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 چکيده

 یهوا  فویم   یهوا  پنسورر  در ز  هنرپیشوگا   بازگموای   چگونگگ   ۀمطالع به مقاله این در
 ۀدور یو   بوه  مرعمق پنسرر، 11 روی تحمیل این پردازی .  م (8631 تا 8631) ینمای س
 بوه  کوه  شوده  لحوا   تحمیل این در مرغیر 3 است. شده اگجام کم  صنرت به و ساله 12

 ،گموا  اگودازه  .1 ،کل به زگا  به عکس مساحت گسبت هایمرغیر .8 از اگد عبارت ترتیب
 .7 ،حجوا   .3 ،پنشو   .5 ،آرایو   .2 ،هوا  الیوه  کول  در زگا  تصنیر اسرقرار محل .6

 ژاگور  .3 ،هوا  شخصویت  کل به زگا  شخصیر  ۀرتب .1 ،کل به ز  شخصیت تعداد گسبت
 گ رمواگ   رهیافوت  از دهااسور   با .اگد شده تقسی  زماگ  ۀدور 3 به ها گمنگه عالوه به فیم .
 و هوا  اگدیشوه  بوا  هوا  بازگموای   تطوابق  اهمیوت  بور  تأکیودی  تحقیق این مجمنع در هال،

 دهوه  هوای  گذاری یاستس و ها ارزش که است آ  از حاک  گرایج این .ستها ایدئنلنژی
 و گرسوویده بازگمووای  بووه آرایوو  و حجووا  و پنشوو  مقنلووه در ،سووینما در 17 و 77

 کرده اخذ سینما صنعت مقرضیات به گسبت قدرت ساخرار جاگب از من عالگه رویکردی
   است.

 کليدی واژگان

 گ رماگ  رهیافت ،شناس  هگشاگ پنسرر، ،آرای  پنش ، حجا ، ،بازگمای  
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  گنیسنده مسئنل( داگشجنی کارشناس  ارشد مطالعات فرهنگ  و رساگه داگشگاه تهرا( 
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 مسئله طرح و اهميت

 پوردازد.   م سینمای  یها فیم  هایپنسرر در ز  هنرپیشگا  بازگمای   همطالع به مقاله این
 سوینما  در گیو   ز  حضونر  ،زگدگ  این طبع به و است اجرماع در زگدگ  روایرگر سینما
 را ایو  جامعه و دارد تصنیرگر و عین  عنصری ذات هب خند سینما ازآگجاکه یابد.  م معنا
 در ز  از تصونیرگری  گونع  هور  اسوت،  اسالم  و دین  یها ارزش و ها هنجار دارای گی 

 و پنشو   حضونر،  چن  مسائم   آمد پدید پس .دباش  گم ممکن یا رساگه محصنالت
 تورین  مهو   جو و  پنسورر  اسوت.  بنده بحث منرد همیشه ،ایرا  یسینما در زگا  حجا 
 صونرت  بوه  تصواویر  و پنسورر  اگرچوه  .شوند   م محسن  ،فیم  جاگب  و تبمیغات  اقالم
 از تونا    مو  درهرحوال  اموا  ؛گود ا داشوره  اهمیوت  کننگ  دورا  از بیشرر گذشره در صرف
 تحمیول  دارد. مخاطوب  برای را فیم  تداع  قابمیت که کرد یاد فریم  ت  عننا  به پنسرر
 مثول  یا مقنلوه  و) فرهنگو   تغییرات روگد شناخت در را ما تناگد  م سینمای  هایپنسرر

 هایپنسورر  در زگوا   بازگموای   رساگد. یاری مخرمف زماگ  یها دوره در زگا ( بازگمای 
 جامعوه  در پنشو   و آرایو   حجوا ،  زگوا ،  حضنر چن  مسائم  در ویژه هب سینمای 
 محصونالت  محرونای  در فرهنگو   یهوا  سیاسوت  و عممکردهوا  شوناخت  به را ما ،ایرا 
 یهوا  فویم   (پنسوررهای ) بور  تحمیول  ،« بازگموای » ۀگظریو  به اسرناد با .رساگد  م یا رساگه

 .خناگود  جامعوه  فرهنگو   شرایط شناخت عرصه در ،یاریگر عننا  به تنا   م را سینمای 
 کوه بم ،داگود  گمو   ممکون  را واقعیوت  از خوال   بازتاب  گاه یچه بازگمای  گظریه، این در

 پنهوا   ایودئنلنژی  طریوق  ایون  از توا  کند  م تصنیر شده دار جهت یا گنگه به را واقعیت
  کند. بازتنلید را مسمط
 مسومط  گوروه  یهوا  ارزش مرناسوب  )کوه  واقعیت از ابعادی گ ین  ضمن در گمای باز
 دگیوای  یجوا  به را شده بازگمای  دگیای مخاطب ،ها آ  سازی  طبیع و ها کمیشه تکرار با است(
 امونر  عننا  به گی  آ  در مسررر فرهنگ  و اجرماع  سیاس ، مراتب سمسمه و پذیرگد  م واقع 
 بوه  تنجوه  بوا . .(18ص ،8638 راودراد،) شوند   م دروگ  مخاطب در تغییر یرقابلغ و طبیع 
 و خوط  با ی ها دولت آمد  کار روی و ایرا  در مر اوت فرهنگ  و سیاس  تحنالت و تغییر
 ۀدربوار  را توری  جوامع  اطالعوات  هوا  بازگموای   این تحمیل 17 و 77 ۀده دو در مر اوت مش 

 پنسوررهای  در زگوا   تصواویر  از رم گشوای   موا  کار رو ینازا دهد.  م ارائه فرهنگ  تحنالت
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 بازگمووای  تووا اسووت؛ سوواله 12 یا دوره در آ  پنهووا  ایوودئنلنژی ۀمقایسوو و ایوورا  سووینمای
 کی یوت  و کمیوت  و یو  آرا پنشو ،  حجوا ،  مثول  مخرمف منضنعات در ز  هنرپیشگا 
 .شند تحمیل ،آ  پنها  ایدئنلنژی مرناسب دوره هر و مطالعه آگا  حضنر
 و هوا  گشواگه  عمو   یوا  مطالعوه  عننا  به شناس  هگشاگ تحمیل از اسر اده با میا  این در
 دوره هر بر حاک  گ رما  شناخت به فرهنگ، رد معنا حامال   من له به ها گشاگه کم  گق 
 در کوه  رسواگد   م پرس  این پاسخ به را ما پنسررها در ها گشاگه از رم گشای  رسی .  م

 دیگر سنی از است؟ گرفره صنرت ایرا  سینمای در زگا  از بازگمای  چه 17 و 77 دهه
 است؟ داشره همراه را ایدئنلنژی چه مخرمف یها دوره در بازگمای ، گنع هر

