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Cinema, despite its sublime artistic dignity and influence, has not been able 
to meet the needs of the Islamic Revolution of Iran even after more than 
three decades after the revolution. Lack of policy-making is one of the 
reasons for the status quo of cinema. Proper policy-making in an area is the 
result of properly distinguishing problems which arise from the gap between 
the current situation and the desired situation. The present study seeks to plot 
the current and the desired situation of cinema and to design a pattern for the 
formulation of cinema problems by analyzing the statements of the Supreme 
Leader of the revolution, as the chief policy maker of the country, 
considering the existing gap in the two situations. 
     The most important findings of this research, obtained by Thematic 
Analysis, indicate that intentionally wrong entering of the cinema to the 
country from day one, the opposition’s performance at the cultural front, and 
the lack of work, by artists and authorities of the own front, has caused 
numerous problems at three levels of the cinema, the theme, the form, and 
experts. However, the main concern, in the supreme leader's opinion 
regarding creating the Islamic cinema, is the quantitative and qualitative 
enhancement of the believer and revolutionary artists and the provision of 
the opportunity for them to emerge while other problems in that regard must 
be understood and prioritized in relation to the said concern.. 
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  چکیده

ه دهه از از س یشکه دارد، اما پس از گذشت ب ییباال یرگذاريو تأث يهنر يبا وجود شأن واال ینماس

 یتوضـع  یـن ا یـل از دال یکـی آن ظاهر گردد.  یازهاينتوانسته در حد و اندازه رفع ن یانقالب اسالم

حـوزه، حاصـل    یـک در  یحصـح  گذاري یاست. سباشد یحوزه م یندر ا گذاري یاستناظر به خأل س

وضع مطلوب و وضـع موجـود    ینکه از شکاف ب یدرست از مسائل آن حوزه است. مسائل شناخت

رهبـر معظـم انقـالب بـه عنـوان       یانـات ب یـل پژوهش بر آن اسـت کـه بـا تحل    ین. اشود یم حاصل

را با  ینمامسائل س يالگو ینما،موجود و مطلوب س یتوضع یمکشور، ضمن ترس یاصل گذار یاستس

  .یدنما یمذکور طراح یتتوجه به شکاف موجود در دو وضع

اسـت کـه    یـن ا  ن حاصل شـده، مضمو یلپژوهش که با روش تحل ینا هاي یافته ترین مهم

مقابـل و   یو عملکـرد جبهـه فرهنگـ    سو یکبه کشور در ابتدا از  ینماورود غلط و مغرضانه س

 یهسبب بروز مسائل متعدد در سه ال یگر،د ياز سو يهنرمندان و مسئوالن جبهه خود يکار کم

ر تحقـق  مـدنظر رهبـر انقـالب د    یگشته است. اما مسئله اصـل  ینمامضمون، قالب و عوامل س

 یکمـ  یتشوند، تقو بندي یتدر نسبت با آن فهم و اولو یدها با مسئله یگرکه د یاسالم ینمايس

  .اوست يو فراهم کردن مجال ظهور و بروز برا یهنرمند مؤمن و انقالب یفیو ک
 

مسئله،  يبند صورت ي،ا رسانه گذاري یاستس ی،فرهنگ گذاري یاستس ینما،س :یديکل واژگان

  .یفرهنگ یشناس مسئله ي،ا خامنه اهللا یتآ
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  مقدمه

به قوانین علوم انسانی، علومی هستند که هم با فکر و اندیشه انسان سروکار دارند و هم 

تـوان بـه    پردازند؛ پس به عبارت دیگر این علـوم را مـی   و قواعد حاکم بر زندگی او می

لومی کـه  شود و ع تقسیم نمود. علومی که به زندگی اجتماعی انسان مربوط می دودسته

نکته که اسـالم بـراي هـر دو     فرض گرفتن این  شود. با پیش به زندگی فردي مربوط می

ریزي  بعد زندگی انسان برنامه دارد و اساس لزوم تشکیل حکومت اسالمی، تحقق برنامه

هـاي   اسالم در زندگی اجتماعی است، باید گفت که الزمه اسالمی عمل کـردن دسـتگاه  

راي مسائل کشور پاسخی اسالمی آماده گردد تـا دسـتگاه   ب حاکم بر کشور این است که

افـزار زنـدگی،    و این نسخه اسالمی در نرم آن نسخه اسالمی عمل کند؛ بر اساسحاکم 

  اي باشد: همان علوم انسانی است و علوم انسانی اسالمی باید متکفل تهیه چنین نسخه

کنیم؛ یعنی ببینیم واقعاً کشور  دار با توجه به نیازهاي آن، هدف... ما باید تحقیق را، «

و این ... ها را در جهت نیازهاي کشور قرار بدهیم،  به چه احتیاج دارد و پژوهش

اش این است که ما بانک اطالعات و مرکزي داشته باشیم. همه بتوانند بدانند  الزمه

شده است و چه الزم است براي تکمیل یک پژوهش تا   چه الزم است، چه انجام

اي، بیانات در  اهللا خامنه (آیت» این قطعات گوناگون در کنار هم جمع بشودبتواند 

  ).1385ها،  علمی دانشگاه دیدار اساتید و اعضاي هیئت 

هاي علمی باید ناظر به پاسخگویی به چنـین نیازهـایی باشـد، لـذا      درواقع پژوهش

تیـار  منظور الزم است ابتـدا مسـائل هـر دسـتگاه شناسـایی شـود و سـپس در اخ        بدین

آید کـه   به نظر می هر حوزه) قرار بگیرد. شناس اسالممتخصصین آن حوزه (متخصصین 

استخراج و تدوین مسائل هر حوزه، اول باید به مسائلی که رهبري  در مرحله اول براي

ي که نسبت به وضع مطلوب آن دستگاه و اشـرافی  ا یاجمالعلم  واسطه (بهحفظه اهللا معظم 

در مرحلـه   اند، رجوع شـود.  رند) براي آن دستگاه مطرح کردهکه به وضع موجود آن دا

بعد این مسائل با واقعیت عینی هر دستگاه تطبیـق داده شـود تـا مسـئله کـامالً روشـن       

هـاي   گـروه  شده، براي پاسخگویی به کار  گردیده و در نهایت مسائل و موضوعات آماده

ول این سیر در حـوزه  تخصصی ارجاع داده شود. هدف این پژوهش طی کردن مرحله ا

  بندي مسائل حوزه سینما از نگاه رهبري. یعنی استخراج و صورت باشد؛ سینما می
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 اهمیت پژوهش. 1

  اهمیت سینما و جایگاه آن در میان انواع هنر و رسانه. 1-1

توان آن را از سه وجه صنعت، رسـانه و هنـر بررسـی     دانند که می اي می سینما را پدیده

تـوان   انـد، مـی   اي سینما را مورد بررسی قرار داده وجه هنري و رسانهکرد، در آثاري که 

سینما را   العاده آن را مشاهده کرد. دفلور و دنیس، اذعان اندیشمندان به تأثیرگذاري فوق

جمعی دیگري، باعث جذب افکار و بـرانگیختن تصـورات و     بیش از هر وسیله ارتباط

ر بودن آن از یک امـر صـرفاً سـرگرمی، نقـش     اذهان مردم دانسته و ضمن تأکید بر فرات

 ).212، ص 1383 دهی به فرهنگ براي آن قائلند (دفلور و دنـیس،  مدتی را در شکل بلند

  در کتاب هنر سینما بیان شده است که:

تواند آن  فیلم در قیاس مثالً با یک تابلوي نقاشی چنان اثر بزرگی است که بیننده می«

، مثل یک عمارت، اند داشتهشرکت  اش تهیهکه در  را بدون اندیشیدن به افرادي

با بیننده  ،تر از زندگی واقعی تر و بزرگ فیلم در سطحی وسیع غیر از این،بپذیرد. 

داشته  کننده خیرهتواند اثري  خود می ،شود و ابعاد تصاویر و حجم صدایش مرتبط می

خصوص که  هب ؛عینی بودن آن است ،باشد. یکی دیگر از علل قوت و قدرت فیلم

واقعیت یا  در روياجباري و واقعی رو  اي شیوهجنبه ضبط تصویر دارد و ما را به 

اتر از یک هنر ذهنی یتر و گو دهد. سینما بسیار روشن چیزي شبیه به واقعیت قرار می

 مراتب  بهاست که به کالم لفظی یا مکتوب متکی است، به همین دلیل فیلم 

باالخره، سینما یک وسیله ارتباط  و ؛تواند باشد هنی میاز آثار هنري ذ تر دهنده تکان

 »گیرد در تعداد تماشاگر از آن پیشی می تلویزیونهنري گروهی است و فقط 

  .)28، ص1372(استیونسون و دبري، 

، منتقـد فرانسـوي کـه مقـاالت آن در حـوزه مباحـث نظـري        1به عقیده آندره بازن

سینما با محتواي تصویر و باشد،  ین حوزه میسینمایی مورد توجه دانشجویان و اساتید ا

تواند تعبیر و تأویلش را از  کاملی را در اختیار دارد که با آن می زرادخانهامکانات مونتاژ 

که تا پایـان دوره سـینماي صـامت ایـن      اي گونه به ،یک رویداد به تماشاگر تحمیل کند

در در سـینماي آلمـان و    دکـور و نـورپردازي   بکـارگیري شود و با  تکمیل می زرادخانه

بـا  یک نقش مکمل براي تصویر، این هنر در مقایسـه   عنوان به اضافه شدن صدا  نهایت
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یابـد و سـینماگر را از رقیـب نقـاش و      باالیی دسـت مـی   تأثیرگذاريدیگر به  هنرهاي

  .)32، ص1376 ،(بازن  کند بدل می نویس رمانبه همتایی براي   نویس نمایشنامه

کند که هنرهاي تجسمی مخصوصاً نقاشی و پیکرسازي  دیگري بیان میبازن در مقاله 

گونه که در مذهب کهن  استوار هستند. به این معنا که همان 2»عقده مومیایی شدن«بر 

عنوان نمود پیروزي بر گذر  ها به  مصر، مومیایی کردن اجساد براي بقاي جسم آن

ی انسان در پیروزي بر مرگ بود، شناخت زمان، مبتنی بر ارضاء یک نیاز بنیادین روان

کند که با نمایش زندگی،  سازي نیز با انجماد زمان و مکان تالش می نقاشی و مجسمه

توانیم  همگان قبول دارند که با یاري تصویر می«آن را حفظ کند. به گفته بازن: 

که همان مرگ معنوي است  موضوع را به یاد بسپاریم و آن را مقابل مرگی دوباره

کنیم اما امروز دیگر مسئله بقاي پس از مرگ مطرح نیست، بلکه مفهومی حفظ 

و آن آفرینش جهانی آرمانی همانند جهان واقعی روزمره است  تر مطرح است گسترده

» توان دید گراییِ تجسمی تا به امروز را در سینما می که باالترین حد تکامل این واقع

  ).14و13، صص1376(بازن، 

ر زمان و اساساً جایگاه زمان و مکان در سینما در آثار بعضـی از  مسئله تفوق بشر ب

  کند که: )، بیان می1379اندیشمندان داخلی هم مورد توجه قرار گرفته است. جاللی (

مانندي براي تبیین زمان هـم در   سینما مظهر گذشته، حال و آینده است و توانایی بی«

د گذشته، حال و آینده را به نمـایش  توان مفهوم مادي و هم دهري آن دارد. سینما می

و از ابدیت نامیرایی بحث کند و هـم گذشـته یـا     دارد نگهرا ثابت  زمان هم . درآورد

توانـد بـا سـلب     زمان حال مطالعه کند. می در 4نمایی آیندهو  3نمایی گذشتهآینده را با 

نـد  توجه انسان از گذشته و آینده او را به کشف و شهودي محض از لحظه دعوت ک

 صـورت   بـه توانـد آینـده ناشـناخته را     حال بیان نمایـد. مـی   صورت  بهیا گذشته را 

درآورد و از یک امـر محتمـل یـک امـر قطعـی بسـازد. ایـن         شده شناخته اي گذشته

تم را در بیان مفاهیم الهوتی و ماورایی فتواند جایگاه بلند هنر ه که می هاست توانایی

هـاي دینـی، امـروزه نیازمنـد زبـانی اسـت کـه         دین روشن کند. بدون تردید روایت

هـاي نامحسـوس دینـی را در خـود      بیشتري داشته باشد و بتواند واقعیـت  نمایی واقع

اسـت و   نظیـر  کـم ، نمـایی  واقعنشان دهد و سینما از این منظر، یعنی دارا بودن زبان 
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جاللی، ( »دینی ما ناشناخته است پردازان نظریهرغم این ویژگی براي متفکرین و  علی

  .)318، ص1379

نظري حول مسئله نسبت فیلم و واقعیت در ادبیات نظـري ایـن    هاي در بحثالبته 

طرف شـاهد ایـن    چرا که از یک  مطرح شده است،مهمی اختالفات و مناقشات  ،حوزه

امـر  کند و این  فیلم از هر هنر دیگري واقعیت مادي را به ما بیشتر عرضه میهستیم که 

این هنر را هنري کامل (جامع) بدانند و حتی سبب شده کـه افـراد   باعث شده است که 

ه بیشتر و بیشتر به واقعیـت کامـل   چاست که هر  این درتصور کنند کمال هنري سینما 

 قـدرت  بـاوجود ایـن  بـر ایـن باورنـد کـه      اي عـده  در طرف دیگر ؛مادي نزدیک شویم

رت هنري سـینما در تفـاوتی   که در ماهیت مکانیکی سینما وجود دارد اما قد نمایی واقع

 ساز فیلمدر سینما الزم است تا  دیگر عبارت   بهاست که باید با واقعیت مادي ایجاد کند. 

