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المللی فیلمی بود ک  یکی از آخرین رویدادهای بین ۰۲۰۲ اله فستیوال فیلم برلین

برگزار شههد و  کروناوفان ویروس ت، در آراهش پیش از ۳۱۸۹اوایل اسههدندها  

وجود  شیطانی اهسال یعنی خرس طلایی بهترین فیلم ب  اصلی جشنوار  یجایز 

یید أبرای سههینمای ایران ها را ب  ت دسههتاورداف رسههیدا این هحمد رسههول ندارد

 New Left یسری اخیر نشری  ۳۰۳ یدارد ک  در شمار واهیهان ی هقال هقده 

Review ینمایی سینمای ایران در عرص هنتشر شد  است: هعمای جذاب قدرت 

و اضههاف  و ادماچ دندین  فارسههی یضههمن ترجم  ی حاضههر،هقال در  ۳جهانیا

هناسبی  یهروری تاریخی از سینمای ایران زهین  یکنیم با ارائ نوشت تلاش هیپی

  نوظهور و پررونق فراهم آوریما برای شناخت هوقعیت کنونی این صنعت نسبتاً

 

ه توانگ مربوط بکننهگاا  بااار جاانی ییم  نمیبرانگیز برای مصهههر الؤسههه ینکتهه

وسهع  و جمعی  متوسهی یا سهی هت  ادتصهادی م هتامن ایرا  باشگ ایرا موی ی  

تری برای غایمگیری در این امینه سینمای کشورهایی مثل رومانی و آرژانتین جای ک 

این کنجکاوی، متوجه نمو ین هوی  سهههینمایی  یاشهههاره درعوضاذارد. بادی می

ه  در ان هانی و اخمادی تثیی  شههگه اس ، آ  ،شهمولهایی جاا اسه  که با ارا 

اره اد ایرانهئولوژین و سخ ایگ هاس  تح  حاکمی که ب هتر رشهگ  سهالحالی

 سااا  ایرانی بایگ تمایز وهای اخیر ییم شهود. برای شهروو و درب باتر پیشهری می

که ا رشونگ و آثاری تعامل متغیر بین محصهولاتی که برای مصهر  داخمی سهاخته می

ر دشهها  بیشههتر معبو  به نمایش و احتمال درخشههش سههودای ایههمی تولیگکننگاا 

طور بین  مرای و توایع در بااار خارجی اس  اوشزد کرد، همینهای برو جشنواره

ه یا تیمیغاتی سهههاخت اذاری بخش دولتی و با اهگا  تجاریهایی که با سهههرمایهییم 
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ها و ژانرهای های م ههت ل و بگو  شههانش ایشههه، حتی بین سههینشههونگ و ییم می

کشن و های اای پژوهشههی اریته تا ییم سهینمایی مختم،، اا نوورئالی ه  و م هتنگه

های پرطریگار. سههینمای دنگوجای ایرا  تاکنو  در ده شههرایبی رشههگ کرده کمگی

 توا  برای آ  متصور شگ؟ای میاس  و ده آینگه

ای سینمای ایرا  اا جایگاهی دنگا  دگیمی برخوردار نی  . در در م یاس منب ه

د نوشهه  اا لحاآ آراسههتگی، نمای ین خیرنگار مصههری در ازار  خو 1۳۳2سههال 

های نمایش ییم  در تارا  طور نظ  و باگاش  داخمی، باترین سالن خارجی و همین

بی   سال بعگ، با  1سهه داهره ه  دابل م ای هه نی ههتنگ. یحتی با سهینماهای درجه

رونق ینع  نف  در اما  محمگرضا پاموی، واارت یرهنگ و هنر تعگاد سینماهای 

ا  دنگیهگ سالن یعال را تناا هش  عگد و آ  ه  با تمرکز یگدریگی ممتاا در می

یتی کیفدر تارا  شهمرد. با وجود این کمیودهای یزاینگه، اسهه اطی بود  امکانات و بی

خگمات در بخش نمایش عمومی، ینع  ییم  ایرا  در سبحی دیگر و با سرعتی بالا 

این دوره با سههاخ   شههگ.های خود میجگیگی اا رشههگ ایرسههاخ  یوارد مرحمه

ی استعگادهای ان انی کمیگ خورد و بنیادها، ت وی  منابع و جذب و پرور  ا هترده

تر، منتای به ان ماب اسههمامی به شههکویایی خود رسههیگ. به بیا  مشههخ  یدر دو دهه

ها بعگ سههینمای معایههر ایرا  را به عنوا  ین دگرت جاانی به محصههولاتی که سههال

این م گمه و تما  هنرمنگانی  یمی معریی کردنگ، در ایل ثمرهالممهای بینجشهنواره

کردنگ. بنابراین برای تشههری  که در اما  اوج حکوم  پاموی دوم یعالی  می اسهه 

تنوو، پیچیگای و اشههیاو ییههای ردابتی در روابی  رغ که جماوری اسههمامی به این
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یات ابتکار و تجربخیز برای ا  دگونه توان ه  این ب تر حایلسهاامانی سهیاسهی

 سینمایی را یراه  کنگ، بایگ به تاریخ پیش اا ان ماب مراجعه کنی .

مشابه سینمای ب یاری اا کشورهای جاا  سوم )طیق معیارهای ادتصادی، سیاسی 

های ها و بنگاهدورا  جنگ سهههرد(، اولین ه هههته یشهههگهو اجتماعی جاا  دودبیی

های پروپااانگا در دورا  خارجی و ماشههین ی سههینمایی ایرا  با دخال یایتهسههااما 

 اطماعات آژانشسههی  یبی هه  و اوایل دهه یوجود آمگ. اواخر دههه جنگ سههرد ب

 سههاای یههنع های کمونی ههتی و ممی( در تما  برای م ابمه با جنیشUSIAآمریکا )

ر اساای اا جممه دوربین، نونف  در ایرا ، ادگام به وارد کرد  و توایع تجایزات ییم 

گی یرهن یطور واحگهای سیار نمایش ییم  کرد. الیته در ایرا  این سمبه خام و همین

در انحصار آمریکا بادی مانگ. برای  ها بعگ اا پایا  جنگ سهرد همچنا  عمگتاًتا سهال

به تولیگات 1۳۹۱در سههال  های یههادرشههگهنمایش ینیمی اا کل پروانه نمونه، ت رییاً

این و با رونق ادتصههادی و ا ههتر  بیشههتر وجود با هالیوودی اختصههاص داشهه . 

در این   1ی مخاطیا  سهههینما ت اضههها برای تولیگات بومی ه  ایزایش پیگا کرد.دامنه

اتی برای ی تیمیغحاکمی  یریه  مناسهیی یای  تا ضمن ایجاد ییای بال وه شهرایی

 ا  تمرکزسههاای یرهنگیهای مگرنیزهخود ، همزما  بتوانگ بر ا ههتر  سههیاسهه 

ای  اا های تگارکاتی به حمکنگ. بنابراین با اختصههاص بودجه، تشههوی ی و پشههتییانی

سهههینمای تجاری داخمی روی آورد. خروجی  یمیاشهههرا  دولتی در جا  توسهههعه

این تما  ییممفارسهی بود که با سرع  به پرطریگارترین ژانر سینمایی ایرا   یعمگه

با سههاای یههنعتیمشههی خیی نگهدهتیگیل شههگ. این جاش تجاری در وادع انعکاس

در راستای مگرنیزه کرد  ایرا  بود و اا نظر  ،مورد حمای  آمریکا وارداتِ یجایگزین

. مونتاژ( شکل اری  های رایج در غرب )مشهخصههاً تح  نفوذ تکنین ینی نیز عمی اً

دهگ که حمیگ نفی ههی مح ق سههرشههناس سههینمای ایرا  در این امینه توضههی  می
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ولات وارداتی محص درآمیختنای با ت میگ، تبییق و طمیانهکل یری ییممفارسهی به ش

 1.ترین کالای یرهنگی ایرا  میگل شگها و اعت ادات بومی به پرمصر با ارا 

توا  به عنوا  دال و پنجاه را می هایشناسی، سینمای تجاری دههاا نگاه اییایی

بالیوود یا سههینمای مصههر در دورا  جمال  تر( ایرانیِ)هردنگ به مراتب ضههعی، درینه

عیگالنایههر دممگاد کرد. ییممفارسههی ه  مشههابه این موارد محیوبی  خود را اا طریق 

ورد. آدسهه  میه ها و یرهنگ بومی با محتویات مگر  و غربی بآمیختن سههن دره 

ااهی، جنایی، اکشن یا اهای ییممفارسهی، یار  اا هراونه ییهاساای )ده کارداسهتا 

 ایمردمحوری بودنگ که به نمایش تیادهای کمیشه های ممودرامروای  طنز( اسهاسهاً

. برای مثال، اادواج شههگنگمیایرا  و غرب، یا سههن  و مگرنیته متکی  یمیا  جامعه

سهههنتی در م هابل روابی غیردراردادی و غربی، مرد شهههاری ثروتمنگ در م ابل دختر 

. شههودوبرق شههار مینی که مجذوب ارقلوح شههارسههتاروسههتایی ی یر یا پ ههر سههاده

الای بااار توانگ ت اضای بناال ییممفارسی می کیفی  هنری غالیاًشن یکی اا دلایل بی

محیوبی  و  ،منتشهر شگ 1۳۹1. بر اسهاس ازارشهی که در سهال کننگه باشهگمصهر 

که   تناا ادشار بالادسنه داری ییممفارسی در تفریحات و پرکرد  اودات یراغ ِمیگا 

های موجود در سهههینمها را به یکی اا پردرآمگترین تجارت ،کهارار یهمچنین طی هه

 2.ه بودتیگیل کرد تارا 

اعبای  اذاری حگادمی اا طریق سهههان هههور،دانو  کهه رژی  پاموی بهادرحهالی

کرد، در اا ییمم ههاای تجاری حمای  می خگماتی هایحمای های تشههوی ی و ب هته

ی  به تر ن ههایرانهمراتب سههخ های یرما  آمریکایی رویکردی بهاتاقم ابل و متابع 

های حگاکثری اا بخش خصههویههی و م ههتنگسههاای داشهه . اما با وجود حمای 
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 ینظارت دول  و سههینمای م ههتنگ بود که مجرای برواییممفارسههی این بخش تح 

در سههینمای  های هنری یراه  آورد، تمایماتی که مجگداًنوآورید یرهنگی و مرّت برای

رغ  ایزایش اسهههتیگاد حکومتی کنگ. بهمی عودبعهگ اا ان مهاب بهه اشهههکال متفاوتی 

 دال و پنجاه هایخصهههوص بها رشهههگ دنهگبرابری درآمهگههای نفتی در دهههه)به

 ارم ههیر ابتک ،های حمایتی دول  اا ایزایش تولیگات یرهنگی( سههیاسهه خورشههیگی

ه دپ هموار کرد. ب   منت گ و دارانگیشِسهههاااعمل و تولیگ آثار تجربی را برای ییم 

، 1۳۹۳سههیش واارت یرهنگ و هنر ایرا  در سههال أت ای نیز بایایتهشههکل سههااما 

های مختمفی با اهگا  تیمیغاتی و آمواشی ادگام به سفار  داد  ها و شرک سهااما 

 های م تنگ کوتاه کردنگ.ییم  ولیگو ت

 

 نو هوج کی تولد

ها و های جذاب خروجی سهههااما کیهارسهههتمی یکی اا مثهالشهههروو کهار عیهاس 

بین تحصههیل ن اشههی و طراحی ارایین در  یهای دولتی اسهه . در یایههمهحمای 

هنرهای اییای دانشهگاه تارا  تا آغاا به یعالی  در کانو ، سوای مشاغل  یدانشهکگه

اخ  سهه با طراحی پوسههتر، مودتی مثل پمیش راهنمایی و راننگای، کیارسههتمی عمگتاً

غول های دولتی و خصویی مختم، مشتیتراژ ییم  و تیمیغات بااراانی برای شهرک 

دال کیارسهتمی اا طریق بیژ  جزنی )که دنگ سال بعگ به یکی  یبه کار بود. در دهه

اه ضههگ ش بر دریکی یترین روشهنفکرا  و کنشهگرا  مارک ههی هه  میاراهاا کمیگی

به  ی دالم شگ و سرانجام در اواخر دههتیگیل شگ( در ین شرک  تیمیغاتی استخگا

 یرح پاموی و به دس استخگام کانو  پرور  یکری کودکا  و نوجوانا ، ناادی که 

 سیش شگه بود، درآمگ. اوأکودب و نوجوا  تن هل برای  و تربیتی با اهگا  آمواشهی

ساخ  و ظر  مگت انگکی به  1۳۹۱، اولین ییم  کوتاهش را در سهال «هنا  و کود»

 یکه کانو  در امره یکی اا مهگیرا  ایهههمی بخش ییم  کهانو  تیگیل شهههگ. با این
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ابع اریتن اا منسه ات دولتی درار داش ، شمار رو به ایزایشی اا هنرمنگا  با بارهؤم

های تجربی کردنگ. موجود در کانو  شهههروو به سهههاخ  ییم  مهالی و امکانات ینی

روو به پیشههروی در جا  مخال، درح ی   کیارسههتمی و همکارانش به ایرکی شهه

با سود  آناا ،آناا بنا شگه بود. به عیارت دیگر یبر پایه اهگایی کردنگ که کانو  اساساً

عنوا  مجالی برای دور اد  و تمرکز کانو  بر کودکا  به م ایهههگ تربیتیج هههتن اا 

ییم   یها بعگ اا تود، بودجهکردنگ. کیارستمی که تا سالمیسهان ور دولتی استفاده 

در ین  1۳۱۱هایش ادامه داد سههال به اسههتفاده اا باایگرا  کودب در ییم  ،کانو در 

دان  که برای کودکا  من به هیچ عنوا  خودم را کاراردانی نمی» که مصهههاحیه اف 

سهههااد. من ی ی یهن ییم  برای کودکا  سهههاخت  و بادی همه ی ی در مورد می ییم 

 1«کودکا  ه تنگ.

