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فهرست





می گویند در کودکی است که انسان آداب زندگی فردی و اجتماعی را می آموزد. در 
آن سال های میان تولد و بزرگسایل است که صاحب چیزی به نام شخصیت می شود 
و بسیاری از رفتارهای درست و نادرست آدمی، با مطالعه کودکی او بررسی و درمان 
می شود. منصفانه که نگاه کنیم، سینمای ایراِن پس از انقالب، از نو متولد شد و هیچ 
چیِز این سینمای نوزاده شده، شباهیت به قبل نداشت. در مهان سال های طفولیت، هر 
که از راه رسید برای او نسخه ای پیچید. برخی با وجود و حیات او کنار منی آمدند 
وعده ای می خواستند چنان گستاخ و آشوبگر بارش بیاورند که پیش از رسیدن به 
بلوغ، جوامنرگ و ناکام و ناپدید شود. دشوار بود مصون نگه داشنت این کودک، از این 
دایگان دلسوزتر از مادر. در آن سال ها، هم بودن یا نبودن سینما موضوع مناقشات 
بود و هم انتظارات نابه جایی که از آن می رفت. آهنا که هر نوع تصویر متحرکی را بر 
پرده سینماها، مترادف ظهور دوباره ابتذال طاغوت می دانستند، منی دانستند که طلوع 
این خورشید با ساعت خوابیده آنان مهاهنگ و مهزمان نیست، و دیگراین که یکشبه 
توقع چرخه آزاد سینمای صنعیت با معیارهای هالیوود را داشتند، نداشتند آن سعه صدر 
را که بدانند جان حنیف کودکی خردسال، یارای کشاندن این بار سنگنی را ندارد. اما 
در دل این توفان، آن کودک پاک و جنیب رشد کرد و بزرگ شد و به بلوغ رسید و 
خود آموخت که چه در سر بپرورد، از کدام راه عبور کند و چگونه از خود دفاع کند. 
در این کتاب از سرگذشت آن کودک یب گناه سخن گفته می شود، در سال هایی که 
کوچک ترین لغزش، ممکن بود او را از پرتگاه جهل و زیاده خواهی به زیر افکند. این 
کودک را هر که دیده بود و با او زیسته بود، آنگونه روایتش می کند که خود می خواهد. 

پیشگفتار
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لیک زمان های است که هر گفته ای دربارۀ آن سال ها، بیش از آنکه معرف و مبنی آن 
سال ها باشد، شرح حال گویندگاین است که ای بسا هم چنان طلبکار قوای هپلواین از آن 
کودک مظلومند و ای بسا هم چنان سودای پاینی کشیدن فتیله ای کم سو را دارند، که با مهه 
کم سویی اش، فروزان بود و فروزان ماند. آینی این چراغ از مهان آغاز خاموشی نبود. در 
مهان روزگار، فیلمی منایش یافت حمصول سینمای معترض شوروی، از فیلمساِز حمتضِر 
در تبعید، که قهرمانش با خود عهد کرده بود مشعی نیمه جان را در آبگریی مرموز، از گزند 
بادهای مزاحم در امان دارد و به مقصد برساند. بگذرمی از اینکه آن فیلم و آن فیلمساز و 
آن نوع نگاه، مهان زمان و بعدها، دستاویزی شد برای هجمه ها و طعنه های بسیار، لیکن 
قصه آن مشع و زنده ماندنش، حیت به قیمت از پا فتادن ها و خرد شدن ها، هم چنان بر سر 
زبان هاست. در آرای معارضان و ستایندگان آن سال ها، نکته ای ُپراشارت که شنیدنش 
از هر زبان، قصه نامکرر عشق است. این کودک اگر زمخی ناخواسته برداشت، از عشق 
بود و اگر بر لکنت چریه شد و فصاحت و شیوایی اش عامل گری شد، باز هم از عشق بود.