 هال استوارت منظر از بازنمايي نظری: مباني

 معرفو   بند  چی ی مظهر اجرماع  فرایند بازگمای ، «ارتباطات کمیدی م اهی » کرا  در
 محصنل به ه  و اگد معناهایشا  مظهر که ،ها گشاگه فرایند به ه  اصطالح این .است شده
 نلنژی یدئا م هنم ی  داد  قرار فرایند از است عبارت بازگمای  دارد. اشاره فرایند این
 چوارچن   در پذیرسوازی  فهو   اجرمواع   فرایند هما  بازگمای  مشخ . یها قالب در
، 8615 سواگدرز،  و هوارتم   )اسونلین ،  اسوت  دسورر   در کننوده  داللوت  یها گظام همه
 (.877-8ص 

 بوین  سواز  تعامول  کوه  داگود   مو  معناسازی در ذهن   عمم ابردا در را بازگمای  هال
 اسور اده  در ت سیری یها چارچن  قالب در ،سازی معن  این که است؛ ذهنیت و عینیت

 منظور  از فرهنوگ  ازآگجاکوه  گیرد.  م شکل روزمره زگدگ  به کردگشا  وارد و چی ها از
 تصواویر  و م واهی   تصونرات،  مجمنعه» یا «مشررک معناهای» ج  چی ی ،هال اسرنارت
 داگود.   مو  ممکون  «بازگموای  » طریوق  زا را فرهنوگ  اگرشار و تنلید وی ت،گیس «مشررک
 مناسوبات  با تنگاتنگ  پینگد شنگد  م منرشر و تنلید ،بازگمای  گظام  واسطه به که معناهای 
 در زدایو ،  مشوروعیت  یوا  بخشو   مشوروعیت  طریق از معمنالً ها آ  کنند.  م پیدا قدرت
 (.17-83، صو  8636 )هوال،  گیرگود   م قرار قدرت مناسبات تخریب و تحکی  خدمت

 هوا  زمینوه  پی  بری ،  م کار به که ی ها واژه یعن  چی ها، بازگمای  ۀگحن طریق از واقع در
 احساسوات   سوازی ،   م ها آ  از که تصاویری کنی ،  م گقل ها آ  ۀدربار که ی ها داسرا  و



 4938 زمستان و پاييز -(84 پياپي) دوم شمارة دوم، و بيستم سال ارتباطات، و دين    461

  ده ارزش و بندی م هنم ،یبند طبقه را ها آ  که ی ها شینه و دهی   م گسبت ها آ  به که
 یهوا  رسواگه  اگوناع  قالوب  در معنوا  گیو   ترتیوب  همین به دهی .  م معنا ها آ  به کنی ،  م

 ،هوا  ارزش اعموال،  رفروار،  معناهوا،  همچنوین  شوند.   مو  تنلیود  سینما( جممه )از مخرمف
 هسورند  چی ی هما  ها معنا پس کند.  م تنظی  ،هسرند دهنده گظ  که را قناعد و هنجارها

 ؛دهنود  شوکل  کنشوند   مو  ،دیگرا  تصنرات و رفرار بر حکنمت خناها  یها اگسا  که
 کشواگد   م ایدئنلنژی و قدرت پیرامن  کندوکاو یسن به را ما ،بازگمای  شناخت بنابراین

 (.17ص، 8636 هال،)
 فکر حر  که آگجا دارد، را ادراک گظام و بین  جها  معنای ،هال برای بازگمای  گظام
 داگد.  م بازگمای  گظام گنع  گی  را زبا  و کرد  احسا  و کرد 

 خوناهی    مو  آگچوه  بازگموای   یوا  گماینودگ   برای عناصری همگ  ها زبا  ازآگجاکه
 عمول  گونع   زبوا   گود. ا بازگموای   گظوام  هماگند ها زبا  گظام پس برگد،  م کار به بگنیی 
 چنوین  دارای کوه  بازگموای ،  گظوام  هرگنگوه  کورد  تصونر  تونا    مو  پوس  ؛دارد گر داللت

 (.11ص، 8636 هال،) کند  م عمل زباگ  بازگمای  اصنل مطابق است، عممکردی
 با که داگست بازگمای  گظام گنع  تنا   م گی  را سینمای ( یها )فیم  پنسرر ینبنابرا
 معور   در ،درآمده عین  صنرت به که ،چاپ  محصنل  بر بسره گق  تصاویر از اسر اده
 یا صوحنه  یوا  رویودادها  اشوخاص،  ۀدربوار  خاصو   تصنیر معنای و گیرد  م قرار عمنم
 کند.  م منرقل را خاص

 بازنمايي رهيافت دو

 و «شناسو   هگشواگ » رهیافوت  دو و داگود   م زبا  را بازگمای  و فرهنگ کارکرد ۀگحن فه  ،هال
 کمو   گقو   و ها گشاگه عم  یا مطالعه را «شناس  هگشاگ» او زبا . فه  برای الگنی  را «گ رماگ »

 شونگد.   م خناگده ها گشاگه از رم گشای  با که داگد  م فرهنگ در معنا حامال   من له به ها گشاگه
 یعنو   کوه  داگود   مو  خواص  عمول  ۀدربار داگ  ساخرن یا ارجاع ۀشین را «گ رما » همچنین
 فعالیوت  منضونع،  ۀدربار زد  حرف یها شینه که اعمال و تصاویر تصنرات، از یا مجمنعه
 وجوند  ی ها ت اوت رهیافت دو این بین اما ؛کند  م ه افر را خاص اجرماع  گهاد یا اجرماع 
 را معنوا  چگنگوه  زبوا   که این و دارد سروکار بازگمای  چگنگگ  با شناس  هگشاگ رهیافت دارد.
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 بوا  بیشورر  گ رمواگ   رهیافت که آ  حال شند.  م خناگده بازگمای  شعری فن که کند  م تنلید
 بور  عوالوه  گ رمواگ   رهیافوت  دارد. سوروکار  «بازگمای  سیاست» یا بازگمای  پیامدهای و آثار
 معنوا  چگنگوه  بازگموای   و زبوا   کوه  این تنضیح یعن  ،کند  م شناس  هگشاگ رهیافت که کاری
 بوا  چگنگوه  گ رموا (  چوارچن   )در یدشوده تنل معنوای  که دهد  م گشا  بمکه کند،  م تنلید
 (.15-16ص ، 8636 هال،) سازد  م را هنیت ،رفرار تنظی  با و خنرد  م پینگد قدرت

 قدرت و ئولوژیيدا گفتمان،

 آگچوه ) زبوا   گظام درو  در و است گ رماگ  فرایند ی  «معنا» که است باور این بر هال
 بورای  هوال  است. ایدئنلنژی  داللت از مممن و کند م  عمل (گامد م  رم ها ۀمجمنع او
 از دهنود،  مو   اگرقوال  مخاطبوا   به را آ  معنا ساخت با که ها رساگه معناسازی فرایند فه 
 ئنلنژییود ا منظور  ایون  از .(Laughey, 2007, p.61) کند م  اسر اده  شناس گشاگه روش
 از بازگموای   شوند.  م  بازتنلید رساگه در که است اجرماع  یها بازگمای  مشررک اسا 
 بازگموای   را آگچوه  معنوای  ،سوازی  جایگ ین و یساز م هنم و تنصیف یها فرایند طریق
 دارد بواور  بازگموای   درباره گگرش  اتخاذ با فرهنگ  مطالعات در سازد. برم  است شده
 و طریوق  از باید گاگ یر ها پدیده «معنای» بمکه گیسرند، داللت به قادر گ سه  ف ها پدیده که
 طورف   ب و خنث  امری گه ای رساگه و فرهنگ  بازگمای  شند. بازگمای  فرهنگ واسطه به
 در جامعوه  در مورجح  معاگ  اشاعه و تنلید جهت قدرت مناسبات و روابط به آمیخره که