غیرسهیاسههی دالشی ان انی را در  یرغ  ظاهرمحور بههای کودبییم اغمب این 

کشیگنگ. تصویر میایرا  به یهای حاک  بر جامعهعگالتیبرابر اسهتیگاد، خشون  و بی

العاده، ههای خارقههای ههالیوودی بها دهگرتدر ییم کرات بههکهه کودکها  درحهالی

 هاهبچهای کانو  شونگ، در ییم یشگه ظاهر مهای یراطییعی و روحیات اغراقتوانایی

دمیی ه ههتنگ که ای در پاکی، عبوی  و خو دسهه  و روامرههای دمبه عنوا  نمونه

(، اا اولین 1۳۵۳« )م ایر» 2شونگ.بیننگاا  بزرا ال به الاام اریتن اا آناا تشویق می

 یکر و حواسش یای اس  که همهپ هرمگرسهین های بمنگ کیارسهتمی ماجرای ییم 

رب های پ سهوارکرد ها و کمنتما  یمل و مشهاهگهأبه یوتیال اسه  و بیننگه به ت

د. در شومورد غفم  ایتاده برای ریتن به وراشهگاه و تماشهای ین م اب ه دعوت می

با  ، کیارسههتمیبرای کانو  اسه  شهای( که اا آخرین ییم 1۳۱۳« )مشهق شهب»ییم  
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مورد تکمی، مگرسههه و  ها درابتگایی اا آ های محصههل مصههاحیه اریتن اا پ ههربچه

ای کودکا  بر یهای طولانی اا ت مای معصومانهپرسهگ. برداش شها  میریتار والگین

مممو اا یگاد  در این ییم  اا خشون   یهای آااردهنگهجواب یایتن پاسخ و بعیاً

   دارد.خانگی و تنییه ییزیکی پرده برمی

سهههااا  در حال تیگیل کرد  وشهههنفکرا  و ییم طور که ر به مرور اما  و هما 

های امنی برای تولیگات خود بودنگ، دراردادهای سهه ههاتی اا دییل کانو  به اوشهههؤم

ناای  راه را به تولیگات غیردراردادی هموار کردنگ. در  های م هههتنگ دردولتی پروژه

که های ایرانی غیرمعمول ه هههتی  داهل شهههاهگ ظاور موجی اا ییم  یاوایهل دههه

های اهطور ر معایر کشور درار داشتنگ و همین ثیر ادبیاتأتتح  روشهنی و عمی اًبه

ود. نو یران ه در آناا هویگا بهای سهینمایی نوورئالی ه  ایتالیا و موجآشهنایی با جنیش

نو سهههینمای ایرا  به خود اری   که بعگها نام موجرا تولهگ این خیز  سهههینمایی 

« اه اس خانه سی»ااد یعنی م تنگ کوتاه ر ستودنی یرو  یرخشهاهکابا انتشهار  توا می

رغ  مرگ ب ههیار اودهنگامش، تیگیل به یکی ااد، که عمی( یکی دان هه . یرخ1۳۹1)

ترین انا  تاریخ شههعر ایرا  شههگ این ییم  را به سههفار  جمعی  کمن به پرآوااهاا 

ارای او در این ییم  ح ی  کننگای ابراهی  ام تا  کاراردانی کرد. جذامیا  و به تایه

شاعرانه که با یگا و شعر خود  روای  و در ناای  تگوین نیز کرده اس  بیننگه را 

 ؛بردخانه در اطرا  تیریز میروحی و روانی به دیگ  ین جذام در ین سهههفر عمی اً

ن شهی اا ین اشتی، دیگی اا ین درد که دیگه بر آ  ب تن دور اس  اا » یمشهاهگه

 «آدمی.مروت 

ای اا سهههینمای تا ان ماب اسهههمامی، موج نو سههها  عمگه ۹2 یاا اواسهههی دهه

غیرتجاری را به خود اختصهاص داد. این موج، هردنگ که یکگسهتی نوورئالی   ایتالیا 

یرد، ازینش ههای منحصهههربنامهل،، ییم ؤرا نهگاشههه  امها اشهههتراب در سهههین م

دهگ. نش را در ین امره درار میییمم هههااا ،های وادعی و مونتاژ حگادمیپرسهههونهاژ



 

 
 

کالبمعصومه هاشمی و زپ  9  

ارا ارا )رئالی هه ( و طییع نو با الاام اا ادبیات وادع های موجب ههیاری اا کاراردا 

های ادبی در ییم  کردنگ. مثال نمادین این جممه )ناتورالی  ( ادگام به بااساای داستا 

 ستا  کوتاه( داریو  مارجویی اسه  که با برداش  سینمایی اا دا1۳۹۱« )ااو»ییم  

نوشههته شگه بود. آنچه ییم   ،غمامح هین سهاعگی، یکی اا نوی هنگاا  دپ معایهر

مق کنگ نمایش یری  ی ر مبرا به یکی اا آثار کماسهین موج نو ایرا  تیگیل می« ااو»

ه ا  او را بییم  اسهه  که اا بین ریتن تناا منیع اذرا  انگای شههخصههی  محوری

های موارد مشابه در به تصویر کشیگ  نابرابری دهگ. ااباااشه  سهوق میجنونی بی

( امیر نادری با ادتیاس 1۳۵۳« )تنگ یر» توا  بهتر میمراتب ان مابیاجتماعی با لحن به

اا داسهتا  یادق دوبن اشاره کرد، ماجرای اائرمحمگ مردی روستایی که با حمای  

 دربیاورد. شا  را اا پاخور شارنشینشود اربابا  مف مصم  میشار مردم 

نو بهه شهههکمی اا محیوبیه  ییممفارسهههی باره نیز برد. به عنوا  مثال، ادگام موج

های اجتماعی و همچنین سینمای تجاری به ساخ  ییم  یشگههای شناختهکاراردا 

های هردنگ که حم ه 1نو اا باایگرا  مشهاور ییممفارسی.ییمم هااا  موج یاسهتفاده

 هایها و دارما کیفی  دو  داسهههتا  روشهههنفکری و دپ متمرکز در پایتخ  عمگتاً

ایربناهای  یدادنگ، با این همه توسهههعهدرار می عتابهای تجاری را مورد لمپن ییم 

                                                      

 به توا ینو سهاخته شگنگ مموج یهاکاراردا که توسهی  یتجار یهام ییبرج هته اا  یهانمونه اا1 

. کرد اشاره( 1۳۵2ام تا  )  یابراه – «یجن یاسهرار انج دره» ( و1۳۹۱) ییایمیم هعود ک – «صهرید»

 یهام یی نیترمحیوباا  یکی بهخود او سههاخته و  یاول ن ش با و یباروا وثود ویدر اسههتود صههرید

 یانج نشیام ریا که اس  ده ا  نی نینمادام تا  سرنوش   م یشهگ. ی میگل را یا ینمایسه خیتار

 و ارق آ  ردیایم  یدنگانش تصم ریا شار در یاشهیو ع  ییاشهرا کرد مزهکنگ و بعگ اا  یکشه، م

 دسههتش اا ا وردهآبادثروت  و یشههار ا و  خوردیشههک هه  م الیتهبیرد که  شیروسههتا بهرا  برق

 شهیهم یبعگ اا دو هفته اکرا  برا و شگ ریتف شاه  عممکرد و یثروت نفت یاستازا به م یی نی. ارودیم

 شگ. ،یتود
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ثر وادع شهههگه اسههه . به عنوا  مثال ؤنو نیز م تولیگ سهههینمای بگنه در موی ی  موج

ی همچو  رشهههگ اسهههتانگاردهای ینی، ت وی  نیروهای متخصههه  توا  به اثراتمی

هردنگ  اشاره کرد. سینماارا امکانات و ثیات مالی بیشتر برای  ییحنه و ارائهپشه 

های حمایتی دول  در جا  مگرنیزه سیاس  ینو اا نتایج ناخواسهتهکه پیگایش موج

ودی،، ت ان ور و بعیاً کرد  سینمای کشور بود، رژی  این جنیش را یراتر اا اعمال س

توان هههتنگ اا طریق واارت یرهنگ و نو میهای موجکننگاا  ییم ودمع نکرد. تایهدمع

ر بیشتری را تماشاا ها استخگام کننگ تا متعادیاًتری برای ییم شگههنر باایگرا  شناخته

ای رای دولتی بدال بودجه یبرای ریتن به سهینماها تشویق کننگ. حتی در اواخر دهه

نو ه  اا این که ییمم هههااا  موج اختصهههاص پیگا کرد های هنریییم حمهایه  اا 

 1منگ شگه بودنگ.اذاری بارهسرمایه

  

 هیدان جنگ

هولناکی به ینع   یهش  سال جنگ با عراق ضربه و متعادیاً 1۳۵۹ان ماب اسهمامی 

های منتای به ان ماب در آتش شهور  یسهینما در بحیوحه 1۱2ییم  ایرا  وارد کرد. 

  شگ.م وولی  آناا متوجه نیروهای تنگرو اسمامی می سوختنگ که بعیاً

های کمونی هتی در روسیه و دین، رهیرا  ان ماب اسمامی اا آغاا برخما  ان ماب

ای برای اعمال نفوذ را وسیمه ن هی  به موجودی  سهینما مظنو  بودنگ و آ  شهگیگاً

یاسگ  کردنگ که به دنیالداری و سوسیالی تی تم ی مینه اع  اا سرمایههای بیگادگرت

 یالمه خمینی توانایی بال وهدر عین حال، آی  2های مردم بودنگ.کرد  اذها  و ارا 

ی در و ۵۹بامن  12برداری اا م ایگ اسمامی را نادیگه نگری . روا سینما برای باره

 ایرا  در باش  اهرا اف :ا  بعگ اا باااش  به اولین سخنرانی

                                                      

 .۳۳۱، ۳2۹، ص. 2جمگ  ،را یا ینمایس یاجتماع خیتار ،ی ینف 1

 .۹ ص، 2 جمگ ،را یا ینمایس یاجتماع خیتار ،ی ینف2 
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ما مخال، سینما، رادیو یا تمویزیو  نی تی ... سینما یکی اا مظاهر تمگ  اس  که »

ها )حکوم  پاموی( دانیگ که اینبهایهگ در خهگم  تربی  مردم باشهههگ و شهههما می

مف هگانه اا سینما ه تی ،  یانگ. ما مخال، اسهتفادههای ما را به تیاهی کشهانگهجوا 

 «آمیز حاکما  ما.های خیان سیاس 

های سهیاسههی ها و سههرکوبمیا  رداب  ان ماب یرهنگی، در شهرووبا این حال با 

وین تگاجتماعی و دیرای ییای خف ا ، حکوم  جگیگ هنوا توا  و بمو  لاام برای 

ن مابی نه ا ،سینما را نگاش . در نتیجه دراسمامی  دالببه تفاه  رسهیگ  بر سر ین و 

ریزی برنامه های مذهییسینما رخ داد و نه حمای  دولتی اا پروژه یمواای در عریه

 تر و ترجیحاًایرانهانگرکارا  جگیگ درار را بر نظارت سههخ . درعوض، دسهه شههگ

ه بنظامی عراق  یهای خارجی اذاشهههتنگ. تناا بعگ اا حممهتودی، و ممنوعیه  ییم 

 یدولت تولیگ ییم  کرد. این پشههتییانی شههروو به حمای  اا ایرا  بود که دول  مجگداً

 وجگااانه در این راستا اام برداشتنگ  به یورتنااد مختم،  دنگین و یودن پاردهیک

. در الای-که به هر دیزی شههیاه  داشههتنگ جز ین ژانر روحانی بود تولیگاتینتیجه 

ارا و پیرو آلیم  م ههتنگ و حمای  اا جوانا  ایگه، حکوم  جگیگ ه  سههرا  یناای 

یروهای رحمی نریتنگ تا بیسههینمایی به جیاه می یان ماب ری  که بگو  هیچ سههاب ه

ها، اا سهربااا  ایرانی را ثی  تصهویری کننگ. ب یاری اا این اراا  عرادی و یگاکاری

مانگه اا رژی  منابع ییم  بادی یهای دولتی با مصههادرهها و سههااما خانهجممه واارت

مجگد به  یها را برای استفادهییم  های تیمیغاتی و آمواشهی( حم هییم  سهابق )عمگتاً

ه شهها  شههروو بیعالی  ییرسههتادنگ. کمی بعگ ه  با ا ههتر  دامنهمناطق جنگی می

ای و گهای جااد ساانها برای اهگا  تیمیغاتی و تجمیل اا سیاس استفاده اا این ییم 

 سوادی کردنگ.های میاراه با ی ر و بینای 

با این ح هاب در آ  برهه امانی سینمای ایرا  به ین جنیش جوا  م تنگ تح  

که اا  دبواروهی اا جوانا  ان مابی  تح  هگای دول  ت میل یایته بود که  پوشهههش
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ح ن ثل متجربه و دانش سینمایی انگب یا یفر برخوردار بودنگ، اا این میا  اسامی م

