۀگرد را در سطح شهر جمعآوری کنند و

هوایی به عراق میرود و در خاک عراق ساو میکند .عدهای

به مکان هایی که به این منظور ساخته شده است ،تلویل دهند

از ساکنان کرد در عراق به او پناه میدهند و تا پای جلان از او

و درنهایت ،به همح قاچاق يلان اخطلار داده شلد کله خلود را

ملافظت میکنند تا زمانی که تعداد زیادی از آنها بله شلهاد

معرفی کنند تا جرایمشان تاليل پيدا کند .در پی این اقلداما ،

کشور و نجا

از ميهن به شهاد
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ملوج گسللتردهای از دسللتگيری و ملاکمله ،مصللادرۀ امللوال و

با مسائل مختلفی برخورد میکنند مسائلی ماننلد هزینلح زیلاد

اعدامها آ از شد و تعجبی نداشت که همراه با مسائل مرتبط با

زندگی در ماایسه با روستا ،کار زنان در خارج از خانه ،شلول

جنگ ،مواد مخدر نيز در فيلمهلای پرفلروش بازنملایی شلود

دوم برای ناصر ،بازخواست دانشآموزان تهرانی از معلمشان و

بهطور مثال ،در فيلم «سناتور» ،مو وع قاچاق ملواد مخلدر در

نرفتن به سر کالس که موجب اخراجکردن ناصر از آموزشلگاه

دهح شصت بهخوبی بازنمایی شده است .قاچلاق ملواد مخلدر

میشود و درنهایت ،طالق عاطفی ناصر و فخری.

در این فيلم از طریق کاميونهای باربری نشان داده میشد کله

مردانه شدن مسائل اجتمهاعی :بيشلتر مسلائل اجتملاعی

با رشوه دادن به پليس راه بهراحتی از شهرهای مختلف عبور و

بازنمایی شده در این دوره ،مردانه است زیرا بيشتر فليلمهلای

مواد را در کشور توزیع میکنند اما درنهایت ،استوار حلقگلو،

در فضاهای مردانه ای چلون جبهله هلا ،پایگلاه هلای شلکاری،

سرپرست سربازان پليس راه می شود و بجلای گلرفتن رشلوه،

قاچاق مواد مخدر ،گروههای حزبی و سلاواک بازنملایی شلده

مانع عبور کاميونها و توزیع مواد مخدر میشود.

است.در این دوره با ياب مسائل زنان روبرویيم زیلرا زنهلا

مسئلۀ گروه های حزبی :مسلئلح دیگلر در سلينمای دهلح

در سينمای این دوره یا حضور ندارند یا بيشلتر در نالشهلای

شصت ،نه یلک مسلئلح اجتملاعی بلکله سياسلی اسلت و بله

کليشهای و سنتی هم ون مادر ،همسلر و خلواهر بلهصلور

چللاۀشهللای حاکميللت در سللالهللای ابتللدایی اسللتارار نظللام

ملدود بله تصلویر کشليده شلدهانلد .بيشلتر زنلان ایلن دوره

جمهوری اسالمی توجه میکنلد .در ایلن دوره ،فليلمهلایی بلا

خانهدارند و به انجام کارهای سنتی مانند آشلپزی ،گللدوزی و

مو للوع گللروههللای حزبللی دورۀ پهلللوی دوم و در قاۀللب

بافنللدگی مشللوول هسللتند و بللا ویژگللیهللای خاصللی چللون

گفتمان های داناالب سلاخته شلد کله هلدف آنهلا نملایش

احساساتی ،منفعل ،وابسته به مرد ،صبور و سازگار نمایش داده

تصویری سياه از جامعح آن زمان و به تصویر کشيدن بیرحمی

شدهاند.

و خشونت ساواک بود .یکی از این فيلمها ،فيلم بایکو

است

که در آن ،فردی مارکسيست به تصلویر کشليده ملیشلود کله

پروبلماتیک دهۀ هفتاد

درابتدا ،داناالب و ددین است اما پس از ملدتی از هملح

عموم مسائل اجتماعی در سينمای پرمخاطلب دهلح هفتلاد بله

عاایدش دست میکشد با این حال ،درنهایلت بله سرنوشلتی

زنللان و مسللائل مللرتبط بللا آنهللا مثللل تابوشللکنی ،موقعيللت و
ناشهای اجتماعی جدید ،افزایش آگلاهی و تلصليال

تاریک دچار میشود.
مسائل طبقۀ متوسط نوگرا :سينمای ایران در دهح شصت
به مسائل خانواده های مدرن هم توجه میکند .مسلائل مربلو
به آپارتمان نشينی ،مهاجر  ،کاله برداری ،جعلل سلند ،طلالق
عاطفی ،تويير و عيت زنان از خانه داری به کلار در بيلرون از
خانه و ملوارد دیگلر کله در آن دوران ،کمتلر بله آنهلا توجله
میشد ،در فيلم «اجارهنشينها» و «سراب» به نمایش درآملد و
بازنمایی کنندۀ طباح متوسط نوگرا بود .در دهح شصت ،همسلو
با روند جنگ ،زندگی مدرن در حال شکلگرفتن در شلهرهای
بزرگی چون تهران است .فيلم «سراب» بهخوبی بازنماییکنندۀ
این زندگی مدرن است .ناصر و فخری تصلميم ملیگيرنلد از
یکی از روستاهای شمال به تهران مهاجر

کنند اما در تهران

آنلان

توجه می کند .عالوه بلر مسلئلح زنلان ،مسلائل دیگلری چلون
قاچاق دارو ،اعتااد به خرافا

و جادو ،مهاجر

و تبعا

آن،

خودکشی و اسيدپاشی در این دوره نمایش داده میشود.
مسائل زنان در عصر سازندگی
دهح هفتاد ،دورهای است که جنگ به پایلان رسليده و گفتملان
سازندگی در نيمح ابتدایی آن بر جامعله حلاکم اسلت .در ایلن
دوره ،مضامين جدیدی وارد سينما ملیشلوند کله بيشلتر آنهلا
حول ملور زنان میچرخند بهگونه ای که از شش فليلم دورۀ
سازندگی ،پنج فيلم «عروس»« ،دیگله چله خبلر»« ،هنرپيشله»،
«همسللر» و «مللیخللواهم زنللده بمللانم» ،زن را در مرکللز قللرار
دادهاند .هم نين همسو با گسترش تلصيال

تکميلی ،کله در

۳۳
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این دوره اتفاق افتاد ،دو فيلم «عروس» و «دیگه چه خبلر» بله