کایف است حلظه ای گمان َبرمی که تیمار و تربیت این کودک، عاری از هر گونه خطا 
و کاسیت بوده، تا آنگاه به ورطه ای درافتیم که مهیشۀ روزگار از آن پرهیز داشتیم. پس 
تردیدی در کاسیت ها نیست. انصاف اگر پشتوانه حتلیل ها باشد، آشکارمان می کند که 
به آن روزگاران گاه اراده ای بود و امکاین نبود، ارادیت بود و آستاین نبود. گفتین ها کم 
نیست. می توان دفتر خاطرات ناگفتۀ آن سال ها را از صندوق فراموشخانۀ دل، گشود و 
برگ برگش را نشر داد. اما هبتر آن باشد که سر دلربان گفته آید در حدیث دیگران. این 
کتاب حدیث دیگران است. دیگراین که دیگری نیستند و هنر را در متاشای دقیق و کاوش 
یب پایان، هر بار از نو کشف می کنند؛ منتقدان. یب آنکه به مست وسوی نگاه و مواضع این 
بزرگواران دربارۀ سینمای ایران در سال های دهه شصت توجه کنیم، جمموعۀ مقاالت این 
کتاب، کانون انباشت و تراکم ایده هایی است بکر و اندیشه ورزانه، از جانب قشری مهواره 
شریف که بیش از مهه از سوداگری و فریب به دور است و با قلم خویشی و پیوند دارد. 

حممدعلی حیدری



حممد هتامی نژاد

طرح پرسش
دهۀ شصت را چگونه می توان به مدد سینما و در سینما شناخت؟ دهۀ شصت از 
نظر سیاسی، دوران بسیار پیچیده و مبهمی است و سینما خبش کوچکی از آن را 
به  تاریخ سینمایی منی تواند  بنابراین گزارِش  به آن پرداخته است.  یا  ثبت کرده و 
رویدادهای روزمره در حرفه یب اعتنا مباند و تنها به تاریخ رشد هنر سینما بپردازد، 
یب آنکه بفهمد در پس حوادث تاریخ سینما در دهۀ شصت چه ذهنیت هایی هنفته 
بود؟ از این رو پژوهش حاضر که در پی مطالعۀ بسیاری از فیلم های دهۀ شصت 
هم چون  دهۀ شصت  سینمای  آیا  روبه روست:  پرسش  دسته  چند  با  آمده،  فراهم 
آینه ای گوشه هایی از جامعه و روابط دروین و گاه پنهان آن را مهان طور که بود تقلید 
کرد؟ آیا در بازمنایی هایش، کمتر نشانه ای از چهرۀ واقعی جهان اجتماعی در سینمای 
این دوره هست یا اینکه هر اثری نسبت خود را با جهان و مفهوم هویت آشکار 
می سازد؟ نقش سینمای دهۀ شصت در تثبیت نظام ُجهوری اسالمی ایران چه بود و 
چه دوره هایی را طی کرد؟ در هر دوره چه وظایفی بر عهدۀ سینما و مدیرانش قرار 
گرفت؟ از جنبۀ تاریخ سینمایی به این مباحث می پردازمی که آیا سینمای این دهه به 

بازتولید الگوهای شناخته شده پرداخت، یا با جنبشی مهراه شد؟ 

تصویری از یک دوران
یک پژوهش تاریخ سینمایی
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مستندهای اجتماعی و کانون های فیلم، پدیده های دهۀ شصت هستند که جایشان 
در این حتقیق خایل است ویل می توانند برای حمک نظریهای که در این نوشته ارائه 
می شود مورد دقت قرار گریند. طبیعتا به جای دوره هایی کامالً دارای حمدوده های 

معنی، از دوره هایی متداخل و هم پوشاین شده، سخن به میان آمده است. 