( بههه 1۳۹2کیهها )م( و ابراهی  حههاتمی1۳۳۱(، مجیههگ مجیههگی )م1۳۳۱مخممیهها  )م

های ایهمی ن هل سهینماارا  بعگ اا ان ماب تیگیل شهگنگ. این ایراد با دسترسی داره

و تجایزات  های نفوذسههه هههات و امکانات دولتی، اتصهههال به شهههیکهؤناااانی به م

اا طریق بگاهه و طی یراینگ تولیگ در  سهههاای راییم  ،دیم  تح  اختیار دول ارا 

های عنوا  ییم هالیوود و ییممفارسهههی بهکرد  امین جنگ آموختنگ. با رد و منکوب 

تااه دگم به عریهه اذاشته در تع یب ردیای خود  ، این ن هلِغیراخمادی م هتاجن و

ع ب بودنگ. با وجود این کمیود و با  یخصههصههتپیش اا هردیز اا لحاآ نیروی ینی 

آشنایی با  یهای هنر شگه و دریچهدانشهکگه یمام جنگ، بعیهی اا این ایراد روانهات

تری اا سههینما به روی آناا باا شههگ. اا طر  دیگر، با تثیی  جماوری طی، وسههیع

ا اای یایتنگ. بعیهههی نو خود را در م ابل دالش پیچیگه های موجاسهههمامی کاراردا 

عیاس کیارسههتمی، بارام بییههایی، داریو  جممه سههینماارا  روشههنفکر و متردی اا

مارجویی و نایهر ت وایی تصمی  به مانگ  و تما  برای یایتن روشی برای کنارآمگ  

ایرا  را  ان ماب های جگیگ اریتنگ در حالی که امیر نادری کمی بعگ اابها محهگودی 

ل یترب کرد و ابراهی  ام هههتا  ادام  مودتش در انگم هههتا  را به مااجرت دائ  تیگ

 ییههای سههیاسههی شاهگ بروا یتاب و تشهنج اولیهوکرد. با یروکش کرد  ن هیی تب

یم  توا  اف  یبین دو ن ههل اا سههینماارا  دیل و بعگ اا ان ماب ه ههتی . می دیالوگ

یگ حم یدصه :ادنی این تعامل اس مثال ی( عیاس کیارستمی نمونه1۳۱۱« )کمواآپ»

های مح هن مخممیا  اس  و با یریب ییم  یکه شهیفته معمولیسهیزیا  ین کارار 

و برای مگتی اا توجه این  اده خواه خود را به جای مخممیا  جاآهن یداد  خانواده

ا شهود. در یصههل پایانی ییم  کیارستمی بثروتمنگ به خود  کیفور می خانواده ن هیتاً

ا  یزیبرداری و با مواجه کرد  سدعوت کرد  اا مخممیا  برای حیور در محل ییم 
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آمیزی داستا  و م تنگ را در سینمای های دره ترین یهحنهو مراد  یکی اا جاودا 

 انگ.ایرا  رد  می

های تیمیغاتی ییم  پیگا اا دابمی  تریروشهههنجماوری اسهههمامی خیمی کنگ درب 

بنیاد سهههینمایی یارابی تح  نظارت واارت یرهنگ و ارشهههاد  1۳۱2کرد. در سهههال 

ترین میسرع  به ایمگیری  و سان ور ینع  ییم ، به ییفهسیش و با وظأاسمامی ت

کارازارا  سیاسی تااه روی کار آمگه  ،اینوجود اراا  سهینمایی ایرا  تیگیل شهگ. با 

 و سینماها بودنگ دانش لاام برای ودمع ییم مشغول دمع ترتا دنگ سهال دیل اًبعیه که

سوادی نگاشتنگ. برآینگ متنادض این ک  را هنری یشناخ  سینما به عنوا  ین رسانه

یته وارد درار ارس ات و م تنگسااا  تااهؤو منابع و امکانات دولتی که در دسترس م

ادهای بود  نا سههااا  یراه  آورد. ناشههیاسههت مال عمل بیشههتری برای ییم  بود، ناایتاً

رهنگ که تولیگ یهای مگیریتی نیود، بمدولتی در راببه با سهههینما تناا محگود به حواه

و  داد تا بگسااا  میغربی این یریه  ویژه را به ییم  ظاهراً اا طریق ین یرم هنری

 1.دستورالعمل رسمی خایی ییم  ب اانگ

 یالمای توسهههی دول  دنگین نتیجهحزب-سهههاای ان مابیشهههگ  ییم ناهادینهه

گ اا بود که بع ییم  یانا  به عریه یدیز ورود دوباره غیرمنتظره داش . پیش اا هر

یهورت کامل اا تمام یفحات نمایشی حذ  ه بت رییاً ان ماب اسهمامی تصهویرشها  

مرور در نماهای دور و های ابتگایی بعگ اا ان ماب، باایگرا  ا  بهشههگه بود. در سههال

 یهیباشو غر»و در ییم   1۳۱۹در سال  سرانجامکه  نگ تا اینگشمتوسی ظاهر می ناایتاً

ه سهوسن ت میمی ب یبارام بییهایی اولین نمای نزدین و ب هته را اا داره ،«کودن

                                                      

 و کنگ لیتیگ راذاریثأت یپروپااانگا به را یجنگ یم ههتنگها نتوان هه  ای نشههگحاضههر  یحت دول  1

و  یعریان یهاسوژهکش،  یبرا یم تنگ جنگ ژانراا  ،ینیآو یجنگ ماننگ مرتی یسهااا  برج تهم یی

در اسههتا   نیم انفجار یپ در 1۳۹2سههال  در اعت اداتشتعاگ به  رویپ ینیآو. کردنگیم اسههتفاده یلاا

 .شگ گیشاخواستا  
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شالش  شود وباکش به دوربین خیره میهای بزرگ سهینما نشانگ که با دشما  بیپرده

الیته انا  در پشهه  دوربین نیز با سههرع  به  1پیچگ.را به دور سههر و یههورتش می

خارج اا »اعتماد ییم  کمگی بنیپیوسهتنگ. این ح ی   که رخشا  تولیگ می یعریهه

و در شرایی ت می کامل تمایمات عزاداری یرهنگ شیعی  1۳۱۱را در سهال « محگوده

نف ه نمایانگر تغییرات هب ،در اما  جنگ تشهگیگ شهگه بود( ساخ  )که مخصهویهاً

 ییم  ایرا  یای( اسهه  که بعگ اا ودوو ان ماب اسههمامی در حواهبزرگ )و غیرمنتظره

 به ساای عموماً ه  در حالی که دیل اا ان ماب درهای استودیوهای ییم آ  رد  خورد،

منت گ و پژوهشهههگر مبالعات یرهنگی و  ،هها ب هههته مانگه بود. نگار متحگهروی ا 

کنگ که نفی کالاشگای بگ  انا  در ییم  و اجیار آناا اشاره می ،ایرشهتهیمینی ه  بین

های جگیگی برای باانمایی امود  رو به پوشههانگ  خود در حجاب سههرتاپایی به آ

کنگ که این آداب و شکل حجاب شگه اس . متحگه استگلال میمنجر تصهویری انا  

ل شود که طی آ  باایگر ا  به شکمیمنجر به تغییراتی در ییهای تصهویری داستا  

 ،یعال و مگاومی ن ههی  به حیههور و نگاه تماشههادی هوشههیار اسهه  و این آااهی

که خباب  ریزد. با این( را به ه  میthe male gazeنگاه مردانه )دینامین معمول 

سگ، رروی به نظر میایاده «سینمای انا »کرد  سهینمای بعگ اا ان ماب ایرا  با عنوا  

ما  اشههاره می کنگ که تصههویرسههاای در سههینمای  یبا این حال متحگه به این نکته

 (voyeuristicپ هههاان مهاب ایرا  تها حهگودی اا ایهههول تمههاشهههااری جن هههی

conventions  )2.های آمریکایی عگول کرده اس به ارث مانگه اا ممودرام 

به یههورت کامل اا جاا   ت رییاً هنر که یحمای  و سههان ههور همزما  اا حواه

یرانی سااا  اارایی در سین برای ییم خارج من بع شهگه بود یصل جگیگی اا تجربه

                                                      

 .امکا  نمایش عمومی یای  آ این ییم  تا پایا  جنگ یعنی تا سه سال تودی، بود و تناا پش اا 1 

، ۹2 یدوره ،یرانیژورنال مبالعات ا ،«ینف ههان خیتار نیم: 22در در   را یا ینمایسهه» متحگه، نگار2 

 . ۵۳۹ص.  ،222۱، ۹ یشماره



 

 
 

کالبمعصومه هاشمی و زپ  05  

های نادری و و با حیور و درخشش ییم  شص  یرد  اد. این دوره اا اواسهی دهه

هفتاد با  یهای معتیر خارجی شههروو شههگ و تا اواسههی دههکیارسههتمی در جشههنواره

 های اساسی در سینخود رسیگ. با وجود تفاوت بمو گی به معریی مخممیا  و مجی

شناسایی   اشهتوا  دنگین عنصهر مشهابه در میا  آثارها میکگام اا این کاراردا  هر

جنیش م ههتنگسههاای دورا  جنگ به نو یا کرد. نخ هه ، تعمق همگی آناا یا به موج

ل شا  تیگیمایهای اجتماعی را به بخش لاینفن سیناسه  که نمادسهاای و اسهتعاره

با  کانو  و «غیرسههیاسههی»ی سههااا  با سههرنخ اریتن اا رویهاین ییم  ثانیاً،کرد. می

پیشروی در میامین مربوط به ن ل جوا ، برح ب معمول متکی به باایگرا  کودب 

گ بود. ک  تولی های ن یتاًهای مینیمال و هزینهمشهترب ه  دصه یبودنگ. سهومین نکته

ی خود کننگهمنعکش ها که ااهی ه این ییم  یاونهل،ؤم الیاًهای غسههین و روای 

(self-reflexiveبودنگ )،  های ان هانی اا جممه همی تگی، امیگ و تعالی ن ش ارا

 کردنگ.می ج تجوپاایتاده و تعاممات روامره های پیشمعنوی را در مودعی 

مح هههن  1۳۹۹محصهههول « نو  و امگو »های کماسهههین این دوره یکی اا مثال

کاراردا  به دنیال پیگا کرد  باایگر و  ،مخممیا  اسهه  که در ین داسههتا  انعکاسههی

ین ییم  در مورد نوجوانی خود  و ماجرای درایری پیش اا ان مابش اس .  یتایه

کنگ با اسهتخگام ین پ ر خود  را باای می یجا مخممیا  که ن ش اما  یعمدر این

طور که خود  تویی، ادنش به ین پاسیا  )یا آ  نوجوا  دصگ دارد مودعی  دادو

تر ثیر درارداد  دخأتو تح  «نجات بشری »ارا برای آلکنگ، تما  ین جوا  ایگهمی

ا ( را بااسههاای کنگ. در ین یههحنه مخممیا  و باایگر نوجوا  در حال موردعماده

نوجوا  که  ،شونگنشا  داده مینامه در خودروی در حال حرک  کاراردا  مرور ییم 

ی  باتره یه جور دیگه بشر»اویگ: برد میال میؤتصمی  دادو اد  به پمیش را ایر س

که  ایمخممیا  الیته سرسری و با جممه «یکر بشهر را عوض کرد. رو نجات داد، مثماً
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ساله امروا اس ، 1۹های این حر  جوا »دهگ رسهانگ  جواب میبه سهرانجام نمی

 .«ها، ن ل پیش...دگی 

  

