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  آثار مسعود كيمياييشناختي   جامعهتحليل
  اعتراض و قيصر، سفر سنگ، دندان مار، سلطانهاي مطالعه فيلم

  
   *اراحمدييا يلع
   **ن فرشاديمت

  ***معصومه تقي زادگان
  چكيده

ـ  مـسئله    .شـوند   مي بازتاب شرايط اجتماعي تحليل    ثابة به م  مسعود كيميايي هاي    در اين مقاله فيلم     ةمقال
ترين مسائل جـاري را در زمـان     ترين و مهم   شاخص  كه  روايي در ساخت فيلم است     ي عناصر حاضر يافتن 

كنـد كـه هـر يـك از آثـار كيميـايي را                مي رويكرد نظري بازتاب به ما كمك     . ساخت فيلم در خود دارند    
  . از مسائل روز بدانيماي  آينه

 به  پنج فيلم سينمايي كيميايي    ، است كه بر اساس آن     محتواي كيفي  تحليل   شناختي مقاله رويكرد روش 
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  مقدمه
اين دو  . ستشدني ني تفكيك   و هنري آن از هم    اي    وجه رسانه . اي هنري است    سينما رسانه 

نقاط قوت هردو را  واقع درو كند   ميو نيز ساير هنرها متمايزها  از ساير رسانهسينما را   مشخصه  
و هنري خود به خـوبي      اي    تواند با استفاده از امكانات رسانه       مي سينما. در خود جمع كرده است    

ـ  به م  آثار سينمايي شناختي     جامعه با بررسي . بازتاب شرايط اجتماعي معاصرش باشد     آثـاري   ةثاب
از جامعه معاصر اين آثار     توان به شناخت بهتري       اند، مي   كه در يك حوزه گفتماني به وجود آمده       

 هاي غالب در جامعه بر تفكر خالق يك اثـر هنـري             گونه ادعا كرد كه گفتمان    توان اين   مي. رسيد
از ايـن   . شود  گذارد و اين تأثيرات در آثار او نمايان مي          فردي از افراد آن جامعه تأثير مي       در مقام 

  .توان سينما را آينه جامعه دانست  مي،رو
حيح جامعـه معاصـرش و بازتـاب ايـن شـرايط در آثـارش، خودآگـاهي                 هنرمند با درك ص   

هـاي    كند تـا بـا آگـاهي از اهـداف و آرمـان              آنها را هدايت مي   «دهد و     مخاطبانش را افزايش مي   
 نـه تغييـر   ،كننـده دارد در اين حالت هنـر نقـش تقويـت      . تر گام بردارند    اجتماعي با عزمي راسخ   

 يا در جهت تشديد رونـد تغييـرات         دت تثبيت نظام موجو   تواند در جه     اگر چه تقويت مي    ،دهنده
  ).1378راودراد، (» ايجاد شده باشد

ايرانـي  هـاي     تاكنون تحقيقـات متعـددي بـه بررسـي بازتـاب شـرايط اجتمـاعي در فـيلم                 
بهرام بيضايي را بررسي هاي   ميان شرايط اجتماعي و فيلم  ةرابط) 1382(پور  همايون. اند  پرداخته

اعتماد با توجـه    جايگاه زن در آثار سينمايي رخشان بني      بررسي  به  ) 1384 (صديقي. ده است كر
تاثير تغييرات  ) 1382(زندي  . به تحوالت اجتماعي در حوزه مسائل زنان در ايران پرداخته است          

ـ    اجتماعي زنان بر شكل    -فرهنگي . ده اسـت  كـر  نـام سـينماي زن را مطالعـه          اگيري سينمايي ب
كيا و شرايط اجتماعي معاصرشان از ديـدگاه        متقابل ميان آثار حاتمي    ةنيز رابط ) 1385(راودراد  

 رابطـه ميـان     دهنـدة نـشان اين تحقيقات   هاي    افتهي. بررسي كرده است  را  گروه اجتماعي خاصي    
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 كه كارگردانان چگونه بـه مـسائل زمـان خـود در آثارشـان توجـه               ند و اين  اسينما و جامعه ايران   
  . كشند  ميود را به چالش خةكنند و وضعيت موجود جامع مي

اي افـق   كننـد، عـده   هاي متفاوتي عمل مـي      هاي جامعه به شيوه     هنرمندان در بيان واقعيت   
 به جامعه در كليت آن نگاه     اي    ديد خود را محدود به مسائل جزئي درون يك جامعه كرده و عده            

ثار هنري ايـن    ارچوب اجتماعي معاصر است و بازتاب آن در آ         چ ةگيرنددسته دوم دربر  . كنند مي
نگر به طرح   دوم جاي دارد، او با نگاهي كلي      ةمسعود كيميايي در دست   . دسته قابل مشاهده است   

  . پردازد مسائل اجتماعي دوران مي
ولي جـدا از همـه       ،اند  تاكنون موافقان و مخالفان بسياري به بررسي آثار كيميايي پرداخته         

از هـايي     نگـاه دقيـق و تيـزبين او بخـش         «رند كه   اين نقدها و تاييدها همه بر اين نكته توافق دا         
جامعه را تصوير كرده است كه تا كنون كارگردانـان زيـادي در تـالش بـراي نمـايش آن ناكـام                       

 دلبـسته   اًهمچنـان و شـديد     )چه قبل از انقالب وچـه بعـد از آن         (سينماي كيميايي   ... اند    مانده
ت كه بسيار دوستشان دارد و در تمام        اسهايي    شكافي جامعه از طريق قهرمانان و شخصيت      كالبد

 پـرداز اجتمـاعي باشـد؛ او      كند كه درهر فـيلمش نظريـه        مي  او سعي  .آثارش حضور پررنگ دارند   
  ).9: 1378قوكاسيان، (» اش باشد كوشد راوي مسائل زمانه مي

كيميـايي  «: گويـد   مـي   در توصـيف كيميـايي     تاريخ سياسي سينماي ايـران    صدر در كتاب    
ست، ولي شـناخت او از زبـان عامـه مـردم و فرهنـگ طبقـات فرودسـت           يما ن كرده سين تحصيل

هـايش را از بطـن   آدمهـاي   او گاليـه  . كنـد   مي بخشد كه تماشاگر را جذب      مي كيفيتي به آثارش  
 سـينماي كيميـايي نمونـه       ،بنـابراين ). 9: 1378صدر،  (» كشد  مي فرهنگ عامه و روزمرگي بيرون    

 نكـه ايبا اين اظهـار نظرهـا،       . شود  مي ه سينماي ايران محسوب   مناسبي براي مطالعه جامعه شناسان    
هـا و مـسائل     تـرين چـالش   كشد به راستي مهم     هاي خود به تصوير مي      آيا مسائلي كه او در فيلم     

  .دوران است يا خير پرسشي است كه اين مقاله به دنبال پاسخ آن است
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  چارچوب نظري
هـا و     يژگـ يتـوان بـه و      ي و درك زبـان آن مـ       يي از اطالعات است كه با رمزگشا      يا  لم مجموعه يف

 ينـه جامعـه  نظريـه بازتـاب هنـر را آ    ).1378راودراد، (» بـرد يات جامعه معاصر فيلم پـ  يخصوص
بـا آنچـه در     ...) ون و يـ زيلم، تلو يف (يا  رسانههاي    امي پ يزان انطباق محتوا  ي م يداند و به بررس    مي
دهنـد    يش م يها نما   هنر و ديگر رسانه   را  چه  كرد آن ياين رو . پردازد  مي گذرد  ي م يت اجتماع يواقع
  ).2003الكساندر، (داند   مييط اجتماعي از شرايبازتاب

ن يـ بـر اسـاس ا    .  اسـت  يي كالن بازنما  ةي از نظر  يهنر بخش شناسي     جامعه  بازتاب در  ةنظري
 را به همان    يمثبت و منف  هاي    پردازد و ارزش    مي  وضع موجود  يي هنرمند صرفا به بازنما    ،كرديرو
هـاي قـومي در جامعـه     اقليـت  مند به مطالعة وضـعيت  مثالً اگر عالقه .كشد  ميريرت به تصوصو

. هاي اقليتي اطـالع خـواهيم يافـت         هاي تلويزيوني از نحوة بازنمايي گروه        با تماشاي فيلم   ،باشيم
تلويزيـون نژادپرسـتي را بازتـاب     نمـايش جنايـت در  «: گويـد   مـي  كه ويكتوريا الكـساندر چنان
  ).21 : 2003الكساندر،(» نمايد مي

شناسان ديگـر همچـون    ميان سينما و جامعه را در نظرات بسياري از جامعه          ةبرقراري رابط 
هاي   هنر در ساختار  هاي    خالقانه و كاركرد  هاي    او نقطه برخورد نگرش   . توان ديد   مي ،ژان دووينيو 

 از طريـق    ،وااعتقـاد   بـه   . دانـد   مـي  آفرينش هنري شناسي     جامعه  نقطه آغاز  اجتماعي متفاوت را  
را هـا    و اثر هنري نيز به نوبه خود آن        -اجتماعي كه در اثر هنري متبلورند       هاي     نماد ةتحليل هم 

نايل آمد كه اثر تـا چـه انـدازه در            مسئله   توان به درك اين     مي -سازد    مي در تحول خود متبلور   
  ). 75: 1379دووينيو، (جامعه ريشه دارد 