 ؛83، ص8617 ،زاده مهوودی) اسووت اجرموواع  یهووا گووابرابری تقنیووت و تووداوم راسوورای
Calvert & Levis, 2002, p.199.) شوده  ارائوه  یها بازگمای  تطبیق دگبال به پژوه  این در 

 عننا  به فرهنگ  گذاری یاستس رو ینازا هسری . سینمای  عرصه در مدلنل ئنلنژییدا با
   گیرد. م  قرار تنجه منرد بازگمای  مطالعه برای مدگظر ئنلنژییدا

  فرهنگي گذاری ياستس

 تنسوعه  چهارگاگوه  اهوداف  بوه  رسوید   بورای  فرهنگو   کال  راهبردهای و ها  مش خط
 هنیوت  و فرهنگو   میورا   فرهنگو ؛  مشوارکت  فرهنگو ؛  یها همکاری یعن  فرهنگ 
 گونع   فرهنگو   سیاسوت  (.8673 ،ل  حسین) شند م  خناگده فرهنگ  سیاست فرهنگ 
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 گرفروه  الهوام  )ایدئنلنژی( جامعه یها ارزش و ها آرما  از که است راهبردی ری ی برگامه
 سوازی  ینوه گهاد و گظو   بنیواد  بر تنا   م را فرهنگ سازی  گظام (.8673 )اجالل ، شند م 

 گموند.  تعریوف  جامعوه  هور  مشروع و مقبنل یها ارزش مبنای بر پیشرفت سازوکارهای
 مونرد  اسورراتژی   مدیریت گسررده تحقیقات در جامعه در فرهنگ  عناصر سازی ینهگهاد
 دینو ،  فرهنوگ  شقنق از یک  عننا  به حجا  و ع اف فرهنگ است. گرفره قرار تنجه
 و تنظوی   کوه  اسوت  جنسو   اخوالق  و فرهنوگ  حونزه  از توری  یعوسو  شواخه  به مرعمق
 بونده  اجرایو   و گوذار  یاسوت س گهادهوای  اهرمام منرد کال  سطح در آ  مندسازی قاعده
 هوای  گوذاری  یاسوت س تأثیرپوذیری  (.8637 بواقری، ؛ 8638 باقری، و میا  باقری) است

 اگدیشوۀ  در کوه  است یا گکره این و است آ  سیاس  فرهنگ از سیاس  گظام هر فرهنگ 
 از مروأثر  خوند  کوه  سیاسو ،  گظام هر که است معرقد او است. شده اشاره آ  به پارسنگ 
 یهوا  حونزه  در گظوارت  و فرهنگو   هوای  یاستس طریق از است، جامعه سیاس  فرهنگ
 توأثیر  جامعوه  فرهنگو   سیسر  در ،ها رساگه و مطبنعات گظیر پرور فرهنگ و ساز فرهنگ

 را موردم  فرهنوگ  تناگنود   گمو  اگرچه ها حکنمت (.8613 اسدزاده، و )راودراد گذارد  م
 تنسعه یها راه ترتیب بدین و بگذارگد من   یا مثبت یرتأث آ  بر تناگند  م اما کنند تعیین
 بوا  البروه  بوند،  سیاست ادامه جنگ زماگ  اگر (.8671 جع ری، و هماین ) دهند تغییر را

 هور  فرهنگو .  ابو ار  بوا  اموا  اسوت،  سیاسوت  اداموه  فرهنگو   سیاست امروز گظام  اب ار
 را خوند   بسورگ  دل ترتیوب  یون ا به و کند  م اعالم را سیاسر  فرهنگ حنزۀ در حکنمر 

 فرهنگوو  گگورش  گونع  دیگور  سونی  از .دهود   مو  گشوا   فرهنگو   گگورش  از  گونع  بوه 
 سیاسو   گ رموا   از مروأثر  حکونمر   و دولوت  هور  فرهنگ  کارگ ارا  و گذارا  یاستس

 (.671-117، ص 8671 )پهمنا ، است غالب سیاس  فرهنگ و حاک 
 بوا  هنری و فرهنگ  گذاری یاستس عرصه در سیاس  گظام هر گاخناسره یا خناسره
 هنوری  اشوکال  از برخو   از را ارائه فرصت که شند م  مناجه ایجاب  و سمب  رفرارهای 

 کوه  است سمب  شرایط این در کند. محیا را طشرای دیگر برخ  گسررش برای و گیرد م 
 غمبوۀ  و رواج (.8613 اسودزاده،  و )راودراد زگود  مو   ایجاب  یها رفرار  گنع به تن خند
 هموه  و همه خاص مضامین و منضنعات یافرن عمنمیت و سازی فیم  در خاص  سب 
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 یعنو   ؛(881، ص8617 راودراد،) اسوت  جامعوه  فرهنگو   کوال   هوای  یاسوت س از مرأثر
 .بخشد  م رسمیت فرهنگ  حرکت ی  فروع و اصنل و ها یتاولن به که های  یاستس

  فرهنگي گذاری ياستس تا بازنمايي از

 محصونالت  محرونای  و فورم  بوین  رابطه برقراری به فرهنگ  سیاست پیرامن  بنت تنگ 
 بور  فرهنگو   سیاسوت  بنوت،  تونگ   گظور  از اسوت.  قائول  دولوت  و سیاسوت  با فرهنگ 
 محرونای  و فورم  کوه  دارد تمرکو   گهادهوای   در سیاسوت  یگوذار  قواگن   و یبنود  فرمنل

 ایورا   سوینمای   جامعوه  در (.8617 )بارکر، کند یریتمد و تنلید را فرهنگ  محصنالت
 سوندی  عنونا   بوه  فیم  از کشنر، های یاستس بر حاک  سیاس  گ رما  بررس  ضمن گی 
 بوا  دولوت  هور  در شند. م  اسر اده دولت هر فرهنگ  یها سیاست تصنیری تجم  برای
 یهوا  گنگوه  و تشونیق  منضنعات و ها فیم  از اگناع  آ ، فرهنگ  یها سیاست به تنجه
 فرهنگو  گوذاری    مش خط گظام (.8631 تمنای ، و )راودراد شنگد م  محدود گی  خاص 

 کوه  کنود  مو   ای وا  کمیودی  گسبراً گق  جامعه یاف ار گرم یها عرصه یمند گظام اف ای  در
 و سیاسوت  مثول  جامعوه  یافو ار  سوخت  یهوا  عرصوه  بورای  مناسب  فرهنگ  بسررسازی