 سانسور و هقاوهت

طمب محمگ خاتمی که با هفتهاد و با روی کار آمگ  دول  ایهههماح یدر اواخر دههه

های مگنی در داخل انتخاب ایجهاد پیونهگ و ارتیهاط با جاا  خارج و آاادی یوعهگه

که بعیی اا  رغ  اینشهگه بود، تماط  در ییهای سهیاسهی کشهور شهگت اری . به

جگیگ به شکل یعال و م ت ی  در پیروای ان ماب اسمامی ایفای ن ش  یاعیای کابینه

های اجرایی خود اا داخل با در پیشهههیرد برنامه کرده بودنهگ، دوله  خاتمی بعیهههاً

در  ۵۹ شهههگ. این رداب  برسهههر میراث ان مابممانع  دسهههتگاه حکومتی مواجه می

هههای جریهها  عنوا  دههالش بین نیروهههای لییرال دموکرات وکشهههورهههای غربی بههه

شههگ و تصههویر می «تنگرو»و  «رومیانه» یایههبکاب بین جیاه کار، یا مثماًمحایظهیوق

یرهنگی نیز ت ههری پیگا کرد. هنوا ه  ب هههیاری اا  یهمین نوو برداشهه  به حواه

در ایرا  اا ایهههبماحاتی مثل  سهههااا  آلترنهاتیومنت هگا  غربی برای تویهههی، ییم 

در راه دموکراسی،  اً سهینماارانی که ایبماح :کننگاسهتفاده می «جویا  م اوم جنگ»

های استیگادی درو  جماوری اسمامی میاراه ح وق بشر و آاادی انا  و عمیه جریا 

عنوا  کرد  Cinéaste ییادداشه  سهردبیر نشریه 2211کننگ. برای نمونه، سهال می

و نشا  اا تما  حکوم  برای سااا  پیشردول  ایرا  عمیه ییم  یادگامات آااردهنگه

نی  روحاروشن اس  که »دهگ و نتیجه اری  نابودی سهینمای م هت ل و انت ادی می

 1«کننگ.حاک  و سایر نیروها در جماوری اسمامی اا دگرت سینما اح اس تاگیگ می

                                                      

 . 2، ص. 2211 ،2 یهشمار ،۳۵ یدوره نو  ،یس سرم اله، 1
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سهههااا  مویق و دول  در ایرا  های روابی ییم انهگاا درب پیچیگایاین دشههه 

هیچ دبعیتی وجود نگارد، شهههگت  کنگ. در این ن هههی  ت رییاًمعایهههر را محگود می

 دولتیاختناق که ها تصهادیی و خی درمز سهان هور میا  اس . درحالیایریسهخ 

سهااا  در ایرا  بوده اس ، اا طر  دیگر طییع  های همیشهگی ییم یکی اا دغگغه

های خارجی و تیهههمین تولیگی برای جشهههنوارهها سهههرکوبمتغیر و نامتواا  این 

 ییراه  کرده اسهه  و این ت اضههای جاانی نیز به نوبه «م اوم »های مشههتادا  ییم 

سههیاسههی  -هایی با میههامین اجتماعی های ایرانی را به سههاختن ییم خود کاراردا 

در محایل و افتما   «ایییم  جشهههنواره»کنگ. اا طر  دیگر، لفظ منفی تشهههویق می

 هایی باب شگ که با ت میگ اا سین مینیمالسهینمایی داخل کشهور برای اطماق به ییم 

گا  با اسهههت یال منت  هایی که معمولاًکیارسهههتمی به دنیال جوایز خارجی بودنگ، ییم 

های دولتی سا  ایادی عایگشا  داخمی و حمای  یشگنگ و اا ایشهغربی مواجه می

ی هشهههتاد، دامنه یهایی در اوایل دههنین ییم کرد  تب سهههاختن دنیود. با یروکش

( جعفر پناهی 1۳۱2« )طمای سههرخ»های انت ادی مثل اسههتفاده اا این ایههبماح به ییم 

شههایگ توییق ایاد  در خارج اا کشههور ه  مزیگ بر عم  شههگ تا  ییممی که رسههیگ،

 دس  آورد.ه ب هراز نتوانگ مجوا نمایش داخمی

مفصهههل ارتیاطی خود با  کماکا  برای ب ای « اوم م»سهههااا  بها این حهال ییم 

ی ایرا  به مودعی  یرهنگی خود های اعتراضی موجود در جامعهجریانات و سیاس 

و نه  آینگمحایل ان مابی بعگ اا ان ماب می ینیز اا درو  بگنه متکی ه هههتنگ و معمولاً

یا  ن مخممتردیگ باراترین شهخصهی  این اروه مح . بیاپوای هیو  هایاا جنیش

المای دنگ سهالی را در انگا  شاه اذرانگه بود و های حزباسه  که به دلیل یعالی 

با پخش  1۳۱۵ا  را در میگا  جنگ عمیه عراق شروو کرد. در سال سینمایی یحریه

میتنی بر همکاری بین این کاراردا  نوظاور و بارام بییهههایی کاراردا   یاشهههایعه
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و سهکولار پیش اا ان ماب، مخممیا  اعمام کرد که حتی جارو کشیگ   سهینیهاحب

گ ترین هنرمنکاراردا  یا باایگر م مما  را ه  به همکاری با ما  ترینبرای ضهعی،

مصهههاد  با ظاور  هفتاد و ت رییاً یدر طول دهه 1کنهگ.غیرم هههممها  معهاممهه نمی

  ِ خگمدر او متی کرد که خود طمیا  مخممیا  شروو به انت اد اا ناادهای حکوایماح

. بعگتر و با سههرخوردای هرده بیشههتر اا شههک هه  مبالیات بودوجود آوردنش هب

ا  اا ایرا  مااجرت کردنگ و بعگ هشتاد، مخممیا  و خانواده یدر دهه انهطمیایماح

 در یران ه م ت ر شگنگ. اا ادام  مود  در تاجیک تا  و هنگ ناایتاً

یرد سینمای هشناسی منحصربش ن هیی سان ور در اییاییبعیهی اا منت گا  به ن 

ارد ای دایرانهانگ، سی تمی که هردنگ عممکرد ب یار سخ معایهر ایرا  اشهاره کرده

 یاما ییهای یراخی ه  برای استعاره و نمادساای اا مفاهی  اجتماعی سیاسی جامعه

ایتخارم  یمایه» :ف ا 1۳۹۱ای در سال ایرا  ایجاد کرده اس . کیارستمی در مصاحیه

ام اا حکوم  و شرایی های  ممنوو و یا سهان هور بشونگ. بایگ آااهینی ه  اار ییم 

ه  که خواسههیاسههی اجتماعی کشههور را به کار بگیرم تا اا تیو سههان ههور بگریزم. نمی

سمیرا مخممیا  ه   2«.ها بعگ اا جعیه بیرو  کشیگه شونگهای  سالهای ییم پارهتکه

یکر  ترشود عمیقتوانگ خوب باشگ ایرا باعث مییشهار سهان هور می»که  اینبا ابراا 

، همین موضههع را منعکش کرده «های جگیگی برای افتن وادعی  پیگا کنیگکنیگ و راه

 ۳اس .

                                                      

. ۳۱، ص. 2212 داره  ،2212-1۱۱۹ ،ی: دورا  جاان۹جمگ  ،را یا ینمایس یاجتماع خیتار ،ی هینف 1

 .گیبزن یپامو رضا و یرح ،یاخامنه المه یآمخممیا  به  یهدسراشا یهانامه بهه   یسر گیتوانیم

 ،یاسمام یجماور در جامعه و م یی :را یا ینمایس اس یس ،نژادسعیگ ایگآبادی. ی هیانگماا  ترجمه2 

 .1۹۱ص.  ،222۱لنگ  

 .22۱، ص. ۹جمگ  ،را یا ینمایس یاجتماع خیتار ،ی ینف. ی یانگمترجمه اا  ۳
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و  را یمگ اا یادیا تعگاد با آ  یهیتا یبرا که نژادیگآبادیا گیسهههع پژوهش

سهان هوردیا  واارت ارشهاد و یرهنگ اسمامی مصاحیه کرده حاکی اا این اس  که 

 اً ارتیاطات سیاسی دائم .کنگنمیسهان ور ییم  در ایرا  به یورت دوانین اداری عمل 

سی هایی تودهگ و مجوا برای ساخ  ییم ثیر درار میأتها را تح ریتار سهان وردی

ااا  سشود که ییم سهیاسهی دگرتمنگ یهادر میهای ایراد خودی و واب هته به شهیکه

ر ه  توجه دیگدابل یدسههه  بیاورنگ. نکتهه تواننگ بدیگر تح  هیچ شهههرایبی نمی

آمیز )هردنگ موی ی  یمورا  ممیزی اسهه . ین مثال اا مذاکرهأم یریتار خودسههرانه

تیریزی ( کمال 1۳۱2« )مارمولن»سههااا  و سههی ههت  سههان ههور ییم  مودتی( بین ییم 

عنوا  ین روحانی کنگ و با جا اد  خود بهدادی که اا انگا  یرار می اسهه ، کمگیِ

کننگه مویق به آورد. هردنگ کاراردا  و تایهدسهه  میه اعتماد مردم ین روسههتا را ب

سهاخ  و نمایش این ییم  اا واارت یرهنگ و ارشاد اسمامی شگنگ  یدریای  پروانه

ه برانگیختن اعتراضهات ب ههیاری اا جانب دشر مذهیی و اما اکرا  عمومی آ  منجر ب

و در ناای  تودی، کامل ییم  شگ یا این حال به شکل غیررسمی  کارسهیاسی محایظه

ا  پخش و اخیراً بار دیگر انتشهههار آ  در باای یارسهههیهای ماهوارهبارها اا شهههیکه

 نمایش ب ههیار در هما  مگت مارمولنالیته  .های ویگیویی اینترنتی آااد شههگشههیکه

 .داش ایشه  در ایساب هبی یرو انگکش 

 

 زیرزهین دیجیتال

تر رو شگت سان ور ک های میانهعمومی، در اما  ریاسه  دول  یرضعنوا  ین به

  تری برای ساخک  های ن یتاً سااا  نزدین به حکوم  با محگودی شود و ییم می

 به تیو سان ورداد  تن  انعبا  در برابرنرمش و توا  مگعی شگ شونگ. میمواجه می
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 درایرز نی غیرحکومتیسههااا  ، بمکه ییم کار نی هه تناا مخت  سههینماارا  محایظه

ای هی سالهای پرحاشیهانگ. یکی اا مثالدریای  مجوا شهگه برای مگیری  مودعی 

بعگ اا شههش سههال « داشههتنیدوسهه هایآشههغال»اخیر ک ههب مجوا نمایش ییم  

 ( ییم  با واارت ارشههاد اسهه .یهکننگهای کاراردا  )و تایهانیو دانه ودوسکش

دریای  کرد اما با پایا  تولیگ در سال  1۳۱1ساخ  را در  یمح ن امیریوسفی پروانه

نتیجه مانگ و بی ۳2یجر  یهایش برای انجانگ  ییم  در جشهههنوارهتمام تما  1۳۱2

شههگ. برای مگت شههش سههال به محاق تودی، رانگه  «داشههتنیهای دوسهه آشههغال»

امیریوسهههفی کهه تناها سهههینمههاار حهامی نهامزدی ح هههن روحهانی در انتخهابههات 

نیود در این ییم  به سهرا  نه ین، که دنگین موضهوو  1۳۱2جماوری سهال ریاسه 

ح هاس سهیاسهی اجتماعی ریته اسه . داسهتا  در ییای جنیش سیز جریا  دارد و 

داد  بهه معترضههها  خیهابههانی بههه همراهی کههه بعههگ اا پنهاه درخههگحول پیرانی می

ا  اسههه . مورا  امنیتی باب  خانوادهأداد  به مپشا  حالا نگرا  جوابدخترخهاله

های این خانواده اس  که هر کگام خمادی  ایمی کاراردا  در مواجه کرد  شخصی 

ر ها دا بعگ اا سالاجتماعی ایرا  معایر ه تنگ و حالنماد ین دوره اا تاریخ سهیاسی

دوس  انگ: ین شوهر شاهشا  انگه شگههایعکشپارانویای پیرا  داسهتا  و در داب

گه، پ ر ش که اا دنیا ریته، برادر کمونی تی که انگانی شاه بوده و بعگ اا ان ماب اعگام

ارشههگ  که در جنگ با عراق شههایگ شههگه و در ناای  پ ههر آخر  که ین لییرال 

های آشغال»درس خوانگ  به خارج ریته اس . الیته ماجرای ییم   ترسهوسه  و برای

 یجا خت  نشگ. دنگ ماه بعگ اا اکرا  ییم  امیریوسفی اا ارائهبه همین «داشتنیدوس 

به انجمن انتخاب « داشههتنی ایههلهای دوسهه آشههغال»جگیگ اا ییم ،  یین ن ههخه

  اً ددی»شگه ی بااسهاایییم  یجر خیر داد و اف  ن هخه یوهشهتمین جشهنوارهسهی

 ۵۵اس  و  «۱1ی در سال یسهاخ  اریته اا سااما  سینما یپروانه ینامهمبابق ییم 

 یرا اا ن خه ددی ه محتوی جگیگ و اضهایه شهگ  ین شخصی  ایمی به داستا  آ 
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کنهگ. یار  اا هراونه تفاوت محتوایی ممکن، این خیر غیرمنتظره که دیمی متمهایز می

 های سهههینمایترین دارهمی جگیگ باروا وثودی، یکی اا پریرو باایگر ن ش ایههه

 یتوانگ دلیل داطعی برای تودی، مانگ  ن خهتناایی میپیش اا ان ماب اس ، خود به

ا  رغ  انعبدهگ که بهجا نشا  میماجرای پریراا و نشیب این ییم  تا این دوم باشگ.