و از ايـن  » اش رابطه تنگـاتنگي دارد   اجتماعيةسينما با زمين «،)6: 1379(از نظر دووينيو   
 به   سينما ة مطالع ،بنابراين. تواند شاخصي براي سنجش وضعيت فرهنگي و اجتماعي باشد           مي رو

هـاي حيـات اجتمـاعي        توانـد مـا را بـه عمـق اليـه             مـي   فرهنگي و اجتماعي   ييك عنصر  منزلة
ترين توهمـات   بـار كي از زيان  ي ،كند  مي درستي اشاره ههمان طور كه دوينيو ب     .مان برساند   كنوني
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اين است كه بيـان هنـري را نـوعي فعاليـت تخصـصي              ] سينما[هنر  شناسي     جامعه در خصوص 
 اجتماعي از طريـق     ة جوهر ،در واقع . بدانيم كه با واقعيت مسائل جاري جامعه كامال بيگانه است         

به اعتقـاد او تخيـل هنـري تـا حـد            . دكن  مي فعاليت هنري به نحوي مضاعف و ديالكتيكي عمل       
  .گيرد  مياز تجربه موجود بهرهاي  گسترده

 معتقد اسـت كـه سـينما نهـادي          ،نماي س يشناس  پردازان جامعه  از نظريه  ،همچنين جاروي 
رابطـه متقابـل ميـان جامعـه و سـينما، يعنـي شـرايط            «اجتماعي است و در نتيجه بايستي بـه         

). 43: 1379جـاروي،   (پرداخـت   » كنـد   مي  يا آن را بازتاب    پردازد  مي اجتماعي كه سينما به آن    
 رويكرد بازتاب   توان در   مي هنر را نيز  شناسي     جامعه گرايي تكويني گلدمن در حوزه     ساخت ةنظري

 ةذهنـي گـروه يـا طبقـ       هـاي     گرايي تكويني گلدمن در پـي تـشخيص سـاختار         ساختار. قرار داد 
گلدمن معتقـد اسـت     . كند  مي نري ظهور پيدا   به نحوي كه اين ساختار در اثر ه        ،اجتماعي است 

 ايبيني نيز نه پديده   ند و هر جهان   ا جهان بيني  هربيان  هاي    ادبي و هنري شيوه   هاي    كه آفرينش 
بيني رايـج دوران    ادبي و هنر و جهان    هاي    او ميان آفرينش  . اجتماعي است اي    فردي، بلكه پديده  

پيشرفت و شور و شوق عظـيم جمعـي،    هاي    دوراندر  «: گويد  مي سازد و   مي پيوند و رابطه برقرار   
  وحدتي ناگسستني و زنـده وجـود دارد، هنرمنـد   يان نهادها و طبقات نماينده آنها     هنگامي كه م  

 طبقـه و ذهنيـت اجتمـاعي آن         ةتواند در چارچوب اين نهادها نگرشي بيافريند كـه بازتابنـد           مي
كند كـه بـه يـاري         مي بيات تدوين گلدمن روشي را در عرصه اد     «). 259: 1376گلدمن،  (» باشد
دهـد    مـي   بلكه گنجاندن آن را در ساختاري فراگير توضيح        ، نه فقط ساختار معنادار اثر ادبي      ،آن

   ).74: 1380نعير، (» بندي اجتماعي خاصي قرار داردكه بيرون از اثر، اما در دل شكل
 سـينما و جامعـه را        بازتابي ميـان   ةي وجود رابط  بسيارپردازان  در مجموع بايد گفت نظريه    

متفاوتي به توضيح و تشريح چگونگي و درجـه حـدت و            هاي    يك به شيوه   اگرچه هر  ،اند  پذيرفته
 چگـونگي بازتـاب     ، با تكيه بر ديدگاه نظـري گلـدمن        ،در اين مقاله  . اند  شدت اين رابطه پرداخته   

  .ايمهدكر تحليل را مسعود كيميايي ييشرايط اجتماعي در آثار سينما
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   قروش تحقي
هـا    ين اسـتراتژ  يـ  ا .تـوان سـخن گفـت       ي مـ  يقاتي تحق يكرد نظري بازتاب از پنج استراتژ     يدر رو 

- و روش  ينيي، درك مناسك آ   ي ساختار يشناس  ل محتوا، نشانه  ي، تحل يريل تفس ي تحل عبارتند از 

تكنيـك    بـه منزلـة     حاضر نيز از تحليل محتواي كيفي      ةدر مقال ). 2003الكساندر، (يبي ترك يها
  .ندشو ميسند مطالعه  به منزلةها  كه در آن فيلم شود  ميادهتحقيق استف

ارنـد و    آثار سينمايي كيميايي نمايندگي دوران خود را بـر عهـده د            ،بر اساس فرضيه مقاله   
ترين آثار سينمايي كيميايي و داليـل       مهمهاي    در ادامه به ويژگي   . ندابازتابي از شرايط اجتماعي   

به منظـور تحليـل آثـار كيميـايي در بـستر            . پردازيم  مي تحقيقي  ها  نمونه  به منزلة  انتخاب آنها 
 -2 ،)40دهه( دوران بيداري    -1: كنيم  مي اجتماعي، تاريخ اجتماعي ايران را به پنج دوره تقسيم        

  . دوران اصالحات -5و   دوران سازندگي-4 ، جنگ تحميلي عراق عليه ايران-3 ،انقالب اسالمي
سينمايي كه تا پـيش     . 1 آورد  وارد م به سينماي ايران   شوكي عظي  قيصر كيميايي با ساخت  

 دشـنه بـه دسـت        و  خشمگين ي ناگهان خود را در برابر مرد      ،شده با رقص و آواز بود     از آن مسخ  
 زندگي شهري با    ةانتهايي از وجه تير    بي ةعرص «:جديد را نمايان ساخت   اي    مردي كه عرصه  . ديد
. ب و مدتي پس از آن زنـده و جـذاب بـاقي مانـد       كه تا عصر انقال   » انتقام «نبستگي به مضمو  دل

: 1381صدر،  (» كرد  مي جلب نظر » آگاهي اجتماعي «بار روي پرده، مقوله     وراي حوادث خشونت  
او فرزنـد زمانـه      قيصر و خيل تماشاگران در صف ايستاده نشان داد كه         قيصر كيميايي با ). 201

عـه و بلنـدترين فريـاد سياسـي         نيز هماهنگ با جام   ) 1356 (يكيمياي سفر سنگ . خويش است 
سفر روستايياني كه سرانجام در برابر مالـك بـزرگ بـه پـا              .  انقالب بود  ةسينماي ايران در آستان   

خواستند و سنگ عظيمي را از دل كوه كندند و به حركت درآوردند تـا ابـزار توليـد در اختيـار                      
 ةاز جامعـ  اي    ديجمـع بنـ    سـفر سـنگ   «.  شرايط عيني دوران بـود     دهندةشانخودشان باشد، ن  

                                                 
 استقبال در همان روزهاي اول .ترين فيلم سينماي قبل از انقالب بود  اين فيلم پرفروش. در سينماهاي تهران اكران شد1348 در سال قيصر . 1

 شروع جديدي قيصر. ايستادند نيمه هاي شب براي ديدن فيلم در صف سينما ميروزي شدند و مردم تا نمايش به حدي بود كه سينماها شبانه
 .هاي ديگر باز كرد در سينماي ايران بود كه با جواب مثبتي كه از تماشاگران گرفت راه را براي فيلم
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 مـردم هـشدار   /  تظاهرات مردمـي بـود و بـه تماشـاگر          ة در آستان  1356 ايران سال    ةسياسي شد 
  ).235-6: 1381صدر، (»  خصم به پا خيزندةداد از حالت انفعال خارج شده و برابر جبه مي

 شصت نيز كيميايي چيزي را به تـصوير كـشيد           ةاز وراي شور و اشتياق جبهه و جنگ ده        
 اولـين   دندان مـار  «. آوارگي، بي پناهي و فقر    : جنگي فراموش شده بود   هاي    اهوي فيلم كه در هي  

فيلمي بود كه به زندگي مهاجران و جنگ زدگان سرگردان در تهران پرداخـت و فقـر، آوارگـي،                   
هـاي    فروپاشـيده و جـواني    هـاي     زندگي. پناهي آنها را دستمايه خويش قرار داد      سرگشتگي و بي  

). 307-8: 1381صدر،  (» شد  مي ه تغييرات اساسي تهران در اين فيلم دوره       رنگ باخته به واسط   
 خـويش   ة بلكه خود اوست كه فرزند زمان      قيصر فقطبا اين فيلم بود كه كيميايي نشان داد كه نه         

 ايـران پـس از جنـگ و         ةنيز اقتصاد تغيير شكل يافتـ     ) 1375 (سلطانكيميايي با ساخت    . است
 ةهدي) 1375 (سلطانمسعود كيميايي در فيلم     . ه نمايش گذاشت  اقتصادي جديد را ب   هاي    طبقه

تهراني را سوار سايدكار موتورسيكلت قهرمـان فـيلم كـرد و بـسان عروسـك نمايـشي در شـهر                     
صـدر،  ( را نشان دهد  ) جديد و موبايل  هاي    اتومبيل(ها    تجمالتي نوكيسه هاي    چرخاند تا شاخصه  

1381 :332.(  
 بـه دنبـال جـايي در سياسـت        كـه را  ات درد دل جواناني      اصالح ةكيميايي توانست در دور   

هجـده تيـر    هـاي      اين فيلم با اشـاره بـه درگيـري         « .نشان دهد ) 1379 (اعتراض در فيلم    بودند
جوانان پرشـمار  ... گشايي براي ابراز درد دل جوانان هم بود      نوعي عقده  1378دانشگاه تهران در    