سینمای دهۀ شصت را می توان بر اساس تولیدات، مضامنی، رویکردهای اجتماعی و 
سیاسی، شخصیت های سینمایی و بر مبنای دوره های مدیریت خبش دولت و سال به 
سال، دوره بندی کرد. برای توضیح سینما و دهۀ شصت، به سه نظریه توجه داشته ام:

برای  تاریخ نگار  به مدد  که  تاریخ«  و  کتاب »سینما  فرو در  نظریۀ مارک  اول؛ 
درک روح زمانه می آید. مارک فرو فیلم را عمدتا به عنوان منبع و عامل تاریخ 
مورد بررسی قرار می دهد. وی مهچننی در آخرین خبش کتاب نیز خود دارای دو 

پیشنهاد اساسی است: 
خنست: به نظر می رسد که گزاره هایی دربارۀ جامعه، دارای چهار گرایش است: 

دولت،  خواسته های  بیانگر  است  ممکن  که  مسلط  ایدئولوژی های  و  هنادها   )1
کلیسا، حزب یا هر سازماین باشد که دارای نظرگاه خاصی دربارۀ جهان باشند.
2( خمالفان این نظرگاه که در توان خود یک ضدتاریخ یا ضدحتلیل می سازند.

3( خاطرۀ اجتماعی یا تارخیی که از طریق سنت شفاهی و آثار هنری مشروع 
زنده می ماند.

4( تفسریهای مستقل - خواه علمی باشد یا نباشد - که با حتلیل خود به پیش 
می روند.  

به شیوۀ رویکرد آهنا منعطف  آثار هنری  فیلم ها و سایر  دومنی شیوۀ رده بندی 
است. رویکردشان به مسائل اجتماعی است یا تارخیی؟: 

بخش یک
الگوهای تحلیل
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از باال، یعین از نظرگاه قدرت و خواست هایش.
از پائنی، آیا مسائل از نظرگاه توده ها - روستاییان، کارگران، کشاورزان – حتلیل 

می شود؟
با  چالش  برای  راوی  می کند.  بررسی  واقعه  درون  از  را  پدیده  شیوه،  سومنی 

موضوع مورد مطالعه، خود را درون حتلیل خود جای می دهد. 
چهارمنی شیوۀ رویکرد، پرداخنت به مسائل از طریق ساخنت الگوهایی بریوین یا 
بدون مدد گرفنت از چیزی است. به این حنو که پدیدۀ اجتماعی یا سیاسی را به جای 

اینکه ترمیم یا بازسازی کند، از نو می سازد.
این چهار شیوه و رویکرد به ما اجازه می دهد تا یک مدل عمومِی طبقه بندی را 
پیشنهاد کنیم. با وجود این اول از مهه باید توجه داشت که یک اثر، خواه فیلمیک 

باشد یا نباشد می تواند درگری چند تا از این شیوه ها یا رویکردها بشود. 
دوم؛ نظریۀ سیاسی تارخیی »ترمیدور« برای پاسخ به برخی فرضیات موجود دربارۀ 
سینما، افکار عمومی، دولت و بازمنایی در دهۀ شصت، می تواند باشد. تاریخ معاصر ایران 
بر اساس نظریه کرین برینتون1 با تفسریی از نظریۀ ترمیدور هم توضیح داده شده است. 
)آبراهامیان، یرواند، 1391 ص 318(. البته انطباق کامل واکنش ترمیدور2ی با تاریخ 
معاصر ایران مناقشه آمیز بوده است. حیت ترمیدور ایراین را مطرح کرده اند. بر اساس 
نظریۀ ترمیدوری گفته می شود انقالب ها در سری حتوالت خود سه مرحله را پشت سر 
خواهند گذاشت: در مرحلۀ اول پس از سرنگوین رژمی حاکم، نریوهای میانه رو بر مسند 
قدرت تکیه  زده و حاکمیت را در دست می گریند. در مرحلۀ دوم میانه روها جای خود 
را به تندروها می سپارند. مرحلۀ سوم، ترمیدور است. در پژوهش آبراهامیان با این نوشته 
از دو توکویل که انقالب ها مهواره دولت هایی قوی تر اجیاد می کنند به سه دورۀ انقالب 
اسالمی 1356-57 قانون اساسی 1358، مرحله تثبیت 1359-68 و ترمیدور 1368-

84 تقسیم بندی شده است. )آبراهامیان ص277(

1- Crane Brinton

thermidor -2 اشاره به انقالب فرانسه است.