های سههان ههور، ضههگی  کنونی با سههینمای پیش اا ان ماب و آیکو  یااه غیرمنتظره

   مبرحش همچنا  به دگرت خود بادی اس .

سهههااا  و منت گا  واوهای غیررسهههمی ما با دنگ نفر اا ییم ای که در اف نکته

سههاای ای در طییع  ییم شهگ، تحولات ریشههسهینما در تارا  پیاپی به آ  اشهاره می

هشههتاد اسهه . در وادع ان ماب دیجیتال  یناوری دیجیتال در دههایرا  بعگ اا ظاور ی

عامل شهههن بر ت، بیو توایع نمایش ،در ایرا ، بیش اا تحول کیفی  در مراحل تولیگ

ی  و شگت اا اهمثیر اذاشته اس . تکنولوژی جگیگ بهأسهااا  تبین حکوم  و ییم 

سههه . همچنین با سهههاا و مخاطب کاسهههته احتی لزوم میهانجیگری دول  بین ییم 

های دولتی بر منابع تولیگ ییم ، ت ایل بردراری موضهوعی  شهگ  انحصار سااما بی

هنری غیررسهههمی،  ارتیهاط با خارج اا مراها و رونق یهههادرات و واردات یرهنگی

گاهی . با نس ا توایع جاانی محصولات سینمایی پیوسته یایرانی به درخه یجامعه

ساای ایرا  تا دیل های موجود در ییم ثیر محگودی أت رو به ع ب، شهایگ درب عمق

گه المممی باعث شدنگا  ساده نیاشگ. دشواری دسترسی به بااارهای بین این پگیگهاا 

ه  خواها  اریتن مجواهای رسههمی  «ایجشههنوارههای ییم »بود حتی سههینماارا  

تولیگ  یارابی بر روی منابعیی تام بنیاد سههینما انحصههار ت رییاً ،عماوهداخمی باشههنگ. به

دنگانی به سهههینماارا   انتخابدگرت جممهه ییم  خام، امکانات ضهههیی و تگوین اا

ای دراردادی متعاگ داد. مودعیه  هژمونیهن بنیاد یارابی سهههینماارا  را به راببهنمی

کرد که طی آ  سهااما  تمام مراحل تولیگ ییم  را تح  نظارت داشهه . در م ابل، می

توان تنگ سهااا  جوا  و م ت ل میلوژی دیجیتال به این معنی بود که ییم ظاور تکنو
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های دولتی برای ساختن ییم  وارد عمل شونگ و آثار خود را در بگو  اتکا به سهااما 

های مجاای توایع کننگ. این اسهههت مال عمل این امکا  را ه  برای آناا یراه  شهههیکه

های ها و رداب پاایر دولتی در جشههنوارهوکرد که بگو  نیاا به مجواهای دسهه می

 المممی شرک  کننگ.بین

 کرده جادیا کشور ینمایس و م یی یمنظره در یمتعگد راتییتغ ریم  بااشگ  نیا

هایی که ییم  ؛ایرامینی اسهه  م یی یههنع  ظاور آناا نیرتریدشههمگ عتاًیطی و اسهه 

برداری بگو  مجوا ییم  اذارنگ و معمولاًشههگه در جامعه دسهه  میروی م ههائل تابو

رسگ اما کار کاربردی به نظر میسااا  تااهشونگ. هردنگ این سین بیشتر برای ییم می

انهگ. اا دنهگین کهاراردا  جهاایتهاده ه  شهههانش خود را در این وادی امتحها  کرده

امن ب« های ایرانی خیر نگاردک هههی اا اربه»توا  به های این ژانر میترین ییم مویق

«  ایگآی»کنگ، یا ( که روایتی اا ییای موسی ی ایرامینی تارا  ارائه می1۳۱۱ادی )دی

( که تما  دنگ دختر برای وارد شگ  به وراشگاه و تماشای ین 1۳۱۹جعفر پناهی )

اشههاره کرد که هر دو ییم  نیز جوایز ب ههیاری اا  ،کنگیوتیال را تع یب می یم ههاب ه

رسگ ده در داخل های خود کردنگ. به نظر می های خارجی نصیب کارارداجشنواره

شگت  سااا  ایرامینی وو ده در خارج اا کشور ارتیاط م ت یمی بین محیوبی  ییم 

 حفظهای معترض برای های حکومتی وجود دارد. به عیارت دیگر، کاراردا سرکوب

اری میاراههای دول  و یراینگ موجودی  خود و جمب نگاه بیننگه در ایل به ضگی 

کشور  در داخلرا ب یاری  متنادض الیته توجه همراه با ظنّ یمتکی ه تنگ. این راببه

ال درار ؤهای ایرامینی را مورد سایمی ساخ  پروژه نی تناا برانگیخته اسه  که نه

انگ. دها را یادگ ایال  میاین ییم در ایرا   یشگه اا جامعهدهگ بمکه تصاویر ارائهمی

 یترین نشههریه، دگیمیم یی یمجمهارا  ذاا  مثال، هوشههنگ اممکانی اا بنیا عنوبه

جعفر پناهی را به  ،ییم  کشههورهای موجه ن گ ایرا  و اا داره در تخصههصههی سههینما

 «شههارلاتا » ،خورد  نا  اا محگودی  یا ایههبماحاً «اسههتفاده اا مودعیتشسههو »دلیل 
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با این ح اب مخاطب  «.منو بگیر! ع هش بیا»المثل خباب کرد، مصهگادی اا ضهرب

 های ایرامینی دارد کهداوری منفی ن ههی  به کاراردا سههبحی اا پیش ایرانی معمولاً

 امنی  ن ههیی داخمی نفوذهای ذی، ارتیاط آناا با اروههای هنریرغ  تمام موی ی به

های کماکا  ممکن اسهه  اا سههرکوب و کنگرا تیههمین می شهها یعالیت یبرای ادامه

 گ.نسیاسی برای جمب توجه مخاطب خارجی سودجویی کن

سهههاای ایرامینی در ایرا  )بامن دیههادی، جعفر پنهاهی و ییم  مبرحههای داره

ا ( بایگ راه خود را اا م ههیر کمابیش بغرنجی طی کننگ، به این منظور محمگ رسههول

برای مخاطب داخمی اثیات کننگ و ه  این نگاه خود را  یکهه ه  بهایگ ح انی  ااویه

شههها  حاکمی  را در معرض خبر جگی درار اطمینها  را به دول  بگهنگ که یعالی 

ایر درختا  »ا  را با دستیاری کیارستمی در ییم  یعالی  سینماییکه دهگ. پناهی نمی

« نهآی»( و 1۳۹۳« )بادکنن سههفیگ»هایش مثل اولین ییم  ،( شههروو کرد1۳۹۳« )ایتو 

و  ثیر م ت ی  کیارستمی، با تکنین انعکاسیأ( را نیز یا با همکاری و یا تح  ت1۳۹۱)

هشتاد پناهی به ساختن  یای سهاخ . با آغاا دههمحوری  باایگرا  کودب غیرحریه

 های بعگ اا انتخاباتدر جریا  ناآرامی ههای ایرامینی ارایش پیهگا کرد و ناهایتاًییم 

ا  به جرم سو استفاده اا اعتراضات خیابانی برای ساختن به همراه محمگ رسهول ۱۱

شتزارهای ک»ییم  بعگی خود در تارا  دسهتگیر شگ. این بااداش  بعگ اا انتشار ییم  

ا  و تگوین پناهی بود، ییممی کننگای رسهههول( به کاراردانی و تایه1۳۱۹« )سهههپیگ

ارومیه  یی خشهههکیگهانگااهای یراوادعی اا نمکزارهای دریادهنمادین که در دشههه 

 هایتوان   به نارضایتیاما  اا نظر دول  این موضوو میآ  شهود و در روای  می

های دیهههایی، با اب ای جمعی  آذری منب ه دامن بزنگ. بعگ اا احکام اولیه و پیگیری

سههال انگا  پناهی به  ۱سههاای، حک  سههاله اا ییم  22ممنوعی  خروج و محرومی  

ه ب ا  ه  ناایتاً آاادی تیگیل شگ. حک  شش سال حیش رسول اًحیش خانگی و ناایت

 ین سال کاهش پیگا کرد.
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ا سههاکار این دو ییم  یالیته ارعاب و احکام دیههایی نتوان هه  دنگا  مانع ادامه

 در 1۳۱2سال  پناهی برای اولین بار در« این ییم  نی ه »ای ددی ه ۹۵شهود. م هتنگ 

های  ییم یشگهکن یران ه به نمایش درآمگ و سال بعگ به یارس  کوتاه یجشهنواره

این کار با دوربین تمفن همراه و توسهههی  انتخابی برای نامزدی اسهههکار راه پیگا کرد.

مجتیی میرطاماسههب اا ین روا حیش خانگی پناهی در آپارتما  مجممش در شههمال 

یظه در ین کین تولگ به خارج برداری شهگه و با جاساای کرد  کارت حاتارا  ییم 

های معتیر غربی اا این ییم  اا ایرا  داداق شهههگ. برخما  اسهههت یال ارم جشهههنواره

های داخمی اا این ییم  به هیچ عنوا  م اوم  عمیه اسههتیگاد، دریای  یعنوا  نمونهبه

ا  در جا  بردراری ایخوبی اا موی ی  حریهخالی اا انت اد نیوده اسههه . پناهی به

ارتیاط با یهنع  ییم  غرب استفاده کرد و تاکنو  سه عنوا  ییم  دیگر ساخته اس . 

تاک ههی در  ی( اسهه  که پناهی در ن ش راننگه1۳۱۳« )تاک ههی»ها یکی اا این ییم 

نگ و امیهایش اپ تارا  بها م هههایرا  در مورد م هههائل روا جامعه و تودی، ییم 

 کمپانی پخش یران هههویاً د. اخیرخرس طمهایی ی هههتیوال برلینهاله را نصهههییش کر

Memento  ه رخس»های پناهی را به عاگه اریته اس ، اا جممه توایع بیشتر ییم »

مینیمالی هه  پیرامو  مردسههالاری، نابرابری و تعامل بین شههار و  ( که ین ییم 1۳۱۹)

و  دهگهای ایرامینی را نشهها  میپناهی اا ت  روسههتاسهه  و به نوعی یایههمه اریتن

 تری ن ی  به کیارستمی اس .های باااش  او به سین نزدینا نشانهحاکی ا

خود بر روی رواببش  های سیاسیا  ه  در تولیگ ییم بگو  شهن محمگ رسول

ا  که ین رسول اذاری کرده اسه . برادرِداخمی سهرمایه نفوذا یهاحب یبا حم ه

ود دار بهای هفتاد ریاس  بانن دولتی کشاورای را عاگهدار مویق اس  در سالبانن

ا  ه  های رسههولخصههویههی بزرگ اسهه ، برادرااده باننو اکنو  مگیرعامل ین 

های ایهاذاری در کاذشته با سرمایه یکننگاا  ییم  بانفوذی ه هتنگ که طی دههتایه

تارا  برپا وری یرهنگی در تها ین امپرامجمل و خریگهای سهههنگین هنری اا االری
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های ساخ  تجربی با طرحدنگین ییم  خو  1۳۱۱ا  تا دیل اا سال انگ. رسولکرده

داستا   :ترین آنااس ( مبرح1۳۱۳« )آهنی یجزیره»استعاری سیاسی ساخته بود که 

ای اا بومیا  ی یر، تح  نشهه ههته در سههاحل خمیج یارس که عگهاِلبه کشِین نف 

( دلیلهرغ  )یا شایگ ببهنگای نادیزی دارنگ. در عین حال ادتگار ناخگا نعم  در آ  ا

 نگا  طی دهای سیاسی آثار رسولپیام ،«کشهتزارهای سپیگ» متعادبهای محکومی 

متیادر  یتررهیو ت انگیزممالتر و با سین شکل م ت ی ه اخیر با یراح  بیشتر، ب سال

ا  اس  که  لیوک نی زیانگغ  یانگا ریتصو( 1۳۱2) «گارید گیبه ام» . مثماًشهونگیم

کرده در مورد ین اوج تحصههیل( 1۳۱۵« )ردلِ»یا ییم   ،وکالتش باطل شههگه یپروانه

اسه  که برای یرار اا ی هاد شهار راهی شمال شگه اما بعگ اا شک   برای ساختن 

 1شونگ.ین انگای م ت ل و آرام، در عمق داهی اا بگهی و آاار اریتار می

  