در دهح هفتاد ،ازهمگسيختگی و بلران در بين خانوادههلا

مو وعاتی توجه کردند که با دانشلگاه و تلصليال  ،ارتبلا

نيز مطرل میشود .هرچه بيشتر بله جللو ملیرویلم ،طلالق و

مستايم داشت بله طلور مثلال ،در «دیگله چله خبلر» ،فرشلته

فروپاشی خانواده بيشتر میشود .در اواخر سالهای دهح  ،20با

دانشجویی تعليای است و در فيلم «عروس» ،حميد بهتازگی از

افللزایش آزادی زنللان و اشللتوال آنهللا و آزادیهللای نسللبی در

فلار اۀتلصليل شلده اسلت و دائملاً از دانشلگاه

جامعلله ،طلالق در جامعلله بيشللتر شللد و بللهتبللع آن ،سللاخت

صلبت میکند .عالوه بلر ایلن ،بلهعللت توسلعح اقتصلادی و

فيلمهایی با مو لوع طلالق در ماایسله بلا دهلههلای پيشلين

افزایش اشتوال ،از بين شلش فليلم ایلن دوره ،در چهلار فليلم

سينمای ایران ،افزایش زیادی داشلت بلرای مثلال ،در بلين ده

«دیگه چه خبر»« ،همسر»« ،میخواهم زنده بمانم» و «خواهران

فيلم پرفروش سال هفتاد در سه فيلم «میخواهم زنلده بملانم،

رشتح ادبيا

ریب» عالوه بر مردان ،زنان نيز شا لند.

فيلم دیگر یعنی «قرمز ،همسر ،دو زن» نيز اقدام و تهدیلدهایی

مسائل زنان در دورۀ اصالحات اول
در سال  892۳بلا انتخلاب سليد ململد خلاتمی بله ریاسلت
جمهوری و تويير سياستهای وزرا

خواهران ریب ،آدمبرفی» مسئلح طالق دیده میشود و در سه

ارشاد ،بسياری از آثاری

که به دالیل مختلف سانسور شده بودند ،بله نملایش عملومی
درآمدنللد و مضللامين و مو للوعاتی کلله شللاید تللا آن زمللان
بهسادگی ،امکان طرل و ساخت نداشتند ،دستمایح ساخت فيلم
قرار گرفتند .در این دوره ،زنان مدرن در جامعه با نالشهلای
اجتماعی جدید هم لون پرسلتار ،دانشلجو ،ملدیر ،خبرنگلار،
استاد دانشلگاه و فعاۀيلت هلایی چلون راننلدگی ،نویسلندگی،
کامپيوتر ،فيلمبرداری و عکاسی و آشلنایی بلا زبلان انگليسلی
ظهور میکنند .این زنان به جای مسائل شخصلی و خلانوادگی

برای طالق انجام میشود وۀی بینتيجه میماند .طلالق در دو
فيلم «می خواهم زنلده بملانم» و «خلواهران ریلب» مو لوع
ملوری فيلم و در بايح فيلمها جزئی از داستان فيلم ملسلوب
می شود .بازنمایی طالق در فيلمهای مختلف بلا هلم متفلاو
است به طور مثال ،در فيلم «میخواهم زنده بمانم» ،طلالق دو
فرد از دو قشر باال و پایين جامعه و بهصلور

تلوافای انجلام

میشود .در فيلم «خواهران ریب» ،طالق بين دو فرد از طبالح
متوسللط و دوبللاره بللهصللور

تللوافای و درنهایللت ،در فلليلم

«آدمبرفی» ،طالق بين زنی متدین و مردی هوسران و بلهعللت
خيانت مرد انجام شده است .در دو فيلم «قرمز» و »دو زن» نيز
بهعلت اختالل پارانویيد مرد ،زنان درخواست طالق دادهانلد و

مانند ب هداری و کار خانگی دربارۀ مسائل آموزشی و د د لح

در پایان فيلم «همسر» نيز مرد ،تاا ای طالق دارد.

جامعه و نوع تفکر حاکم بر آن گفتوگلو ملیکننلد .بلا بسلط

پروبلماتیک دهۀ هشتاد

تابوشکنی در سينمای این دوره ،زنان ،عشقهای فردگرایانله و

در دهح هشتاد ،تمامی فيلمهای پرمخاطب در جامعلح ملدرن و

آتشينی را تجربه میکنند که پيش از آن سانسلور ملیشلد .در

حللول خللانوادههللای طباللح متوسللط بازنمللایی مللیشللوند و

«آدمبرفی» عشق مردی بله زنلی مطلاله مطلرل ملیشلود کله

چاۀش های خانواده های این طباه را نشان ملیدهنلد .در هملح

درگذشته ،چنين عشای هرگز بازنمایی نشده بود .در فليلم «دو

این فيلم هلا ،طلالق یلا اتفلاق افتلاده اسلت و یلا تصلميم بله

زن» ،عشق با مزاحمت های خيابلانی و تهدیلد و اسيدپاشلی و

انجللامدادن آن وجللود دارد امللا بنللا بلله دالیلللی طللالق انجللام

هم نين با نمایش روابط احساسلی و علاطفی طبالح متوسلط

نمیشود .هم نين ارزش های پيشينی چون تادس روحانيلت،

بازنمایی می شود .در فيلم «قرمز» نيز عشلق از طریلق اخلتالل

تادس جنگ ،تادس رزمنلدگان ،قلوانين اسلالمی بله چلاۀش

پارانویيللد بلله تصللویر کشلليده شللده و درنهایللت ،در فلليلم

کشيده شده اسلت و ازخودگذشلتگی ملادران ایرانلی ،جامعلح

«شوکران» ،عشق همراه با خيانت نمایش داده شده است.

مردساالر و تبعيض جنسيتی ،همگی بهگونه ای ير از آن ه در

تلصيل و مو وعا

سياسی ازجمله نالد شلرایط حلاکم بلر

۳2

بازنمایی مسائل اجتماعی در سينمای پس از اناالب اسالمی ایران

گذشته نمایش داده می شد ،بازنمایی می شلوند یعنلی مسلائل

باد ،مارموۀک ،آتشبس ،دایره زنگی ،دربارۀ اۀی ،جدایی نادر از

صریحتر مطرل میشلوند و

سيمين) از فيلم های این دهه بله مو لوع طلالق توجله شلده

اجتماعی در دهح هشتاد بهصور
نگاه به مسائل جامعه واقعگرایانهتر

است که از این تعداد در سه فيلم (شمعی در بلاد ،آتلشبلس،

است.