تكه تكه آنها مرور كوتـاهي      هاي    جمله... دادند   مي آمدند و فقط شعار     مي  دور ميزي گرد   اعتراض
 ). 334: 1381صدر، (» ع سياسي روز بوديبر وقا

 مهـم تـاريخ     ةند كـه در پـنج دور      اكيمياييهاي    فيلم ترينجزو موفق ها    هر يك از اين فيلم    
ـ     ةنمايندچونان  را  ) 1348( قيصر فيلم. اند  اجتماعي معاصر ايران ساخته شده     ه  دوران بيداري و ب

 دوران جنگ تحميلـي     ةنمايندرا   دندان مار ،  )1356(نماينده دوران انقالب    را   سفر سنگ  ترتيب
نماينـده دوران اصـالحات     را   اعتـراض و  ) 1375(نماينـده دوران سـازندگي      را   سلطان،  )1368(



  تحليل جامعه شناختي آثار مسعود كيميايي 
 

 204

بـا  را  فيلم   مسئله    با روش تحليل محتواي كيفي ميزان تطابق ميان        ،در ادامه .  برگزيديم )1378(
  . كنيم  بررسي ميشكالت روز جامعه معاصر با فيلمل و ممسائ

  
   مسلحانهةو مبارز قيصر ،)40دهه ( دوران بيداري -الف

زمان با فـرا رسـيدن ايـن    گويد كه هم  ميدر توضيح شرايط ايران دهه چهل  ) 1377(آبراهاميان  
دند اصالحاتشان را   مريكايي كه تازه به قدرت رسيده بودند، شاه را مجبور كر          اطلبان     اصالح ،دهه

 سياسـي   ة اجـازه حـضور در عرصـ       ، مانند جبهه ملـي    ،نيز پياده كند و به مخالفان خود      در ايران   
امـا  . تا اين زمان مخالفان همگي معتقد به اصـالحات در درون حاكميـت بودنـد              . كشور را بدهد  

ام خمينـي    سخنراني امـ   ،معادالت را دگرگون ساخت و شرايط مخالفت با شاه را تغيير داد            آنچه
 و تبعيـد    1342و پس از آن اعتراضات خياباني، كشتار خرداد مـاه           » انقالب شاه و مردم   «درباره  

  .ايشان بود
طالقاني نيز بـه زنـدان      ... ا   افرادي نظير دكتر بازرگان و آيت      ،)ره(بعد از تبعيد امام خميني      

  اصـالحات قـانوني    خواسـتند بـا     كـه مـي    آنها آخـرين نـسل از كـساني بودنـد            ،در واقع . افتادند
خواهـد    مـي دستگيري آنان نشان داد كه بعد از اين اگر كـسي          . شاه را تعديل كنند   هاي    سياست

 فقـط يـك راه در جلـوي خـود دارد و آن مبـارزه مخفيانـه و                   ،وارد جريان سياسي مخالف شود    
 نقطـه عطـف مهمـي در        1342كشتار خونين سـال     : ها    به گفته خود اين گروه    «. غيرقانوني بود 

 تا آن زمان، اپوزيسيون كوشيده بود با تظاهرات خياباني، اعتـصابات كـارگري و               .تاريخ ايران بود  
را نشان  ها     شكست اين شيوه   1342 ولي قتل عام سال      ،دهاي زيرزميني با رژيم مبارزه كن       شبكه

  بايـد از خـود     - صـرف نظـر از ايـدئولوژي آنـان         -هـاي چريكـي    گـروه  ،1342پس از سـال     . داد
ايـن  ). 445: 1380آبراهاميـان، ( »جنگ چريكي : پاسخ روشن بود  » چه بايد كرد؟  «: ندپرسيد مي

 تفـاوت مهـاي      سياسـي، گـروه    ة برحـسب زمينـ    ،1356 تـا    1349 ةشرايط سبب شد تا در فاصل     
ن خلـق   ي سـازمان مجاهـد    -2 ،فدايي خلق ايـران   هاي    سازمان چريك  -1: چريكي تشكيل شوند  
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كوچـك اسـالمي ماننـد ابـوذر نهاونـد، شـيعيان       هاي  وه گر -4 ، مجاهدين ماركسيست  -3 ،ايران
هاي  كوچك ماركسيست و كانونهاي   گروه-5  وراستين همدان، اهللا اكبر اصفهان، الفجر زاهدان     
  ).443: 1380آبراهاميان، ( مسلحانه ةچريكي متعلق به احزاب سياسي معتقد به مبارز

مسائل اقتصادي كشور را بهبود بخشد و        مخالفان، شاه نيز نتوانسته بود       ةدر كنار تغيير روي   
 مـردم تـأثير     ،گرفت   تبليغاتي كه براي طرح اصالحات ارضي از سوي حكومت صورت مي           همةبا  

اشـتباه  هـاي      سياسـت  سـبب حتـي بـه     . كردنـد   محسوسي در وضع معيشت خود احساس نمـي       
 شـد   متوسط دچار بحران اقتصادي شد و توزيع نامناسب ثروت بين مردم سـبب     ةحكومت، طبق 

، ايـران در رديـف كـشورهايي بـا بيـشترين        »الملي كـار     بين ةادار « ةتا بنا به گزارش منتشر شد     
 موج گسترده مهاجرت روسـتايياني كـه        ، دهه چهل  ةدر ادام . ميزان نابرابري در جهان قرار گيرد     

حاشـيه نـشينان و طبقـات       . در اصالحات ارضي زمين از دست داده بودند به شـهرها آغـاز شـد              
طبقه متوسط در سوي ديگر در يك مبارزه طبقاتي هاي   شهري در يك سو و بوروكرات  فرودست

 و  حكومـت از دسـت بدهنـد   بـه  سبب شد مردم ايران اعتماد خود را          كه نهايتاً  آرايي كردند صف
  . با رژيم شدت گيردها  مخالفت

 قيـصر  . در مـتن ايـن تحـوالت سـاخت          و را در اين شرايط اجتمـاعي      قيصر كيميايي فيلم 
ماجراي برادري است تازه از سفر بازگشته كه با ورود به خانه با مرگ خـواهر و بـرادرش مواجـه           

شود؛ خواهري كه مورد تجاوز برادر دوستش قرار گرفته و خودكشي كرده و بـرادري كـه بـه                     مي
به خونخـواهي قتـل بـرادر و خـواهرش بـرادران             قيصر   .دست همان متجاوزان كشته شده است     

 .رسـاند   يكي پس از ديگري به قتل مي       ،ند قيصر  همان متجاوزان و قاتالن داستان      كه  را، آبمنگل
  . دهد گيرد و در نهايت جان خود را از دست مي  خود را ميةاو شخصاً انتقام خانواد
  در فـيلم   ، با حاكميت پهلـوي ناسـازگاري داشـت        40 ةانديشي كه در ده   تماشاگر سياست 

هاي چريكي دوران خود      كيميايي متأثر از جنبش   . يابد  باز مي خود را   هاي    اي از آرمان    جلوه قيصر
هاي سياسـي زمانـه         ترين خيزش پردازد و با يكي از مهم       هايش مي   به تعميق معاني سياسي فيلم    
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شود و با زبان عامـه   در يك شخصيت محوري خالصه مي قيصر اعتراض و عصيان. شود آوا مي   هم
 نيـاز مخـاطبش را نيـز    ،گويد و چون ملمـوس اسـت    مردم و به صورتي واقعي با مردم سخن مي        

 جـوان اول    ،بعـد از ايـن فـيلم      . تواند با مخاطب ارتبـاط خـوبي برقـرار كنـد            دهد و مي    پاسخ مي 
شخصيتي كـه جاهـل يـا لمـپن         . مطيعي به بهروز وثوق تغيير يافت     سينماي ايران از ناصر ملك    

ال داراي عواطف انساني، شخـصي كـه        نبود، بلكه جواني بود خود ويرانگر، عصيانگر و در عين ح          
  .شود و از جنس مردم است گريد، عاشق مي به راحتي مي

به موعظه آشناي  قيصر   .نوآرهاي ايران بود  فيلم   آميزترين ويژگي اعتنايي به قانون كنايه     بي«
زند و هرگـز بـه مـأموران قـانون مراجعـه              مي قشر سنتي در قالب مادر، دايي و نامزدش پوزخند        

 .خواهد عدم اعتماد خود را به رژيم بيان كنـد  مي قيصر   ،در واقع ). 206: 1381صدر،(  »كند  نمي
هاي مدني براي حـل و فـصل مـسائل حيـاتي     هايي است كه به صالحيت سازمان آدمةاو از نمون 

افراد اعتقادي ندارد و براي ضابط قانوني اين حد از كفايت را قائل نيست تا تسويه حساب هتك                  
در گذشته بسيار محترم   » ها  داش«مسلك است،   » داش« قيصر   «.  را به آن بسپارد    ناموس و قتل  

شـدند و در انديـشه         زيرا معرف و مجري نوعي عدالت اجتماعي غيرمـذهبي شـمرده مـي             ،بودند
 نسلي است   ةنمايند قيصر   ).34: 1381بالدوكي،(» ندانماينده نوعي الگوي عدالت و قدرت     ايراني  

 منصف براي همگان را باور ندارند اين نـسل بـر آن اسـت كـه بـراي                   كه وجود عدالتي رسمي و    
  . عدالت حقيقي بايد وسايلي كاراتر به كاربرد و خود عدالت را اجرا كرد