 ای جدیدگیش های فیلم

دسههه  ه امتیااهای ایادی به  سهههااهای ایرامینی در داخل که ییم  بها وجود این

هایی برای آاار و سهههرکوب هنرمنگا  نامبیع حفظ شهههگه رو  اما همچنا  نگاهآورد

پ نگ رسهگ ح هاسهی  سهان هور محصولات یرهنگی عامهاسه . همزما  به نظر می

ی که ده هایسااا  تجاری. ییم برابر ییم در بش تر شگه اس ؛ نوعی آتششهگت ک هب

تصههور بود امروا به راحتی در سههینمای بگنه تولیگ شهها  غیردابلسههال پیش سههاختن

(، 1۳۱۳)عمی عبشههانی، « پارادایش» ماًمث :کننگنمایش ک ههب می یشهونگ و پروانهمی

 رق وهایش به خیال پل اد  بین شهههمهاجرای طنز ین روحانی که با دو نفر اا طمیه

(، ین کمگی اا 1۳۱۱)عیگالرضهها کاهانی، « خان  یایا»کنگ، یا غرب به اروپا سههفر می

سااا  انگ. مجیگ مجیگی، اا ییم های اروتین دو باجناق که به تایمنگ سفر کردهیانتزی
                                                      

 الخروجممنوو همچنا بار تودی، شههگ و او  نیدنگم یبرا ا رسههوال یهاذرنام لرد، گیتولاا  بعگ1 

 اس .
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منگسهاای ینع  سینمای داخمی اس  که نزدین به رهیر و اا حامیا  ایهمی دگرت

 1 ( شناخته شگه اس .1۳۹۵« )های آسما بچه»در خارج اا ایرا  با ییم  

های یههنع  ییم ، بگو  بگو  ت وی  ایرسههاخ »که ایرا   مجیگی با ادعای این

های سهینما و بگو  تجایزات ینی مناسب توجه در تعگاد و کیفی  سهالنایزایش دابل

نما سی  ااا م وول ، مکرراً«توانگ به داشهتن ین سهینمای مویق امیگی داشهته باشگنمی

 2.درخواس  کرده اس  تا الگوی هالیوود را دنیال کننگ

نود  یهفتاد تا اوایل دهه یهای بااار ییم  ایرا  اا اواخر دههدر وادع، شهههاخ 

ای که ت رییاً با موی ی  جاانی سهههینمای ایرا  ایه  شهههگیگی را تجربه کردنگ )بااه

پاموی که موج نو ه  اا عوارض رونق سههینمای  یهمپوشههانی دارد(. برخما  دوره

شههگ، سههینمای هنری پش اا ان ماب با وجود رکود بااار به رشههگ منگ میتجاری باره

های ههای هفتهاد و هشهههتاد، کیفی  مبموب خروجیخود ادامهه داد و در طول دههه

ش بعک ۳پ نگ دولتی در تیاد درار اری .ی تیوالی ایرا  با محتوای ضعی، آثار عامه

 سهههینمای تجاریبا محیوبی   اا نظرنو دادر نیود سهههینمهای پیش اا ان ماب که موج

های هنری برای مگتی به یرم غالب سههینمای بعگ اا ان ماب بگکیفی  رداب  کنگ، ییم 

ای، شههای ایتناا اا سان ور شگیگ در محتوی ییم ایرا  تیگیل شهگنگ. این م هومه نه
                                                      

ن گ  اا یعنایهههراغمب اودات  یگیمج گیمج ای ایکیحاتم  یابرهماننگ  کارمحایظه سهههااا م یی آثار1 

 یروابی خانوادا سرا  به یگی( مج1۳۹۹) «رنگ خگا» م ییدر  نمونه، طور به. دارنگخود  در یاسهیسه

( 1۳۹۱) «یاشهیش آژانش» م یی. نگکینرم م وپنجهدسه   یمحرومکه با  رودیممعمول  یبچهپ هر نی

 .کنگیمانت اد  دول  توسیجانیااا  جنگ  یدرمان یااهایاریتن ن گهیاا ناد زین ایکیحاتم

. یاسمام و یالمممنیب ،یمم ابعاد :شگ  یجاان و را یا ینمایس ،یاری. شااب اسفنگی یترجمه اا انگم 2
  .22۹ص.  ،2212  تولیبر

 ۹2 یدر دهه یکم را یا ینمایسهه درآمگ و تماشههاارا تعگاد  را ،یا یینمایسهه سههااما  یهادادهطیق  ۳

ینع   نیا کرونااا بحرا   شیپ تا ۱۹اا سال  تناا. کردسه وط  مجگداً ۱2 یاما در دهه داشه  رشهگ

 .اس  بوده یشاهگ رشگ دو
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ار سهههینمایی و کیفی  ینی ناال آناا سهههردشهههمه وما  اا سهههاختار طوطیأبمکه تو

که سو ظن ناادهای دولتی به سینما مانع اا شکل اریتن ین بااار اری . در حالیمی

ه اا بالا ب مبمق های خصههویههی شههگ، تمویزیو  ممی تح  کنترلِیعال برای تجارت

 طر  اا ماًیم ت  مایس و یهگا سهااما  شیرئ ی. طیق دانو  اسهاسهاری  درار نییپا

 .شودیم منصوب هیی یول

ین عامل ما  دیگر این اسههه  که ب هههیاری اا مردم معمولی شهههروو به خریگ 

شههها  کردنگ. با های خارجی دلخواهشهههیکه ای و تماشهههایهای ماهوارهکننگهدریای 

شگت ایزایش یای  و ای ه  بههای ماهوارهکننگه یرو  بش ابکاهش دیم  مصر 

مین بااارمصهههر  محصهههولات یرهنگی در أر  در تدول  که برای حفظ انحصههها

های دوی اول ماهواره را غیردانونی اعمام کرده بود، اا طریق ارسههال سیگنال یمرحمه

کرد. و مخرب )موسهههوم بههه پههاراایهه ( نیز برای مختههل کرد  این امواج تمهها  می

 کار یا هم ههایگا  ب ههیجیهای محایظهخانهدارها ااهی به دسههتور یههاحبماهواره

بام جمع کننگ و این در حالی بود که شهها  را اا پشهه هایشههگنگ بشهه ابمجیور می

 1۳۱2کرد. در سههال دولتی نیز این یشههارها را تشههگیگ می یمانورهای ضههگماهواره

شهگه را به سهپاه پاسهگارا  شیراا بشه اب مصهادره ۱22این سهیاسه  حگود  حامیا 

معگوم  هاستفاده اا تانن جنگی ب با و یخیابانین نمایش تحویل دادنگ و سپاه نیز در 

امین دول  در در این جنگ  هابا تمام این و ترویج نای اا منکر پرداخ .کرد  آناا 

های به حیههور شهههیکهن ههیتاً کار مرور شههارونگا  محایظهکرد: بهمیاراه می باانگه

بااار سههیاه هراونه تما  برای وضههع و پراکنگای خارجی عادت کردنگ و وسههع  

 ای خیمی سریع به انحصارظاور تمویزیو  ماهوارهو  کردیایگه میرات دولتی را بیم ر

و  BBCآنجمش )های م هههت ر در لنگ  و لششهههیکهامروا تمویزیو  ممی پهایا  داد. 

VOA های ی خانوادهوتو( بخش ایادی اا مصر  رواانهطمب منسمبن  یو شهیکه

ا ا ت رییاً کاربری و این انگتصاص دادههای تصهویری را به خود اخمعمولی اا رسهانه
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های دومیتی، طی اتی و یا بین شهار و روستا م ت ل اس . برای اولین بار بنگیت  هی 

های طریگار شاه، م تنگهای نوستالژیکی که به تجمیل های موسی ی غربی، برنامهشیکه

 ایگئولوژین هایطرحهای ایرامینی، و پرداانگ، ییم پیش اا ان ماب می یاهذشهههتهه

 این داراونی عتاًیطی وانگ با ه  در دسترس درار اریته VOAو  BBC سهاخ خو 

به مذاق مردمی که کشورشا  برای مگت مگیگی منزوی مانگه  تمویزیو در وضهعی  

 بود خوشاینگ آمگ.

 ینههای عاش اترین این موارد اشتاای ایاد برای سریالتوجهاما شایگ یکی اا دابل

 نفوذ  دول  باب احتمالی ای بوده اسه . ت اضای ا ترده برای این ژانر نگرانیرکیهت

های سههیاسههی در داخل ایرا  را تا حگی های خارجی در برانگیختن ناآرامیرسههانه

ای که ااهی ه  دیگما  ترکیه ورنگآبهای پر سهههریهالاا یهن طر  کهاهش داد. 

بخش و های الاامهای حماسهههی، ارا داسهههتا  یبه واسهههبه تاریخی دارنگ معمولاً

این  و اا طر  دیگر، شهههونگدوس شهههناخته میوهای خانوادای مممو اا کشممودرام

 سختی یادگ هراونه پیام رادیکال یا شکل آلترناتیو میارااتی بوده و عمی اًهمحصولات ب

ای هرمیانخاو یاا یرهنگ ییم  هنری در ایرا  متمایزنگ. به احتمال ایاد این ن خه نیز

 کالاشگه( ادای و اییاییِ ضمن نمایش ثروت، مصر  هایشسهاایهالیوود )با ارا 

در  سههااا  مبرح جاانیآثار ییم  یطمیانهشههناسههی جاهبینی و اییایین ههی  به جاا 

تری عمل کرده شهههکل م هههت ی ه داخل، در برانگیختن تمایمات مادی جامعه ایرا  ب

ی ه  مگت ایادی اا ودتش را یر  تماشای این اسه  که پناه هاسه . حتی شهایع

 کنگ.ها میسریال
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 عنوان آهوزش سیاسیهای جنایی اکشن ب فیلم

بگین ترتیب سهههینمای ایرا  در این م بع امانی بر سهههر ین ت اطع درار اریته بود. 

 هههای جاانی پ هههاان مابی که ایرادی مثل کیارسهههتمی، مخممیا  و مجیگی بارایش

کار و خودآااه اا مودعیتش بادی بودنگ، در کشههوری که همچنا  محایظهوجود آورده 

تری یشای بتوان هتنگ با محتوای یرهنگی بگو  باری که انحصار منب همیمانگه بود ن

، سینما و تمویزیو  ایرا  1۳۱2داد، رداب  کننگ. با این حال اا حگود سال به خرج می

  های تولیگ تحها و تکنینآ  طرحدسهتخو  تغییر و تحولاتی شهگه اس  که طی 

به مصر  محصولات  تماشادی مجگداً جماع انگ و ثیر غرب شکل جگیگی اریتهأت

ساخ  محصولات  درتولیگات یوتی تصویری  یانگ. حواهداخمی سهوق داده شهگه

که هر روا مخاطیا  بیشهههتری را به خود جذب  ایردبه کار میتجاری شهههگردهایی 

سهههااا  حمای  یهههورت یردی اا ییم ه های دیل که دول  بکنهگ. برخما  دورهمی

های یم ی یهای یرهنگی واب ته به دول  که دادر به تایهکرد، اکنو  تعگاد سااما می

 پ نگ ه تنگ در حال رشگ اس .ای عامهایشه

جاانی  شارایتناا ایرا  در این مورد اسهتثنا نی   بمکه تناا ین نمونه اا الیته نه

رستی پارایی و وطناا ممی یهایراه هالیوودماننگ اس  که غالیاً محصهولات به تولیگ

های عظی  برای پروژه یحال تایهانگ. دین و روسیه ه  پیوسته در شهگهآ  داشهنی 

ن اذاری یبنیا »مخاطیا  خود ه هتنگ. بعیی اا این محصولات تجاری مثل  یتوده

داش  شصتمین که برای بزرگ The Founding of Republic( »222۱)جماوری: 

و های تاریخی مبنبن ه ههتنگ سههالگرد جماوری خمق دین سههاخته شههگه بود، درام

محتوی  با( 221۹« )تروت کی»تمویزیونی  یارایانه، یا مثل مجموعهبعیهی دیگر ممی

ها به ظریی  عظی  تیمیغاتی موجود در این آثار یاود. بگو  تردیگ این دول  ناال ضگّ

های هالیوودی توانایی رداب  با آ  را ها و طرحرمنُ یکه اا طریق مصهههادرهپربیننهگه 

ا طریق مجاای ادول  بر ییههای  یبا تثیی  احاطهسههو انگ. اا دیگر پی برده ،انگیایته
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 های پرداخ  برای دسههترسههی بهها و کارازارهای حکومتی، نصههب درااهشههرک 