جدایی نادر از سيمين) طالق ،ملور اصلی فيلم و در پنج فيلم
مسائل خانوادۀ طبقه متوسط

باقیمانده (سگکشی ،واکنش پلنجم ،مارموۀلک ،دایلرهزنگلی،
علاۀی

دربارۀ اۀی) طالق ،جزئی از مسائل فيلم است .نلوۀ بازنملایی

طباح متوسط ،ویژگی هایی اجتملاعی ماننلد تلصليال

دارد و حامل ارزش هلایی جدیلد اسلت کله بله شلکلگيلری

طالق نيز در این فيلمها متفاو

است بهطلور مثلال ،در فليلم

روابطی نوظهور بين اعضلای خلانوادههلای ایلن طباله منجلر

«سگ کشی» ،زنی به نام «گلرخ کماۀی» با سرمایح فرهنگی زیاد

می شود یعنی در تمام فليلمهلای ایلن دهله ،زنلان و مردانلی

از مردی کاله بردار به نام «ناصر معاصر» بهعلت خيانلت ملرد،

تلصيلکرده ،شا ل و با سرمایح فرهنگی و اجتملاعی زیلاد بله

طالق گرفته است .در فيلم «واکنش پنجم» ،صلبت از طالق و

تصویر کشيده شده اند و روابط فرازناشویی به دور از تعصبا

تصميم آن از طرف زنان بهوفور در فيلم مطرل میشلود وۀلی

شدید خانوادگی وجود دارد بلهطلور مثلال ،در فليلم «دربلارۀ

دربارۀ یکی از زنان به نام «نسرین» بله عللت آنکله همسلرش

اۀی» ،نوع جدیدی از مسئله روایت میشود دختری که کسلی

آزاده است و او به علت عرف اجتماعی مجبور به ادامح زندگی

او را نمیشناسد ،با جمعی بله شلمال ملیرود و مشلکالتی را

با اوست ،طالق انجام نمیشود .در فيلم «شلمعی در بلاد» نيلز

ایجاد میکند .هم نين در این فليلم ،نلوع جدیلدی از روابلط

طالق بهعلت اختالف سنی زیاد و نداشتن درک دو طرف ،بين

جنسيتی مطرل میشود .عده ای زن و مرد با هم روابلط کلامالً

دو فرد از طباح اجتماعی باال انجام شده است که آسليبهلای

آزاد و دوستانهای برقرار کردهاند و رفتارهای متعصلبانح ملردان

زیادی را بلرای فرزندشلان «فلرزین» بله دنبلال دارد .در فليلم

سنتی در این فيلم جایی ندارد .در فيلم «به نام پدر» بلا وجلود

«مارموۀک» ،طالق بهعلت خشونت خلانگی و لرب و شلتم

اینکه دختر یک رزمنده به تصلویر کشليده اسلت ،پلدر دختلر

«فائزه» توسط «دل انگيز» ،با درخواست زن انجام شلده اسلت.

(حبيبه) هنگامی که متوجه رابطح وی با همکالسلیاش ،ميلثم،

در فيلم «آتشبس» نيز بهعلت تأکيد شخصيت اصلی داستان به

میشود ،عادی و بیتعصب برخورد میکند و درنهایت ،با پسر

نام «سایه» بر برابری جنسيتی ،درخواست طالق از طلرف وی

همراه میشود و خلانوادۀ خلود را بله او ملیسلپارد .در فليلم

و نپذیرفتن آن از طرف همسرش« ،یوسف» انجام میشلود .در

«شمعی در باد» ،مادر ،که مترجم زبان فرانسه است ،بلا ملردی

این فيلم ،طالق ،ملور اصلی داستان اسلت کله درنهایلت نيلز

رابطه دارد و او را در حضور فرزندش به خانه میآورد که این

انجام نمیپذیرد .در فيلم «دایرهزنگی» نيز طالق با درخواسلت

بعللدی را رقللم مللیزنللد و درنهایللت ،در فلليلم

زن از شوهر معتادش انجام شده است .در فيلم «دربلارۀ اۀلی»،

«دایرهزنگی» ،دختری در خيابان با پسری آشنا میشلود و یلک

طالق بهعلت ازدواج «احمد» با زنی خارجی و بلا درخواسلت

بعدی رخ

زن و درنهایت ،در «فيلم جدایی نلادر از سليمين» نيلز طلالق

امللر ،اتفاقللا

شب را تا صبح با او در خيابان میگذراند و اتفاقا
میدهد.
به علت خصوصيا

بهعلت قصلد مهلاجر

«سليمين» و بلا درخواسلت او انجلام

خانوادگی طبالح متوسلط ،طلالق و

میپذیرد .در همح این فليلمهلا ،تاا لای طلالق از طلرف زن

مسائل مرتبط با آن در فيلمهای این دوره ،رواج بيشتر مییابد.

انجام شده که این مو لوع ناشلی از آزادی زنلان و هم نلين

طللالق در عرصللح واقعللی جامعللح ایللران ،رونللد افزایشللی

کاهش وابستگی آنها به مردان در این دوره است.

سرسام آوری را تجربه میکند .در فليلمهلای پرمخاطلب دهلح

مسئلح دیگر در این دهه ،مسئلح خيانت است که در بسلتر

هشتاد نيز در هشت فيلم (سگ کشی ،واکنش پنجم ،شمعی در

خانواده بازنمایی شده است .خيانت ازجمله مسائلی است کله

۳1
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پس از شروع نمایش آن در دهح هفتاد با فليلم «شلوکران» ،در