هـاي دوران     از دل اعتـراض    قيـصر    عـصيانگري «كند،    مي هم اذعان ) 1381(كه صدر   چنان
خـر بـا پوزخنـد دردنـاكش         آ ةاو در سراسر فيلم از چنگ قانون گريخـت و در صـحن            ... برخاست

.  شـرايط سياسـي بـود      ةحاكميت قانون را به هيچ گرفت تولد اين ضد قهرمـان انتقـامجو زاييـد              
توانستند از ابـراز      هاي حكومت هم نمي     انداخت و حتي رسانه     جنبش چريكي در ايران پوست مي     

كـشي  بـه قـانون و سر   قيـصر    اعتنـايي   هاي ضدحكومتي خودداري كنند در عين حال بي         فعاليت
مرگ قهرمان كه   ). 206: 1381صدر،  (» حكومت ايران هم بود   از  اش    وافرش مترادف با سركشي   
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 مخاطب را به مقابله تـا پـاي جـان فـرا             ،شد  هاي آن دوران نوعي هنجارشكني تلقي مي        در فيلم 
  .خواند مي

 كـه در     را اي  را به درستي به تصوير كـشيد و اسـلحه          قيصر   كيميايي حقيقت جامعه دوران   
 شناخت  .داد تا او مجري عدالت شود      قيصر   چريكي بود را به دست    هاي    دوران به دست گروه   آن  

ها  تا سال قيصر هاي بسياري از جمله. دادها  را به دست توده    قيصر   عميق كيميايي از زمان سالح    
صـدر،  (رفتنـد     مي  سياسي به شمار   ايكه هر يك بيانيه   هايي    جمله. بعد زبان به زبان نقل شدند     

1381 :204.(  
ولي برخالف ملك . شناخت  ميخاست و معيارهاي اين قشر را    سنتي برمي  ةقيصر از جامع  «

عـزت  . فهميـد خواند و خنـده را نمـي      بين نبود، مثل فردين آواز نمي     مطيعي و همتايانش خوش   
 قيـصر   بـا . رفـت   مي نفس براي او مترادف با مبارزه خونيني بود و مرگ برايش فضيلتي به شمار             

مماشات و يك عمر دعوت تماشاگر بـه مـصالحه، سـرانجام       ها    سينماي ايران پس از سال    بود كه   
  ).202: 1381صدر، (» زد  ميسرود كه خشم و خشونت در آنها موجهايي  قصه

بود كه جريان اصلي سينماي ايران براي اولـين بـار از شـعارهاي دلگـرم كننـده                   قيصر   با«
. هـايش نزديـك شـود     ذهن شخـصيت  هاي    و سياهي  ها  كرد به عقده    مي گرفت و تالش    مي فاصله

با خلق شخـصيت     قيصر .گير شد همه قيصر ايراني به مدد توفيق مالي    هاي    تحول مضموني فيلم  
مرد معترض و انتقام جو، قهرمان دل رحم و مصالحه جوي پيشين را كنـار زد و خـشونت واقـع                   

 شـمارش   ياه اواخر دهـه چهـل     خ و س  تلهاي    فيلم. ديروز كرد هاي    را جايگزين مهرباني  اي    گرايانه
شروع كرد و ايـن اعتبـار بـرايش         اي     پيش از هر رسانه    1357معكوس را براي انفجار نهايي سال       

  ).203: 1381صدر، (» محفوظ ماند
تواند با شناخت صـحيح خـود از جامعـه و بـه تـصوير                  نشان داد كه يك هنرمند مي      قيصر

گيـري   گـاهي مـردم نقـش مـؤثري در شـكل     هاي اصلي جامعـه و افـزايش خودآ   كشيدن دغدغه 
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 هنـري بـيش از پـيش بـه اثبـات            ايرسانه منزلة به تحوالت اجتماعي ايفا كند و نقش سينما را       
  .برساند
  

  و سرنگوني سفر سنگ دوران انقالب؛ -ب
 نقطه عطف   .آمدند و مرحله جديدي از روند انقالب را آغاز كردند         ها     مردم به خيابان   1356سال  

 جلسه شب شعر آرام كـانون       نَُه پس از برگزاري     ،در اين روز  .  آبان همان سال بود    28اين مرحله   
 ةنويسندگان در باشگاه انجمن ايران و آلمان و دانشگاه صنعتي شريف، پليس كوشـيد تـا جلـس                 

 جمعيتي  ،به دنبال اين اقدام   . دهم را كه حدود ده هزار دانشجو در آن شركت داشتند برهم بزند            
در جريـان درگيـري     . اه بيـرون ريختنـد و شـعارهاي ضـد رژيـم سـردادند             خشمگين از دانـشگ   

 نفر زخمي و حدود يكصد نفر دستگير        70تظاهركنندگان با پليس يك دانشجو كشته و بيش از          
هـاي    شـدن دانـشگاه   در ده روز بعد نيز تهران شاهد تظاهرات بيشتر دانـشجويي و بـسته             . شدند

هـاي     آذر دانشجويان دانـشگاه    16همچنين در   . ن بود  آبا 28در اعتراض به خونريزي      اصلي شهر 
و در جريان درگيري بـا عـامالن رژيـم تعـدادي از آنـان بـه                 . مهم كشور دست به اعتصاب زدند     

   ).623: 1377آبراهاميان، (» شهادت رسيدند
ارتجاع سـرخ و سـياه   «آميز    توهين ة چاپ مقال  سببقيام طالب حوزه علميه و مردم قم به         

بـه   نويـسنده    ،در ايـن مقالـه    .  دامنه اعتراضـات را بـه اوج رسـاند         اطالعات روزنامه   در» در ايران 
اين حادثه قيام مهم شهرهاي اصفهان، مشهد،       . ده بود كرروحانيت و خصوصاً امام خميني اهانت       

تـرين دليـل   مهـم   بـه منزلـة  اهواز و تبريز را به دنبال داشت؛ حضور گـسترده مـردم در صـحنه            
   . شد1357ساز وقوع انقالب اسالمي در سال  ژيم حاكم زمينهنارضايتي آنان از ر

در دوران انقالب، مذهب احساس همبـستگي گروهـي و اجتمـاعي مـورد نيـاز جمعيـت                  «
آبادها را فراهم كرد، همان احساسي كه آنان پس از تـرك روسـتاهاي كـامالً                  فقيرنشين و حلبي  

آبراهاميـان،  (»  دسـت داده بودنـد     آبادهـاي جديـد از      منسجم خود و وارد شدن به فضاي حلبـي        
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بخش مردم در جريان انقـالب، مـذهب و      ترين عوامل انسجام   يكي از مهم   ،در واقع  ).660: 1377
مادي بود كه باعث شد مردم بر بزرگترين دغدغـه و مـشكل             هاي    اعتقاد به قدرتي ماوراي قدرت    

   .ستان همان مردم است داسفر سنگفيلم . م فاسد شاه بود فائق آينددورانشان كه همان رژي
 داشته باشند تا گندم خود را بـه         خواهند آسيا   اني است كه مي   ييداستان روستا  سفر سنگ 

او  .دهـد    بـه درون روسـتا را نمـي        اما اربابشان اجـازه حمـل سـنگ آسـيا         دست خود آسيا كنند     
 در  .بسپارند او باشند تا محصول خود را در قبال اندكي آرد به او              خواهد مردم وابسته به آسيا      مي

خيزند و با مـشقت بـسيار         مي  تعدادي از مردان و زنان از جان گذشته در آن روستا به پا             ،نهايت
گرفتند و حتـي      آنها نيروي خود را از اعتقادات مذهبيشان مي       . آورند  مي سنگ را به داخل روستا    

د بـه همـراه سـنگ       در نهايت اين افرا   . تعدادي از آنان در اين راه جان خود را نيز از دست دادند            
   .كنند  ميبزرگشان امارت ارباب ده را به ويرانه تبديل

 1356 مـسعود كيميـايي در سـال         سـفر سـنگ   : نويسد  مي درباره اين فيلم  ) 1381(صدر  
 انقالب مبـارزه    ةكيميايي در آستان   . انقالب بود  ةبلندترين فرياد سياسي سينمايي ايران در آستان      

سفر روسـتايياني كـه سـرانجام برابـر مالـك بـزرگ             . د رساند مردم عليه حكومت را به غايت خو      
برخاستند و سنگ عظيمي را از دل كوه كندند و به حركت در آوردند تا ابـزار توليـد در اختيـار                    

هـاي    قهرمان اثر يك نفر نبـود و شخـصيت        .  شرايط عيني دوران بود    دهندةشانخودشان باشد، ن  
 متبادر   به ذهن  هاي مردمي را    ر يكديگر مفهوم توده    كنا گوناگون، شامل مردان و زنان      ،پرشماري

طـي كـردن شـيب تنـدي كـه          آسا در فصل نهايي به حركت درآمده و با            سنگ غول . ساخت  مي
   . خانه ارباب ظالم را يكسره ويران كرد،دارش نبودچيز جلو هيچ

 تري همچـون   بلكه به محيط بزرگ    ،شد  محتواي فيلم صرفاً به جامعه روستايي محدود نمي       
 در آسـتانه    1356 ايـران سـال      ةبندي از جامعه سياسـي شـد         جمع سنگ سفر. ايران نظر داشت  