با دخالت دادن عامل انسانی و بینش شخصی شرایط الزم را براي یک آفـرینش هنـري   

 ،دهـد  و دستگاه ضـبط صـدا ارائـه مـی     برداري فیلمروي ماده خام رئالیستی که دوربین 

. از همین جهت است که سـین  )33-36، صص1372(استیونسون و دبري،  راهم آوردف

کنـد (کابیـت،    توصـیف مـی   6اي عجیب و مبهم ، رابطه سینما با واقعیت را رابطه5کابیت

که توصیف  ممکن نیست مگر اینو سقم این ادعاها   ). بررسی دقیق صحت1، ص2004

به گفته آلن کـازه بیـه در مقدمـه کتـاب      کهچرا دقیق از بازنمایی سینمایی داشته باشیم 

و  پــردازي شخصــیت) فــیلم از رهگـذر تصــویرگري و  1382و ســینما ( پدیدارشناسـی 

کسی  ،آورد و از سوي دیگر پدید می هایی تجربهها و  دریافت ،، در تماشاگرنمادپردازي

زنــد، بایـد از بنیادهــاي   دســت مـی  پـردازي  نظریــهکـه دربــاره بازنمـایی ســینمایی بـه    

  . بـه آگاه باشـد  ،گیرد ها قوام می اش بر آن ي که نظریها شناختی و وجود شناختی معرفت

رمان و تئاتر و هنرهاي  ویژه به سینما و هنرهاي دیگر، که بین  که با وجود این عالوه این

سـینما  ، اما به گفته بعضی اندیشـمندان  تجسمی، نوعی پیوند متقابل وجود داشته و دارد

ویژه  هاي روش، شناسی زیباییحس  يبراي ارضابلکه سینما نرها نیست ترکیبی از آن ه

. مشـخص  )5، ص1382(شـارف، فردي دارد  و منحصربه خاص شناسی زیبایییا عناصر 

درست است که در ادامه ایـن   چرا کهگنجد  که ادامه این بحث در این مجال نمی است

ذیـل  فـوق،  عمده مباحث اما  شود نگاره جایگاه و اهمیت سینما در نگاه رهبري بیان می
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مسائل حوزه سینما از  بندي و ما در اینجا به دنبال صورتگیرد  هاي سینما قرار می نظریه

گذاري فرهنگی هستیم نه ارائه نظریه سینمایی. لذا در این قسمت از جهت  منظر سیاست

  شود. اثبات اهمیت سینما نسبت به دیگر انواع هنر به بیان این مختصر بسنده می

  اهمیت سینما و جایگاه آن در نگاه رهبري. 1-2

طور کلی و با   توان گفت که در دیدگاه ایشان، به با بررسی بیانات مقام معظم رهبري می

توجه به شرایط امروزي، سینما از دو جهت نسبت به دیگر انواع هنر جایگاه و اهمیتـی  

باشد  ي آن مییرگذاري باالتأثو دیگري  شأن واالي هنريکه یکی  یابد بسیار باالتر می

  اندرکارانِ حوزه سینما را به دنبال دارد: و این اهمیت است که مسئولیت سنگینِ دست

همه است. اهمیت به معناي  قبول موردنظر داریم؛ این  ما همه در اهمیت سینما اتفاق«

ی و مسئولیتی که از این ناحیه متوجه کسان شأن واالي هنري و قدرت تأثیرگذاري آن

مراتب، مـن   مراتب سینما قرار دارند. ممکن است در این سلسله شود که در سلسله می

در ایـن   مسـلماً آدمی که مسئولیتی در نظام دارد، قرار بگیرم؛ آقاي وزیر  عنوان  بههم 

هرحال، همه احساس مسئولیت کنیم؛ این مورد اتفـاق   گیرند. به مراتب قرار می سلسله

اي، بیانــات در دیــدار جمعــی از  اهللا خامنــه (آیــت» ماســت کــه اهمیــت سینماســت

  ).1385کارگردانان سینما و تلویزیون، 

در بیان جایگاه و اهمیت سینما در نگاه رهبر انقالب مطالعه بیانـات زیـر خـالی از    

  لطف نیست:

و تکلّـم را   تفاهم موردهاي  ملتی که سینما ندارد، مثل انسانی است که یکی از زبان«

هـاي   فهمـد، راه  کسی که از تئاتر، نقاشی؛ عکس یـا شـعر چیـزي نمـی    بلد نیست... 

اي بـه روي   ها را ندارد، دریچه معرفت به رویش بسته است. ملتی که هر کدام از این

یانات در دیدار با نویسندگان شعرا و فرهنگیـان  باي،  اهللا خامنه (آیت» او بسته است...

  ).1375در مجتمع فرهنگی هنري ارومیه، 

گر کامالً مسلط ـ که هیچ  سینما بالشک یک هنر برتر است؛ یک روایتهنر «

تا  هاي هنريِ روایت یک واقعیت و یک حقیقت گري تاکنون در بین این شیوه روایت
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اهللا  (آیت» امروز به این کارآمدي نیامده ـ و یک هنر پیچیده و پیشرفته و متعالی

  ).1385سینما و تلویزیون، اي، بیانات در دیدار جمعی از کارگردانان  خامنه

 میزان به کشور، این پیشرفت کلید امروز گویم می من. دانم می این را سینما شأن من«

 پـر  امیـدوار،  رونده، پیش نسل یک را نسل این توانید می شما شماست؛ دست زیادي

 و بیاوریـد؛  بـار  خـود  ملـیِ  و اسـالمی  هـاي  ارزش به معتقد و خود به معتقد شوق،

 و گذشـته  افتخارات برنده سؤال زیر پشیمان، شرمنده، را نسل این توانید می طور همین

اي، بیانات در  اهللا خامنه (آیت» بیاورید بار مقدس دفاع و انقالب افتخار برنده سؤال زیر

  ).1385دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلویزیون، 

کـه در   بسیار زیاد است تأکیدات و بیانات رهبر انقالب در اهمیت و جایگاه سینما

ین بیانات را ارائه داد اما در نمودار زیر خالصه بیانات ایشـان  اتوان اصل  این مجال نمی

  :7در باب اهمیت و جایگاه سینما آورده شده است

 : اهمیت و جایگاه سینما1 نمودار

نگاه رهبر انقالب بایـد بـه    که در شود از مجموع آنچه بیان شد، این نکته اثبات می

  یک نیاز ضروري نگاه کرد: عنوان  بهاعتالي سینماي کشور و حل مسائل آن 

شأن واالي هنري

هفت جوشی عجیب در اوج و قله•

کارآمدي در روایت حقیقت•

بلیغ ترین و رساترین نوع هنر•

تأثیر گذاري باال

اخالق ساز بودن در جامعه•

تربیت کننده نسل جوان  مؤثر در پیشرفت جامعه•

رواج بیشتر نسبت به دیگر هنرهاي نمایشی در ایران•
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اعتالي سینماي کشور، نیازي محسوس است و همه باید این حقیقت را دریابند که «

» شود هنر مهم و بسیار برجسته سینما براي کشور، یک نیاز و ضرورت محسوب می

 ).1385انات در دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلویزیون، اي، بی اهللا خامنه (آیت

  تبیین مسئله پژوهش. 2

  فاصله جدي سینماي کشور با وضع مطلوب. 2-1

هنري متعالی، بـا جـاي دادن هنرهـاي دیگـر در      عنوان بهطور که گفته شد، سینما  همان

در دنیـا گشـته    زسـا  فرهنـگ آورده و تبدیل به ابـزاري   خود، تأثیرگذاري باالیی بدست 

اما متأسفانه در ایران، عالوه بر تولد مریض این هنر به عنوان یک هنر وارداتی و  است؛

هاي مبتذل قبل از انقالب اسالمی؛ بعد از آن نیز چرخه تولید فیلم در سینماي  رشد فیلم

کشور پس از گذشت چهار دهه، نتوانسته در حد و اندازه رفع نیازهاي انقالب اسـالمی  

ر شود. به عبارت دیگر سینماي کشور نیازهاي مربوط به جامعه اسالمی و انقالبـی  ظاه

ی افکـار عمـومی جهـان اسـالم     دهـ  جهتایران را رفع نکرده، نتوانسته به هنر و قدرت 

جهان بشریت سخن جدیدي ارائه نـداده   طلب قتیحقهاي  برسد و براي تشنگی فطرت

اگرچــه در دهــه شصــت «تقدنــد: ) مع68، ص1391اســت. جــوادي یگانــه و آقاســی (

توان رؤیت کرد اما دیري نپاییـد   هایی از شکوفایی برآمده از انقالب اسالمی را می نمونه

گرایـی خـاص مـذهبی     روشنفکري و فرم هاي شبه که سینماي انقالبی در گرداب جریان

هاي نظري و عملی پیش روي سینماي انقالبی و دینـی را   گرفتار شد. البته نباید چالش

(ر.ك: راوردراد و » امکــان بازنمـایی امــر قدسـی در قالــب تصـویر متحــرك   «همچـون  

(ر.ك: » بازنمایی حجاب و پوشش در سینماي ایران«) یا 65-37، صص1396معتمدي، 

تر کـردن شـرایط از نظـر     ) را در پیچیده194-157، صص1394منتظرالقائم و یادگاري، 

  دور داشت. 