جنگ در فيلمها بهعنوان امری مالدس نملایش داده ملیشلد

دهح هشتاد نيز در چند فيلم به تصویر کشيده شد کله در تملام

امللری کلله همللح افللراد جامعلله بلله آن و رزمنللدگان احتللرام

این فيلمها نيز بهعنوان مسئلح فرعی و در جریان داستان اتفلاق

ملیگذاشلتند و در جبهللههلا ،فضلای عرفللانی و علاطفی بللين

افتاد .در فيلم «سگکشی ،واکنش پنجم و دربارۀ اۀی» ،خيانلت

رزمنده ها نمایش داده می شد .اهداف فيلمهای دهح هشتاد نيلز

در ابعاد مختلف بازنمایی شده است بله طلور مثلال ،در فليلم

با اهداف رزمندگانی که پيشتر در فيلمهلا مشلاهده ملیشلد،

«سگکشی» ،خيانت مرد به زن با منشی کارخانهاش بازنملایی

بهصور

نملایش داده شلد بلهطلور مثلال ،در فليلم

شده است .در فيلم «واکنش پنجم» نيز مردی معتاد بلا دختلری

«اخراجی ها» ،ناش اصلی داستان« ،مجيد سوزوکی» که یکی از

نوجوان به همسر ميانساۀش ،کله معللم اسلت ،خيانلت کلرده

اراذل و اوباش ملله است ،برای جلب نظلر همسلر آینلدهاش

است و درنهایت ،در فليلم «دربلارۀ اۀلی» ،زنلی بله همسلرش

به جبهه میرود و درنهایت ،شهيد ملیشلود .علالوه بلر فليلم

خيانت کرده است« .دربارۀ اۀی» ،اوۀين فيلمی است که خيانلت

«اخراجیها» ،که در دهح هشتاد و با مو وع جنگ ساخته شلد

یک زن را به تصویر کشيده است .مسئلح دیگر در دهح هشلتاد،

و به بازنمایی رزمندگان در مليط جبههها توجه کرد ،فيلمهای

مسئلح اعتياد است .در دهح هشتاد بهتبع حادشدن مسئلح اعتيلاد

دیگری نيز در این دوران ساخته شدند که زنلدگی رزمنلدگان

در جامعه ،این مسئله ،بازتابی گسترده در فليلمهلای سلينمایی

پس از جنگ و یا آثار و تبعا

جنگ تلميلی در زندگی آنهلا

هم ون «شمعی در باد ،سنتوری ،بوتيک ،مهمان مامان» داشلته

را در سالهای بعد بازنمایی کردند .ازجملح این فيلمهلا ،فليلم

است .در فليلم «شلمعی در بلاد» ،اعتيلاد بلهگونلهای در ملتن

«به نام پدر» است .در این فيلم در ارزشهلای مالدس جنلگ

خانواده بازنمایی شده است کله ارتبلا مسلتايمی بلا مسلائل

تردید میشلود و بلهجلای نگلاه مالدس بله جنلگ ،سلویهای

خانوادگی نظير طالق پيدا می کند .در این فيلم ،معتاد ،جلوانی

يرانسانی از جنگ را نمایش میدهد .میتوان ادعا کرد ،طلرل

است که فرزند طالق است و از طریلق دوسلتان نابلاب معتلاد

چنين پرسشهایی از مفاهيم مادسی چون جنگ ،ذیل گفتملان

شده است .او بيشتر وقتش را در مهمانیها و پارتیهای شلبانه

اصاللطلبی حاکم در آن دهه تلليلپذیر است .بهعللت لبلح

مللیگذرانللد و خانللهاش را تللرک کللرده اسللت وۀللی در فلليلم

این گفتمان ،که با مفلاهيمی هم لون عاالنيلت ،آزاداندیشلی،

«واکنش پنجم» ،اعتياد ملردی پنجلاهسلاۀه بله تصلویر کشليده

دموکراسی و جامعح مدنی شناخته ملیشلد (بشليریه ،)8912 ،بله

می شود که همسر و دو فرزنلد دارد و بلا دختلر نوجلوانی بله

نظر میرسد سينمای پرمخاطب نيز سویههای کمتر دیلدهشلده

همسرش خيانت کرده است.

از پدیده ای هم ون جنگ را به نملایش بگلذارد بنلابراین ،از

متفاو

سينمایی که در دهلح شصلت ،همسلو بلا جامعله و حاکميلت،
تقدسزدایی ارزشها

پدیدۀ جنگ را بهمثابه امری مادس بازنمایی میکند ،به روایتی

فيلمهای دهح هشتاد ،نلوعی تالدسزدایلی از ارزشهلا را بله

از جنگ در دهح هشتاد میرسيم که بله خلود اجلازه ملیدهلد

تصویر میکشند .ارزش های تادس جنگ ،تادس رزمندگان و

پيشفرضهای مبتنی بر تالدس جنلگ را تلا حلدی تعليلق و

روحللانيون از ایللن جمللله هسللتند بللهطللور مثللال ،در فلليلم

پرسشهایی دربارۀ آن مطرل کند.

«اخراجللیهللا»« ،بلله نللام پللدر» و «مارموۀللک» ،جنللگ و

همح این توييرا  ،نشاندهندۀ گفتمان اصاللطلبی حلاکم

شخصيت هلای مادسلی چلون رزمنلده و روحلانی از فضلای

بر جامعه اسلت کله بله و لول ،تلأثير خلود را بلر جامعله و

عرفانی و قدسی خود فاصله میگيرند و به زنلدگی روزملره و

فيلم هلای توۀيدشلده در آن سلالهلا گذاشلته اسلت .ازجملله

حايای نزدیک می شوند .در این دهه ،پس از مد ها رکود در

فيلمهای دیگلری کله در ایلن دوران سلاخته شلد و توانسلت

توۀيد فيلم های جنگی ،جنگ ،تلوالتی پيدا کرد .پيش از ایلن،

جامعله را بلهنلوعی بله چلاۀش بکشلد،

ارزشها و مادسلا

۳3

بازنمایی مسائل اجتماعی در سينمای پس از اناالب اسالمی ایران

«مارموۀک» است فيلمی که در آن ،روحانيت بهصور
ساباهدار به تصویر کشيده شد که قرائتی متفاو

فلردی

به تصویر کشيده میشوند که در خيابانها ،پارکهلا و فضلای

از دیلن دارد.

عمومی اتفاق می افتند و کليت شلهر را پرآسليب و درگيلر در

برخالف فيلم های گذشته -که در آن ،روحانی ،همواره فلردی

مسئله نشان میدهند.

مادس و پاک تلای میشود ،مهربلان و سلادهزیسلت اسلت و

به طور کلی در این دهله ،مسلائل خلانوادگی بله حلداقل

بيانی متين و ۀلنی مذهبی دارد -در فيلم «مارموۀک» ،بازنمایی

میرسد و به طور کلی ،مسائل این دهه از تمرکلز بلر مللوری

روحانی بهگونهای دیگر بود .او با اۀفاظ رکيک صلبت میکرد

خاص فاصله می گيرد و به مسائل تمام حلوزههلای فرهنگلی،

و ۀلنی کوچلهبلازاری داشلت ،ارتبلا دختلر و پسلر را منلع

سياسی ،اجتماعی توجه میشود .در این دهه ،مسلائلی حايالی

نمیکرد و آن را جایز میدانست و دستوراتش بلا دیلن اسلالم

جامعه به تصلویر کشليده ملیشلوند و نالشهلایی اجتملاعی

تفاو

بازنماییشده به واقعيت نزدیکترنلد .هم نلين بازنملایی ایلن

داشت.

مسائل در دهح نود با خشونتی عریان و آشکار هملراه اسلت و
مسائل و مشکالت اجتماعی ترنسها.
در برخللی از فلليلمهللای دهللح هشللتاد ،بلله مو للوعا

می کوشد مخاطب را ازنظر حسی ،درگير خشونت موجلود در
کمتللر

جامعه کند.

موردتوجه مانند ترنسها اشاره شد .در فيلم «آتشبس» ،بلرای
اوۀينبار ،ترنس ها و مشکال

خاص آنان مانند تعلارض رول

و جسم و رفتارهای واۀدین با آنان به تصویر کشيده میشود.