 تنجوه  بایود  عوالوه  بوه  (.8631 بواقری،  و میوا   )باقری کند م  فراه  را گذاری یاستس
 و سورزمین  هور  بورای  برونا   کوه  گیسوت  درماگ  ۀگسخ ی  فرهنگ  سیاست که داشت
 کشونری  هور  اینکوه  عموت  بوه  واقوع  در کورد.  اسر اده آ  از گنع ی  به و پیچید دولر 
 دیگور  بوا  آ  تموای   وجونه  بور  همناره داگد  م گی  خند تشخّ ِ اب ار را خنی  فرهنگ
 یهوا  فعالیوت  بوه  دولرو   سورمایۀ  تخصوی   سواخرارهای  ،رو ینازا ؛ددار یدتأک کشنرها
 مر واوت  یکودیگر  بوا  ها آ  جغرافیای  یها گقشه اگدازۀ به مخرمف کشنرهای در فرهنگ 
 فرهنگو   امونر  در یژهو به گذاری یاستس واقع در (.31-35ص  ،8616 )گنرد ، است
 بنوا  فرهنوگ  یو   یباورهوا  و هوا  بایود  و هنجارهوا  هر مرناسب که است بنم  ای پدیده
 و رسواگد   عینیت به منضنع فرهنگ  یها سیاست مقابل در میدا  طرف آ  در ند.ش م 

 یو   در همیشوه  را بازگموای   یو   گموند  فنکون  آید. م  میا  به ها سیاست این بازگمای 
 را ئنلنژییدا گی  تامپسن  گدارد. قدرت از گری ی گ رما ، فنکن دید از داگد. م  گ رما 

 سومطه  و قودرت  روابوط  اسورمرار  و اسورقرار  را آ  اساسو   ۀویژ کار و «بازگمای  گظام»



 4938 زمستان و پاييز -(84 پياپي) دوم شمارة دوم، و بيستم سال ارتباطات، و دين    468

 نلنژییودئ ا و قودرت  پیرامون   کندوکاو یسن به را ما بازگمای  شناخت ینبنابرا؛ داگد م 
 (.63-87، ص 8617 ،زاده یمهد) کشاگد م 

 هال گ رماگ  رهیافت از اما ،بری   م سند شناس  هگشاگ روش از اگرچه ،مقاله این در 
 یهوا  گشواگه  و پیوام  از رم گشوای   بور  عالوه مرن از خارج تحمیل به تا کنی   م اسر اده گی 

 ۀ لو نم  بوه  زبوا   بور  گوه  )گ رمواگ (  رهیافت این در چن  بپردازی . )پنسرر( مرن در منجند
 یود تأک خواص  یها زما  در ها آ  کاربست چگنگگ  و معناها زبا ، بر بمکه عام، منضنع 

 کنود؛   م جمب زماگ  و تاریخ  وجه به بیشرر را ما تنجه گ رماگ  رهیافت چراکه ؛شند م 
 گرفروه  صونرت  چگنگوه  بازگموای   ،واقعو   اعمال قالب در و ماگ ز شرایط در اینکه یعن 
 تطبیوق  در شوایاگ   کمو   موا  بوه  سوال  12 زمواگ   بوازه  در پنسررها تحمیل رو ینازا است.
 تحمیول  کنود.  مو   آ  بوه  مربون   یهوا  گ رما  و ها بازگمای  با فرهنگ  های گذاری یاستس

 گوذاری  یاسوت س دفررچوه  بوه  تنجوه  بوا  هسوری ،  آ  دگبوال  به پژوه  این در که گ رماگ 
 گیازمنود  گ رماگ ، رهیافت ازآگجاکه گیرد. م  صنرت 17 و 77 دهه در دولت سه سینمای 
 تحمیول(  مورن  از خوارج  )و گ رمواگ   منقعیت و زمینه به تنجه با گ رماگ  تحمیل گنع 
 گ رمواگ   مونقعیر   عنونا   بوه  ،دولت هر در سینمای  های گذاری یاستس بنابراین، ؛است
 دوره آ  میوا   گ رمواگ   پینگدسوازی  کمو ،  هوا  یافروه  پایوه  بور  سوپس  و گردد م  فر 

 .ردگی م  صنرت بازگمای  شینه و (گ رماگ  یها سیاست)

  تحقيق روش

 يشناس روش

 روش از و فرهنگو   هوای  گوذاری  یاستس مطالعه بر اسنادی، روش از حاضر تحقیق در
 اسر اده 17 و 77 دهه دو سینمای  های یم ف پنسررهای مطالعه برای کم  محرنای تحمیل
 )که دولت هر سینمای  گذاری یاستس دفررچه از مقاله این اسنادی بخ  در است. شده
 بورای  فرهنگ  گذاری یاستس شاخ  عننا  به است( شده ارائه مقاله پینست بخ  در

 شوناهد  بور  مبرنو   پوژوه   اسونادی،  پوژوه   ازآگجاکه بری . م  سند دولت هر تحمیل
 ایون  محرنیوات  تطبیوق  لوذا  ،است رسم  آمار یا آرشینها ماگند اسناد؛ مطالعه از برگرفره
 بور  تحمیول  ایون  ازآگجاکه رساگد. م  تر جامع تحمیم  به را ما بازگمای  گرایج با ها دفررچه
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 است، تنجه منرد اسناد از اسر اده گیرد، م  صنرت سال بیست از بی  زماگ  هباز روی
 اگجوام  دسوت  در تاریخ  تحقیق  یا که است کاربرد منرد زماگ  اسناد از اسر اده چراکه
 شناسوای   درصودد  محقوق  و بونده  منجوند  هوای  پدیوده  با مرتبط تحقیق آگکه یا و باشد

 از اسور اده  بوه  گیواز  پژوه ، آگکه یا و باشد برآمده منضنع آ  منرد در قبم  تحقیقات
 خواص،  زمینوه  یو   در بخوناهی   آگکوه  اصوطالح  در و گماید ایجا  را مدارک و اسناد

 (.713، ص8671 گیدگ ،) ی کن مأخذیاب 

 کی و ،  اسوناد  و منوابع  بوا  مرتبط کم  تحقیقات و مطالعات در معمنل رویه مطابق
 محرونای  تحمیول  در اسوت.  «محرنا تحمیل» روش گی  تحقیق این در اسر اده منرد روش
 اسور اده  «آشکار محرنای» تحمیل از تنا  م  پنسرر، قبیل از تصنیری و مکرن  یها مرن
 داخول  در کوه  دارد سروکار ی اج ا و عناصر با محقق آشکار، محرنای با مناجه در کرد.
 کورد  شمارش روشن و دقیق صنرت به را آ  تنا  م  و هسرند مشهند و حاضر مرن ی 
(Berg, 2001.) برای پنسررها از ی  هر در تحقیق مرغیرهای از ی  هر محرنا تحمیل در 