اي  گرایـی رسـانه   یـا ذات  8شناختی هایـدگر  هستیگرایی  اي بر مبناي ذات شاید عده

ــن ــد (ر سرمنشــأ، مشــکل را از 9پســت م ــر بدانن ــن هن ، 1386.ك: حســینی،  و ذات ای

با توجه به زاده شدن این هنر در تمـدن غـرب، از آنجـا کـه      که چرا)؛ 136-138 صص

سینما، شکل متکامل هنر تصویري رایج در فرهنگ غربی است، تصور سینماي اسـالمی  
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اما   ؛آید توجه به رواج بیشتر هنر تجریدي در فرهنگ اسالمی، دور از ذهن به نظر می با

تنها سینما ذاتاً با دین منافات ندارد، بلکه با دین تناسب هم  شاید حقیقت این باشد که نه

شود و هم ارتقاء دیـن.   دارد و نتیجه تعامل سینما و دین، هم سبب ارتقاء هنر سینما می

). چرا سینما بـه  78ص  ،2ج (کافی، » کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم«ست که مگر نه این ا

هـا را در دل   خواهـد رفتـار و واکـنش شخصـیت     ترین هنر نمایشی که مـی  عنوان عالی 

ترین بستر براي تحقق دعـوت مـردم بـا     حوادث مختلف به تصویر بکشد، مصداق قوي

امـا پاسـخ بـه    ؛ تري است ند تأمالت دقیقهایی اینچنین نیازم غیر زبان نباشد؟ البته بحث

این سؤال را کـه چـرا سـینماي کشـور بـاوجود اسـتعدادهاي هنـري برجسـته و آثـار          

امیدوارکننده و مطلوب، هنوز نتوانسته است جایگاه خود را در رفع نیازهـاي جامعـه و   

گـذارن فرهنگـی بـا ایـن پدیـده       بشریت پیدا کند، شاید بتوان در نحوه برخورد سیاست

  ستجو کرد.ج

  سینما حوزهسیاستی در  خألوجود . 2-2

عنـوان هـدفی واال ولـی      که مالحظه شـد رسـیدن بـه سـینماي اسـالمی بـه       طور همان

هم یک شخصیت اندیشمند در  عنوان  بهیافتنی، در راهبردهاي مقام معظم رهبري،  دست

اي  اه ویـژه گذار جامعه در مسائل کالن، جایگ یاستسعرصه فرهنگ و هم باالترین مقام 

هاي رهبري، نکات بسیاري را در موضوع  دارد. با مراجعه به بیانات ایشان در طول سال

هاي کـالن در ایـن    توان استخراج کرد، اما با بررسی اسناد باالدستی و سیاست سینما می

گذاري  یاستسو وارد ساختار مانده توان گفت که این راهبردها مغفول  حوزه، به جد می

ها و قوانین موجود در حوزه سـینما   فراتر از آن، حتی وقتی به نوع سیاست. است نشده

  نگریم شاهد خأل اساسی در این حوزه هستیم. می

در برنامه اول تا چهارم توسعه، سینماي اسالمی تقریباً هیچ جایگاهی ندارد و تنهـا  

یل مباحثی هاي تأثیرگذار بر آن را در بندهاي مربوط به فرهنگ و هنر ذ توان سیاست می

هاي فیزیکی (مثالً بازسازي سـینماها و یـا سـاخت سـینماهاي      مثل گسترش زیرساخت

ریزي براي افزایش حمایت مالی  جدید)، ارتقاء سطح علمی و کارایی هنرمندان و برنامه

بخش غیردولتی از آثار هنري جستجو کرد (ر.ك: قـوانین و مصـوبات کشـور). امـا در     
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یکرد جدیدي به مقوله فرهنگ هسـتیم، رویکـردي کـه بـه     برنامه پنجم توسعه شاهد رو

هـاي قبلـی کـه فرهنـگ را در      دنبال تقویت هویت دینی است و با نگاه حاکم بر برنامه

بـار، اتخـاذ موضـع     طلبیدند، متفاوت است. در این برنامه براي اولـین  خدمت توسعه می

 منظـور  دولـت بـه  مایه آثار سینمایی مطلوب صورت گرفـت و   ناظر به مضامین و درون

 هنجارهـاي  تقویـت  و دینی معرفت اعتالي و دینی باورهاي اسالمی، هاي ارزش تعمیق

 تبلیـغ  ایثار، و مقاومت فرهنگ ترویج ابتکار، جمعی، کار روحیه و و اجتماعی فرهنگی

 به حمایت مکلف فارسی، زبان و گسترش خط و اسالمی انقالب و اسالمی هاي ارزش

برنامـه پـنجم توسـعه). همچنـین مسـتقالً بـه سـاخت         3 مـاده (  شد غیردولتی بخش از

برنامه پنجم توسعه). اما در اینجا نیـز بـه علـت     9(ماده   هاي سینمایی توجه شد شهرك

مدت و عملیاتی و همچنـین تغییـر    هاي کوتاه هاي کلی به برنامه عدم انتقال این سیاست

توان گرفت کـه بـه    را می دولت، شاهد گشایش محسوسی نیستیم. در نهایت این نتیجه

  شده است. شدت مورد غفلت واقع  به   هاي توسعه، سینما طور کلی در برنامه

هـا بـا    همچنین با مشاهده قوانین و مقررات مصـوب پیرامـون سـینما و مقایسـه آن    

هاي اجرایی اسـت و   نامه بینیم که در سینما جنس قوانین بیشتر آئین هاي دیگر، می حوزه

هـاي   دیگـر در الیـه   عبـارت    ایم به هاي کالن نرفته استخراج سیاست وقت به سمت هیچ

شود که اساساً ما شاهد یک خأل سیاستی در  گذاري این فرضیه اثبات می تر سیاست پایین

  حوزه سینما هستیم، فهرست مصوبات موجود به شرح زیر است:

ور نامه اجرایی قانون اخذ دو درصد از کل فـروش بلـیط سـینماهاي کشـ     آئین -

)7/4/1368( 

به مواد تبلیغاتی مربـوط   16/2/1363 مورخ 13346شماره  نامه تصویبشمول  -

سینمایی که توسط وزارت ارشاد اسالمی و بنیاد سینمایی فارابی به  هاي فیلمبه 

 ).5/5/1365وزیران ـ  هیئتشود ( همراه فیلم مربوط وارد می

اسـالید و تصـاویر   لزوم جلب موافقت رئیس قوه قضـاییه بـراي تهیـه فـیلم،      -

 ).27/4/1369(قوه قضاییه ـ  تبلیغاتی مرتبط با مراجع قضایی

نحوه تعیین قیمت بلـیط سـینماها و معافیـت     نامه تصویب 2اصالح تبصره بند  -

وزیـران ـ    هیئـت ( ایرانی از پرداخت عوارض شهرداري هاي فیلمتولیدکنندگان 
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24/12/1376.( 

 ).14/5/1368سازي ( انه فیلمنامه و صدور پرو نامه بررسی فیلم آئین -

موضـوع   سـازي  فـیلم پروانـه   صـدور  و نامـه  فـیلم بررسـی   نامـه  آیـین اصالح  -

ــه تصــویب ــماره. نام ــورخ 522 ت 47160ش ــت 14/5/1368 م ــران (هیئ  -وزی

20/3/1377.( 

  ).6/7/1345ها ( هاي نمایش فیلم و طرز کار آن نامه سالن آئین -

  ).9/9/1369( میلیمتري 16 هاي هاي نمایش فیلم نامه ایجاد سالن آئین -

هـاي تهیـه و تولیـد فـیلم      بندي سازمان نامه تأسیس، شرایط فعالیت و رده آئین -

)2/8/1383.(  

  ).2/8/1383هاي پخش و توزیع فیلم ( نامه تأسیس و فعالیت سازمان آئین -

 ).1383( نامه ستاد مبارزه با قاچاق محصوالت سمعی و بصري آئین -

دیـوان عـالی کشـور در مـورد صـالحیت      عمـومی   هیئـت رویـه   رأي وحدت -

دادگستري در رسیدگی به تهیه و نگهداري فـیلم مبتـذل و اشـاعه     هاي دادگاه

 ).20/11/1370(دیوان عالی کشور ـ  فحشاء

 بصـري و  سـمعی و مـواد   سـینمایی  هـاي  فـیلم  نمـایش و  توزیع هاي سیاست -

 .)26/7/1384( خارجی

ه سـازمان سـینمایی و امـور سـمعی و     ایم کـ  هاي اخیر شاهد این بوده البته در سال

دهی بـه جریـان سـینما     بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، که متولی رسمی جهت

هـاي   اي با عنوان رویکردها، راهبردهـا و سیاسـت   باشد، ساالنه اقدام به انتشار جزوه می

کند، که گرچه تالش کرده است به ظاهر این خـأل سیاسـتی را پـر     سازمان سینمایی می

هاي اجرایی ساالنه یک سازمان بودیم، بـدون   کند، اما در عمل تنها شاهد بسط سیاست

هاي کالن نظام اسالمی مشخص  با اهداف و سیاست  ها که نسبت منطقی این سیاست این

منطبق بـا   ، ییسند راهنماادعا شده است که  97باشد. تنها در جزوه منتشر شده در سال 

اي و جهانی تهیه و تنظیم شـده  نین مقتضیات ملی، منطقهفرادستی مربوط و همچ اسناد 

 که بررسی و نقد آن نیازمند مجال دیگري است.



  1398بهار و تابستان  ،)55(پیاپی  اول، شمارة ششم، سال بیست و    12

  يگذار استیسشناسی و  جایگاه رهبري، در مسئله. 2-3

گـذاري در   یمشـ  خـط هـاي   از حـوزه   حوزهپرواضح است که استخراج نظام مسائل هر 

 طـور  هماناما ؛ ي و میدانی داردا انهکتابخي مبسوط ها پژوهشجمهوري اسالمی، نیاز به 

انـد بـه علـت     اي براي یک دستگاه مطـرح کـرده   اهللا خامنه که گفته شد، مسائلی که آیت

 تیشخصـ گیـرد.   جایگاه حقوقی و شخصیت حقیقی ایشان در اولویت نخست قرار می

ی هستند کـه در  کسانی ایشان از این حیث حائز اهمیت است که ایشان از معدود قیحق

 نظـر  صـاحب ) ...ي واقتصـاد  ی،فرهنگـ ی، اسـ یسی، اجتمـاع ی، نیدي مختلف (ها هعرص

ی در مهمـ ي ها تیمسئولي مناصب و داراهستند و حتی قبل از تصدي جایگاه رهبري، 

 اتیـ تجربي از بـار  ي بـا کولـه  فـرد اند که باعث شده است تبـدیل بـه    اداره کشور بوده

ی بـه مسـائل کشـور دارنـد.     توجه لقاباشراف  جهینت دریی بشوند، پس اجرای و حکومت

ها این اشـراف را چنـد برابـر کـرده اسـت.       ی ایشان در این سالحقوقهمچنین جایگاه 

ـ فق یول شانیای به این معناست که اسالمدر حکومت  شانیا و منصب گاهیجا جامعـه   هی

هستند و طبق نظام ارزشی حاکم بر جامعه، اطاعت از دستورات ایشـان بـر همـه افـراد     

بـاالترین رهبـر سیاسـی     عنـوان   بـه واجب است. همچنین وظایف قانونی ایشان جامعه 

هـا   گیري کلی نظام و دستگاه هاي کالن و جهت ي است که عمالً سیاستا گونه بهکشور 

ي گـذار  اسـت یسمطالعـات   بر اساسگردد. پس طبیعتاً  می میتنظبا نظر ایشان تدوین و 

  ي است.گذار استیسترین عوامل مؤثر در  چنین جایگاهی از مهم

  گذاري بندي مسئله، اولین مرحله فرایند سیاست صورت. 2-4

متحده آمریکا و سپس در اروپاي   از نیمه دوم قرن بیستم میالدي به بعد، ابتدا، در ایاالت

گذاري عمـومی وارد حـوزه علـوم سیاسـی معاصـر       نام سیاست غربی، رشته جدیدي به

جهـت کـه متـولی     گـذاري را از آن   یاسـت ). علـم س 15، ص1388گشته است (وحید، 

توان علمی ابـزاري بـراي علـوم دیگـر بـه       باشد، می تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست می

هاي حاکم بر  حساب آورد. اساساً براي تدوین هر قانونی، ابتدا بایستی مبانی و سیاست

یست و آن قانون را مشخص کرد. اوالً باید مشخص شود که هدف ما از تدوین قانون چ

شود و در نهایت، در سطح عملیاتی بـا   ثانیاً بر اساس چه چارچوبی آن اهداف دنبال می
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هـا در   بنـابراین سیاسـت   توان بـه آن اهـداف نائـل شـد؛     چه مواد قانونی و مقرراتی می

حسـاب    گـذار بـه   گذاري، نقشـه راه و چـارچوب عمـل قـانون     گذاري و مقررات قانون