     13 محمد تهامی  نژاد 

سوم؛ نظریۀ قبض و بسط: نظریۀ ترمیدور در سینمای ایراین - که با سیاست در 
پیوند بوده - قابل تأمل است، یعین در این پژوهش که هدف من سینما و زندگی 
روزمره در آن است، چننی فرضیه ای برای پاسخ به پرسش های خنستنی مفید به نظرم 
رسید ویل می بایست آن را در مسری پژوهش و با قبض و شرح صدر و نریوهای 
درگری در این روند، می آزمودم. قبض و بسط، یا خوف و رجاء از حاالت گوناگون 
انسان در مواجهه با جهان است. من گاهی دهۀ شصت را منطبق با عینیت حاالت 
قبض و شرح صدر )بسط( می بینم. و در این نوشته، موضوع در یک ساختمان نظری 

ارائه شده است.
به قول مولوی قبض را با »چنی فکندن بر جبنی« می فهمیدم. از سوی دیگر، به 
نظر می رسد سه مرحله نظریۀ ترمیدور نیز از اصلی در باب درام کالسیک اخذ شده 
یعین تعادل، خروج از تعادل و نیل به تعادل تازه که متام تبعاتش را با قبض و بسط 

متوایل هبتر می توان توضیح داد.
از طریق مهنی جریان حیات ده ساله و یکی دو سال این طرف و آن طرف دهۀ 
شصت که آن را زیسته ام، این فرضیات را حمک زدم. کوشیده ام، این حتقیق را - که 
فقط خبشی از سینمای موجود در داخل ایران را در بر می گرید - به عنوان یک 
پروژه به پیش بربم، یب آنکه پیشاپیش )حیت با اتکاء به نظریه( تکلیفم را با تاریخ 
روشن کرده باشم. حیت واقعیت پژوهش نشان می دهد که تفاوت هایی بنی دوره بندی 
در سینما و دوره بندی سیاسی آبرهامیان وجود دارد که از طریق قبض و بسط، هبتر 

می توان آن را فهمید. 

سینما، تغییرات آرام
وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم ادغام شد، حسنی ترایب )کارگردان و یکی از 
مدیران فرهنگ و هنر که از حوادث انقالب فیلم مستند ساخته بود( خنستنی معاون 
انتخایب در امور سینمایی شد و حممدعلی جنفی )با جتربه ای در آیت فیلم( به ریاست 
ادارۀ کل نظارت بر منایش منصوب گردید. وی هیات اجرایی شورای فیلم و سینما 
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را در اردیبهشت 1358 معریف کرد. در عنی حال احراز، حراست و ساخنت هویت به 
عنوان یک امر انقالیب مطرح بود. سندیکاها، شوراها، اشخاص، مؤسسه ها و کانون 
فیلم دانشجویان مسلمان به عنوان اداره کنندگان هویت، موضوع تسویه، اعالم جرم 
و احمای فیلم های زننده را پیش کشیدند. وقیت سال 1359 اعتقاد دولت بر این بود 
که وزارت فرهنگ و آموزش عایل، کارآیی الزم را ندارد معنایش چه بود؟ ناظران 