 طریوق  ایون  از توا  شوند  مو   شومارش  و محاسوبه  جداگاگه صنرت به ز  هاب  شخصیت
 و قوا  » مرغیرهوا  شومارش  یا تحمیل واحد فرآیند، این در شند. مشخ  زگا  بازگمای 
   باشد. م  «پنسرر چارچن 
 از اسنادی م اهی  با شده ثبت بازگمای  ،ها داده از آماری گرایج آمد  دست به از پس

 دسوت  بوه  بورای  سوینمای (  گوذاری  یاسوت س یها دفررچه)  فرهنگ های گذاری یاستس
 شنگد. م  داده تطبیق گهای  گرایج آورد 

 تصوير تحليل و عکس تحليل پيرامون

 دیونار  و عموندی  سوطنع  در چسوباگد   بورای  کوه  است یا شده چاپ کاغذ قطعه پنسرر
 اگرچوه  شند،  م اسر اده «گرافی » و «مرن» عناصر از معمنالً پنسرر در شند.  م طراح 
 طراحو   از هودف  دارد. وجوند  گیو   مورن  صرفاً یا گرافیک  صرفاً محرنای با ی ها پنسرر
 جو و  ها پنسرر است. آگاه  و ده  اطالع و بصری( تنجه )جمب یگناز چش  گی  پنسرر
 سیاس  مبمغا  (،ها فیم  و ها کنسرت ،ها مراس  تبمیغات در یژهو به) تجاری تبمیغات اقالم

 اگرقوال  بورای  تالش در که ی ها گروه سایر و کنندگا ( )تظاهرات راهپیمای  )پروپاگاگدا(،
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 هنوری  اثوری  فراورده -باز عننا  به پنسررها همچنین شند.  م محسن  هسرند، پیامشا 
 از اصوم   هنوری  آثوار  بوا  مقایسه در اگرچه هسرند؛ دیگری هنری اثر و شنگد  م قممداد
 دگبوال  بوه  )گرافیو (  پنسورر  کوه  داشت تنجه باید همچنین برخنردارگد. کمرری ارزش
 گقاشو   مثول  هنوری  با مقایسه در لذا است؛ مخاطب با مؤثرتر و تر سریع ارتبا  برقراری

 کنود   مو  پرهیو   چینو   فمسو ه  و گونی    کم از و است شدیدتر گذاری اثر و گنی  هساد
 (.173-876، ص 8638 برک، و )بریگ ا
 مکواگیک   یا گنگوه  بوه  عکس داشت. اشاره عکس به تنا   م پنسرر اصم  اج ای از

 ت ونق  عکوس،  در اسوت.   تکرارگاشودگ  وجندی لحا  به که کند  م تکرار را چی ی آ 
 تحمیول  بورای  که را یا مجمنعه همناره عکس گیست. دیگر چی ی دلیل به هرگ  رخداد

 بواز  )آگچوه  مصوداق   از هرگ  عکس ی  (.83، ص8637 )بارت، کند  م تبدیل مرن به
 گیورد   گمو  صونرت  بالفاصومه  و عمنماً تمای  این ک  دست یا گیست، مرمای  (گمایاگد  م

 ۀشوین  بوه  خاصشوا   شورایط  دلیول  بوه  و ابرودا  هما  از که تصاویر دیگر تمام  )چنگا 
 عممکورد  گیازمند اما گیست گاممکن عکاس  در دال تعبیر گرفرارگد. منضنعشا  بازگمای 
 بورای  ی گون  هموا   ایون  بوه  سرشور   در عکوس  است. بازاگدیش  یا شناخت  م ثاگنیه
 تحمیل به تحقیق این در (.87ص ،8637 بارت،) است دچار وق ه  ب تکرار و  فهم آسا 
 روش از اسور اده  بوا  ج ئو (  صنرت به) ها عکس ،شا  سازگده اج ای و )کم ( ها پنسرر
 پردازی .  م کم 

  گيری هنمون روش و آماری جامعه

 در عرضه و تنلید ۀبرجسر مای سین یها فیم  به مرعمق پنسررهای شامل ما تحقیق جامعه
 مقالوه  ایون  هودف  بوه  تنجوه  با و باشند  م 8631 تا 8631 یها سال فاصمه بین در ایرا 
 اگرخوا   هوا  فویم   اثرگوذارترین  یوا  و ترین مه  بین از تحقیق یها گمنگه تا گردیده تالش
 و اگود  شوده  تعریوف  شواخ   سوه  گوذاری  اثر اهمیت سنج  برای و منظنر بدین شند.
 بورای  شودگد.  اگرخا  گمنگه عننا  به باشند م بنر ویژگ  6 از یک  حداقل که ی ها فیم 

 .1 ؛سوال  فویم   ترین پرفروش .8 از: اگد عبارت که شده اگرخا  مالک سه ها گمنگه اگرخا 
 بوین  فجور  جشونناره  در مخاطوب  گظور  از فویم   بهررین .6 و فجر جشنناره فیم  بهررین
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 بهرورین  ۀجوای   کوه  است تنضیح به الزم البره .شنگد  م تحمیل 8631 تا 8631 یها سال
 بورای  لوذا  اسوت،  شوده  ایجاد 8673 سال از فجر فیم  ۀجشننار در مخاطب گظر از فیم 
 یکو   یوا  و سال هما  پرفروش یها فیم  بین از دیگر فیم  ی  8673 تا 8631 یها سال
 در عوالوه  بوه  اسوت.  شوده  جوایگ ین  فجر جشنناره فیم  بهررین دریافت کاگدیداهای از

 رقابوت  در هو   بوا  بیشورر  فوروش  بورای  فیم  چند یا دو که ی ا بنده آ  شاهد ی ها سال
 اسوام   گود. ا شده وارد تحقیق گمنگه ۀزمر در ها فیم  این تمام  تحمیل این در که گد؛ا بنده
 شوده  ارائوه  ذیول  جودول  در سواله  2 زماگ  ۀدور 3 در حضنر یها سال ترتیب به ها فیم 
 گمنگوه  عنونا   بوه  سواله  12 ۀدور یو   بوه  مرعموق  فیم  11 مجمنع در ترتیب بدین است.
 .شند( مشاهده ی  شماره جدول ها پینست بخ  )در است شده اگرخا 

  متغيرها عملياتي فيتعر

 تصونیر  مسواحت  گمایواگگر  ترتیب به که شد اسر اده پنسرر در مرغیر 3 از تحمیل این در
 حجوا ،  گونع  پنشو ،  گنع آرای ، گنع الیه، ۀاگداز گما، ۀاگداز ،ز  هنرپیشه به مخر 
 از یو   هور  تحمیول  شوده  توالش  که است؛ فیم  ژاگر و شخصیت رتبه شخصیت، تعداد
 کودام  یچهو  مرغیرها این میا  در کند. تر گ دی  پنسررها در زگا  بازگمای  به را ما مرغیرها

 را خوند  خواص  تغییورات  روگود  هرکودام  و آینود  گم  حسا  به وابسره مرغیر صنرت به
 کمّو ،  دهو   گموره  با همگ  است، اسم  مرغیری که ،ژاگر مرغیر از غیر به مرغیرها دارگد.
 چون   هو   مقونالت   عممیوات   تعریوف  در شنگد.  م آماده آماری یها آزمن  اگجام برای