 شده و برابر جبهه خصم      داد از حالت انفعالي خارج      تظاهرات مردمي بود و به تماشاگر هشدار مي       
شـد و   زده بلند مي جامعه خواب. انتقام فردي ديروز به قيام جمعي امروز گراييده بود    . دبه پا خيز  
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آسـا بـا      صحنه نماز خواندن مردم كنار سـنگ غـول        . زد  كرده از آزادي حرف مي    هاي گره    مشت با
يافـت    آتي كيفيت عيني مي   هاي     قاب، تركيبي ساخته بود كه در ماه       ةاي در حاشي    شمشير آخته 

   ).234: 1381صدر، (» گرفت هايش مي و حكومت را زير ضربه
 . شرايط جامعه آن روز را ترسيم كند       ست به خوبي توان   سفرسنگمسعود كيميايي در فيلم     

هـاي حاكميـت آن روز ايـران را بـه تـصوير               هـايي از ويژگـي      شخصيت حاكم در اين فيلم جنبه     
هـاي اربـاب فـيلم      توان با صحبت    مي سخنان شاه در پاسخ به سؤال خبرنگار گاردين را           .كشد  مي
   : قياس كردسنگ سفر

كنيـد كـه ايـران در طـول           بيني مـي    ي پيش اعليحضرت، جنابعالي بر چه اساس    : خبرنگار«
    جهان خواهد بود؟ةنسل يكي از پنج كشور پيشرفت زندگي يك
. كننـد   البته شمار اندكي هستند كه اعتراض مـي       . انرژي، پشتكار ملت و پيشوايي ما     : شاه  
كنيد كه ايرانيان، اگر ايراني باشند، پـس از آن همـه كـاري كـه بـراي كـشور انجـام               حاال تصور 

همه با . اين است پيشوايي حقيقي كه ما در كشور خود داريم! رهبرشان به پاخيزند ايم عليه   داده
    ).554: 1377به نقل از آبراهاميان،(» پادشاه خود قرار دارند سر جان پشت دل و

 ايـن هـم   ]رو بـه محمـد حـسن   [ شنيدم از دهنت دراومد كه حرف آخرو تو گفتي       :ارباب
 اون سـنگو همونجـا بـذارين و برگـردين           .خون كسي ريخته شـه    خواهم    من نمي . من حرف آخر 
براي ايـن   ! خوان   همه اربابو مي   ،اگر از اين مردم بپرسين كه اين سنگو ميخوان يا اربابو           .خونتون

  اينـا  !  مـردم !... بذر خواسـتن دادم   ! چاه خواستن زدم  ... من مثل يه برادر به دردشون رسيدم         كه
   1اي بود؟  و شما، چه بديخوان تفرقه بندازن بين من مي

كنـد و     ارزش اهريمنـي بـه خـصم اسـتفاده مـي          دادن  كيميايي از گفتمان مـذهبي بـراي        
 جامعه با ،سفرسنگدر . كند پشتوانه و عامل موفقيت و قدرت مردم معرفي مي اعتقادات ديني را

 پيونـد   ةحلقكيميايي به درستي    . دارد   و دشمن مشترك را از ميان بر مي        دكن  نام خدا مبارزه مي   
                                                 

 برگرفته از متن فيلم. 1
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 آن را وجـه اشـتراك مردمـان         سفرسـنگ  شـناخته و در      ، كه همان مذهب است     را دهنده مردم 
  .دهد  ميمعترض قرار

  
   ، آوارگي و فقردندان مارجنگ تحميلي؛  -ج

 بافت اجتماعي و اقتصادي ايران براي هميشه دگرگون شد و بحث بازسـازي   ،پس از پايان جنگ   
زدگان و مهاجران پس از هـشت سـال دوري از             اكثر جنگ . ر اولويت قرار گرفت   مناطق جنگي د  

گذشت و خرمـشهر      جمعيت تهران از مرز ده ميليون مي      . هايشان باز نگشتند    آب و خاك به خانه    
نشيني در تهران و شهرهاي بزرگ معضل اين شهرها           حاشيه. ديدند  و آبادان رنگ گذشته را نمي     
 جامعـه بـا افـراد    ،از سـوي ديگـر  . آورد  و گراني بر مردم فشار مـي    شده بود و مشكالت اقتصادي    

 جويي مواجه بود كـه از شـرايط نابـسامان آن دوران در جهـت منـافع خـود سـوء اسـتفاده          سود
   .كردند مي

توان فهرسـتي     مي )كيهان و   جمهوري اسالمي (پرتيراژ آن دوران    هاي    با مراجعه به روزنامه   
ـ  ترين مشكالت و مسائل ز    از مهم   كلـي مـشكالت     ةايـن مـسائل در دو دسـت       . دسـت آورد  همان ب

  .ندابندياقتصادي و قاچاق مواد مخدر قابل تقسيم
تحت عنوان اي  در مقاله  مشكالت اقتصادي،رةبادر) 1368 (جمهوري اسالمي، روزنامه الًمث

تـر از آن اسـت كـه آن را در مقيـاس يكـي از        له گراني اكنـون جـدي     ئمس«: نويسد  مي» گراني«
 ايـن، يـك  . گيري يا اقدام بدهيماش وعده تصميم كنيم و درباره مشكالت جاري كشور مطرح مي   

در حـال  ... فوري و فوتي است كه غفلت از آن به هيچ وجه حتي يك روزهم جايز نيست       مسئله  
هـم بـراي آن كـم و نارسـا بـه نظـر       » كـابوس «مهار است كه شايد تعبير  حاضر گراني آنقدر بي   

   .»رسد مي
به بررسي علـل  » فروشيگراني و گران «ديگر تحت عنوان    اي    در مقاله ) 1368( روزنامه   اين

گونه بـود كـه بـدون       اوضاع اقتصادي بالفاصله پس از پذيرش قطعنامه اين       ... «: پردازد  گراني مي 
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 يا نقدينگي كاهش يابد، كاهش رغبـت مـردم بـه خريـد        ق شود كه ارز يا كااليي در بازار تزري      آن
اهمه آنان از كاهش قيمت كاالهايي كه خريده بودند تا در جريـان گرانـي روزافـزون                 اجناس و و  

كاال زيان نكنند، توازن در عرضه و تقاضا را به هم ريخت به نحوي كه قيمت دالر تـا يـك سـوم          
آنكـه تغييـري در عوامـل     تقليل يافت و اغلب كاالهاي ديگر نيز به همين سرنوشت دچار شد بي            

  .»ود آمده باشدوجهاصلي گراني ب

افـزايش  % 50قيمت كاالها نسبت به سال گذشته       «: نويسد  مي هم) 1368 (كيهان ةروزنام
تنگناهاي موجود در عرضه و تقاضـاي       « اي با عنوان    در مقاله ) 1368( اين روزنامه    .»داشته است 

ت كوپن و توزيع كوپني كاالهاي اساسي كه به منظور رفع مـشكال           «: نويسد  مي» كاالهاي كوپني 
 توزيع عادالنه كاالهاي اساسي و در كنار آن بازار خريد و فـروش كـوپن، عـدم                  ةموجود در زمين  

هاي قابـل     و مغازه ها    بندي شده كاالها و عدم وجود كاالهاي كوپني در همه فروشگاه            توزيع زمان 
  .»وجود آورده استهدسترس مشكالت زيادي را ب

 ةروزنامـ . انـد    جـدي بحـث كـرده      شـكل بهها    هدر موضوع قاچاق مواد مخدر نيز اين روزنام       
سوي سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر        اي را از      هاي خود جوابيه     در ستون ناگفته   جمهوري اسالمي 

مبـارزه بـا مـواد    «  مطلبي كه اين روزنامه از قول يك جوان منتشر كرده بود تحت عنـوان     رةبادر
   1.كند منتشر مي» مخدر يك جنگ تمام عيار

بازسازي كشور بعد از دوران جنگ      مسئله    نيز در صفحه گزارش روز خود به       كيهانروزنامه  
اين گزارش كه بر مبنـاي كـار        . پردازد  پرداخته كه در آن به ذكر معضالت و مشكالت جامعه مي          

مشاركت مردمـي در بازسـازي      «آن دوران، با عنوان     شناسي     جامعه 2تحقيقي يكي از دانشجويان   
در . به تـصوير كـشيده اسـت      را  ترين مسائل اين دوران     ده، مهم نوشته ش »  اجتماعي –اقتصادي  

ت ريـزان بـه مـشكال        ضمن توجه به عوامل اجتماعي در بازسازي كشور نظر برنامـه           ،تحقيق فوق 

                                                 
 20/2/1368، روزنامه جمهوري اسالمي . 1
 حميدرضا جاليي پور . 2
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در . هاي جديد جلب شـده اسـت        ارچوب تدوين و اجراي برنامه    غامض اجتماعي و رفع آنها در چ      
وقت مسائل زير برجـستگي خـود را در جامعـه           هاين روزها بيش از هم    « : اين گزارش آمده است   

  :دهد نشان مي

ريزي براي امور اوليه آنها مثل        گسترش روزافزون جمعيت و ضرورت رسيدگي و برنامه        . 1
  ...خوراك، مسكن، آموزش، بهداشت و

  .بيكاري و سالم سازي وضع اشتغال موجود مسئله وضعيت اشتغال و لزوم حل . 2

ها از يك طـرف و مـصرف بـيش از حـد كاالهـا از                نداشتن سطح توليدي مناسب كاال     . 3
 . طرف ديگر