آن دوره، از جله مهدی فخیم زاده بر یب نظمی تأکید کرده اند:
وزارت ارشاد یب سرپرست بود. وزارختانه متویل سینمایی نداشت. در آن زمان 
من و سریوس الوند و کامران قدکچیان و علریضا داودنژاد و یکی دو نفر دیگر 
بودمی.  شده  وقت  ارشاد  و  سابق  هنر  و  فرهنگ  وزارت  مهه کارۀ  بچه ها،  از 
سعی می کردمی به هر طریقی شده سینما را به حرکت دربیاورمی. در آن دوران 
بچه ها که به شدت ازجریان های روز متأثر و سیاسی شده بودند سراغ ساخت 
»سرباز  مثل  فیلم هایی  آهنا  رفتند.  ساواک«  و  »انقالب  مضمون  با  فیلم هایی 
را  و...  ترور«  تا  فریاد  »از  می مریند«،  »کرکس ها  جماهد«،  »فریاد  اسالم«، 
ساختند. من در آن زمان به خودم می گفتم منی دامن »فیلم انقالیب« چیست؟ ویل 
قاعدتا این فیلم ها نباید »فیلم انقالیب« باشند! در آن شرایط هنوز خط مشی 
فرهنگی انقالب مشخص نشده بود و سینمای ایران اساسا متویل نداشت. نه 
پروانۀ ساخیت در کار بود، و نه پروانۀ منایشی. اوضاع عجیب و غرییب بود. هر 
شخص هر کاری دلش می خواست می کرد... بعد از مدیت حممدعلی جنفی به 
عنوان اولنی معاون )رییس نظارت بر منایش( سینمایی وزارت ارشاد منصوب 
با او مهکاری می کردمی. فکر  شد. دوران سخت و پرآشویب بود و ما مهگی 
می کنم یک سال تا یک سال و نیم جنفی در این پست بود. بعد او رفت و آقای 
کلهر )مشاور حممود امحدی نژاد در دوران ریاست ُجهوری( معاون سینمایی شد. 

)فخیم زاده، مهدی -1389(
خسرو سینایی سازندۀ فیلم »زنده باد« )1358( مهواره از این دوره به خویب یاد 

می کند: 
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مهان زمان آقای حممدعلی جنفی فیلمساز و مدیر کل وقت سینما گفتند فیلمی 
که سینایی ساخته باید به جشنواره ها برود. رفت و جایزه گرفت. جایزهای که 
صددرصد سیاسی بود. »زنده باد« جایزۀ ویژۀ اجنمن مبارزان ضدفاشیسم در 
فستیوال کارلسباد )در ُجهوری چکسلواکی( را به دست آورد. )به نقل از نشریۀ 

سینماتک موزۀ هنرهای معاصر، صفحۀ 145(
سال 1360 وزارت ارشاد اسالمی تأسیس شد و نام این وزارختانه از اسفند ماه 
با تایید آن در 12 اردیبهشت  سال 1365 )با تصویب جملس شورای اسالمی( و 
1366 در شورای نگهبان و بر اساس مادۀ 3 از تاریخ تصویب این قانون، از وزارت 

»ارشاد اسالمی« به وزارت »فرهنگ و ارشاد اسالمی« تغیری کرد.
اسالمی  ارشاد  وزارت  به  معادخیواه  عبداملجید  حجت االسالم   1360 سال  در 
منصوب شد و مهدی کلهر معاون فرهنگی جدید، شورای بازبیین فیلم را تشکیل 
داد. در دورۀ انقالب فرهنگی که عمدتا از 15 خرداد 1359 در دانشگاه ها به اجرا 
درآمد، شورای تصویب فیلمنامه در گزینش افراد و طرح ها نقش اصلی داشت و در 

مهان زمان، جوهرۀ نظریۀ دولت دربارۀ صنعت فرهنگ، اعالم شد:
با اعتقاد بر اینکه در عرض دو سال منی توان فیلمساز جدید معتقد و متعهد به 
انقالب اسالمی تربیت کرد، وزارت 5 مرحله نظارت در کار فیلمسازان قرار 

داده که در صورت رعایت، جموز خواهند گرفت. )کلهر، مهدی – 1360(
این نگرش در اوایل دهۀ شصت و مهزمان با انقالب فرهنگی، ذاتأ مورد نقد جدی 
قرار داشت. زیرا اعتقاد بر این بود که دولت می تواند بدون فوت وقت، نریوهای 
معتقد و متعهد را تربیت کند. در دورۀ مهدی کلهر قرار بود حمتوای فیلمنامه ها با 
فرهنگ عملی اسالم سنجیده شود و در متام موارد نظارت وجود داشته باشد. در 
سال 1359 و 60 برمبنای برخی نظریات موجود در جامعۀ هنری و اجتماعی ایران، 