 داشوت  تنجوه  باید هسرند، مم  و بنم  م هنم  آگکه دلیل به پنش  و آرای  حجا ،
  یبنود  دسوره  (ینو  د و) بونم   یهوا  ارجحیت صنرت به مرغیرها، ده  گمره و یبند مقنله
 پیشوین  یهوا  مشواهده  و ها پژوه  ارجاعات، به تنجه )با ابداع  صنرت به که ،اگد شده

 ترتیب به زیر شرح به مرغیرها ده  هگمر ۀشین است. شده داده عمل ترتیب پژوهشگرا (
 دارای آمواری  تحمیول  بورای  شوده  یبند دسره مقنالت داشت تنجه باید) است شده ارائه

 آگکوه  دلیول  بوه  پنش  و آرای  حجا ، چن  ه  مقنالت  .گدمعربر و عمم  ارجاعات 
 یهوا  ارجحیوت  صونرت  بوه  ده  گمره و یبند مقنله رو ینازا هسرند مم  و بنم  م هنم 
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 ارجاعوات،  بوه  تنجوه  )بوا  ابوداع   صونرت  بوه  کوه  ،اگود  شده بندی دسره (ین د و) بنم 
 .است( شده داده عمل ترتیب پژوهشگرا ( پیشین یها مشاهده و ها پژوه 
   پنسرر مساحت کل به زگا  به یافره اخرصاص عکس مساحت گسبت  .1

 واحود  شند.  م اسر اده فی یک  یمحرنا تحمیل روش از ،تحمیل برای مقنله این در
 بوه ) پنسورر  کل به ز  تصنیر به یافره اخرصاص )مساحت( فضا گظر از اخذشده فی یک 
 یهوا  ارزش شوناخت  بورای  معمونالً  فی یکو   واحدهای از شد. خناهد محاسبه درصد(
 واحودهای  تعوداد  هرقدر شند.  م اسر اده گیرگده روی ها ارزش آ  تأثیر و پیام ۀفرسرند
 جو   و لیسو   زایوف، ) است باالتر ارزش از حاک  ،باشد بیشرر محرنا مقدار در فی یک 
 (.71-78، ص 8615 فیکن،

  گما اگدازه .2

 ایون  در هوا  گموا  ۀاگوداز  تصنیر، ۀسنژ عننا  به ز ( )شخصیت فرد گرفرن گظر در با
 شنگد:  م تقسی  نعگ سه به تحمیل
 معنوای  کوه  است شده پر سنژه تنسط عمده بخ  گما این در :8درشت گمای. 1-8
 سونژه  بوا  مخاطوب  پنوداری  ذات هو   عامول  و کنود   مو  القا را مخاطب و سنژه گ دیک 

 (.878ص، 8615 فیکن، ج  و لیس  زایف،) گردد  م
1مرنسط گمای. 1-1

 چنوین  در شوند.   م دیده آ  در باال به کمر از سنژه که گمای  :
 گشواگه  معنوای  کننود.   مو  اشوغال  را فضا اگدازه ی  به تقریب به محیط و سنژه گماهای 
 است. تماشاگر با سنژه یا ه  با ها سنژه میا  شخص  رابطه ایجاد گما این شناخر 
 سونژه  تناگی   م که یطنر به شده گ دی  سنژه به دوربین آ  در :6دور گمای. 1-6

 بورای  سونژه  بوه  شود   گ دیو   و محیط معرف  گما این کارکرد .ینی بب گما در قد تمام را
   اوست. شناسای 

 اموا  شود،   مو  مشواهده  ها پنسرر در گی  5درشت بسیار و 2دور بسیار گماهای اگرچه
 دور گمای و درشت گمای ترتیب به دور، بسیار و درشت بسیار گماهای بهرر تحمیل برای

 است. شده خناگده
 گموره  گیو   دور گموای  و دو گمره مرنسط گمای ی ، گمره درشت گمای ترتیب ینا به
 گیرگد.  م آماری تحمیل برای را سه
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 پنسرر یها الیه کل در زگا  تصنیر اسرقرار محل .3

 توأخر  و تقودم  دارای الیوه  هور  کوه  اسوت  آمده پدید عکس یهچندال از پنسرر هر 
 بیشورری  اهمیوت  و وضونح  از معمونالً  اول یهوا  الیوه  باشد.  م دیگر یها الیه به گسبت

 کواگنگ   حالوت  اول الیوه  در اسوت.  آگوا   روی بر عکس تمرک  واقع در و برخنردارگد
 میواگ ،  یها الیه در تصنیر است. آ  روی بر پنسرر تمرک  و است کامل وضنح و عمیق
 ماگنود  ؛بند خناهد یرواضحغ تصنیر آ  در که است محن کاگنگ  حالت یا مالی  وضنح
 در تصونیر  شوند.   مو  گگواه  منضنع به زده بارا  ۀپنجر یا اش  از یا پرده پشت در آگکه
 ج  و لیس  زایف،) ستها الیه شکل از دیگری حالت گی  زمینه( )پشت پایاگ  یها الیه
 (.876، ص8615 فیکن،

 در شوند.   مو  شومارش   رقم پنج عدد ی  صنرت به شده محاسبه گمنگه مرغیر این در
 مرد و ی ( شماره) ز  ۀژسن از گشا  رق ، آ  عدد و است الیه ی  از گشا  رق  هر واقع
 تعوداد  پنسرری اگر که است ذکر به الزم باشد.  م ص ر( شماره) زگا  از غیر به یا سنژه یا

 شومارش  صو ر  عودد(  راسوت  سومت  )از خال  یها رق  باشد داشره پنج از کمرر یها الیه
 بیشورر  گیو   آ  رقمو   ارزش گیورد  قورار  جمونتر  ۀالی در تصنیر هرقدر همچنین گردد.  م

 الیوه  یکوا ،  رقو   است( الیه ترین عقب )که پنج  الیه که معنا این به شد. خناهد محاسبه
 کوه ) اول الیوه  و ه ارگوا   ده رقو   دوم الیوه  ه ارگا ، رق  سنم الیه دهگا ، رق  چهارم

 اعوداد  ترتیب ینا به ی ها پنسرر در شند.  م شمارش صده ارگا  رق  است( الیه جمنترین
 اول طبقوه  در پنسوررگد  آخور  الیوه  دو در زگا  حضنر گمایاگگر که (88 تا ص ر )از حاصمه
 اعوداد  دوم، طبقه در (888 تا 877 )از حاصمه اعداد سا  ینهم به گیرگد.  م قرار یبند دسره
 طبقوه  در (88888 تا 87777) از حاصمه اعداد و سنم طبقه در (8888 تا 8777 )از حاصمه
 محول  و تعوداد  یابود،  افو ای   طبقوه  کمیوت  هرقودر  لذا گیرگد.  م قرار یبند دسره چهارم
 است. برخنردار بیشرری اهمیت از پنسرر یها الیه در زگا  اسرقرار