تکثر مسائل اجتماعی
در دهح نود ،انباشت مسائل متکثر دیده ملیشلود و فالط یلک
مسئلح خاص وجود ندارد و تمرکز روی همح مسائل اجتماعی

پروبلماتیک دهۀ نود :انباشت مسائل در بستر خشونت

است و در هر فيلم عالوه بلر یلک مسلئلح مللوری ،چنلدین

شرایط اقتصلادی و سياسلی جامعله در دهلح نلود تاحلدی بلا

مسئلح دیگر نيز وجود دارد که پيوند تنگاتنگی با مسئلح اصللی

است .رکود اقتصلادی در ایلن دهله و

دارد بهطور مثال ،فيلم «ابد و یک روز» ،که مو لوع مللوری

شرایط نسبتاً پایدار سياسی کشور بعد از بلرانهای اواخر دهح

آن اعتياد است وۀی ذیل این مو وع ،مشکال

دیگری ماننلد

هشتاد ،سينما را به ساحتهای اجتماعی با بلرانهای ناشی از

فار ،ازدواج اجباری ،نزاع و خشونت و کارتنخوابی را نشلان

مسائل اقتصادی پيوند زده است .در فيلمهای دهح نود ،انباشت

دهد و گاهی تشخيص مسائل فرعی و اصلی از یکلدیگر ،کلار

مسائل دیده می شود مسائلی که سلينما بله آنهلا بلا جسلار

بسيار دشواری است .در فيلم «النتلوری» نيلز مو لوع اصللی

بيشتری نسبت به دهه های پيشين توجه کرد و مسائل بلرانلی

فيلم ،اسيدپاشی است کله در کنلار آن ،آسليبهلای اجتملاعی

جامعلله ماننللد اسيدپاشللی و تجللاوز مطللرل شللدند .هم نللين

دیگللری ماننللد قتللل ،فلشللا ،مزاحمللت خيابللانی و مصللرف

سينمای این دهه نشان داد این مسائل در بستر فضاهای شهری

مشروبا

اۀکی نيز روایت میشود .فيلم «فروشنده» نيز علالوه

رخ میدهند به همين عللت ،ایلن مسلائل بلهنلوعی خصللت

بر مو وع تجاوز ،که ملور اصللی فليلم اسلت ،آسليبهلای

عمومی یافتند.

دیگری مانند روسپی گری ،فلشا ،خيانت و مزاحمت خيابلانی

دهههای پيشين متفاو

اۀبته این گزاره بدین معنا نيست که در دهههای قبل ،هيچ

را به تصویر میکشد.

تصویری از شلهر وجلود نلدارد بلکله در گذشلته و در ميلان
فيلمهلای پرمخاطلب مطلرلشلده ،تصلویر شلهر و فضلاهای

نمایش مسائل حاد

عمومی شهری مرتبط با مسئله ،کمتر به تصلویر کشليده شلده

در فيلم های سينمایی دهح نود از بازنملایی مسلائل خلانوادگی

است اما تصویر شهر در این دهه ،مسئلهمند اسلت و مسلائلی

جدیلدی

به شد

کاسلته شلده و فيلمسلازان بله مو لوعا
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کشش پيدا کرده اند .ا لب این مو لوعا
فرد با مشکال

دربلارۀ رویلارویی

خارجی اتفاق ملیافتلد و فليلمهلا بلهشلد

جامعهگرا شلدهانلد .در ایلن دهله« ،النتلوری» بلا کللوزآ

دایرهزنگی) ،پارتیهای شبانه (شمعی در بلاد) و ملوارد مشلابه
نمایش داده میشدند وۀی در فيلم فروشنده از زنلان روسلپی،

از

کليشه زدایی شده است بدینصور

که آهو ،که زنی روسلپی

چهره های متالشی شلده ،اسيدپاشلی را بلهعنلوان یلک مسلئلح

است ،بهجای رفتن بله خيابلان در خانلهاش ملیمانلد و افلراد

اجتماعی حاد معرفی می کند .این فيلم نيز مبتنی بر رویدادهای

مختلف به خانح او میآیند.

اجتماعی و متأثر از مسائل اجتماعی است به این صلور

کله

در سال  ،39عدهای ،اسيدپاشیهلای زنجيلرهای در اصلفهان و

عمومی شدن مسائل اجتماعی

تهران راه انداختند و فيلم به بازنمایی مسائل مشلابه آن توجله

در این دوره ،ما با عملومیبلودن مسلائل اجتملاعی ملواجهيم

کرد.

مسائلی که بيشتر در فضاهای عمومی و فضاهای شهری اتفلاق
مسئلح حاد دیگر ،مسئلح تجاوز است .در مجموع فيلمهای

میافتند .در فليلمهلای دهلح پليش ،معملوالً معتلادان ،افلرادی

این دهه ،دو فيلم با مو وع تجاوز وجلود دارد فليلم «هليس

گوشه گير و دور از خانواده بودند و تنهلا بلرای مخلارج تهيلح

دخترها فریاد نمیزنند» که به بازنمایی تجاوز به کودکان توجه

مواد به خانواده مراجعه میکردند و مو وعی جز مصرف مواد

میکند و فيلم «فروشلنده» کله تجلاوز را در سلنين بلاالتر بله

مخدر برایشان اهميلت نداشلت املا در ایلن دهله ،بازنملایی

نمایش میگذارد .فيلم «هيس دخترها فریاد نمیزننلد» ،فيلملی

متفاوتی از افراد معتاد دیلده ملی شلود معتلادانی کله خانله و

است که مسئلح پنهان و بر زبان نيامدهای را مبنا قرار ملیدهلد

خانواده دارند و زندگی اجتماعی آنها بيشتر به تصلویر کشليده

که رول برخی از کودکان را میخورد .این فيلم ،کوششی برای

میشود .در فيلم «قالدههای طلال» ،نلوع متفلاوتی از اعتلراض

آگاه سازی واۀدین و همدۀی با قربانيان بود .تا پيش از سلاخت

وجود دارد که در فضای عمومی و شهری شکل گرفته و مردم

این فيلم ،خبرهلایی مبتنلی بلر تجلاوز کودکلان ،بسليار کلم و

زیادی را درگير کرده است .در فيلم «النتوری» نيز آسيبهلای

بااحتيا به گوش میرسيد زیرا خانوادهها از تلرس آبلرو ،آن

فراوانی ازجمله اسيدپاشی ،قتلل ،چاقوکشلی ،روسلپیگلری و

را پنهان نگه میداشتند وۀی پس از اکلران ایلن فليلم ،جامعله

انواع خشونت به نمایش گذاشته میشود که همگی در فضلای

روی این مسئله حساس شد و پس از آن ،موجی از این مسائل

مسلتايم و

در جامعه برمال شد و کوششهای زیادی بلرای پيگيلری ایلن
مسئله از جانب مسئوالن کشور انجام گرفت .شاید ایلن فليلم،
شرایطی برای انفجار خبر تجاوز به آتنا اصالنی در ميانلح دهله
نود بود.
در فيلم «فروشنده» ،بار دیگر ،مسئلح تجلاوز مطلرل شلد
وۀی این بار ،این مسئله به نوعی دیگر نمایش داده شده اسلت.
تجاوز در این فيلم در یک خانوادۀ طباح متوسلط و روشلنفکر
اتفاق میافتد .مرد خانواده در این فيلم برخالف جامعلح سلنتی
ایران عمل میکند .او اطالع نمیدهد و تنها میکوشلد آبلروی
فرد متجاوز را در خانوادهاش ببرد .هم نين در این فيلم ،نلوع
جدیدی از روسپیگری نمایش داده میشود بهطلور مثلال ،در
تمام فيلمهای دهههای قبل ،روسپيان در کنار خيابان (شوکران،