توسـعه،     ساله شود در قوانین برنامه پنج طور که مشاهده می مانمثال، ه  عنوان  آیند. به می

شـود. در ایـن    هاي قـانون طراحـی مـی    پیش از اقدام به تدوین قانون، مبانی و سیاست

راستا، نقش رهبري و مجمع تشخیص مصلحت اساسـی و پررنـگ اسـت. البتـه بـراي      

است. در میان ایـن   شده هاي مختلفی مطرح  هاي نظري و مدل گذاري، رهیافت سیاست

آید. مدل مذکور براي  حساب می  ها به اي از بهترین مدل اي یا چرخه مدل مرحله  ها، مدل

  ، استاد آمریکایی علوم سیاسی، ارائه گشته و سپس به10وسیله چارلز جونز  بار به نخستین

گـذاري عمـومی عمومیـت یافتـه اسـت. مـدل جـونز         وسیله دیگر متخصصین سیاست

. مرحلـه  1کنـد:   گیران را به پنج مرحله به هم وابسته تقسیم می ت و تصمیمعملکرد دول

هـا   حـل  . مرحله ارائه راه2شناخت مشکل و قرار گرفتن مشکل در دستور کار حکومت 

. مرحله ارزیابی. در مورد این مـدل یـک نکتـه    5. مرحله اجرا 4 گیري . مرحله تصمیم3

پـذیر مـورد    صـورت انعطـاف   ي بایستی بـه ا که، مدل مرحله حائز اهمیت است و آن این

صورت خطی. طرح جـونز، حالـت ایـدئال شـماتیک دارد و       استفاده قرار گیرد و نه به

). این 23، ص1388خورده یا برعکس گردد (وحید،  هم تواند به ها می درواقع نظم مرحله

  است:  گونه ترسیم شده مدل این
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  )25، ص1388 د،یوح( جونز چارلز فرایندي مدل: 2نمودار

گـذاري   شده، اولین مرحله بـراي فرآینـد سیاسـت    طور که در این مدل ترسیم  همان

هـاي آن دسترسـی بـه مسـئوالن      تـرین قسـمت   شناسایی مسئله است که یکی از اساسی

بندي مسائل از دیدگاه رهبر  حکومتی است. بر این اساس این مقاله تنها به دنبال صورت

رایـت   باشـد. سـی   هـا مـی   ترین عنصر تأثیرگذار بر سیاستعنوان باال  انقالب اسالمی به

 اي آزاردهنده وضعیت و تهدید را مردم اجتماعی هاي ارزش که چیزي دارد عقیده 11میلز

در بیـانی   ).1394 لوزیک،( شود می تلقی مسئله یک کند، می حادث فراگیر صورت به را

 زمانی یعنی .داند می مسئله را 14واقعیت و 13معیارها بین شکاف ،12مرتون تر رابرت ساده

  آیـد  می وجود به مسئله شود، ایجاد شکاف »هست چه آن« و »باشد باید« چه آن بین که

توان  . طبق وجدان عمومی نیز تعریف مسئله را می)527، ص1396 همکاران، و حبیبی(

بنـدي مسـائل،    رو براي صـورت  به فاصله بین وضع موجود و مطلوب اطالق کرد. ازاین

  د ترسیم وضع موجود و وضع مطلوب در نگاه مقام معظم رهبري هستیم.نیازمن
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  پیشینه پژوهش. 3

 9و دبـري  8استیونسـون  )،1376حوزه سینما وجود دارد. بازن (هاي نظري مختلفی در  چالش

انـد   هاي زیادي نمـوده  و... آثاري هستند که براي تعریف و ترسیم ابعاد سینما تالش) 1379(

اما غالب این آثار با رویکـرد   اي از آن نظرات اشاره شد؛ نما به نمونهو در قسمت اهمیت سی

  گذارانه. یاستساند؛ نه  پرداخته شناختی یا پدیدارشناختی به سینما شناختی، زیبایی هستی

هـایی کـه بـه     تـوان در پـژوهش   علمی موجود پیرامون سینما را می آثار یگردسنخ 

، مشاهده کرد. براي مثال بزرگ اند پرداختهی موضوع سینماي دینی از منظر فلسفه اسالم

نامه و مقاالتی هستند  یانپا) 1394) و بزرگ و امامی (1393)، هاشمیان و بزرگ (1393(

ینی و ماهیت آن از منظر قـرآن و حکمـت صـدرایی، بـه     د ینمايسکه با بررسی امکان 

ین آثار با اشاره بـه  دنبال ارائه الگویی براي مقوله جذابیت در سینماي دینی هستند. در ا

یان نسـبت آن بـا   ب بااي مدرنیته،  ظهوریافتگی و بسط تکنولوژیک سینما در بستر اندیشه

شود که در حال حاضر اسـتفاده از   حکمت صدرایی، ادعا می بر اساسرسانی دینی  پیام

بهتـر  » سینماي دینی«ي جا بهمثابه بستر ظهور سینماي دینی   به» محور سینماي دین«واژه 

تحقق سینماي دینی نیازمند تسخیر تکنولوژیک این مدیوم است و کمـال   که چراست؛ ا

آن بسته به سیر انفسی هنرمند، تعالی اثر هنري و بستر فرهنگی جامعه متغیر است. البته 

یري تکنولوژي مزبور بر اساس الهام گ شکلشر و  غلبهشاهد   درست است که در ابتدا ما

اتی شر بر تکنولوژي سینمایی، به معناي امتناع سینماي دینـی  ذ غلبهشیطانی هستیم؛ اما 

ماهیـت   واسـطه   بـه شناسی حکمـت اسـالمی، شـر     یهستیه مبانی پانیست؛ چرا که بر 

که با خیري عجـین شـود.    خود امکان تحقق وجودي ندارد، مگر آن يخود  بهاش  یعدم

نصر تبدیل تصـویر  همچنین در این آثار در جهت بحث از الگوي جذابیت، با بررسی ع

شـود کـه قـرآن هـم بـا       هاي جذابیت در سینما، بیان مـی  یکی از مؤلفه عنوان  بهبه نماد 

صورت نمادهایی محسوس   ینی بدیعش، بسیاري از معانی مجرد و عقلی را بهآفر یرتصو

خوبی براي سینماگر  بخش الهامتواند  ها مجسم کرده است؛ و این امر هم می براي انسان

ـ  ینیآفر تحقق سینماي دینی باشد و هم با مقایسه تصویرو براي  یرسـازي  تصوی و قرآن

  سینمایی، زمینه نقد سینما از منظر حکمت اسالمی مطرح شود.

یکردهاي فقهی هم تولیداتی رویکردهاي فلسفی به مسئله سینماي دینی، رودر کنار 
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موانـع و  کـرده تـا   ) در مقالـه خـود تـالش    1376ناصـري (  . براي مثـال اند دادهرا ارائه 

اشکاالت فقهی متوجـه سـینما را    سینما را مشخص کند؛ او عمدههاي فقهی  محدودیت

بندي کـرده   فیلم دستهو تماشاي  و دیدن ارائه و پخش فیلم ،ساخت فیلمقلمرو در سه 

دهـد، مثـل    و درنهایت چند راهبرد فقهی براي بازتر شدن دست فقیهان ارائه مـی  است؛

  یم با تماشاي باواسطه یا تفاوت واقعیت با روایت.تفاوت تماشاي مستق

هاي انجام  نامه با بررسی مقاالت و پایانغیر از مسئله امکان و ماهیت سینماي دینی، 

روش تحلیـل   یابیم که به بررسی محتوایی سینما با شده در داخل، تولیدات زیادي را می 

 در زنـان  بازنمـایی  چگونگی فهم) براي 1388رسولی ( اند. براي مثال، بازنمایی پرداخته

را ) 1376 -85( و) 1366 -75ساله ( دوره ده دو در سینمایی فیلم بیست ایران، سینماي

هاي  یانجرهاي سیاسی مثل جریان اصالحات و  تحلیل محتوا کرده است و تأثیر جریان

 . بعضـی آثـار  داده اسـت هاي فمینیستی را بر آثار سینمایی کشور نشـان   فکري مثل ایده

) 1386اي دارند، براي مثال موسایی و شـیانی (  رشته دیگر هم هستند که رویکردي میان

 درجهاند و با تبیین  در حوزه اقتصاد فرهنگ، به دنبال تبیین ابعاد اقتصادي سینما برآمده

متغیرهاي مختلف، رفتن به سینما را براي  بهحساسیت تقاضا براي رفتن به سینما نسبت 

آورند، به این معنـا کـه    می حساب  بهان ایران، یـک کـاالي ضروري است 24خانوارهاي 

در صورت افزایش درآمد خانوار، مخارج مصرفی براي سینما به میزان کمتري افـزایش  

ی به سـینما بـه دنبـال برقـراري     شناخت روانبا رویکرد ) 1395( خواهد یافت. یا پیرخواه

ساسی او این اسـت کـه در سـینماي    ارتباط بین آموزش کودکان و سینماست و مسئله ا

شصت، کارگردانان بدون توجه به نیازهاي شناختی و روانی و عدم شناخت  دههکودك 

ی بـود؛  شناسـ  روانیجـه دوري از  نتکـه   ي سـنی کـودك  ها دورههاي هر یک از  یژگیو

آثارشان را پدید آوردند و این مسئله سبب گردید که این سینما نتواند زیاد دوام بیاورد. 

 هنري يها گفتمان) از دریچه تحلیل سیاسی، 1393ي دیگر فرخی و افتخاري (ا مقالهر د

هایی که  یت محدودیتنها درو  اند کردهي بند دستهرا  اسالمی انقالب وقوع از بعد سینما

 يها ضعف شمارند. یبرمسبب عدم تحقق گفتمان هنري سینماي مطلوب شده است را 

ی مناسـب هـم بـه    بخشـ  معنـا آگاهی، عدم قـدرت   یعتوز پردازي، نقص در یهحوزه نظر

مفهـومی،   رویــکرد  و عــملی  انــسجام  نبـودن  نخبگان سینمایی و هم به عامه مـردم، 
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اي بـا   نامـه  ) در پایـان 1388ها و موانع است. همچنین حـافظی (  این محدودیت ازجمله

، »ي دینـی مطالعه موردي سینما صنعت سینما بایره تأمین هاي زنج بررسی مؤلفه«عنوان 

از منظر صنعت، فرهنگ سینما را بررسی کرده است. او با مبنا قرار دادن مفهوم زنجیـره  

تأمین در نظریات مدیریت تالش کرده اسـت تـا حلقـه واسـطی را از عناصـر فکـري،       

یک محصول فرهنگی  عنوان  بهحکمی و هنري در زنجیره تولید و توزیع صنعت سینما 

دیپلماسی سینمایی جمهوري اسالمی ایـران  «دیگري با عنوان نامه  یانپاطراحی کند. در 

دیپلماسـی فرهنگـی    ) از منظر1392موسوي صمدي (» ها و راهبردها) ها، چالش (تجربه

تـا بـا   کـرده  تـالش  پرداختـه و   سینما، به اي از دیپلماسی عمومی عنوان زیرمجموعه  به

هـاي   هـا و چـالش   ین تجربهتر گیري از نظرات متخصصان و فعالین این حوزه، مهم بهره

  د.موجود را شناسایی کن

چنینی اشاره  هاي این ها و پژوهش نامه یانپابه مقاالت،  بازهمتوان  که می ینا وجود با

یم که گرچه با کنار هم قـرار  کن اشارهکرد اما باید به این میزان بسنده کنیم و به این نکته 

تبیین مسـائل سـینماي کشـور پدیـد      توان منبع خوبی براي دادن این جنس تولیدات می

یري درست نتایج بکارگها و حتی  ی به همین پژوهشده جهتدهی و  آورد اما براي نظم

ي درسـت مسـائل سـینما هسـتیم     بنـد  صورتها، نیازمند یک نقشه سیاستی بر مبناي  آن