   آرای  گنع .4

 ابورو(  و چش  گنگه، )لب، آرای  مالک سه تحمیل این در آرای  یبند مقنله برای
 بوه  موالک  سوه  ایون  گرفرن گظر در با گردد.  م تعیین تحمیل ده  رتبه و یبند دسره برای
 رسی .  م چهره آرای  در تیپ چهار
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 دیوده  ابورو(  و چش  گنگه، لب، قسمت )سه چهره در آرایش  هیچ اول: تیپ. 2-8
 شند.  گم

 ابورو(  و چشو   یا و گنگه یا )لب چهره یها قسمت از یک  در تنها دوم: تیپ. 2-1
 است. شده اگجام آرای 
 ابورو(  و چشو   گنگوه،  )لوب،  چهوره  قسمت سه از قسمت دو در سنم: تیپ. 2-6
 است. گردیده صنرت آرای 
 آرایو   ابورو(  و چشو   گنگه، )لب، چهره قسمت سه تمام  در چهارم: تیپ. 2-2
 است. شده اگجام
 گونع  کوه  زگو   شخصویت  هسرند، ز  شخصیت چند دارای که ی ها پنسرر عالوه به
 گردد.  م محاسبه ،باشد باالتر آرایش  تیپ

 ،8 ۀگمور  باشود،  اول تیوپ  آ  در ز  شخصویت  آرای  گنع که پنسررهای  بنابراین
 آمواری  تحمیول  بورای  را 2 گموره  چهوارم  تیوپ  و 6 گموره  سونم  تیپ ،1 گمره دوم، تیپ
   گیرگد.  م

   پنش  گنع .5
 کوه  اسوت  شده محاسبه فیم  پنسرر در ز  شخصیت لبا  مبنای بر یبند دسره این

  کنی .  م اسر اده یبند دسره برای شال( روسری، مقنعه، )چادر، پنش  گنع 2 از
 است. کرده سر چادر پنسرر در ز  شخصیت ی : شماره تیپ. 5-8
 است. پنشیده مقنعه پنسرر در ز  شخصیت دو: شماره تیپ. 5-1
 .است کرده سر روسری پنسرر در ز  شخصیت سه: شماره تیپ. 5-6
 دارد. سر بر شال پنسرر در ز  شخصیت چهار: شماره تیپ. 5-2
 حجوا   ح و   بورای  شال و روسری مقنعه، چادر، از غیر پنش  هرگنگه عالوه به
 یوب ترت بوه  2 تا 8 اعداد است. شده تمق  شال مثابه به تحمیل این در (سربند یا کاله )مثل
 آمواری  تحمیول  در پنشو   مرغیور  محاسبه برای چهار تا ی  شماره یها شخصیت ۀگمر

 شند.  م محاسبه
   حجا  گنع .3
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 مناسوب  لبوا   بوا  را بد  تمام ز ، که است آ  مالک اسالم  حجا  رعایت برای
 )منی حجا  رعایت عدم هرگنگه لذا .بپنشاگند مچ( تا ها دست و صنرت گردی ج  به)
 هموین  بوه  گوردد.   م محسن  حجا   ب تحمیل این در صنرت گردی در گرد ( یا سر

 1 گموره  دوم دسوره  و 8 گمره اول دسره شند.  م تقسی  دسره دو به حجا  ح   ترتیب
 گیرگد.  م آماری تحمیل یبرا را

 است. شده رعایت اسالم  حجا  آ  در که ز  شخصیت از تصنیری. اول دسره
 رعایوت  آ  در اسوالم   حجوا   آ  در کوه  ز  شخصیت از تصنیری. دوم دسره

 است. گشده

   ها شخصیت کل به پنسرر در حاضر ز  شخصیت تعداد گسبت .7
 تحمیول  واحود  شوند.   مو  تحمیل گی  پنسرر ی  در ز  یها شخصیت حضنر تعداد
 اهمیوت  مقنلوه  این در گی  (یافره اخرصاص سطح و )مساحت اول مرغیر همچن  فی یک 

 گیو   واحدشوا   و شنگد  م یریگ اگدازه گی  منارد تعداد گظر از فی یک  واحدهای یابد.  م
 ظواهر  فویم   یو   در فورد  یو   کوه  دفعوات   تعداد مثل گردد  م محسن  «منارد تعداد»
 از تناگنود   مو  محرونا  تحمیل فی یک  واحدهای در (یافره اخرصاص سطح) مکا  شند.  م

 ایون  (.71-78، صو  8615 فیکون،  ج  و لیس  زایف،) شنگد گیری هاگداز ها گسبت گظر
 .شند  م اسر اده آماری تحمیل در تا شده محاسبه درصد به مرغیر
 پنسرر در ها شخصیت کل به زگا  شخصیر  رتبه .1
 دهود،   مو  (هوا  شخصویت  )افوراد،  خوند  یهوا  سنژه به که اهمیر  گظر از پنسرر هر
 شخصویت  بوا  پنسورر  محنریت تبع به .کند  م یبند رتبه ر شخصی گظر از را ی ها سنژه
 شخصویت  آ  اهمیوت  از یابود  کواه   پنسرر در شخصیت رتبه چه هر و است آ  اول

 محنریوت  و اهمیوت  گمایواگگر  پنسورر  در اشوخاص  دهو   رتبوه  واقع در شند.  م کاسره
  شند.  م محسن  فیم  در ها شخصیت
 صونرت  بوه  بعود  و گوردد   مو  محاسوبه  هوا  شخصویت  کل تعداد ابردا ترتیب همین به
 یهوا  شخصیت رتبه کل، گسبت به و گیرد  م را گمره کل و باالترین اول شخصیت تجمع 
 رتبوه  چنود  دارای پنسورر  در زگوا   شخصویت  اگر عالوه به شند.  م کاسره ترتیب به بعدی
 سونژه  اشوخاص  و افوراد  تنهوا  تحمیول  این در البره گردد.  م محاسبه ها آ  باالترین بندگد،
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 ایون  گردگود.   گمو  محسون   سنژه ج و ها گشاگه و شمایل گمادها، اشیا، و اگد شده محاسبه
 گیرد.  م قرار اسر اده منرد آماری تحمیل در تا شده  محاسبه درصد به گی  مرغیر
 فیم  ژاگر .3
 قورار  مورن  خوند  و مخاطب هنرمندا ، بین فضای  در ژاگر است: آمده ژاگر تعریف در

 روگود  از مهم  بخ  عالوه به ژاگر دارد. عهده بر را مرن اج ای ده  سازما  کار و گیرد  م
 (.873، ص8618 )لیسو ،  دارد عهوده  بور  گیو   را مخاطوب  جاگوب  از مورن  خناگ  پنیای
 کوار(،  )برگاموه  کمو   طورح  مثابه به ژاگر گیرد:  م قرار تنجه منرد منظر چهار از ژاگر کارکرد
 اگجوام  را صونعر   محصونالت  یالگنساز و ی یر برگامه ،سازی فرایند که دسرنری و قاعده