شهری اتفاق میافتند و افراد زیلادی را بلهصلور
يرمستايم در جامعه درگير میکنند.
خشونت عریان

در دهح نود ،خشونت بهصورتی حلاد در فليلمهلا بله تصلویر
کشيده شده است بهگونهای که در تمام فيلمهلای پرمخاطلب
ایللن دهلله ،تصللویری از خشللونت دیللده مللیشللود .در فلليلم
«قالدههای طال» ،خشونت در بستری سياسی ،در فليلم «هليس
دخترها فریاد نمی زنند» ،خشلونت جنسلی عليله کودکلان ،در
فيلم «آتشبس دو» ،خشونت عليه زنان و کوشش برای برابری
جنسيتی ،در فيلم «ابد و یک روز» ،خشونت خلانگی ،در فليلم
«فروشنده» ،خشونت جنسی و درنهایت ،در فليلم «النتلوری»،
خشونت خيابانی بازنمایی میشود.
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جدول  -2خالصهای از مهمترین مسائل اجتماعی بازنماییشده به تفکیک هر دهه در سینمای پرمخاطب
دهه
89۳0

پروبلماتیکمحوری

مسائل اجتماعی به تصویر کشیدهشده
به حاشيه رفتن خانواده
مسئلح قاچاق مواد مخدر و انکار اعتياد
مسئلح گروههای حزبی و اوۀویت امنيت ملی

پروبلماتيک جنگ و

ترسيم بسيار حاشيهای از مسائل طباح متوسط نوگرا

انکار مسائل اجتماعی

مردانهبودن مسائل اجتماعی
8920

مسائل زنان در عصر سازندگی (تلصيال
مسائل زنان در عصر اصالحا

8910

اول (عشقهای فردی و آتشين ،طالق)

مسائل خانواده در طباح متوسط (تساهل جنسی ،طالق ،خيانت ،اعتياد)
تادسزدایی ارزشها

پروبلماتيک خانواده و

آسيبشناسی رسانههای جدید در خانواده

مسائل نوظهور

مسائل و مشکال
8930

و اشتوال زنان)

پروبلماتيک زن

اجتماعی ترنسها در خانواده

تکثر مسائل اجتماعی (فار ،ازدواج اجباری ،نزاع ،اعتياد و)...
نمایش مسائل حاد (اسيدپاشی ،تجاوز ،روسپيگری)

پروبلماتيک انباشت مسائل

عمومیشدن مسائل اجتماعی

در بستر خشونت

خشونت عریان

نتيجه

بازنمللایی شللدند .مللدنی قهفرخللی ( )891۳بللا مطاۀعللح ادوار

در این مااۀه به دنبال این هدف بودیم که چگلونگی بازنملایی

مدیریت اعتياد در ایران پس از اناالب ،قاچاق مواد مخلدر در

مسائل اجتماعی در سينمای پس از اناالب اسالمی را بررسلی

ایران را یکی از مهمترین ویژگلیهلای مسلئلح اعتيلاد در دهلح

کنيم .دهح شصت زمانی آ لاز شلد کله سله سلال از پيلروزی

شصت می داند .براساس دیدگاه وی ،بسياری از قاچاق يلان از

اناالب اسالمی گذشته بود و با شروع جنلگ ایلران و علراق،

فرصت پيشآمده ،نهایت بهلره را بردنلد بنلابراین ،اوۀلين اثلر

جامعه ،هيجان زده از انالالب ،سلالهلای نبلرد را آ لاز کلرد.

جنگ را تسهيل و تشلدید قاچلاق دانسلته اسلت .درحايالت،

طبيعی بود که در دهح شصت بهعلت وجود شلرایط جنلگ در

بهعلت شرایط جنگ ،کنترل مرزهای شرقی کشلور بسليار کلم

جامعه ،مسائل اجتماعی به حاشيه بروند و بی اهميلت نملایش

شد و ورود و خروج راحت تر اتباع بيگانه به این مسئله داملن

داده شللوند .بللهجللای آن ،بيشللترین تأکيللد سللينما و ازجمللله

زد .مطابق همين تلوال

اجتماعی ،سينمای پرمخاطلب دهلح

کارکردهای آن در این دوره ،مادسسازی جنگ و رزمنلدگان،

شصت نيز به مسئلح قاچاق مواد مخدر ،بيشتر از نمایش خلود

نشاندادن جنگ بهعنوان امری مادس و رفتن به جبهه بهعنوان

اعتياد توجه کرده است .درحايات ،مرکزیت جنلگ در جامعله

یک فریضح دینی بود که با هدف تشلویق ملردم بله رفلتن بله

تا حدی است که بخشی از بودجح ستاد مبارزه با ملواد مخلدر

جبههها انجام میشد .هم نين در این دوره بهعلت مردانهبودن

به مصارف روری مصدومان جنگ اختصاص داده ملیشلود

ژانر جنگی ،عمدتاً مسائلی مردانله بازنملایی شلدند و تصلویر

(مدنی قهفرخی .)877 :891۳ ،شرایط متالطم سالهای آ ازین پس

زنان و خانواده به حاشيه رفت .عالوه بر مسئلح ملوری جنگ

از اناالب ،درگيریها و بلرانهای سياسلی و وقلوع ترورهلا،

در دهح شصت ،مسلائل مهلم دیگلری هم لون قاچلاق ملواد

مسئلح امنيت و حفظ نظام را به اوۀویلت کشلور تبلدیل کلرده

مخدر ،گروه های حزبی و مسائل طبالح متوسلط نوظهلور نيلز

است بنابراین در کنار جنلگ بلهمثابله پروبلماتيلک مللوری،
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مسائل گروهکها نيز حائز اهميت شده اسلت .مجموعلح ایلن

رزمندگان ،جنگ و روحانيلت اسلت .مطاۀعلح رونلد تللول و

رویدادها ،به ياب جامعه در معنای دقيلق کلمله منجلر شلده

دگرگللونی ارزشللی در ایللران (طاۀبللان و همکللاران )8913 ،نيللز بلله

است .از همين روست که نمایش مسائل اجتماعی در سينما به

توييرا

قابل انتظار در همين دوران اشلاره دارد .ایلن مطاۀعله،

حاشيه رفته و بسيار اندک بدان توجه شده است.

اهميت ارزشهای مادیگرایانه را از دهح  70تا دهح سوم پلس

دهح هفتاد همگام با روند نوسازی در جامعه ایران اسلت.

از اناالب همراه با گسترش فزایندهای میدانلد و بلر ایلن املر

در این دهه با توسعح آموزش عاۀی و حمایت از ورود زنان بله

تأکيد دارد که بسياری از ارزشهای فرامادی دهح اول انالالب

عرصح عمومی ،که ناشی از دو گفتمان نوسلازی و اصلالحا

تا حدود زیادی کمرنگ شده است .هم نين باید توجه داشت

است ،زنان ،جایگاه و موقعيت بهتری در جامعه پيدا ملیکننلد.