حدود حرمی سینما به ویژه تکلیف واردات فیلم تا اندازه ای معنی بود:
هرگز کشورهای غریب خنواهند توانست فیلم های دست چهارم و پنجم خود را 

به عنوان یک خوراک فرهنگی به ما حتمیل کنند. )کلهر - 1360(
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بر اساس گزارش عملکرد یک سالۀ ادارۀ نظارت بر فیلم های سینمایی وزارت ارشاد 
اسالمی: سال 1360 در بازبیین جمدد، پروانه منایش دو فیلم »سرباز اسالم« )امان منطقی، 
1359( و »مریاث من جنون« )مهدی فخیم زاده، 1360( به مهراه 23 فیلم خارجی لغو 
شد و از شش ماهۀ دوم سال 59 تا 60 تعدادی فیلم متعلق به قبل از انقالب به منایش 
درآمد که مهۀ آهنا هم به حنوی منتقد شرایط اجتماعی دوران خود )و جز یکی دو تا( 
متعلق به کارگردانان سینمای بدنه، موج نو و کالسیک های سینمای ایران بود: »خاک« و 
»گوزهنا« و »سفر سنگ« )مسعود کیمیایی(، »مریاث« )عبداهلل غیایب(، »طبیعت بیجان« 
و »در غربت« )سهراب شهیدثالث(، »رگبار« )هبرام بیضایی(، »تنگسری« )امری نادری(، 
»بت« )ایرج قادری(، »پستچی« )داریوش مهرجویی(، »شری خفته« )حسن قامسی وند(، 
»سرایدار« )خسرو هریتاش(، »هپلوان مفرد« )امان منطقی(. الگوهای اساسی این انتخاب، 
که جنبۀ زیبایی شناسی و حمتوایی آشکاری دارد، نشان می دهد که چرا »فریاد جماهد« 
)هتیه کننده: مهدی معدنیان. بازیگر: ستار هریس، معروف به »فریوز«، قهرمان کشیت کچ( 
و »سرباز اسالم« )کارگردان: امان منطقی. هتیه کننده و بازیگر: ستار هریس( امکان رشد 
و بازتولید نیافتند، هر چند هردو فیلم، مستقیم به انقالب و انقالبیون مسلمان می پرداخت. 
بنابراین معاونت و مشاورانش، خواسته یا ناخواسته، الگوهای فعلی و حداقلی خود در 

این مرحله را معریف کرده بودند. هر چند دو موضوع را نباید فراموش کرد:
با آخرین فریادهای درون سندیکای هنرمندان )در روز 24 اسفند 1357(   )1
که توسط سیاهی لشکرها و بازیگران ضعیف تر شروع شد، روسای قبلی جمبور به 
برای ساخنت  را  هنرمندان، خودشان  این جلسه،  در  از حمل جلسه شدند.  خروج 
فیلم های مبتذل حمکوم کردند و بازتولید سلسله مراتب قدرت پیشنی را به زیر سوال 
الوند  کارگردان ها(، سریوس  )از بنی  بردند. مهچننی سعید مطلیب، رضا عالمه زاده 
)سناریست(، هبمن مفید و حسنی گیل )بازیگر(، باربد طاهری )فیلمربدار( و حسنی 
حقیقی )از بنی کارگران صحنه( به عنوان منایندگان هیات مؤسس برای اجیاد احتادیه، 
برگزیده شدند. البته در این جلسه حممدعلی فردین هم پیشنهاد تشکیل یک هیات 

تصفیه را داد. )آیندگان 26 اسفند 1357 ( 
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2( رد شدن، نشان می داد هنوز خنبگاین وجود دارند که تعینی می کنند به قول پیری 
البته در مهنی  بوردیو »چه چیزی پذیرفتین یا سرمایۀ فرهنگیای باارزش است.« 
زمان، فیلم »حیاط پشیت مدرسۀ عدل آفاق«3 )داریوش مهرجویی( هم توقیف شده 