هاي آتی بتواننـد جایگـاه    هاي فوق و همچنین پژوهش از پژوهش هرکدامي که ا گونه به

ین پژوهش تر مرتبطکشور به سمت سینماي مطلوب پیدا کنند. شاید  حرکت دررا  خود

) بـا  1392نامـه صـابري (   یـان پااین مقاله را بتـوان در   هدف بادر این حوزه  شده  انجام

 کـرده اسـت تـا بـا پرسـش از      دید. او تالش» فرایند مدیریت استراتژیک سینما«عنوان 

 مسـئله شـور، فراینـد مـدیریت اسـتراتژیک را از     مدیران سینما و هنرمنـدان سـینمایی ک  

 مـورد اي و صنعتی سـینما   هنري، رسانه حوزهگذاري تا نظارت بر اجرا، در سه  سیاست

کند که نهاد سینما در هر سه بخش باید  یت این نتیجه را بیان میدرنهاقرار دهد و  توجه

ریزي و  برنامه گذاري، یاستسهاي  خصوصی شود و تنها در سطح استراتژیک، در حوزه

اگـر از روش بکـار    نامه نیز یانپامتمرکز و دولتی باقی بماند. در این  صورت  بهنظارت 

کنیم، شاهد تالش براي ارائه یک الگوي  نظر صرفگیري آن  یجهنتو صحت  شده  گرفته

گذاري فارغ از شناخت مسائل اصلی این حوزه هستیم و صرفاً به مسئله نقش و  یاستس
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گري سینما بسنده شـده اسـت. لـذا هنـوز شـاهد جـاي خـالی         ر تصديحدود دولت د

گذار  یاستسباالترین مقام  عنوان به رهبر انقالبیدگاه دبندي مسائل سینما طبق  صورت

  باشد. که این پژوهش به دنبال پر کردن این خأل می کشور در ادبیات علمی هستیم

  روش پژوهش. 4

 يبـرا  یافتـه  اطمینان) و نظام  معتبر (قابل يها ا و راهاز قواعد، ابزاره يا مجموعه یقروش تحق

ی از علمـ شناخت حل مشکالت است.  به راه یابی، کشف مجهوالت و دستها یتواقع یبررس

ی روشی علم ریو تداب ها وهیشي از ا مجموعهخواهد شد که بر اساس  سریمی زمان دهیپد کی

  ).10- 24، صص1388وانی و آذر، فرد، ال ییدانا(  شود ی به شناخت اتخاذ ابیدستي برا

  روش تحلیل مضمون. 4-1

ي مسـائل  بنـد  صورتدر پژوهش پیش رو ما به دنبال استخراج مضامین مرتبط با  که آنجا از

 مضـمون،  آیـد. تحلیـل   سینما هستیم، پس روش تحلیل مضمون، روش مناسبی به نظـر مـی  

 يهـا  داده و اسـت  متنی هاي داده در موجود الگوهاي گزارش و تحلیل شناخت، براي روشی

  ).Braun & Clarke, 2006, P.4(  کند یم تبدیل تفصیلی و غنی هایی داده به را متنوع پراکنده و

: مطالعـه و  یفیتوصي کدگذار -1  کنند: یمرا ذکر  مرحلهی، سه مضمونیل تحلي برا

: یريتفسـ ي کدگـذار  -2 .یفیتوصـ  يکـدها  یـف مرتبط متن و تعر يها استخراج بخش

و حـوزه   یقها با توجه به سؤاالت تحق دسته یمعان یرو تفس یفیتوص يکدها يدبن دسته

 یکعنوان  ها به مجموع داده يبرا یديکل ین: استخراج مضامسازي یکپارچه -3ی. مطالعات

 یتـاً و نها یـق تحق یعمل یاو  یکاز منظر تئور یريتفس يبه کدها یستننگر یقکل، از طر

ي و جعفـر ي عابـد (ر.ك:   سـطوح مختلـف   ینابط بنشان دادن رو يبرا ينمودار یجادا

  ).151-198، صص1390یگران، د

  مراحل طی شده در روند پژوهش. 4-2

  براي استخراج مسائل سینما از بیانات مقام معظم رهبري، چند مرحله طی شده است:

هاي رهبري  برداري: در ابتدا و گام اول، عناوین تمامی بیانات و پیام مطالعه و فیش -1
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ها درباره هنر و  رفت رهبري در آن می احتمال مرور گشته و مواردي که  94تا  68سال از 

یـدواژگانی مثـل،   کلسینما بیاناتی ایراد فرموده باشند، استخراج شد. سپس با جستجوي 

سینما، فیلم، هنر، هنرمند و... فهرست احصاء شده مورد ارزیابی قرار گرفت که احیاناً اگر 

ها نیـز بررسـی شـود. پـس از احصـاء       آن شده  استفادهین مفاهیم در سخنرانی خاصی ا

برداري انجام گردید. اهمیت  یشفکامل مطالعه شد و  طور  بهفهرست مربوطه، تمام بیانات 

ی و بینـامتنی غفلـت   متن دروني ها داللتجهت است که از   ینا ازمطالعه تمامی بیانات 

مقوله سینما را درك کند تا در مراحل بعدي نشود و پژوهشگر بتواند نگاه کالن رهبري به 

سخنرانی مطالعه شد که  58 بر  بالغي و اشتباهات به حداقل برسد. در این مرحله کدگذار

 فیش استخراج گردید. 120سخنرانی  30ها از  با توجه به محتواي آن

هـا   بنـدي آن  هـا و دسـته   ها: در این مرحله بـه کدگـذاري فـیش    کدگذاري فیش -2

شـوند. کدگـذاري توصـیفی،     ها تحت سه عنوان کدگذاري می شده است. فیش  پرداخته

سازي. در کدگذاري توصـیفی بـراي هـر فـیش      یت یکپارچهدرنهاکدگذاري تفسیري و 

گـر   مصدري که روایت صورت  بهاي و مختصر  یک کد چندکلمه آنمتناسب با محتواي 

کدگذاري  که آن از  پس: شود. در کدگذاري تفسیري محتواي آن فیش است، انتخاب می

شـده و ذیـل یـک     يبنـد  دسـته توصیفی انجام شد، کدهایی که از جنس یکدیگر هستند 

هـا مشـابه    در این مرحله کـدهایی کـه مضـامین آن    درواقعگیرند.  عنوان خاص قرار می

گر مضمون آن فیش  یانبگیرند و براي آن دسته یک کد که  هست در یک دسته قرار می

ها بسیار زیاد باشد کدگذاري تفسیري  که تعداد فیش ی صورت درشود.  است؛ انتخاب می

سـازي کـدهاي    یـت در مرحلـه یکپارچـه   نها درممکن است تا چند مرتبه انجام شـود.  

  شود. محوري کنار یکدیگر قرار گرفته و کدگذاري نهایی انجام می

با  شد یمتنظ سازي کدهاي توصیفی، تفسیري و یکپارچه که آن از  پسترسیم نمودار:  - 3

 گردد. ها شده است، نمودار یا گراف مربوطه ترسیم می یی که از فیشها يبند دستهتوجه به 

گیـرد و   در فرآیند طی شده با توجه به اینکه کل بیانات مرتبط موردمطالعه قرار مـی 

 جا ماندنشود، احتمال  اي استفاده می از طرف دیگر براي اطمینان از جستجوي کلیدواژه

شـود همچنـین تمـام نکـات در      رتبط با بحث از بیانات معظم له بسیار کم مـی نکات م

 تواند یک نظام تبدیل شود. حداکثر نظم منطقی قرار خواهد گرفت که می



  1398بهار و تابستان  ،)55(پیاپی  اول، شمارة ششم، سال بیست و    20

  هاي پژوهش یافته. 5

 4شده بیانـات رهبـر انقـالب در حـوزه سـینما را در        اساس فرایند کدگذاري انجام بر

هـا   سازي فیش دیگر حاصل یکپارچه عبارت   د، بهبندي کر توان تقسیم مضمون اصلی می

  حوزه زیر است: 4شامل 

 اهمیت سینما .1

 وضع موجود سینما (سینماي وارداتی) .2

 وضع مطلوب سینما (سینماي اسالمی) .3

 مراتب مسئولیت در سینما سلسله .4

طور مختصر در ابتداي این مقاله ارائه گردیـد و از    ها به بندي قسمت اول فیش جمع

هاي مختلف مسـئولیت   گردد. حوزه چهارم نیز مربوط به وظایف رده پرهیز میتکرار آن 

که از اهمیت باالیی در رسیدن به الگوي  در تحقق سینماي اسالمی است و با وجود این

است، اما پرداختن به آن نیازمند مجال  سیاستی مدنظر رهبري در حوزه سینما برخوردار

طور که گفته شد، هدف از  آن را ارائه داد. هماندیگري است و باید در یک مقاله مجزا 

دیگر از آنجا که   عبارت باشد به  بندي مسائل سینما از منظر رهبري می این مقاله صورت

شود، هـدف از ایـن مقالـه ارائـه      مسئله در نسبت بین وضع موجود و مطلوب ایجاد می

ري است. لـذا در  الگوي تحلیل وضع موجود و الگوي وضع مطلوب سینما از منظر رهب

هاي مربـوط   که فیش گردد. با توجه به این ادامه نتایج حاصل حوزه دوم و سوم ارائه می

فیش است و این حجم از بیانـات در ارائـه یـک مقالـه      79بر  به این دو حوزه نیز بالغ 

هـا   هاي مهم آورده شود و محتواي مابقی فـیش  تا متن بعضی فیش  گنجد، سعی شد نمی

  دارها ارائه گردد.در قالب نمو

  وضع موجود سینما (سینماي وارداتی). 5-1

  جبهه خودي و جبهه مقابل. 1- 5-1

ها در ترسیم وضع موجود سینما مقوله تهاجم فرهنگی است. در  ترین مؤلفه یکی از مهم

تهاجم فرهنگی این است که یک مجموعه سیاسـی یـا اقتصـادي بـراي مقاصـد      «نگاه رهبري 

بـرد. چنـین    هاي فرهنگی آن ملت هجوم می یر کردن یک ملت، به بنیانسیاسی خود و براي اس
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قصـد   زور؛ امـا بـه   کند؛ امـا بـه   اي را وارد آن کشور و آن ملت می اي هم چیزهاي تازه مجموعه

اي، بیانات در دیدار جمعـی از   اهللا خامنه (آیت »ها با فرهنگ و باورهاي ملی جایگزین کردن آن

آرایـی جبهـه خـودي و جبهـه مقابـل در تمـام        چنین صـف  ).1371کارگزاران فرهنگـی،  

ي که در جبهه مقابل، دشمن با امکانات خود و همچنین با ا گونه بهدارد،  ها وجود عرصه

هاي مثبت فرهنگ خودي  تغییر مؤلفه درصددبیگانه با انقالب،  استفاده از عوامل درونیِ 

ود حوزه هنر و سینما هـم بایـد   و جایگزینی آن با فرهنگ غربی است. در ترسیم وضع موج

از این دو جبهه استفاده کرد، جبهه خودي که شامل افراد انقالبی است و جبهه مقابل که هم 

  شود و هم شامل نیروهاي داخلی ِمتأثر از سینماي غربی. شامل عناصر جهانی می

  تهاجم فرهنگی غرب با ابزار سینما. 2- 5-1

اي قـوي در خـدمت اهـداف گونـاگون      و رسـانه هنر برتـر   عنوان  بهاز سینما در غرب 

شود، این اهداف گاهی ضددینی است و گاهی دینی مثالً در راستاي تـرویج   استفاده می

مسیحیت، اما نکته مهم این است که با توجه به تأثیرگذاري باالي این هنر، نظام سـلطه  

حاکم سازد   سینماییهاي وابسته خود، بر تولیدات  وسیله کمپانی توانسته غلبه خود را به 

 جوانـان  دیـدار  در دهی کند. براساس (بیانـات  ها را در راستاي اهداف خود جهت و آن

) و (بیانـات در دیـدار جمعـی از دانشـجویان برگزیـده و      1391 ،شمالی خراسان استان

توان  فرهنگی غرب با ابزار سینما را می ) تهاجم1384هاي دانشجویی،  نمایندگان تشکل

  یر خالصه کرد:در نمودار ز
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 نمایس ابزار با غرب یفرهنگ تهاجم :2 نمودار