که کژکارکردها و بلیسلازمانی اجتملاعی در کليلت جامعله را

از اینرو ،سينمای این دوره با کنارگذاشلتن نالشهلای سلنتی

می توان در نهاد خانواده ردیابی کرد به عبار

سادهتر ،تجللی

زنان مانند خانه داری بر ناش های جدید آنان تأکيلد و مسلائل

و نمود مسائل اجتماعی در خانواده است و سينمای پرمخاطب

اجتماعی مانند طالق را با پروبلماتيک زن بازنملایی ملیکنلد

دهح هشتاد نيز همسو با تلوال

جامعه ،خانوادۀ بلرانی را به

بنابراین ،در این دوره ،تابوشلکنی نملایش مسلائل زنلان روی

تصویر کشيده اسلت .در تأیيلد ایلن بازنملایی ،مطاۀعلح رونلد

می دهد .مهم ترین خصيصح مسائل اجتماعی بازنملاییشلده در

مسائل اجتماعی در جامعه نشان میدهلد سله مسلئلح اساسلی

سينمای این دهه ،ميانجی زن ،زنانگی و مسلائل زنانله اسلت

بيکاری ،تورم و اعتياد ،مهم ترین مسائل کشور در سه دهح پس

بنابراین ،عمدۀ مسائل روایتشده به حضور ،نالش ،فعاۀيلت و

از جنگ بلوده اسلت (معتملدی .)891۳ ،واکلاوی ایلن مسلائل و

عملکرد زنان گلره خلورده اسلت .مطاۀعلح یوسلفی و اکبلری

نسبت آن با خانواده نشاندهندۀ آن است که خانواده مهمتلرین

( )8930برای تشخيص اوۀویت های مسائل اجتملاعی نيلز بلر

بستر و ناطح تالقی هر سه مسئلح یادشلده اسلت و بله هملين

همين امر تأکيد دارد .براساس این گلزارش از دهلح هفتلاد در

علت ،ما با خانوادۀ متورم از مسئله روبرو هستيم.

پس از جنگ را تجربله ملیکنليم و بله هملين

در دهح نود ،ویژگی های برجسته ای هم ون تعدد و تکثر

ایران ،توييرا

علت ،مسائل برزمينمانده و بلهحاشليهرفتله در دوران جنلگ،

مسائل اجتماعی ،نمایش مسائل حاد و بلرانی ،پيونلد مسلائل

ظهور پيدا میکننلد .آسليبهلای اجتملاعی مربلو بله زنلان،

فردی با شرایط اجتماعی ،نمایش شهر ،خيابان و عمومیشلدن

د د ه های آنان ،بزهکاری ،اعتياد ،سرقت و بیبنلدوباری ،کله

مسائل دیده میشود .تلليل فيلمهای پرمخاطب این دهه نشان

در دهح شصت مطرل نبودند ،حائز اهميت شدهاند.

میدهد مسائل اجتماعی بازنماییشده ،ویژگیهای خاصلی بله

به تعبير سورۀن ( )8923سينمای پس از جنلگ ،رویکلرد

خللود گرفتللهانللد و در ميللان چهللار دهللح مللدنظر ،دهللح نللود،

انتاادیتری اتخاذ میکند و پدیلدههلایی کله در دوران جنلگ

اجتماعی ترین دهلح سينماسلت و تلورم مسلائل اجتملاعی در

بهعلت شور و هيجان و انسجام اجتماعی دوران جنگ موفلول

سينمای پرمخاطب دیده میشود .هم نين میتوان ا افه کلرد

مانده است ،دوباره فرصت بروز و ظهور مییابند.

که ظهلور فضلای مجلازی نيلز مسلائل اجتملاعی را بيشلتر از

در دهح هشتاد ،در سينمای پرمخاطلب ،مسلائل اجتملاعی

گذشته وارد حوزه عمومی کرده اسلت از ایلنرو ،ایرانيلان در

در بستر خانوادههلا روایلت ملیشلوند .در ایلن دوره ،مسلائل

این دهه با انبوهی از مسائل مواجه هستند کله در گذشلته نيلز

اجتماعی بهگونهای واقعگرایانهتر و صریحتلر بيلان ملیشلوند.

وجود داشتند اما جامعح «آنالین» آنها را همگانی کرده اسلت.

مهم ترین ویژگی دهلح هشلتاد ،کله او را از دهلههلای پيشلين

همگانیشدن مسائل اجتماعی ،این بيم را ایجاد کرده است کله

متمایز میکند ،تادسزدایی از ارزشهای پيشين جامعله ماننلد

جامعه در مرز واپاشی است و همين امر ،شلرایط اجتملاعی را
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بللاهنر ،ن .و علللماۀهللدی ،ع« .)8937( .هنجارهللای عفللاف و

خطرناکتر از گذشته در فيلمها نمایش داده است.
درمجموع ،گفتنی اسلت سلينمای ایلران در آن دسلته از

حجللاب اسللالمی در سلليما و سللينما (تلليللل تطبياللی

فيلمهایی که مخاطبان زیادی را جذب خود کرده است ،مسائل

سياست ها)» ،فصلنامح مطاۀعلا

فرهنلگ-ارتباطلا  ،د

اجتماعی را در طول چهاردهه متنلاظر بلا شلرایط و تللوال

 ،87ش  ،78ص .77-23

اجتمللاعی و سياسللی ایللران در هللر دوره نمللایش داده اسللت

بشيریه ،ل .)8912( .دیباچه ای بلر جامعله شناسلی سياسلی در

اگرچه به برخی مسائل توجه نکرده یا برخی را بيش از انلدازه

ایران دورۀ جمهوری اسالمی ایران ،تهران :نگاه معاصر.
جاروی ،آ« .)8923( .جامعه شناسی و سينما :ارتبا کلی سينما

در قاب خود برجسته کرده است.

بللا جامعللهشناسللی رسللانههللا» ،ترجمللح اعظللم راودراد،
فصلنامح فارابی ،ش  ،91ص .93-7۳

منابع
 .امير ،آ .و فائای ،س« .)8937( .پيوند سينمای

جيمسون ،ف .)8911( .پسلت مدرنيسلم :منطلق سلرمایه داری

سياسلی در

متأخر ،ترجمح مجيد ملمدی و دیگران ،تهران :هرمس.