 . ها افزايش فزاينده قيمت . 4

 .قاچاق مواد مخدر و اعتياد . 5

بـزرگ و بالخـره     هـاي      ادامه رشد سرطاني شهرهاي بزرگ مثل تهران و مراكز استان          . 6
 سـال گذشـته بـه ايـن طـرف           نهزدگاني كه به شكل خاص و بارزي از           مشكالت انبوه جنگ  

 1.» استآشكار شده

اين فيلم شرايط مردم ايران پـس از جنـگ          .  بازتاب مسائل اين دوران است     دندان مار فيلم  
ست كه مـادر خـود را از دسـت          »رضا«فيلم، داستان مردي به نام    . كشد  تحميلي را به تصوير مي    

ا رود و در آنجـ      مي   به مسافرخانه  ،تواند تحمل كند    مادر را نمي   كه خانه بي   علتدهد و به اين       مي
در آن   .كنـد   شود كه از او در برابر افتادن در كارهاي خالف قانون محافظت مي              مي با احمد آشنا  

رضا بـه  . درو  سرقت ميبهمسافرخانه، گردنبند يادگار مادر و پالك برادر رضا كه شهيد شده بود             
گـردن  او گردنبند مـادر را در       . شود   نام عبدل آشنا مي    اهايش ب  احمد با يكي از همشهري     ةواسط

احتكار، خريد و فروش  نظير(بيند و در اين آشنايي پي به كارهاي خالف قانون عبدل     عبدل مي 

                                                 
 1/3/1368كيهان روزنامه  . 1
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 رضا به كمك احمد به كاروانسرايي كه عبـدل مـواد           ،در نهايت . برد  مي...) سرپرست و   دختران بي 
  . كشند  ميكرد رفته و در جريان درگيري با او آنجا را به آتش مصرفي مردم را در آن احتكار مي

ما براي اولـين بـار      . دهد   به درستي مشكالت اجتماعي پس از جنگ را نشان مي          دندان مار 
دندان . شويم  رو مي ههاي بسيج اقتصادي روب     و دفترچه ها    در يك فيلم ايراني با تصاويري از كوپن       

ا هـ  شنويم، امـا انـسان   جنگ است كه ما حتي صداي يك گلوله در آن نمي   بارة   فيلم در  يگانه مار
. رود  ن مـي  هـاي اطـراف تهـرا        با جـسارت بـه زاغـه       دندان مار . ريزند  يكي پس از ديگري فرو مي     

انـشان را در جنـگ از   دخترانـي كـه پـدر و مادر   . ن جنگي پر شده اسـت اهايي كه از مهاجر   زاغه
هـا، فروشـندگان دالرهـاي تقلبـي،          ها، بـساطي  ها، سيگارفروش كوپن فروش و نيز    اند  دست داده 
   .ها زندگي كنند كه مجبورند در اين زاغه... غاني وكارگران اف

هاي محقر،    هاي برق، خانه    هاي زير دكل     تهران در زاغه    در اين فيلم   ،)1381( صدر   ةبه گفت 
 ةهـر بـار دوربـين بـه چهـر     . كاالهاي قاچاق، دستفروشي، بازار سياه و بيكاري خالصه شده بـود    

يافتيم هيچ كدام بـه       ميديديم و در    ر آنها مي  ني را ب  شد، فشار محيط بيرو     نزديك مي ها    شخصيت
هاي پسر نوجوان براي      يافتن سرپناه و دويدن    سرگرداني دختر جنوبي به اميد    . شهر تعلق ندارند  

   .داد  مياي نان، زندگي آرام در پايتخت را به شكل كابوس نشان به دست آوردن لقمه
دوران پـس از جنـگ را بـه          ةتـرين مـشكالت جامعـ     كيميايي در اين فيلم به درستي مهم      

 كه از شرايط نابسامان ايران در خـالل جنـگ و پـس از    اي سوءاستفاده عده.  كشيده است تصوير
، تصوير  كه يك محتكر است  ،»عبدل«اند در شخصيت      برداري كرده   آن در جهت منافع خود بهره     

هــاي فــيلم   شــرايط نابــسامان اقتــصادي در اشــتغال كــاذب شخــصيت،همچنــين. شــده اســت
تطـابق ميـان معـضالت       .شـود  مـي كـشيده   به تصوير    ...)فروشي، بساطي و    رفروشي، كوپن سيگا(

 در مقـام   دهـد كـه او      مـي   مسعود كيميايي نـشان    دندان مار  روزگار پس از جنگ و فيلم        ةجامع
اي سينما را به خوبي درك كرده و خود            نقش رسانه  ،هنرمندي كه از متن جامعه برخاسته است      

  . نددا س واقعيت جامعه مينعكارا متعهد به ا
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   دوران سازندگي؛ سلطان، فقير و غني-د
متصل به دوران جنگ كـه  هاي  پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و سپري شدن سال      

شـويم كـه در تـاريخ          وارد دورانـي مـي     ،هاي اقتصادي و اجتماعي در اوج خود قرار داشت          بحران
شـود؛ زمـاني كـه هاشـمي          ان سازندگي شـناخته مـي      اجتماعي ايران تحت عنوان دور     -سياسي

هاي خود را با هدف آباداني و پيشرفت اقتصادي كـشور و              جمهور برنامه   رئيس درمقام رفسنجاني
  .كند ارائه الگوي يك كشور اسالمي پيشرفته مطرح مي

خاصي از قبيل تعديل    هاي    دولت هاشمي رفسنجاني در مرحله اجراي اهداف خود سياست        
 ،در آن دوران  . براي جامعه بـار آورد    اي    رايي را به كار گرفت كه تبعات اجتماعي منفي        گ  و مصرف 

گذاري بيشتر داده شد تـا   كارها قرار گرفت و به ثروتمندان اجازه سرمايه    اءديدگاه اقتصادي منش  
ي  از زمان اجـرا    ، و به تأييد ديگران    وااما به اذعان خود     . بيشتر بچرخد چرخه توليد بتواند بهتر و      

  بايـد سـپري  ، سـال 50يعني چيزي در حـدود   اين سياست تا زمان ثمردهي آن، زماني طوالني  
جامعه هاي    شدن ارزش پيدا كرد و ارزش     ه شدن اين سياست، ثروت و ثروتمند       پياد حين. شد مي

پيامد ايـن   . مادي تبديل شد  هاي    محور مسائل معنوي بود به ارزش       كه تا قبل از آن بيشتر حول      
   . طبقاتي بودة آمدن فاصلپديدعه افزايش نابرابري اجتماعي و امر در جام

نقـدي بـر عملكـرد      : هـا شـهرداري و تغييـر ارزش     «عنوان  بـا اي    در مقالـه   پـور   فرامرز رفيع 
گونه  به نقد عملكرد دولتمردان دولت سازندگي پرداخته و اين      » شهرداري تهران دوران سازندگي   

 خيابان نواب، بـازار تجـريش،       ة مثالً پروژ  ،تي شهر تهران  سنهاي    كند كه با تغيير بافت      عنوان مي 
 نظام حاكم بـر     وا. كند   نظام ارزشي نيز تغيير مي     ...ها و   ها، الگوهاي سكونتي، الگوي مغازه    خيابان

تـرين عـواملي     از مهـم   ،به ساير شهرها نيز سرايت كـرد       ش كه الگوي عملكرد    را شهرداري تهران 
   ).1378 رفيع پور ،(شي در بين مردم شده است داند كه موجب تغيير نظام ارز مي

بـه تمركـز سياسـي در دوره        » نقد عملكـرد دوران سـازندگي       « غالمعباس توسلي نيز در     
سـازي در آن دوره اشـاره كـرده و آن را عامـل              سازندگي و تالش دولت براي افزايش خـصوصي       
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وسـط جامعـه بـه سـمت بـاال       خط فقر به تـدريج از مت     ،وابه گفته   . داند  مي ايجاد فاصله طبقاتي  
 با اشاره به متزلزل شدن      وا. پذير جامعه اضافه شدند     ر آسيب حركت كرد و اقشار جديدي به اقشا      

در دوران سازندگي با افزايش فاصله ميان فقير و غني، تقابل ميان            «: گويد  مي در جامعه ها    ارزش
 »رن مواجـه هـستيم    هاي مـد  سنتي در برابر ارزش   هاي    سنت و مدرنيسم و كمرنگ شدن ارزش      

 ،كنـد كـه در آن    مـي رويه به دوراني تعبير ساخت و سازهاي بي ميرزايي نيز از). 1378توسلي،  (
 مسعود كيميـايي    ،در اين دوران  ). 1378ميرزايي،  (»  نه سازندگي  ،ساخت و ساز صورت گرفت    «

  .كند سازد و به روند ايجاد شده در جامعه اعتراض مي  را ميسلطانفيلم 
 سياسـي زمـان سـاخت فـيلم     - كيميايي ملودرامي در بستر شرايط اجتماعي  انسلط فيلم  

ـ          » باهري«در اين فيلم بزرگ خاندان      . است  ةدر يك بخشش بزرگوارانه پانـصدمتر از زمـين خان
سند اين قسمت از ملك     . بخشد  مي كه سرايدار خانه است   » مريم«قديمي و بزرگ خود را به پدر      

 كـه قـصد   يرف ديگر خانواده باهري در پي پيدا شدن خريـدار       از ط . رود   سلطان به سرقت مي    را
اما مريم كـه اكنـون جـزء مالكـان ايـن            . سازي دارد حاضرند ملك اجدادي خود را بفروشند         برج