 Videoی ویگئوهای مورد درخواس  )عرضهههای انگاای تارنما، راهلاینآ  محتوی

On Demand)  های تجاری در اینترن  مهگیری  این ییم منع دانمود غیردهانونی و

 .تر شگه اس بیشن یتاً 

بها وجود این م هههومهه، یرهنگ ییم  و سهههینما در ایرا  به طرق حائز اهمیتی اا 

که درحالیای و مصهههری متمایز اسههه . ههای دینی، روس و همچنین ترکیههنمونهه

گ، آین)با یا بگو  سهان هور( در این کشورها به نمایش درمی های هالیوودی دائماًییم 

نمایش سههینمایی  ینگرت در جماوری اسههمامی پروانههای سههینمایی خارجی بهییم 

شهههود. آناا رواج داده می «سهههاخ  ایرا »کننهگ و در عوض جهایگزین ک هههب می

  یرد ایراهبا یرهنگ سهیاسی منحصرب ی عمی اًهای مالی ه  در سهینمای تجارارد 

های دولتی در بخش یرهنگی در اما  ریاسههه  جماوری اره خورده اسههه . بودجه

نژاد کههه امیههگوار بود بهها ایزایش درآمههگ نفتی بههه جمعیهه  ی یر و محمود احمههگی

های رسانی کنگ، شگت اری . هردنگ بخش اعظ  حمای روسهتانشین کشور یرهنگ

دنگین  ،اینوجود ژاد یر  هنرهای اراشی و ساخ  م اجگ شگ، با ندول  احمگی

عنوا  نمونه مجیگ های این دوره موجود اسههه . بهییم  ه  در میا  خروجی یپروژه

ظی  ع یها دلار یهر  ساختن ین شارب سینمایی برای ضیی پروژهمجیگی میمیو 

 ترین ییم  ایرانیپرهزینه ( کرد، اثری که تا به امروا رکوردار1۳۱۹« )المهمحمگ رسول»

رو های سههیاسههی یرهنگی در دول  ح ههن روحانی، جانشههین میانهاسهه . حمای 

 یادامه پیگا کرده اسهه . یکی اا محصههولات پرهزینهه   ،1۳۱2نژاد اا سههال احمگی

ای به روای  های ترکیهاسهه  که با رو  سههریال« شههارااد»های اخیر سههریال سههال

پردااد. سه یصل اا این مرداد می 2۱دورا  مصگق و کودتای ای در داسهتا  عاشه انه

ه خانگی توایع شههگه و ب یدر شههیکه 1۳۱۹تا  1۳۱۹های سههال یسههریال در یایههمه

یهورت ا هترده مورد اسهت یال ایرانیا  داخل و خارج اا کشور درار اریته اس . با 
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 که پیونگهای نزدیکی برنامهاین اذار کننگه و سرمایهمحمگ امامی، تایهسیگ ،اینوجود 

جریا  بررسههی دیههایی ی ههاد مالی بانن های مختم، حاکمی  داشهه  در با جناح

اول پرونگه شههگ و نجوای اسههتفاده اا منابع  ی  درجهاسههرمایه تیگیل به یکی اا متام

 و دریای  و رونگ ساخ  شگیرهنگیا  در تولیگ این سریال جگی  ییهنگوق ذخیره

 کرد. را دستخو  هیجا « شارااد»

رهنگی ی یادهسیاس  ساای در ییای شگیگاً ای ییم تشهکیل استودیوهای حریه

، رسههوایی و تج ههش دولتی درار دارنگ بگو  اتاامدر معرض  دائماً انشایرا  که یعال

های های تولیگ ییم  متکی به شیکهاذاریدر این شهرایی سهرمایه. دالش نیوده اسه 

انگ و ردیابی آناا میا  بادی مانگه آناا تعمگاً مالی غیررسهمی شهگه اس  که روابی در

نی در سبوح یوسی  حهای مها پیشری رغ  وجود این پیچیگایآسها  نی  . عمی

های منتج اا آ ، سااما  هنری نفوذترین اراا و سهاامانی حایهل شهگه اس  که ذی

وج رسال  اکه  ای اوج واب هته به سهپاه پاسهگارا  ان ماب اسمامی اس . با اینرسهانه

ها و منایع سپاه اس  اما سااما  این ما  را به های هم هاا با سیاس اا ییم  حمای 

شناسی برد. نراش باجغمی مح ق ان ا ای پیش مینامح وس و مت اعگکننگه یشهیوه

بخش تولیگ یرهنگی نیروهای  یدانشهههگهاه جها  ههاپکینز که به بررسهههی و مبالعه

  خود توضی یشناسانهان ها پرداخته اسه  در پژوهش نظامی و سهپاه در ایرا  شهیه

بعگ اا این تظاهرات  1درب کرد. ۱۱دهگ که ظاور اوج را بایگ در ب تر اعتراضات می

کار متوجه شههگنگ در یههورت عگم های یرهنگی محایظها ههترده بود که سههااما 

اط فظ ارتیهای ارتیاطی خود دادر به بردراری و حروارسانی رو هارت ا و بانعبا ، 

 با ن ل جوا  نخواهنگ بود.

                                                      

 .221۱ ردوود ،یاسمام یجماور در دگرت یهایدلواپ : گیجگ درنگاه را یا ،ینراش باجغم1 
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این سههااوکاری اسهه  که اکنو  سههااما  اوج برای باانوی ههی تاریخی و ب ههی  

ای های ایشهدر دسهتور عمل دارد. برای مثال اا ییم  انهکارتفاسهیر اجتماعی محایظه

« روامههاجرای نی »توا  بههه کههه در جمههب توجههه عمومی مویق عمههل کردنههگ می

نیروهای  (، ین درام جنایی عاشههه انه درمورد تما 1۳۱۵یا ، )محمگح هههین ماگو

 آناا برای یامنیتی ایرا  برای نفوذ به سهههااما  مجاهگین خمق و خنثی کرد  ن شهههه

کیا که در مورد ابراهی  حاتمی ی( سههاخته1۳۱2« )چ»ترور سههرا  حکومتی اسهه  و 

)موسوم  1۳۵۱کردها در سال  خودمختاری مصبفی دمرا  و ن ش او در دیع جنیش

 «اانگو»نیز سپاه اا تولیگ سریال  ترتااهبه نیرد پاوه( اسه ، اشهاره کرد. در ین مورد 

تمویزیونی جنایی اکشههن در مورد جاسههوسههی نیروهای  ی( که ین مجموعه1۳۱۱)

ه ب ات یرهنگیخارجی در ایرا  اسههه  حمای  کرد. اوج برای سهههاخ  این محتوی

درنظر  بگو  های موجود در امین ییم  و سینمای کشور را ت رییاً شکل یعالی استعگاد

مذهیی و سهههیاسهههی آناا به خود جذب کرده اسههه . ب هههیاری اا  یاریتن پیشهههینه

دلیل امنی   هاعت ادی، بمکه ب اتتعم  یواسبهنوی هنگاا  و دسهتیارا  ینی ییم  نه به

مزی  بزرای شههغمی و ح وق مناسههب که در وضههعی  کنونی ادتصههادی در ایرا  

 سااا شونگ. ب یاری اا ییم کار به اوج سهراایر می یشهود، برای ادامهمح هوب می

 عنوا بااانه و همچنین معریی اوج بهودلهای دس آتیه با بودجه ن ل جوا  و خو 

ها و استعگادهای جگیگ اشوده اس ، به ای پویا که درهایش را به روی ایگهسه ههؤم

 یواسبهه را نیز ب کاریپناا  اا اوج حگی در ضهمن،انگ. ههمکاری با آ  جذب شهگ

داشته  هنگمحفوآ تابع و دراردادی برای خود  یهای واسهبهتعگاد ایادی اا شهرک 

 اس .

هفتاد و هشهههتاد، اکنو  موی ی   هایتولیهگ ییم  دولتی در دهه یبرخمها  دوره

ین اا استراتژ یدر اسههتفادهسهااا  بیشهتر اا هردیز در ارو توانایی آناا تجاری ییم 

تر اا آناا سااا  ایرامینی که پیشمالی سیاسی اس . به غیر اا ییم  ارتیاطات و توایع
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وادعی در این دانو  نانوشههته ایههغر یرهادی، مشههاورترین  یبحث شههگ، تناا اسههتثنا

جاانی اس . یرهادی یعالی  سینمایی خود را دیل  یایرا  در عریهکنونی کاراردا  

(، با نوشهههتن ییممنامه برای 1۳۱1« )ارتفاو پ ههه »کیا در ییم  همکاری با حاتمیاا 

المممی، همواره برای های بینتمویزیونی شههروو کرد. او با وجود موی ی  هایسههریال

( 221۱« )داننگهمه می»هایش مصههم  بوده اسهه  و تاکنو  به جز نمایش داخمی ییم 

نمایش و پخش در  یآثار یرهادی پروانه یاسهههپانیایی اسههه ، همه که تولیگی کامماً

انگ. او داشههته یداخم یای در محیوبی  ا ههتردهو سهها  عمگه ایرا  را ک ههب کرده

 222۱ای برلیناله معتیر جاانی یعنی خرس ن ره ی( اولین جایزه1۳۱۹« )الی یدرباره»

( اولین 1۳۱۱) «جگایی نادر اا سههیمین»را برای یرهادی به همراه آورد و ییم  بعگ ، 

ولیگ توسی ت یمین بودجهأابا  شگ. با تاسهکار بخش غیرانگمی ی یییم  ایرانی برنگه

اذاری مایهآمیز سربانن پاسهارااد، این ییم  یکی اا موارد انگب و الیته ب یار موی ی 

رانی سااا  ایجز یرهادی، بیشهتر ییم حال بهخصهویهی در سهینمای ایرا  بود. با این

 سیاسی واب ته ه تنگ. اا مجراهایلیگ تا حگ ایادی به منابع مالی برای تو

 

 رئالیسم اجتماعی تجاری

سهیاسهی که باعث عمومی  بخشهیگ  مجگد به سینمای تجاری شگ  یمحرکه ینیرو

 یشهناسی و دردادهای داستانی جاانی )به شیوهانبیاق بیشهتر سهینمای ایرا  با اییایی

اه شههیی که م»مثال خوب این درخش، ییم  سههینمایی برانگیخته اسهه . را هالیوود( 

( اس  که سیمر  بمورین باترین ییم  و کاراردانی سی و هفتمین 1۳۱۹« )کامل شهگ

ین  و دس  آورد. این ییم  داارمین کار بمنگ نراش آبیاره جشنواره یجر را ب یدوره

سهههاب ه در تیرانگاای و تع یب و اریز ک  یهای پرهزینهیهههحنه مممو اادرام دوی 

بگو  »تریمر هالیوودی  یورت امختیه ییم  آبیار ب یسینمای ایرا  اس . طرح دصه

کنگ که در آ  هم ههر آمریکایی ( را یادآوری می1۱۱1)برایا  ایمیرت، « دخترم هراز
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 یهای بنیادارایانهمکها  بهه تارا  متوجه ارایشیهن مرد ایرانی مهگتی بعهگ اا ن هل

کنگ به همراه دختر  شود و تما  میریکایی شوهر  میسهتیز و ضهگآممذهیی، ا 

کارار تارانی اسههه  ه  ی اا ایرا  بگریزد. دارما  ا  ییم  آبیار که ین دختر طی ه

لواام آرایشههی بموچ و شههروو ین انگای عاشهه انه  یبعگ اا اادواج با ین یروشههنگه

ه ر این ماجرا ه  کشود. در  با اروه تروری تی جنگالمه میرشوهمتوجه ارتیاط براد

حمیگ عیگال ،اسهه  برداشههتهاا اتفادات وادعی ارته « بگو  دخترم هراز»مشههابه ییم  

 مظموم بجاسهه  که دخترکنگ و در آ هم ههر  را برای ریتن به پاک ههتا  دانع می

 ییامگ شوهر  ه  در ادگامات تروری تی برادر  عیگالمالن دس  دارد و همهمی

اا نظر تناا نهکنهگ تها بها یرانهگا  دودمویش بهه ایرا  یرار کنگ. را میخود کوشهههش 

 ، دو اس یآبیار تابع دراردادهای نمایشهی آثار اسههتانگارد درجه ینامهسهینمایی ییم 

ه با پذیر که در م ابمهل آسههیبأی ایگئولوژین داسههتا  )نمایش ین ا  متابمکه محتو

اا  توانگ( ه  به هما  انگااه میدارنگ «غیرخودی»جویی که تعمق دومیتی ستیزه ا مرد

ا های ترسههناب یبرداری کنگ که ییم متوسههی شههارنشههین باره یاذها  طی ه نآشههفت

 1ی.تریمرهای غرب

 ارایانه وهای ممیاا نگاه ژانر و دالب داسهههتا ، با وجود ارایش ن هههی  به ییم 

توجه نی ب ههیار دابلهای ایراپرسههتانه، تگاوم و تکثر رئالی هه  اجتماعی در ییم میان

های م ت ل ایغر یرهادی و ییم  (ت رییاًتولیگ )جا ه  م ای ه بین رو  اس . در این

 یهواسبه توانگ روشهنگر وادع شود. یرهادی که باذاری دولتی میتجاری با سهرمایه

شود با تصویر کشیگ  وادعی بورژواای شاری ایرا  شناخته میبه ماارتش در ظرای ِ

                                                      