سينما بين سالهای  8927تا  ،»8917جامعهشناسی هنلر

حسللينی پاکللدهی ،ع .و ر للوانی ،س« .)8937( .چگللونگی

آزاد ارمکی،

ایران با واقعيت :بررسلی بازتلاب مطاۀبلا
و ادبيا  ،د  ،7ش  ،8ص .19-807
آزاد ارمکی،

 .و امير ،آ« .)8911( .بررسی کارکردهای سينما

بازنمایی آسيبهای اجتملاعی کودکلان و نوجوانلان در
مستندهای اجتملاعی پلس از انالالب اسلالمی ایلران»،

در ایران ارزیلابی سلينمای سلال هلای  8927تلا 8917

فصلنامح علوم اجتماعی ،ش  ،۳0ص .23-877

براساس توزیع کارکردی فيلم ها» ،جامعه شناسی هنلر و

راودراد ،ا .)8938( .جامعللهشناسللی سللينما و سللينمای ایللران،
تهران :انتشارا

ادبيا  ،ش  ،7ص .33-890

دانشگاه تهران ،چا

اول.

آذری . ،و صفا ،ک« .)8937 ( .بازنملایی تصلویر جوانلان در

راودراد ،ا .و آقایی ،ع«.)8937( .تلليل گفتمان بازنملایی ایلدز

سينمای ایلران :مطاۀعله ملوردی فليلم«جلدایی نلادر از

در سللينمای ایللران ،مطاۀعللح مللوردی فلليلم پابرهنلله در

سيمين» ،فصلنامح فرهنگ ارتباطا  ،ش  ،80ص -877

بهشت» ،فصلنامح مطاۀعا

فرهنگلی و ارتباطلا  ،د 87

.890

ش  ،77ص .۳3-37

آقابابایی ،ا .)893۳( .جامعهشناسی فيلم ،اصلفهان :نشلر جهلاد
دانشگاهی واحد اصفهان ،چا

اول.

ابراهيمللی ،ق .فرهللادی ،م .و رازقللی ،ه« .)8939( .بررسللی

جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مصرف سينما» ،فصللنامح
مطاۀعا

جامعهشناختی جوانان ،ش  ،8۳ص.3-7۳

استم ،ر .)8939( .مادمه ای بلر نظریلح فليلم ،ترجملح احسلان
نوروزی ،تهران :سورۀ مهر.
ایمللان ،م .و نوشللادی ،م« ،)8930( .تلليللل ملتللوای کيفللی»،
فصلنامح عيار پژوهش ،س  ،9ش  ،7ص .87-77
بازن ،آ .)8920( .سينما چيست ،ترجمح ملمد شلهباز ،تهلران:
انتشارا

هرمس ،چا

دوم.

راودراد ،ا .کریمی ،ک .و مرادی ،ا« .)8913( .ناش تصویر در
روایت مسلائل اجتملاعی ایلران گلزارش یلک تجربله،

بررسی مسائل اجتماعی ایران» ،بررسی مسائل اجتماعی
ایران ،د  ،8ش  ،9ص .78-77
رستگار خاۀد ،ا .و کاوه ،م« .)8938( .بازنمایی سلبک زنلدگی

در سينمای دهح هشتاد» ،فصلنامح جامعهشناسلی هنلر و
ادبيا  ،س  ،7ش  ،8ص .879-8۳۳
سلطانی گرد فرامرزی ،م .و پاکزاد ،ا« .)8937( .بازنمایی طالق

در سللينمای دهللح هشللتاد ایللران» ،فصلللنامح مطاۀعللا
فرهنگ-ارتباطا  ،د  82ش  ،99ص .23-802
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سللللطانی گلللرد فراملللرزی ،م .و اسلللماعيلزاده ،ع.)8939( .

ململلدیمهللر . ،و عبللداهلل بي رانلللو ،ل« .)8937( .رویکللرد

«شيوه های بازنمایی اعتياد در سينمای ایلران» ،فصللنامح

فيلم های ایرانی برگزیده شده در جشنوارۀ بيناۀمللی بله

اعتيادپژوهشی سوء مصلرف ملواد ،س  ،1ش  ،73ص

مسائل اجتماعی ایران» ،مطاۀعا

فرهنگ ارتباطا  ،ش

.78-9۳

 ،79ص .2-71

سورۀن،

 .)8923( .سلينمای کشلورهای اروپلایی ،ترجملح:

حميد احمدی الری ،تهران :سروش.
شورای نویسندگان (« ،)8917نظریه فيلم :نمای دور» ،ار نون،
ش  ،79ص .87-8

مدنی قهفرخی ،س« .)891۳( .ادوار مدیریت اعتياد در ایلران»،
فصلنامح رفاه اجتماعی ،ش  ،72ص .892-830
مشللونيس ،ج .)8937( .مسللائل اجتمللاعی ،ترجمللح :هوشللنگ
نایبی ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطا .

طاۀبان ،م .مبشری ،م .و مهرآیين ،م« .)8913( .بررسلی رونلد

معتمللدی ،ه« .)891۳( .اوۀویللتبنللدی آسلليبهللا و مسللائل

دگرگونی ارزشی در ایران» ،دانشنامح علوم اجتملاعی ،د

اجتماعی در ایلران» ،فصللنامح رفلاه اجتملاعی ،ش ،77

 8ش  ،9ص .79-۳9

ص .972-972

عبداۀخانی ،ل .و نصرآبادی ،م« .)8930( .بازنمایی نالش زنلان

وبسللتر ،ل .و مراتللو .)8937( . ،کللاربرد پللژوهش روایللت

در سينما :سياستگذاری های فرهنگی در سينمای قبلل

بهمثابه روش تلايق کيفی ،ترجمح :احسلان آقابابلایی و

و پس ازاناالب اسالمی» ،فصللنامح زن و فرهنلگ ،ش

داوود زهرانی ،اصفهان :جهاد دانشگاهی.

 ،80ص .12-3۳

هاشمیزاده ،س .ر .دالور ،ع .و مظفلری ،ا« .)893۳( .هویلت

عبداۀلهی ،م .)8917( .بررسی مسائل اجتماعی ایران ،انتشارا
دانشگاه پيامنور ،چا

سوم.

عليخواه ،ف .باباتبار ،ا .و نباتی شول ،ا« .)8939( .زن به مثابله

سوژۀ شناسا (تلليلی از اصلور فرهلادی)» ،پژوهشلنامح
زنان ،س  ،7ش  ،7ص .73-11
قاسمی ،و .آقابابایی ،ا .و صميم ،ر« .)8912( .بررسی ناش و
پایگاه اجتملاعی زن و ملرد در فليلم هلای دهلح هفتلاد
سينمای ایران» ،نشریح هنرهای زیبا ،ش  ،97ص -897
.877

ایرانی و سينما ،بازنمایی هویت ایرانی در فليلم ملادر»،

فصلنامح مطاۀعا

ملی ،ش  ،۳3ص .17-807

هواکلو ،ج .)89۳8 ( .جامعلهشناسلی سلينما ،ترجملح :بهلروز
تورانی ،تهران :نشر آیينه.
یوسفی ،ع .و اکبری ،ل« .)8930( .تلأملی جامعلهشلناختی در
تشخيص و تعيلين اوۀویلت مسلائل اجتملاعی ایلران»،
مسائل اجتماعی ایران ،د  ،7ش  ،8ص .779-837
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