  هاي خارجی الزامات شرکت در جشنواره. 3- 5-1

هایی است  هاي سینمایی، جشنواره دهی به فیلم یکی از ابزارهاي نظام سلطه براي جهت

شـود کـه بـا وارد     سـعی مـی   ها شود. در این جشنواره المللی برگزار می که در سطح بین

هایی خاص در کانون توجه قرار بگیـرد.   ها فیلم هاي سیاسی در جایزه دادن کردن انگیزه

  ها را خنثی کنند: تا با این حربه، نیروهاي انقالبی را ناامید کرده و تأثیر آثار آن

 مـن  است ـ  این زدند، بکار جهانی مجامع در دشمنان که دیگري هاي روش ازجمله«

 دارد مـی  انسان دوست. است خاموش دردهاي آن از و کنم می احساس واقعاً را، این

 هـاي  فـرآورده  و آثـار  یـا  فیلم وقتی بفهمند ـ که  وضوح به  مردم، همه را چیزها این

 باشـد،  آن در انقالبـی  روحیـات  همین از نشان که کاري شود، می مطرح ایران هنري

 مجمـع  یـک  ظـاهر،  بـه   و مـثالً  جهـانی،  مجمـع  ایـن ! گیرد می قرار اعتنایی بی مورد

 ها این که مواردي این همه در .. چرا.نیست طور این قضیه، باطن اما است؛ غیرسیاسی

 شـعر  مـا ! نـداریم؟  انقالبـی  فیلم ما! ندارد؟ وجود انقالبی اثر مورد یک دادند، جایزه

 کـه  انقالبـی  هـاي  فـرآورده  همـه   ایـن ! نداریم؟ انقالبی نمایشنامه ما! نداریم؟ انقالبی

 اگـر  دهـم  مـی  احتمـال  بنده! ندارد؟ هنري ارزش کدام هیچ کردند، درست ما جوانان

 و اسـالمی   ضـد  عناصـر  همین از یکی به حاضرند هم را نوبل جایزه بشود، رویشان

 عناصـر  کـه  ایـن  بـراي  کننـد؛  بـزرگ  دنیا در را ها آن که این براي بدهند؛ ضد انقالبی

اي، بیانـات در دیـدار جمعـی از کـارگزاران      اهللا خامنـه  آیت» (!کنند منزوي را انقالبی

  ).1371فرهنگی، 

 هابراي تسلط ملت يسازسازي و فرهنگسلیقه

تی، خشـونت و مشـغول   هـوی  اشاعه فحشا، پوچی، بی

 ها به یکدیگرکردن بدنه ملت

ــود انگ ــوجـ ــازهیـ ــایزه دادن در   يهـ ــی در جـ سیاسـ
 خارجی يهاجشنواره

استفاده حداکثري غرب 

از سینما در جهت 

اهداف مختلف

غلبه نظام سلطه 

بر سینماي غرب

تهاجم فرهنگی غرب 

با ابزار سینما
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)، 1385یزیـون،  تلولذا بر اساس (بیانات در دیدار جمعـی از کارگردانـان سـینما و    

یدار اصـحاب فرهنـگ و   دیانات در ب)، (1373(بیانات در دیدار هنرمندان و سینماگران، 

  زمینه در نمودار زیر ارائه شده است: ) راهبردهاي اساسی رهبري در این1380هنر،

 
  هاي خارجی لوازم شرکت در جشنواره :4نمودار

  شود: از مجموع این بحث، مسئله نسبت سیاست و هنر بسیار برجسته می

کند، دلیل  کند. اگر بگوییم نمی سیاست در دنیاي امروز از هنر استفاده ناشایسته می«

کرده است.  کند، بلکه از سابق استفاده می ه میفقط امروز استفاد  اطالعی است. نه بی

هایی که بعد از انقالب علیه ما و علیه شیعه و  ... سازمان سیا بخش هنري دارد. فیلم

اسالم درست کردند، بسیار زیاد است... غرض این است که به هنر و سیاست باید 

اي، بیانات در  نهاهللا خام (آیت» اندیشی کرد شود ساده تر نگاه کنیم؛ نمی قدري عمیق

 ).1380دیدار اصحاب فرهنگ و هنر،

  وارداتی بودن سینماي ایران. 4- 5-1

ترین تعبیر رهبر انقالب در ترسیم وضع موجود سـینماي ایـران سـینماي وارداتـی      مهم

است. هنرهاي نمایشی مثل تئاتر و سینما یک هنر وارداتی هستند. این امر باعث تبعات 

انـد و   اي غیراسالمی بنا شده آن این است که در ایران بر پایه ترین مختلفی گشته که مهم

است کـه تئـاتر و سـینما     این امر ناخودآگاه این تلقی را در بسیاري از افراد پدید آورده

  ذاتاً با اسالم در تعارض هستند:

اخیر یعنی در روزگار غربت و محکومیت  قرن مینتئاتر و دیگر هنرهایی که در «

اي  به آن، وارد کشور ما شد، طبیعتاً بر پایه جانبه همهی و تهاجم هاي اسالم ارزش

غیراسالمی بنا گشت و در جهت مغایر و حتی متضاد با مفاهیم اسالمی رشد کرد. 

هاي اساسی هنر را در کشور اسالمی ما  زدگانی که نخستین رویش این رشته غرب

دل خوش نکردن به این جایزه ها•

رعایت مصالح فرهنگی کشور•

داشتن سوءظن در بعضی موارد•

رعایت لوازم شرکت در 

جشنواره هاي خارجی
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تدریج این تصور  د بودند. لذا به ارائه کردند از اسالم کامالً بیگانه و شاید با آن معان

انگیختند که تئاتر و سینما داراي  هاي نوخاسته برمی را در ذهن همه، مخصوصاً نسل

هاي  توان و نباید از آن براي ارائه پیام طبیعتی غیرمذهبی و ضدمذهبی است و نمی

 اي، بیانات در دیدار با نویسندگان شعرا و اهللا خامنه آیت(» اسالمی بهره گرفت

 ).1375فرهنگیان در مجتمع فرهنگی هنري ارومیه، 

هاي غیردینـی و ضـد    ورود سینما در ابتدا توسط افراد بیگانه با اسالم و با مضمون

اراده و ضعیف که از مایه هنري اندکی نیـز برخـوردار    دینی باعث شد که بیشتر افراد بی

اي  مایـه  و درون هستند جذب آن شوند و همین امر باعث ظهور خألهاي کمـی، کیفـی  

هایی مخصوصـاً بعـد از پیـروزي     ستاره بسیاري در سینماي ایران گشت. البته وجود تک

ر.ك: (  انقالب، باعث از بین نرفتن احساس امید به استعدادهاي هنري ایـن کشـور بـود   

  ).1373بیانات در دیدار هنرمندان و سینماگران، اي،  اهللا خامنه آیت

تـوان در سـه دسـته کلـی      مربـوط بـه سـینما را مـی    طور کلی خألها و مسـائل   به 

 اندرکاران عوامل و دست -3قالب هنري سینما،  -2ها،  مضمون فیلم -1بندي کرد:  تقسیم

اساس بیانات متعدد رهبـري   سینما. خألهاي وضع موجود سینما در این سه حوزه را بر

ش در جبهـه خـودي   توان در نمودار زیر مشاهده کرد، اما به دلیل اهمیت مقوله سای می

  . طور مجزا بازخواهد شد این مؤلفه به
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  هاي سینماي وارداتی : مؤلفه5نمودار

  سایش در جبهه خودي هنرمندان. 5- 5-1

گیـري جبهـه    اند این است که پس از شکل یکی از مسائلی که رهبر انقالب مطرح کرده

رهنگـی و خـود   هاي ف خودي از افراد مؤمن و انقالبی، مجموع عملکرد دشمن، دستگاه

طور مفصل  هنرمندان، باعث ظهور سایش در این جبهه شده است. ایشان این بحث را به

اند کـه خالصـه    ) بیان داشته1371در (بیانات در دیدار با جمعی از کارگزاران فرهنگی، 

  گردد: آن در نمودار زیر ارائه می

سینماي وارداتی

مضمون

غیر دینی یا ضد دینی

چرند و بی  معنا

قالب

مقلدانه از غرب

ضعف اصلی در 

فیلمنامه نویسی

عوامل

وجود سایشجبهه خودي

جبهه مقابل

بیگانه با انقالب و 

اسالم

بی هنر

بی اراده و ترسو
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  خودي هنرمندان : عوامل سایش در جبهه3 نمودار

  وضع مطلوب سینما (سینماي اسالمی). 5-2

  معناي سینماي اسالمی. 1- 5-2

شده توسط رهبري، سینماي اسالمی است، سینمایی که هم مضمون،  افق سینماي ترسیم 

  هم قالب و هم عوامل آن اسالمی باشند:

کـارِ خیلـی   عنـوان اسـالم،     بینم که در محیط کار فرهنگی ما به کنم، می من نگاه می«

آیـد اعـالن کنـد کـه مـن       گیرد. فـرض بفرماییـد وزارت ارشـاد نمـی     کمی انجام می

کشیم؟! یک روز  درست کنم! مگر ما از چه خجالت می» سینماي اسالمی«خواهم  می

و از بـردن نـام اسـالم، خجالـت     » اهللا بسـم «در این دنیا کسـانی بودنـد کـه از گفـتن     

عباسـی کـردیم. حـاال     یا سکّه رایج و نـرخ شـاه  کشیدند؛ ما آمدیم اسالم را در دن می

عملکرد  

هنرمندان

عملکرد 

دستگاه هاي 

فرهنگی

عملکرد 

دشمن

کـردن نیروهـاي انقالبـی توسـط عوامـل       یدناام

 هاي فرهنگیخود در سطوح متوسط دستگاه

بـه آثـار انقالبـی در مجـامع هنـري       تـوجهی  یب

 لیالملهاي بینشنوارهججهانی و 

يجاچشم دوختن به هنرمندان قدیمی به 

 گزینش و تربیت استعدادهاي انقالبی

هنرمندان در دعواهاي جناحی و  یر کردنگدر

 خطی

یا جذب شدن به عناصر جبهه مقابل یتمرعوب 

هاي خودشاحساس تردید در پایبندي نظام به آرمان 

درگیر شدن در دعواهاي جناحی و خطی 

هاي دنیويست شدن در برابر وسوسهس 
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خـواهیم؟! چـرا اعـالن     که بگوییم سینما و تئـاتر اسـالمی مـی    خجالت بکشیم از این

سـینماي  «خواهیم سـینمایمان را اسـالمی کنـیم.     کنند؟ صریحاً بگویند که ما می نمی

نـر را  خواهیم محتواي این تکنیک، این قالب و این ه یعنی چه؟ یعنی ما می» اسالمی

خـواهیم از   ایم ـ مثل خیلی چیزهاي دیگر ـ اسالمی کنیم. ما مـی   که از دیگران گرفته

قالب این، هرچه را که با اسالم منافات دارد، حذف کنیم. چه مانعی دارد ایـن گفتـه   

و در دانشـگاه و در فـالن    مـان  یشـ ینماشود که ما در هنرهاي  شود؟! چرا گفته نمی

خـواهیم   خواهیم؟! به این معنا تصریح شود کـه مـا مـی    میبرنامه، کارگردان مسلمان 

نویس و بازیگر مسلمان درست کنیم و فضـاي جامعـه را    نامه کارگردان مسلمان، فیلم

 انقـالب اي، بیانـات در دیـدار اعضـاي شـوراي عـالی       اهللا خامنه (آیت» اسالمی کنیم

  ).1378فرهنگی، 

 
 هاي سینماي اسالمی مؤلفه :7نمودار

  مون سینماي اسالمیمض. 2- 5-2

ي هـا  مضـمون هاي معنـوي و   طور که در بیان اهمیت سینما گفته شد، طبیعت پیام همان

توانند منتقل شوند. رهبـر انقـالب در    وسیله هنر می واال و ارزشمند این است که تنها به