بود و در این مورد آن خنبگان، بر اساس نظریۀ مارک فرو، چه وظیفه ای داشتند؟

تسامح محدود 
حداقل هفت فیلم از آن جمموعه در روستا و بنی طایفه و ایل می گذشت و مسئلۀ 
لباس و آرایش نداشت و می توانست الگوی آینده باشد. حممدعلی جنفی هم »جنگ 
اطهر« را در آیت فیلم ساخته بود که در ساختار خودش، فرمول هایی را برای هویت 
پیشنهاد می کرد. فرهنگ پوشش، حنوۀ نگاه به دوربنی و تشریح شرایط اجتماعی، 
بازتاب این دورۀ آزمون و خطا هستند. »مریاث من جنون« از آخرین فیلم های 
ایراین نیست که زن، نقش اصلی داشت ویل از آخرین فیلم هایی از آن جمموعه است 
که به منایش درآمد. »مریاث من جنون« به مهراه »افیون تب مرگ« ساختۀ امان 
منطقی و داریوش کوشان، آخرین تولیدات پارس فیلم در سال 1360 است. مهدی 

فخیم زاده گفته است:
فیلم را سال 1358 ساختم. وقیت خواستم اکران کنم جنگ آغاز شد. من صرب 
کردم که جنگ متام شود بعد فیلم را اکران کنم. چون در آغاز جنگ کسی سینما 
منی رفت. اما بر خالف پیش بیین ما، جنگ طوالین شد. بعد که دیدم زمزمه های 
اجباری شدن حجاب شنیده می شود به سرعت فیلم را در سال 1360 اکران 

کردم. )فخیم زاده، مهدی –1389 (
در این روایت به شیوۀ کالسیک، مساله فقط یب حجایب زنان نیست. بلکه بازگرداندن 
آرامش به جامعه )خانوده( ای است که مورد هتدید قرار گرفته است. »مریاث من 

تفاوت بنی رفتار  بر مبنای داستان کودکان نوشته فریدون دوستار، چاپ اول 1356 ساخته شد.   -3
بچه ها در حیاط جلویی و حیاط پشیت در مدرسۀ عدل آفاق با معاین مسبولیکی که در شرایط سیاسی 
بالفاصله پس از انقالب از اقتباس مهرجویی )اعتراض دانش آموزان به وسیلۀ روزنامه دیواری، به رفتار 

مدیر مدرسه( استنباط می شد آن را به حماق توقیف برد.
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آن  علیه  ایران  سینمای جدید  دهۀ شصت  در  که  بود  مریاثی  متام  جنون« حاوی 
ایستاد. می توامن بگومی مهدی فخیم زاده برای توجیه رفتارهای آیندۀ جامعۀ سینمایی 
جدید، سند مهمی از خود و دوران خود به یادگار گذاشته است. فیلم دارای ساختار 
و  گرمی  نوع  و  جنایی  ژانر  در  روی شخصیت پردازی  است.  هیجان زا  مونتاژی  و 
لباس )اصالح سر به شیوۀ آملاین و پوشیدن پریاهن یقه بسته( کار شده و می توان 
گفت شامل متام عناصر تصویری و مضموین ای است که پس از آن، در دهۀ شصت، 

سینمای جدید ایران علیه آن به پاخاست و یا هدایت شد:
الف – خشونت سراسری و فزاینده.

ب – یب حرمیت به زنان و نگاه خریه به آنان. 
پ - منایش جامعه ای ناامن.