رود   مريم در پي يافتن سند ملك خود به دنبال سلطان مـي           . زمين است حاضر به معامله نيست     
گيـرد در حـالي كـه         مـي  هايي سـند را از سـلطان      مريم طي فراز و فرود    . تا سند را از وي بگيرد     

 يكي از دوسـتان سـلطان را بـراي گـرفتن     ،»كرم«خانواده باهري از اين مطلب اطالعي ندارند و        
سازي از دوران انقالب خود        سلطان با استفاد از نارنجك دست      ،در نهايت . فرستند  سند نزد او مي   

   .دهد و كرم را به كشتن مي
سـلطان بـا    . رود  مـي   جديد شـهر تهـران     ة مستقيماً به سراغ چهر    نسلطاكيميايي در فيلم    

. د هميـشه در فـيلم حـضور دارنـد         بلنـ هاي    و ساختمان ها    برج. كند  مي را طي ها    موتورش اتوبان 
دهد تا هويت در حال اضمحالل        دوربين سيال خود را از مارپيچ كالنشهر خاكستري عبور مي         «وا

 شهر به تصوير بكشد، هويتي رنگ باخته كه ملتهـب از  نسلي را در گوشه متروك بازارچه جنوب  
 اعاده حيثيت است، سلطان جواني عاطفي و پرشور و حال است كه از انتقـام مـرگ يـا شـهادت          
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هاي مأواي پـدري ضـجه         يا در خلوت غريبانه خود به ريشه خشكيده صميميت         سوزد  ناحقي مي 
 از افـرادي    سـلطان ). 291: 1378،  قوكاسـيان (» رو شـده اسـت      اي ماشين   زند كه امروز جاده     مي

هايي بودند  افرادي كه مالك خانه. شان از هم پاشيدسازها زندگيوصحبت كرد كه در اين ساخت
 براي هميشه مالكيـت خـود را از دسـت      و تي مانند خانه پدري سلطان داشتند     كه بعضاً مشخصا  

 را قربانيان رفاه نسل آينده دولت آن روز آنها   هاي    داده و تبديل به مستأجراني شدند كه سياست       
... دو تا باغچه و يه حوض بـود       ... اينجا پنج تا اتاق   ... اينجا بود ... مونهخون: سلطان. كرد  تلقي مي 

جاش بهتر ساخته   ... ها خراب ميشن    خونه... ت مواظبت كن  اهاز خون ... اما بود ... قدخونه شما نبود  
  1.ما بود؟ دنيا اينجوري بزرگ ميشهكي پول بيشتر پيش ... شه، اما با پول بيشتر مي

هـاي    ها و ارزش    دنيايي كه بين حفظ سنت    هاي     تناقض است؛ تناقض   ة فيلمي دربار  سلطان
كرد   از فرهنگي صحبت ميسلطان. اصيل و وسوسه مدرن زيستن و امروزي بودن، بروز پيدا كرد       

رويـه،  ازهاي بـي  ترين دستمايه فيلم، سـاخت و سـ       هر چند مهم  . شد  كه ديگر داشت منسوخ مي    
ترين دغدغه مردم در آن دوره زماني نبوده، ولي يقيناً شـدت يـافتن فاصـله ميـان             اصلي اًمستقي

ترين موضـوع  كردند، مهم فقير و غني و مردماني كه مالكيت خود را با استيجار دائمي مبادله مي    
 رنـگ سـنتي در آن     هـاي     اي اسـت كـه ارزش       سـلطان تـصويرگر جامعـه     . شد  زمانه محسوب مي  

دهند؛ تغييري كه روند جديـد شهرسـازي در آن         مي مدرنهاي    بازند و جاي خود را به ارزش       مي
 تصويري از اعتراض مردم به دولتي بود كه اكثريت آنهـا را ناديـده         سلطان. بسيار تأثيرگذار است  

   .جمهور ايران كرد گرفت؛ تبلور اين اعتراض يك سال بعد سيد محمد خاتمي را رئيس مي
  

  ، سنت يا مدرنيتهاعتراضوران اصالحات؛  د-ه
ـ           هـاي      تمركز دولت سازندگي بـر فعاليـت        فرهنـگ و    ةاقتـصادي و غفلـت نـسبي آنـان از مقول

اجتماعي سبب شد كه خاتمي با صبغه فرهنگـي و حمايـت نخبگـان و روشـنفكران                 هاي    آزادي
                                                 

 برگرفته از متن فيلم . 1
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در ايـن   . اص دهـد   به خود اختص   1376بتواند اكثريت آراء را در انتخابات رياست جمهوري سال          
 تحول و تحركي نوين در جامعه آغاز شد كه همگام با اصالحات؛ واژگان جديدي را مانند                 ،دوران

   .در فرهنگ سياسي كشور وارد ساخت...  سياسي وةمندي، دموكراسي، توسعجامعه مدني، قانون
ـ  ةمردماني پايبند بـه شـيو     .  گرايشات مردمي به دو دسته تقسيم شد       ،در اين دوره   دگي  زن

  توجـه بـه اينكـه رويكـرد اصـلي دولـت            با. سنتي و كساني كه خواهان يك زندگي مدرن بودند        
سنتي و  ( فضاي مناسبي براي تقابل اين دو طيف         ، سياسي و ايجاد فضاي باز سياسي بود       ةتوسع
، سعي در اثبات خـويش      گوناگونهاي     هر دو گروه با روش     ،در چنين شرايطي  . ايجاد شد ) مدرن

  . كوي دانشگاه بودة آن روز شاهد اتفاقاتي مانند حادثة جامعزمينه،همين در . داشتند

. هاي سياسي در ميان مردم شـد        دولت خاتمي باعث رواج بحث    »  سياسي ةتوسع«سياست  
 بـه   دانـشگاه . و تضادهاي جديـدي را مطـرح كـرد        ها    دولت جديد چالش  هاي    همچنين سياست 

طلبان شد و دانشجويان نقـش پيـاده نظـام ايـن              مدرن پايگاه اصلي جنبش اصالح     ينهاد منزلة
رسمي و بعـضاً غيررسـمي     هاي    گيري از اهرم    جريان مقابل نيز با بهره    . جريان را به عهده گرفتند    

 بحـث روز     آزادي و نفـي خـشونت      اط ب بتهاي مر   بحث.  اصالحات قرار گرفت   خود در صف مقابل   
 .ي مـردم را نيـز درگيـر خـود كـرد           هـا    تـوده  ادامـه هايي كـه در        بحث ،روشنفكران آن دوره بود   

تـرين  گرايـان مهـم     هاي وابسته به آنان و تضاد ميان اين جريانات بـا سـنت              روشنفكران و جريان  
  . آن دوره بودةدغدغ

، نقش و جايگاه هر يك      »گفتمان نشريات حزبي  « عنوان   بااي     شعبانعلي بهرامپور در مقاله   
 ،ده و كوشـيده اسـت     كـر اسي جامعه بررسي     در طرح مسائل و موضوعات اس       را از نشريات حزبي  

 موضوعات مهمي كه در مدت زمان معيني در جامعـه           خصوصنشريات حزبي را در     هاي    گفتمان
 1378گيري تحقيق، شش رويداد مهم شش ماهه اول سـال           در نتيجه . دكنمشخص  اند    رخ داده 

يـضاح وزيـر    بحث خشونت، نظارت استـصوابي شـوراي نگهبـان، است         : شود  مي اين گونه فهرست  
ـ  تانون مطبوعـات در مجلـس، مباحـث مـر         ارشاد در مجلس، طرح اصالح قـ         آزادي بيـان و  ابط ب
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در اين تحقيق دو دسـته از نـشريات         ). 1379بهرامپور،  ( كوي دانشگاه تهران     ةمطبوعات و حادث  
 و مخالفان معتقد به اعمال      طلباننظر ه بودند؛ نشرياتي كه در برابر ايدئولوژي تجديد       شدبررسي  
 ند و نشرياتي كه با اعمال و ترويج خشونت مخالفـت كـرده و آن را بيمـاري اجتمـاعي                   اخشونت

تقابل اين دو طيف از نشريات تقابل دو رويكرد عمـده در جامعـه              . ندهدانند و خواهان آزادي    مي
 ابزارهـايي كـه نمـاد        دو طيف سنتي و مدرن كه هر يك بـا توسـل بـه              :دهد  مي آن روز را نشان   

  .كنند  مي تحقق اهداف خود تالشبرايهاست  آنايدئولوژي
سراسـري در   هـاي     روزنامـه هاي    تحليل محتواي سرمقاله  « با عنوان    يدهقان نيز در تحقيق   

 ايـن تحقيـق نـشان   .  مقاله در شانزده روزنامه سراسري را مطالعه كرده است        632،  »1378سال  
مـورد  هـاي     روزنامـه هـاي     قالهكه در سر م   هايي    دهد كه برجستگي يا سه اولويت اول موضوع        مي

سياسي هاي   خشونت-2 ، داخلي-سياسي -1: بررسي پوشش داده شده به اين ترتيب بوده است
محقق در نتيجه گيري آورده است كه عناوين . حقوق بشر-4 امور مذهبي و -3 ،و مسائل نظامي

ف جنـاحي و  تحليل شده فضايي پر تالطم و كشمكش و همراه با درگيري و اخـتال   هاي    سرمقاله
 اي رواني منفي  –نيز فضاي اجتماعي  ها    از سوي ديگر محتواي سرمقاله    . دهد  مي سياسي را نشان  