 نشههانگر لزوماً یوودیهال ی ههینونامهم یی یهارو  و هانیتکن یریکاراهب که ایزود گیبا زینرا  نیا1 

 «لاونتورا» م یی در یونیآنتون سههین به «یال یدرباره» که یحال. به طور مثال، در  هه ین  یخمادی گا  

 یهامگلبه  مراتببه «نیمیسنادر اا  ییجگا» جممهاا  ییرهاد یبعگ یهام یی ،اس  ترنینزد( 1۱۱2)

 .انگکرده لیم یوودیهال
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متوسهههی مثل مودعی  اجتماعی و آبرو را  یهای همیشهههگی طی هدغگغه هایشییم 

در انگای مشههترب، خشههون  خانگی و  بحرا  که. درحالیدهگمورد کنکا  درار می

 ،انگهای یرهادی بودهم هههائهل کمیگی مورد ارجاو ییم  یتعرض جن هههی اا نمونهه

 م ههائل اجتماعی  کردامینه ه  به پیش حکومتی های سههینماییکارازارا  و شههرک 

 . انگیایتهمثل اعتیاد، ی ر و طماق اشتیاق 

های های سههیاسههی به تولیگ ییم سههاا اخیر که اا طریق بودجهترین ییم پریرو 

اور نوظ یستاره ایناجتماعی پرداخته سهعیگ روسههتایی اسهه .  ارایتجاری وادعی 

خود  یایعالی  حریه کرد وبه کار  سهینمای ایرا  با سهاختن ییم  کوتاه شروو کنونی

 .کرد آغااسالگی 2۱( در کمتر اا 1۳۱۹« )ابگ و ین روا» یعنی را با اولین ییم  بمنگ 

معتاد جوا   ام باااشهه  داسههتا  ین۳۹یجر  جوایز این ییم  که با سههیگ سههنگینی اا

تارا  اسهه . روسههتایی با ترکیب  شههار ی یر  در جنوب ییرو  و خانوادهخرده

( 1۳۱۹« )نی وشهههش متری»ترین ییممش، یک ههها  در دومین و تااه باایگرا  ت رییاً

بار جوا  ضههگدارما  ین  مخگر دسهه  اذاشههته اما این مواد یدوباره روی م ههومه

یرو  اسه  که اا ی ر مبمق به اوج ثروت رسیگه اما تناا و درمانگه اس  و در عمگه

 متری»اسهه .  ین دگم ع ب ،م ابل شههخصههی  محوری داسههتا ، یعنی پمیش دارما 

شههود: بعگ اا دسههتگیری اروهی برانگیزی شههروو میهای بحثبا یههحنه« ونی شههش

مورا  پمیش در أنشهههین توسهههی نیروی انتظامی، ممعتادا  سهههب  شهههار و حاشهههیه

انگا  وادار به  یای اا مردا  را در ییای ب تهآمیز یوج یشردهبرخوردهای خشهون 

های کننگ. با وجود اسههتفاده اا سهههوژهجیاری میو درناای  ترب ا برهنه کرد  بالاتنه

برداری این د ههم  ییم  و اعمال خشههون  آشههکار عمیه آناا، در طول وادعی در ییم 

پگرانه و  کارا، عنوا  ین رو  ایماحِه سهیعی  نیروی انتظامی ب اریییم  با تصهویر

ن ی ایرا ، ایترین معیمات اجتماعه با یکی اا اسهاسهیاخیرخواهانه برای مواج ناایتاً

و  ین پمیش ایرب« نی وشهههش متری»کنگ. دارما  دریهایه  به نفع پمیش تغییر می
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بهاجهذبه اسههه  که در دنیال کرد  هگیش برای میاراه با مواد مخگر به موانع اداری 

شهود که انگش  انت اد ییم  نه به سم  پمیش خورد و در پایا  بیننگه متوجه میبرمی

آناا با معیل ای ریشها جممه دول ( اس  که مانع برخورد هایی )اسوی اراا ه که ب

 اعتیاد ه تنگ.

پرداانگ؛ آثهار یرههادی و روسهههتهایی هر دو بهه م هههائل طی اتی و اجتماعی می

 متوسی نشا  داده، روستایی یهای طی هبیشتری به دغگغه یکه یرهادی عمادهدرحالی

 ،نایوجود پرولتاریا کرده اسهه . با های لومپنتمرکز بیشههتری یههر  شههخصههی 

 رسگ. یرهادی درنظر میمتفاوت اا ه  به سهاا عمی اًبینی سهیاسهی این دو ییم جاا 

ایرا  بیشهههتر اا لنزهای  یرویکرد سهههینمایی خود ن هههی  به روابی اجتماعی جامعه

ای هبا انتخاب شخصی  کنگ. او معمولاًشهناسهانه اسهتفاده میروا شهناسهانه و ان ها 

هوی   وتحمیلیانه و تجزیهاروابی آناا تا رسیگ  به جزئیات موشک معگود به کنکا 

پردااد. اا دیگر سهههو، روسهههتهایی بها نگاه ههایش میجن هههیتی و طی هاتی سهههوژه

 محروم در یگ. طی هکنکارار تمرکز می یهای طی هتری روی سوژهشهناسهانهآسهیب

 یاسبهوه ا  به عنوا  کارار مزدی که بن ش اجتماعی یواسبهه ییم  روستایی نه ب

که حامل اسههه  اجتماعی کاسهههتی ین  و ی ر شهههودا  معریی میشهههرایی ی راده

شود. در کنار استانگارد بالای تولیگ، لحن جگایی و مرگ می ،جنای  ،خشهون ، جرم

 . مگار اسکار و اخماقروسهتایی ه  مشابه آثار آبیار محایظههای پرداای ییم داسهتا 

یگ  به دالش کش برایهای سینمایی این روای در باانمایی مشکمات بغرنج اجتماعی 

ای عنوا  امینهرود، بمکه اا آ  بهروابی طی هاتی و سهههاختهار کنونی دگرت پیش نمی

 شههود کهاجتماعی اسههتفاده میهای ناشههی اا انواو انحرا  کرد  بحرا برای برج ههته

 نیاامنگ ایماح اساسی ه تنگ. 
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 سناریوهای همکن برای آیند 

م  در یی نایرانی سههاخت یشههگههای شههناختهبه اسههتثنای جعفر پناهی، اکثر کاراردا 

انگ. تصهمی  مح ن مخممیا  برای مااجرت همراه با خارج اا کشهور را تجربه کرده

اکنو  در جایگاه  یهههورت اریه  و متعهادیاًیرا  ا حکومه  ج هههتن او اا برائه 

یعالی  خارج اا کشهور عیاس کیارسهتمی و  ،اپوای هیو  درار اریته اسه . در م ابل

دور اا حاشیه و یار  اا نظارت ممتگ ادارات دولتی ایرا  پیش ریته ه ایغر یرهادی ب

خود اا ارا   یبه نوبه این سهههینماارا  عموماً یکه تولیگات خارج اسههه . با این

 های ساخ ییم مفاومی اا رسیگ  به عمق  سینمایی برخوردارنگ، درعین حال معمولاً

 ر م ت)ساای مخممیا  ماننگ. ممکن اس  شرک  خصویی ییم شا  ع ب میداخل

تاکنو   ییم  یخانهاین دسهترسی دابل توجای به منابع مالی داشته باشگ اما  (در لنگ 

ین پایگاه تولیگ ییم  خارجی مویق نیوده اسههه .  به عنوا دنگا  در اسهههت رار خود 

بعگ اا که عنوا  اولین ییم  ین کاراردا  ایرانی ( به2212« )باغیا » کهه بهآ رغ  بهه

، کیفی  ضعی، هنری ییم  سهاخته شهگه اسه  توجه ب هیار شگان ماب در اسهرائیل 

ترین ییم  تااه« ننگداهمه می»نهگرت توجه منت گا  ایهههمی را به خود جمب کرد. بهه

ه کروا لوپهای بزراش پنهابا  اس  ه  با وجود ستارهیرهادی که ین درام اسپانیایی

های مراتب کمتری اا طر  منت گا  ن هههی  به ییم و خهاویر بهاردم، با اسهههت یال به

 ا  مواجه شگ.دیمی

، سهههین ه اسههه ها در خارج اا ایرا  نشههها  دادطور که دریای  این ییم هما 

 ،انگآ  به شههارت رسههیگه یواسههبهه یردی که سههینماارا  مبرح کشههور بمنحصههربه

توانگ خارج اا ب هتر تاریخی و اجتماعی ایرا  به اثری خشن و دراردادی و حتی می

ه کاسهه   ین پ ههری  در میزا  جذابی این سههبحی منتای شههود. به عیارت دیگر، 

عجیب  شگ حلیاب سان ور و آمیزی به غیورت تنادضه حگادل تا بخشی و الیته ب

وا آنچه هن ،شود. به عماوهمیسهااا  ایرانی در دراردادهای سینمایی غربی مربوط ییم 



 استودیوهای جهانی تهران 38 

طمیانه برخواسته اا ساختار جاه انگیزد م ت یماًسینمادوستا  و منت گا  را برمی یعماده

، «دموکراسههی»اسههتیگاد و  ناهمگن و نامن ههج  سههیاسههی اجتماعی ایرا  )مخموط

ا  تصههویر شههگه. برای مخاطب که در سههینمای بومی اسهه مردسههالاری و آاادی( 

 مااکنگ که همزما  غریب المممی نمایش سهههینمایی این تیهههادها دنیایی خمق میبین

  .رسگبه نظر می نزدین لیو، آشفته س  وآشنا

سههینمای ایرا  ده تصههویری دارد؟ آیا همچنا  منیعی برای آثار سههینمایی  یآینگه

اول جاهانی بهادی خواههگ مانگ؟ ما در این م اله تما  کردی  نشههها  دهی   یرجههد

 یتوجایب ها ورغ  سرکوببه یپ اان ماب ییاستثنا ییدر شرا را یا سهاایییم دگونه 

ور و سهان   هت یسه  یحال تنظ نیو در ع م یی یهنع  به ن هی  حکومتی یناادها

هشههتاد  ی. در دههشههگ شههناخته یجاان  یرسههم به یمال منابع کنواخ یریغ عیتوا

آورد  وجوده سااهای ایرانی بظاور یناوری دیجیتال این یری  را برای ییم  شهم ی

ا  سهااجگیگی اا ییم  یمجموعه ،ک  های ن هیتاًبر اد  سهان هور و بودجهتا با میا 

 اذشته، برای اولین بار یتولیگ کشهور اضهایه شونگ. در طول دهه یایرانی به یهحنه

های سهههیاسهههی، متوجه بخش اذاریبا سهههرمایه رداب  جناحی 1۳۵۹بعگ اا ان ماب 

مه منجر به بالاتر ریتن استانگاردهای تولیگ وکه این م سهاای شهگه اس . درحالیییم 

ییم  در ایرا  شههگه اما موی ی  تجاری سههینماارا  بیش اا هردیز در ارو توانایی )یا 

های بانفوذ دیگما  سهیاسهی و جذب حمای  شخصی  کرد یابیجا  درمیل( آناا 

ترویج پیگا کرد رونگی که دیل اا ان ماب اسههمامی  شههابهبادی مانگه اسهه . شههایگ م

هههای هنری و برای تولیهگ ییم ههای نوظاور کنونی، آاادی و منههابع کههایی کهاراردا 

  کننگ. پیگاهای تجاری در کنار ییم ه   تجربی را

ساای ایرا  موجود ییم  یعظیمی در عریه نیروی جوا  و بال وه ،یورت در هر

اسهه ، اما منابع مورد نیاا برای شههکویایی و بالفعل کرد  این پتان ههیل به یههورت 

متمرکز شگه و این  نااد های دولتی به ای در انحصهار ایراد و ناادهای واب هتهیزاینگه
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های آمریکا تحری و ایزایش مجگد  وضهههع یدر نتیجهه ی خود ورونهگ نیز بهه نوبهه

رم دامن به تو ارا  ریال که شگیگاً  یساب هسهرع  بیشهتری اریته اس . س وط بی

 کار دشوار یا حتیسهااا  تااهتولیگ را برای ب هیاری اا ییم  یآوری بودجهاده، جمع

 های جوانی که اسههت مال عمل و خمادی  خود را باغیرممکن کرده اسهه . با کاراردا 

 یکننگ، آینگهکننگ یا خود را محگود به سهههاختن ییم  کوتاه میدوله  مصهههالحه می

 یورته رسگ. اار حکوم  ایرا  بروشهن به نظر نمیدنگا  سهینمای م هت ل ایرا  

تولیگ ین سهینمای جاانی شگه اس ، حالا م وولی  به خبر انگاختن  بانیناخواسهته 

کن اس  متوجه آمریکا و متحگانش مم ،این شکل هنری متمایز و ح اس به سیاس 

 شود.

  

 