سینماي اسالمی

عوامل مؤمن 

و انقالبی

قالب متعالی و 

غیر مقلدانه

مضمون 

اسالمی و 

انقالبی
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بیانات متعدد خود با درخواست از هنرمندان جهت تعهد به مضـامین دینـی و انقالبـی،    

 اند که شامل موارد زیر است: ین را بسط موردي و مصداقی دادهاین مضام

 
  مضامین مورد نیاز براي تحقق سینماي اسالمی :8 نمودار

نشان دادن مبارزه مجاهدانه با زشتی ها در جنگ بین خیر و شر•

نشر شعار عدالت به طور مطلق •

انعکاس ریشه 

فلسفی، اهمیت و 

اهداف انقالب

تقویت احساس استقالل ملت•

ارائه حقیقت  دین•

نشان دادن چهره اي زیبا و ترغیب کننده از نماز•

انعکاس ایثار و انفاق و ریاضت و زهد•

نشان دادن ارزش و جایگاه زن در خانواده و اجتماع •

انعکاس 

معارف اسالمی و 

ارزش هاي ملی

ترویج توجه به سنت اهللا و عبرت گیري از حوادث گذشته براي توضیح •

تهدیدهاي آینده

نمایش سنت ها 

الهی

تربیت نسل جوان با ایجاد شوق به کار، به اعتماد به نفس به کم کردن تکیه بر •

بیگانگان و استخراج گنجینه هاي  میراث فرهنگی

انتقاد مسئوالنه و دلسوزانه بجاي سیاه نمایی•

مضمون هاي 

اصالح گر جامعه

نشان دادن حاکمیت دیکتاتوري پول و شهوت در دنیا•

مشخص کردن دشمن اصلی•

تشویق مبارزه با نظام سلطه•

موضوعاتی مثل فلسطین و بیداري اسالمی•

به چالش کشیدن 

نظام سلطه

تصویر کردن فداکاري شخصیت هاي جنگ•

تصویر کردن پشت صحنه جنگ و چگونگی شروع آن•

تصویر کردن شخصیت صدام و کمک هایی که به او می شد•

نگاه به جنگ از زوایاي دیگر•

دفاع مقدس
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  قالب سینماي اسالمی. 3- 5-2

هاي متعالی نیاز به یک قالب متعالی نیز دارند. قالبی که هـم قـدرت انتقـال     این مضمون

رهبر انقالب در  درواقعم مقلدانه نباشد. این مضامین را به شکل درست داشته باشد و ه

 چرااند  کنار تعهد به مضمون، تعهد نسبت به فرم و قالب را نیز از هنرمندان مطالبه کرده

جذابیت یک عنصر الزم در هنر است، اشارات متعددي که ایشان در رابطه با قالـب   که

  توان در نمودار زیر دید: سینماي اسالمی داشتند را می

  

 هاي قالب سینماي اسالمی : مؤلفه4 نمودار

  عوامل سینماي اسالمی. 4- 5-2

کنند، این اسـت   هایی که رهبري در تعریف سینماي اسالمی بیان می یکی دیگر از مؤلفه

نویس و بازیگر مسلمان درست کنـیم، لـذا    نامه خواهیم کارگردان مسلمان، فیلم که ما می

ی
هنر متعال

رشد و رساندن  

به حد نصاب  

مؤلفه هاي هنري  

یک اثر

داستان خوب

توجه به نقش هاي استطرادي

دقت در انتخاب محاورات

دانه
هنر غیر مقل

خارج کردن 

هرچه با اسالم 

منافات دارد

عدم مشتري طلبی با جاذبه هاي  

جنسی و رعایت ارتباط بین زن  

و مرد در فیلم ها

خلق مخاطب خود با چشاندن 

هنر دینی به او  به جاي جذب  

مخاطب جبهه مقابل
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اندرکاران سینما قائل هسـتند. اهمیـت    اي براي شخص هنرمندان و دست هایشان جایگاه ویژ

تـوان از هنرمنـد جـدا کـرد و      طور کلی هنر را نمـی  جهت است که به  نقش هنرمندان از آن

  گذارد: این هنرمند است که آن معرفت درونی خود را با ابزار هنر به نمایش می تیدرنها

کند و خودش احساس  ، خودش ادراك میفهمد یمی باید آنچه را که خودش هرکس«

چیز مصنوعی خواهد شد. طبیعت   کند، آن را در هنرش بگنجاند؛ و إال هنر یک می

قضیه هم همین است که آن سازنده فیلم و عنصر کارگردان، به خصوص در این 

اي، بیانات در دیدار  اهللا خامنه (آیت» کند میان، یک معرفت درونی را منعکس می

  ).1385رگردانان سینما و تلویزیون جمعی از کا

ي قـرار دارد و بقیـه مسـئولین    اثرگذاربه همین دلیل است که هنرمند در خط مقدم 

ترین پشتیبانی، تالش براي افزایش معرفـت درونـی    نقش پشتیبان او را دارند. حال مهم

دیـده   مـوردنظر است پس اگر در آثـار تولیـدي آن قـوام ارزشـی      ساز لمیفکارگردان و 

ي بـراي  کار  چهشود، باید قبل از متهم کردن کارگردان پرسید که مسئولین پشتیبان،  مین

   اند؟ کرده ساز لمیفافزایش معرفت درونی 

که دیدم دغدغه بسیاري از دوستان است؛ و آن، یک نوع  یک نکته را اول بگویم«

از دوستان  در برخی نمیب یماحساس ناامنی یا دغدغه ناامنی یا توهم ناامنی است که 

در دو سرِ این طیف وسیع، این دغدغه هست. من واقعاً  ندیب یموجود دارد؛ حتّی آدم 

. درست است، ممکن است ما نسبت به برخی از نمیب ینمجایی براي این دغدغه 

و از تماشاي فیلم  فهمم یممعترض باشیم ـ خود من در آن حدي که حاال  ها فیلم

به یک فیلم داشته باشم؛ چه آن فیلمی که در ، ممکن است ایرادي برم یملذت 

آورند و ما  که در سینماست که گاهی براي ما می شود، چه آنچه تلویزیون پخش می

. عوامل گوناگونی کنم ینمـ لیکن من کارگردان را متهم  مینیب یمها را  بعضی از فیلم

ان اش هم ممکن است نقش کارگرد گیري یک فیلم هست؛ یکی براي خطا در جهت

باشد ـ که حاال من بعداً راجع به مسئله کارگردان، یک مقداري بیشتر عرض خواهم 

وسیله یک   کنیم که به کرد ـ لیکن عوامل گوناگونی هست. ما اگر احساس می

شود، باید ببینیم این  کارگردان، یک معرفت عمیق صحیحی در یک فیلم منعکس نمی

ارگردان القاء شود تا او بتواند معرفت به دل این ک توانست یممعرفت عمیق، چگونه 
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، خودش فهمد یمدرونی خودش را منعکس کند. هرکسی باید آنچه را که خودش 

چیز  کند، آن را در هنرش بگنجاند؛ وإال هنر یک  کند و خودش احساس می ادراك می

مصنوعی خواهد شد. طبیعت قضیه هم همین است که آن سازنده فیلم و عنصر 

کند. چگونه  صوص در این میان، یک معرفت درونی را منعکس میخ کارگردان، به

، به این کارگردان منعکس پسندم یمچنانی که منِ بیننده  این معرفت درونی، آن شد یم

اي، بیانات در دیدار جمعی  اهللا خامنه (آیت» بشود و چرا نشده؟ این جاي سؤال دارد

 ).1385از کارگردانان سینما و تلویزیون، 

  يبند جمع

بندي مسائل سینما از منظر رهبري بود. با توجـه بـه تعریـف     هدف از این مقاله صورت

دانسـت و همچنـین نتیجـه     مختار که مسئله را شکاف بین وضع موجود و مطلوب مـی 

هـا را   سازي مضامین استخراج شده از بیانات رهبري که بخشی از آن حاصل از یکپارچه

کرد. این مقاله بر ارائه الگوي تحلیـل وضـع    قابل تفکیک به وضع موجود و مطلوب می

طـور کـه در    موجود و الگوي وضع مطلوب سینما از منظر رهبري متمرکز گشت. همان

تفصیل و با استناد به بیانات رهبر معظم انقالب بیان شد، براي عبـور   طول این نگاره به 

دارد کـه تمـام   از سینماي وارداتی غربی و تحقق آرمان سینماي اسالمی مسائلی وجود 

ظرفیت علمی و اجرایی و هنري کشور، براي حل این مسائل باید بکار گرفته شـود. از  

تک هنرمنـدان و   عنوان پشتیبان گرفته تا تک  مدیران فرهنگی و صاحبان اندیشه دینی به

  اهالی سینما.

وضع موجود سینماي ایران به عنوان یک پدیده وارداتـی غربـی و وضـع مطلـوب     

انـدرکار، قابلیـت تنـاظر     می در سه ساحت، قالب، مضمون و عوامل دستسینماي اسال

دینی  دارد. معارف دینی و انقالبی، ذخیره بزرگی در اختیار جبهه خودي است تا آثار غیر

و ضد دینی جبهه مقابل را به حاشیه براند. همچنین تالش نیروهاي مؤمن و متعهـد در  

هایی که نافی احکام اسـالمی اسـت    کنیکهاي سینماي غربی و زدودن ت شکستن کلیشه

جدیدي را بر مبناي هنر دینـی     هاي هنري موجود را از بین برده و ذائقه تواند ضعف می

که غرایز  هاي فطرت انسانی او باشد نه این براي مخاطب خود بسازد که پاسخگوي نیاز

جم فرهنگی تفکر حیوانی او را راضی کند. در این کارزار فرهنگی عالوه بر توجه به تها
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غربی با ابزار سینما ـ چه توسط آثار خارجی و چه توسط عوامل بیگانـه بـا انقـالب و     

اراده داخلی ـ باید از اصطکاك و سایش در جبهه خودي مراقبت کرد و دسـتگاهاي    بی

فرهنگی و هنرمندان را به تعاملی سازنده با هم فراخواند که در طی آن با رشد و تقویت 

  هنرمندان آرمان سینماي اسالمی محقق گردد. معرفت درونی

عنوان مسئله اصلی در تحقق سـینماي اسـالمی مـدنظر     لذا به نظر نگارنده آنچه به 

بنـدي شـوند،    ها باید در نسبت بـا آن فهـم و اولویـت    رهبر انقالب است و دیگر مسئله

ز بـراي  تقویت کمی و کیفی هنرمند مؤمن و انقالبی و فراهم کردن مجال ظهور و بـرو 

طبیعت هنر «توان در تأکید ایشان بر این نکته یافت که  اوست. شاهد این مدعا را نیز می

امر مصنوعی   این است که هنرمند باید معرفت درونی خودش را بروز دهد وإال هنر یک

اي، بیانات در دیدار جمعی از کارگردانان سینما و تلویزیون،  اهللا خامنه (آیت» خواهد شد

شود، نه  سینما مطرح می همین دلیل است که در این منطق اگر مسئله اقتصاد )؛ به1385

وسیله توجه به ذائقه مخاطبِ موجود، بلکه  ها و افزایش درآمدها به  به خاطر رونق گیشه

داشتن هنرمند در مسیر تغییر ذائقه مخاطب بـه سـمت هنـر     از جهت پایبند و متعهد نگه

کیفی، باید نگاه تربیتی اتخاذ شود نه صناعت. چـرا   این تقویت کمی و متعالی است. در

که خاصیت هنر بلکه خاصیت سرشت انسان این اسـت کـه تحمـلِ تحمیـل و تـالش      

افتـد.   جبرگرایانه براي ایجاد تغییر و تحول را ندارد، چیزي که در نگاه صنعتی اتفاق می

ي درونـی و رفـع   هـا  که در تربیت، تالش براي ایجاد اقتضائات ظهـورِ ظرفیـت   درحالی