بـه ترتيـب اهميـت    ها  بنيادي منعكس شده در سر مقالههاي    ارزش ،همچنين. كند  مي را ترسيم 
 در  اعتـراض كيميـايي فـيلم      ).1380دهقـان، (  دموكراسي، عدالت، توسـعه و اخـالق         عبارتند از 

  .سازد  ميچنين شرايطي
 نـه بـه     ؛شـود   هاي سياسي روز اشاره مـي        نخستين فيلمي است كه در آن به نشانه        اعتراض

 همـان سـان كـه در كوچـه و بـازار بـه سياسـت                 ،نحوي متفرعانه بلكه بـسيار سـهل و ممتنـع         
 ي خاتمي، مهاجراني، گنجي، عبدي، كـو      انندتوانيم به راحتي لغاتي م       مي اعتراضدر  . پردازند  مي

 نـام اميـر اسـت       ااين فيلم داستان مردي ب    .  بشنويم را...  زنداني معروف آن و    ،دانشگاه، كارگزاران   
 خيانت به برادرش به قتل رساند و        سببهرا ب » رضا«كه دوازده سال پيش از اين، همسر برادرش       

فكـرات سـنتي    اي را در برابر ت      از زندان آزاد شده و جامعه     ها    او اكنون پس از سال    . به زندان افتاد  
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 فعـاالن   وكه در اين دنياي مدرن جز     » رضا«برادرش  . بيند كه شباهتي با دنياي او ندارد        خود مي 
رضـا كـه در     . تـر توضـيح دهـد     كند تغييرات زمانه را براي بـرادر بـزرگ           سعي مي  ،سياسي است 

ز در   آنها با دوستان مشتركشان هـر رو       . نام الدن است   ا عاشق دختري ب   ،كند  پيتزافروشي كار مي  
اي    اميـر حيـران از تغييـرات خـود را غريبـه            ،از سوي ديگر  . كنند  فروشي بحث سياسي مي    پيتزا

 مقاومتي از ،كند  مي به او حمله، همسر نامزد سابق رضا،داند است و هنگامي كه احمدبيش نمي 
اختالف طبقاتي ميـان    سبب  رضا كه به الدن گفته بود به        . شود  مي دهد و كشته    شان نمي  ن خود

 بـر حـسب اتفـاق شـب عقـد الدن بـا او رو بـه رو                   ،انواده آن دو، ازدواجشان غيرممكن اسـت      خ
كه دوستانش  ،گردد نزد رضا باز مي   كند و به پيتزا فروشي        الدن مجلس عقد را ترك مي     . شود  مي

   .اند در آن جمع شده
شـدت گـرفتن   . ده شـده اسـت  يكـش   شرايط دوران اصالحات بـه تـصوير   ،اعتراضدر فيلم   

در فـيلم  . شـود   مـي هاي سياسي در بحث سياسي دوستان رضا در پيتزافروشي نـشان داده          بحث
. شـود   مـي  هـا بـه مهمتـرين اتفاقـات آن دوران نيـز اشـاره مـستقيم                 حتي در خالل ايـن بحـث      

 مرور كوتاهي بر وقايع سياسي در سال اول رياست  اعتراضتكه آنها در اين فصل     هاي تكه   جمله«
اونور خيابان همه خرداديا    . ...  مهاجراني در وزارت فرهنگ و ارشاد بود       جمهوري خاتمي و وزارت   

. استيـضاح . استيـضاح . اول از مهـاجراني شـروع كـردن   . بـر گفـت   نميدونم كي اول مـرگ    . بودن
داره ميشه يه بازي،    ... يهو ريختن سرمون، ميون ما بودن     ... مهاجراني تو قاتل فرهنگي   . استيضاح

 كـانون واقعـي رو كـه نبايـد          .كانون نويسندگان شد يه بهونـه     ... كنن ن سرمونو گرم مي   رفقط دا 
وزير فرهنگ تو هر تـاريخ و وقـت         . اسم مهم نيست  ... بره  آزادي قلم و بيان كار مي     ... دولت بسازه 

ما چه ميدونيم شـايد همـه وزراي تـو جايگـاه            . كه باشه بايد اهل تاريخ، موسيقي و ادبيات باشه        
با فلسفه كه نميشه مملكت اداره كرد، مملكت را قـانون، قـدرت و              .... خودشون يه پا مهاجرانين     

از آزادي  ... قدرت دست يه جناحه و قـانونم دسـت يـه جنـاح ديگـر              . كنن  آزادي با هم اداره مي    
يـادم ميـاد آقـاي خـاتمي يـه حـرف اساسـي زد و گفـت مـن                    ... حرف زدن كـه آزادي نيـست      
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 اين فكر خيلي مترقيه، امـا اجـراش متكـي بـه       خب. ما همه يه ملتيم    .جمهور همه هستم    رئيس
. از توسـعه ديگـر جـدا نيـست        اي    هـيچ توسـعه   ... چيه؟ در تقسيم قدرت خاتمي رو قبول ندارن       

توسـعه اقتـصادي و     .... اقتصاد فرهنگ مياره، فرهنگ سياستو ميـسازه، سياسـت اقتـصاد ميـاره            
دسـت  يك   اين اركستر بايد     .سياسي جمعشون با هم ميشه يه اجرا، اين قدرت اجرايي ميخواهد          

 ).234 -5: 1382متن فيلم به نقل از صدر، (» بزنه

 اجتمـاعي دوره اول رياسـت جمهـوري         – تصويرگر موضوعات مهم سياسـي       اعتراضفيلم  
 سياسي و تـضادهاي     ة تير، توسع  هجده چون آزادي بيان، مهاجراني،      يآقاي خاتمي است؛ مباحث   
مختلف سياسي را بـدون  هاي  عتراض سعي كرد تا ديدگاهكيميايي در ا . موجود بين دو نوع تفكر    

اي    آينه اعتراض. دكنسياسي مبرا سازد و تطهير      هاي    گيري ابراز كند و خود را از وابستگي       جبهه
كنـد كـه     مي از دوراني صحبت   اعتراض.  را به تصوير كشيد    78 تا   76هاي  بود كه ايران بين سال    

شـدي و هـيچ حـد وسـطي بـه         مي خودي حذف  غير لة به منز  بودي وگرنه   مي بايد در آن خودي   
 عـدم تطـابق بـا شـرايط     سـبب  است كه بـه      اعتراضامير، قيصر فيلم    . شدرسميت شناخته نمي  

 ،در اين فـيلم   . شود  مي  با او چون بيگانگان رفتار شده و با مرگي ناخواسته از جامعه حذف             جديد
  .ستده شده اياوج تضاد فكري دو طيف سنتي و مدرن به تصوير كش

  
  گيرينتيجه

 شناخت هنرمند و    ة و به خصوص سينمايي، به واسط      ،در اين مقاله نشان داده شد كه آثار هنري        
 فيلمساز از شرايط اجتماعي زمانه خود، آگاهانه يـا ناخودآگـاه ايـن شـرايط را در خـود مجـسم                    

  درايــن ايــده در نظريــه بازتــاب. مــستقيم بــه آن اشــاره دارنــد غيرايــســازند و مــستقيم  مــي
هنر به خوبي پرورده شده است و در اين مقاله سعي شد نظريه بازتاب با مثالي از                 شناسي    جامعه

  .دشوتر  جامعه ايران، مستند شده و روشن
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 متـون مناسـبي بـراي       اوهـاي     فـيلم   نـشان داد كـه     مياييمطالعه پنج فيلم از سينماي كي     
دغدغـه اصـلي زمـان      هـا     ين فيلم موضوع اصلي ا  . ندامعاصرشانترين مسائل جامعه    شناخت مهم 
گويي كسي از بيرون ها  در اين فيلم. گذارد  ميارچوب كلي آن به نمايش عه را در چ   است كه جام  
  . دكن  ميترين مسائل آن را مشاهده و مهم به جامعه نگاه

يك سـال قبـل از      و   سفر سنگ شناخت كيميايي از جامعه معاصرش به حدي است كه در           
 جامعـه را از امكـان وقـوع انقالبـي     ،صوير كشيدن ماهيت اعتراضات مردميت در قالب به     ،انقالب

  . ندا پيرامونشة حساس است و آثارش آيناو به مسائل جاري در جامعه. سازد  ميبزرگ مطلع
 از آنجا كه هر اثر هنري به فراخور ظرفيتي كه نوع هنر و سبك و مضمون بـه                   ،با اين حال  

 يـت  قابل گوناگوني كـه  گذارد از ميان موضوعات و مسائل         مي شكار گرفته شده در آن در اختيار      
تـوان  ، هرگز نمي  گيردميبخشي را برگزيده و موارد ديگر را ناديده         را دارند،   تبديل شدن به هنر     

  . با مطالعه يك اثر، يا حتي تعدادي از آثار يك هنرمند خاص، به فهم كليت جامعه رسيد
از آثـار   اي    از آثار يك كارگردان يا مجموعه     اي    مجموعه براي شناخت جامعه بايد      ،از اين رو  

 ةاجتماعي و نيز رابطـ    هاي    تري از گروه  ند تا بتوان به تصوير كامل     شو مطالعه   متفاوتكارگردانان  
ـ  باره شرايط اجتماعي هم   هم و تصورات و اعتقادات هر يك در       آنها با    از ايـن   . دسـت آورد  هزمان ب

  .تواند مكمل بحث حاضر باشد  ميور در اين مقاله مذك، مطالعه تحقيقات پيشين،نظر
  

  
  منابع 
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