ت - نگاه به زندگی دیگری از مهان اولنی سکانس با دوربنی چشمی.
ث- نفی و ناکارآمدی هنادها )هناد حقوقی و وکیل ناالیق که در پایان فیلم با 

چاقو، اندکی جمازات هم می شود و پلیس که وظیفه اش نامتام می ماند(.
به اضافۀ اینکه در دو جا نشان می دهد بستر مناسبات اجتماعی، سبب ساز جرم 
شده است. یکی در کلمات متسخرآمیز وکیل مدافع و دیگری در عنوان بندی نگاتیو. 
در هنایت، فیلم به فرد )قرباین( روی می آورد تا با دفاع شخصی، آرامش و احترام 

را به خانوادۀ درهم شکسته خود بازگرداند.
منایش مهنی فیلم در سال 1360 نشان می دهد که در وزارت ارشاد اسالمی دورۀ 
معادخیواه، عمدتا یک سیاست کلِی تساحمی دربارۀ سینمای ایران وجود داشت. برای 
مثال اگر پروانۀ منایش فیلم »سرباز اسالم« امان منطقی لغو شد، به فیلم قدمیی تری 
از او )به هتیه کنندگی دکتر امساعیل کوشان( به نام »هپلوان مفرد« اجازۀ منایش دادند. 
برخی از فیلم های خارجی هم با تغیریات مونتاژی و صدایی حیت تغیری اسم و با 

پوستر جدید، اجازۀ منایش جمدد یافتند. 
سیاست تساحمی بر اساس مهان گفتۀ معاونت بر چند اصل دیگر هم متکی بود؛ 

اول اینکه:
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آنچه که از وظایف اصلی وزارت ارشاد اسالمی است خط دادن و جهت دادن 
برای اجیاد یک صنعت آرماین و متعهد است. )کلهر – 1360(

اهرم این سیاست، اجازۀ ساخت فیلم بعد از خواندن فیلمنامه و صدور پروانۀ 
منایش بعد از بازبیین بود. دوم اینکه:

باید فرصیت به هنرمندان داده شود تا بتوانند در راستای انقالب اسالمی، ختصص 
و هنر خویش را به کار گریند. لذا میدان برای فعالیت بسیاری از کارگردان های 
گذشته با توجه به مقررات موجود و نیز مشروط بر اینکه آثار ارزنده ای به 

جامعه عرضه کنند باز است. )کلهر، روزنامۀ اطالعات، خرداد 1361(
حتت سیاست »به کارگریی مثبت هنرپیشگان که آهنا نیز به حنوی قربانیان رژمی 
سابق بوده اند ویل وجدان های قابل بیداری و حتول دارند« )روزنامۀ اطالعات -18 
از  سناریویی  با  قادری  )ایرج  »برزخی ها«  فیلم   1361 سال  در   )1361 تریماه 
سعید مطلیب( و با شرکت حممدعلی فردین، ناصر ملک مطیعی، ایرج قادری و آذر 
فراری در روز 22 هبمن  تعدادی جمرم  قهرمایِن  حکمت شعار ساخته شد؛ داستان 
برمی خیزند و کشته می شوند.  دفاع  به  مرز،  با جتاوز دمشن در  مواجهه  که هنگام 
»برزخی ها« که با هشت میلیون تومان فروش، رکوردشکن بود در شرایط اجتماعی 
آن سال، سیاست های وزارختانه را به زیر سؤال برد و به دستور وزارختانه، از اکران 

پاینی کشیده شد. حجت االسالم معادخیواه در سال 1390 دربارۀ این فیلم گفت: 
ما  و  بود  شده  صادر  من  حضور  از  پیش  »برزخی ها«  فیلم  ساخت  جموز 
فقط جموز اکران آن  را صادر کردمی... فردی به اسم حممدزاده که فیلم »حممد 
با  را  »برزخی ها«  فیلم  ساخت  بود جموز  کرده  ایران  وارد  هم  را  رسول اهلل« 
حضور چهره های مطرح سینمای پیش از انقالب از جله ناصر ملک مطیعی، 
فردین، ایرج قادری و... گرفته بود و این فیلم را با صرف 10 میلیون تومان 
ساخته بودند... این فیلم تولید شده بود و در زمان ما که پیگریی امور فرهنگ 
و هنر به وزارت ارشاد سپرده شد، فیلم آمادۀ اکران شده بود. آن موقع برخی از 
مدیران ارشاد از جله آقای کلهر می گفتند اکران این فیلم مشکل ساز می شود، 