موانع رشد است که البته گاهی مصداق ایـن رفـع موانـع، جلـوگیري از گسـترش آثـار       

 تعـالی  و رشـد «مسموم و مذموم است. به همین دلیل هسته مرکزي این مسئله اصلی، 

در مرحله بعد قـرار  » افزایش مایه هنري و مهارت فنی«است و » هنرمند درونی معرفت

مطرح کرد. در » ایجاد اقتضائات جوشش هنر«ان تحت عنوان تو گیرد و هر دو را می می

گیرد که از ایجـاد احسـاس    یا همان عوامل سایش قرار می» مهار موانع رشد«مقابل هم 

شود و  امید و توانایی در هنرمند و آموزش او در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی شروع می 

و نسـبت او بـا فضـاي     کنترل نحوه کنشگري سیاسی او در ساختار سیاسـی جامعـه   تا

  یابد. المللی ادامه می بین
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  : هسته مرکزي مسائل سینما، رشد کمی و کیفی هنرمند مؤمن و انقالبی10نمودار

به عقیده بعضی کارشناسان، سینما امري سه وجهی است که از ترکیب هنر، صنعت 

تـاکنون  طـور کـه    شده است. این در حالی است که همان اي تشکیل  و تکنولوژي رسانه

انـد از   مشخص شده، رهبري اگر بیاناتی در حوزه سینما داشته و مسائلی را بیان فرموده

است و به اذعان خودشان، مشکالت و مسـائل دیگـر را   » هنر«حیث قرار گفتن آن ذیل 

باید با مراجعه به نظر کارشناسان دیگر استخراج کرد. در انتهـا بـا کنـار هـم قـرار دادن      

 11 شده از دو حوزه وضع موجود و وضـع مطلـوب سـینما نمـودار     هاي استخراج مؤلفه

گردد. با دقت در این نمودار و تطبیق وضع موجود و مطلوب شکاف مـدنظر و   ارائه می

 رسد یمعنوان خاتمه کالم به نظر  به گردد. دیگر مسائل این حوزه مشخص می عبارت   به

دهـی   ي علمـی بـراي جهـت   ها بندي این مسائل در قالب فهرستی از پرسش که صورت

  ظرفیت علمی و اجرایی و هنري کشور مناسب باشد:

راهکارهاي تبدیل آرمان سینماي اسـالمی بـه شـکل گفتمـان غالـب سـطوح        .1

  مختلف جامعه چیست؟

پیشـرفت  مختلـف  ضرورت چه نسـبتی بـا ابعـاد     یک  عنوان  اعتالي سینما به .2

  کشور دارد؟

  ؟هاي نسبت سیاست و هنر چیست بایسته .3

  هاي خارجی چیست؟ ها و سینماگران ایرانی در جشنواره شرکت فیلم لوازم .4

چـه  و  از نحوه ورود و تولد سـینما در ایـران چیسـت    گرفته نشئتهاي  آسیب .5

  وجود دارد؟ ها این آسیبراهکارهایی براي زدودن 

رفع موانع داخلی و خارجی

افزایش قدرت هنري هنرمند

تقویت معرفت درونی هنرمند

ساختارفرهنگی ـ اجتماعی•

ساختار صنعتی ـ اقتصادي•

ساختارسیاسی•

خالقانه و غیر مقلدانه•

توجه به جذابیت هاي عمیق•

نسبت به اسالم•

نسبت به انقالب•
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هـا و لـوازم    محـدودیت و  هاي هنر دینی و انقالبی چیست ها و شاخص مؤلفه .6

  ؟باشد چه میدر آثار سینمایی بازنمایی مضامین عالی 

  ؟مالحظات و مسائل فقهی سینما چیست .7

هـا   آنمیزان توجه به ذائقه و خواست چیست و شاخص تعیین دایره مخاطب  .8

  تولیدات سینمایی به چه شکل باید باشد؟در 

گرایی چگونـه   در عین توجه به دوري از گیشه ي اسالمیالگوي اقتصاد سینما .9

  ؟باید باشد

و  آمـوزش و  گـزینش و  اسایی اسـتعدادهاي سـینمایی کشـور   مدل اجرایی شن .10

 لحاظ معرفتی و هم فنی چیست؟ هم از ها آن تتربی
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  بندي مسائل سینما از منظر رهبر معظم انقالب الگوي صورت :11 نمودار
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  ها یادداشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. André Bazin 
2. mummy complex 
3. flashback 
4. FlashForward 
5. Sean Cubitt.  
6. quizzical and oblique relation. 

 عمری و نرود بین از که کنند درست محکم خواستند می که را اجناسی قدیم زمانهای . هفت جوش: در٧

 از آلیاژ این. بود باال بسیار آن ذوب درجه کردند که می هم ترکیب با را فلز هفت ،باشد داشته طوالنی

 سخت بسیار جوش هفت زدن قلم .شد می تشکیل مسوار و آهن ،سرب ،روی ،مس ،نقره ،طال فلزات

  .خواست می ماهری بسیار هنرمندان و بود فرسا طاقت و

8. Martin Heidegger 
9. Neil Postman  
10 .Charles jones 
11. Charles Wright Mills 
12. Robert K. Merton 
13. Standards 
14. Actuality 

  کتابنامه

العظمی سید علی  الله رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ای. بازیابی از پایگاه اطالع الله خامنه آیت

 .http://www.khamenei.irای:  خامنه

  . (پرویز دوانی: مترجم). تهران: امیرکبیر.هنر سینما). ١٣٧٩(  استیونسون، رالف؛ دبری، ژ.ر

  . (محمد شهبا: مترجم). تهران: بنیاد سینمایی فارابی.سینما چیست). ١٣٧٦(  بازن، آندره

کید بر سینما و الگوی جذابیت در پیامبررسی ماهیت ). ١٣٩٣(  بزرگ، حوریه نامه  . پایانرسانی دینی با تأ

 منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه باقرالعلوم: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

آفرینی قرآنی تا تصویرسازی سینمایی؛ پژوهشی در ). از تصویر١٣٩٤(  بزرگ، حوریه؛ امامی، سید مجید

 .١٦٠-١٣٣)، صص ٦٢، (هنگ و ارتباطاتمطالعات فرامکان رسانه دینی. 

شناختی سینمای کودک پس از انقالب اسالمی و چگونگی ارتباط آن با  تحلیل روان). ١٣٩٥(  پیرخواه، سینا

 نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه سوره. پایان .۶۰مخاطب در دهه 

، مقاله در سینما از نگاه اندیشهن. ). روایت مشترک دین و سینما از مقوله زما١٣٧٩(  جاللی، غالمرضا

). تهران: سازمان تبلیغات ٣٢٨-٣٠١اندیشی دین از چشم سینما، (صص.  منتشرشده در سومین هم

 اسالمی، حوزه هنری.

دین و ). برزخ یهودی ـ سیحی شده در سینمای ایران، ١٣٩١جوادی یگانه، محمدرضا و آقاسی، محمد (

 . ٩٣-٦٧)، صص٤١، (ارتباطات
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. های زنجیره تأمین صنعت سینما بامطالعه موردی سینمای دینی بررسی مؤلفه). ١٣٨٨(  هادی حافظی،

  نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق (ع): دانشکده معارف اسالمی و مدیریت. پایان

سی فرهنگی ). مسئله فرهنگی و مسئله شنا١٣٩٦(  حبیبی، یدالله؛ عیوضی، یاور؛ معظمی گودرزی، ابراهیم

)، ٤، سال هفتم (فرهنگ در دانشگاه اسالمیایران (در دیدگاه نخبگان دانشگاهی و حوزوی داخلی). 

 .٥٥٠-٥٢٥صص 

). دین و رسانه؛ رسانه دینی یا دین رسانه ای. دین و رسانه، به کوشش جوادی ١٣٨٦حسینی، سید حسن. (

 یگانه، محمدرضا عبداللهیان، تهران، طرح آینده.

های کمی در مدیریت:  شناسی پژوهش روش). ١٣٨٨(  رد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادلف دانایی

 . تهران: انتشارات صفار.رویکردی جامع

، (سیروس مرادی: مترجم)، تهران: شناخت ارتباط جمعی). ١٣٨٣دفلور، ملوین و دنیس، اورت ای (

 انتشارات دانشکده صدا و سیما. 

دین ). بررسی امکان بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر متحرک، ١٣٩٦بشیر (  راودراد، اعظم و معتمدی،

  .٦٥-٣٧)، صص٥١( و ارتباطات

بررسی چگونگی بازنمایی زنان در سینمای ایران تحلیل محتوای بیست فیلم ). ١٣٨٨رسولی، ابوالفضل (

نامه منتشرنشده  یانپا). ١٣٧٦-٨٥) و (١٣٦٦-٧٥ساله ( سینمایی با محوریت نقش زنان در دو دوره ده

 کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی: دانشکده علوم اجتماعی.

 پور: مترجم). تهران: انتشارات هرمس. . (محمد شهبا و فریدون خامنهعناصر سینما). ١٣٨٢(  شارف، استفان

اسی ارشد. نامه منتشرنشده کارشن . پایانفرایند مدیریت استراتژیک سینما). ١٣٩٢(  صابری، معصومه

 دانشگاه عالمه طباطبایی: دانشکده مدیریت و حسابداری.

تحلیل ). «١٣٩٠زاده، محمد ( ابوالحسن و شیخ  عابدی جعفری، حسن و تسلیمی، محمدسعید و فقیهی،

، »های کیفی مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده

 .١٥١-١٩٨ال پنجم، شماره دوم (پاییز و زمستان)، صص ، ساندیشه مدیریت راهبردی

های هنری در ایران پس از انقالب اسالمی؛ (با  ). گفتمان١٣٩٣(  فرخی، حسین؛ افتخاری، سید اسماعیل

کید بر سینما).    .١٤٧-١٨٠)، صص ١٠، (پاسداری فرهنگی انقالب اسالمیتأ

های مجلس شورای اسالمی:  ی مرکز پژوهشرسان ، بازیابی از پایگاه اطالعقوانین و مصوبات کشور

http://rc.majlis.ir.  

  . (عالءالدین طباطبایی: مترجم). تهران: انتشارات هرمس.پدیدارشناسی و سینما). ١٣٨٢کازه بیه، آلن (

  . تهران: دارالکتب االسالمیه.کافی). ١٣٦٥کلینی محمد بن یعقوب ( 

 . (سعید معیدفر: مترجم). تهران: امیرکبیر.ائل اجتماعینگرشی نو در تحلیل مس). ١٣٩٤لوزیک، دانیلین (
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)، مطالعه بازنمایی حجاب، پوشش و آرایش هنرپیشگان زن ١٣٩٤منتظرقائم، مهدی و یادگاری، محمدحسن (

گذاری فرهنگی سه دولت (سازندگی،  های سینمای ایران و مطابقت آن با سیاست در پوسترهای فیلم

 .١٩٣- ١٥٧)، صص ٤٨( دین و ارتباطاترهیافت گفتمانی استوارت هال، اصالحات و اصولگرا): به روش 

رفاه استان ایران.  ٢٤). تخمین تقاضای خانوار برای رفتن به سینما در ١٣٨٦موسایی، میثم؛ شیانی، ملیحه (

 .٣٢٠-٣٠١)، صص ٢٥، (اجتماعی

ها و  ها، چالش بهدیپلماسی سینمایی جمهوری اسالمی ایران (تجر). ١٣٩٢(  موسوی صمدی، سیداحمد

نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق (ع): دانشکده معارف اسالمی و  پایان راهبردها).
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یر در سینما. ١٣٧٦(  ناصری، حسین  .٣٢-٣٥)، صص ١١، (نقد سینما). مبانی فقهی کاربری تصو

 میزان.، تهران: گذاری عمومی سیاست)، ١٣٨٨(  وحید، مجید

). امکان یا امتناع سینمای دینی در آیینه حکمت ١٣٩٣(  هاشمیان، سید محمدحسین؛ بزرگ، حوریه

 .١٠٨- ١٣١)، صص ٢٠، (معرفت فرهنگی اجتماعیصدرایی. 
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