 شوند.   مو  ایجاد شخص  یها فیم  در که قراردادی چارچن  ساخرار، مثابه به ژاگر دهد.  م
 ارتبوا   برقوراری  و قضاوت برای مرک ی یبند دسره عننا  برچسب(،) عالمت مثابه به ژاگر
 ژاگر هر که رویکرد این به تنجه با (،قرارداد) عقد یا پیما  مثابه به ژاگر گمای . و پخ  در
 (.Moine, 2008, p.28) دارد خند )خاص( مخاطب به گیاز فیم 

 بوا  لذا گدارد، وجند ها آ  بین عددی ترتیب و شند  م محسن  اسم  مرغیری ژاگر
 مونرد  پنسررهایشوا   کوه  ی هوا  فویم   ژاگرهای است. مر اوت تحمیل این مرغیرهای سایر
 ایون  کثورت  ترتیوب  به )که گدا شده تقسی  دسره 81 به کم  صنرت به گرفره قرار تحمیل
 دهو   گمره شینه گد.ا گرفره گمره آماری تحمیل برای 81 تا 8 گمره از (ها فیم  کل در ژاگرها
 دفواع  ژاگور  ،1 ۀگمور  خواگنادگ   ژاگور  ،8 ۀگمور  اجرمواع   ژاگر است. زیر شرح به ژاگرها
 ،3 ۀگمور  اجرمواع   کمودی  ژاگر ،5 ۀگمر کندک ژاگر ،2 ۀگمر کمدی ژاگر ،6 ۀگمر مقد 
 ،87 ۀگمور  وحشوت  ژاگر ،3 ۀگمر تاریخ  ژاگر ،1 ۀگمر مذهب  ژاگر ،7 ۀگمر یا حادثه ژاگر
 .اگد اخرصاص خند به را 81 ۀگمر مسرند ژاگر ،88 گمره منزیکال ژاگر

 پژوهشي یها يافته تحليل و تجزيه

 و تج یوه  است، شده حاصل آماری یها آزمن  ۀوسیم هب که گرایج ترین مه  بخ  این در
 شند.  م ارائه تبیین  آمار و تنصی   آمار بخ  دو در آماری یها آزمن  د.شن  م تحمیل
 تبیینو   آمار در و شده گیری هاگداز دوره ش  در میاگه و میاگگین تنصی   آمار بخ  در

 .شند معمنم ها مرغیر بین دار  معن روابط تا شده اگجام ها داده روی پیرسن  آزمن 
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 بوه  تنجوه  لوذا  شوده،  اگرخوا   تحقیوق  ایون  در تحمیل برای گ رماگ  رهیافت ازآگجاکه
 مطالعوه  آ  در فویم   یهوا  پنسرر که یا گاگه ش  ادوار فرهنگ  و اجرماع  سیاس ، مقرضیات

 جدیود  گروایج  به )پنسررها( مرن از خارج شرایط مقایسه با برنا  تا است تنجه منرد شنگد  م
 در اصونلگرا  و اصوالحات  سوازگدگ ،  جریا  سه سینمای  گذاری سیاست رو ینازا شد. گائل
 «بازگموای   سیاست» یا بازگمای  پیامدهای و آثار با تا دهد  م ما به را امکا  این 17 و 77 دهه
 شناسو   هگشاگ رهیافت که کاری بر عالوه گ رماگ  رهیافت شد ذکر که طنر هما  .شنی  آشنا
 معنوای  که دهد  م گشا  کند،  م تنلید معنا چگنگه بازگمای  و زبا  اینکه تنضیح یعن  کند  م
 خنرد.  م پینگد قدرت با چگنگه (گ رما  چارچن  در) یدشدهتنل

 بوه  مربون   مقرضیات و اقرصادی گردش به ذات  گیاز که داشت تنجه باید همچنین
 و خناسوره  کوه  دارد  مو  آ  بور  را بازاریابوا   و کننودگا   یوه ته سازگدگا ، سینما صنعت

 بوه  تنجوه  کنار در لذا باشند. داشره فیم  ۀگیش و فروش ۀمقنل به یا ویژه تنجه گاخناسره
 عنونا   به) پنسررها در زگا  بازگمای  به باید ایرا ، در مخرمف ادوار در گ رماگ  تحنالت
 از مرغیرهوا  کوه  زیورا  کرد تنجه گی  دارد( فروش می ا  بر مسرقیم  اثر که تبمیغات  اقالم
 گد.شن تحمیل تناگند  م ه  منظر این

 توصيفي آمار

 عموت  بوه  باشوند.   مو  سنژه فقر دارای ایرا  سینمای در ها پنسرر که دهد  م گشا  گرایج
 فویم   یهوا  شخصویت  بوه  عمودتاً  پنسورر  یها سنژه گنگاگن  یها فیم  و ژاگر تننع گبند

 مکمول  گقش  اگرچه هسرند. ها سنژه این ترین مه  ج و زگا  بین یندرا شند.  م خالصه
 میواگگین  آمود   دسوت  بوه  وجوند  با واقع در .کنند  م ای ا پنسرر در را ثاگنیه عنصری و

 گرفوت  گریجوه  تنا   م است( مرغیر این در سنم دسره گشاگگر که) دوره هر در 6 حدود
 زگوا   و دارگود  قرار تر گ دی  یها الیه در مردا  معمنالً ایرا ، سینمای یها پنسرر در که
 زگوا   گق  اهمیت بند  ثاگنی گشاگگر که حاضرگد تر عقب یها الیه در مکمل صنرت به
-31 سال) اول دوره در ز  هنرپیشه اهمیت که شاهدی  عالوه به است. ایرا  سینمای در
 و هسورند  صوحنه  در شو   ی  یا ابژه ی  هماگند زگا  که یگحن به بنده ک  شدت به (78
 اجرمواع   و سیاسو   تحونالت  و تغییر با اما ؛حاضرگد آ  از تر عقب و سنم یها الیه در
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 تور  گ دیو   یهوا  الیه در سنم دوره در زگا  اصالحات( )جریا  77 ههد اواسط در ایرا 
 بوا ) کوه  یگحون  بوه  .ماگود  باق  گی  بعدی ادوار برای منقعیت این و شدگد مشاهده پنسرر
 به حاصمه، میاگگین ،پنسرر یها الیه در زگا  حضنر لحا  به (دو شماره جدول به تنجه
 جمن به الیه ی  پنسررها در زگا  یعن  که است؛ بنده بیشرر 6 گمره از ،اول دوره از غیر

 میواگگین  اول دوره در که یطنر به گد.ا یافره ها پنسرر در بیشرری اهمیت و کردگد حرکت
 در زگا  حضنر اف ای  در ترتیب بدین است. شده محاسبه 23/6 سنم دوره در و 17/1
 چهارم دوره از همچنین و هسری  صعند شاهد سنم دوره به اول دوره از پنسرر یها الیه
 توونا   موو کووه گیسووری  مناجووه تغییراتوو  بووا و شووند  موو مشوواهده ثبووات آخوور دوره تووا

 خناگد. گرایج این مبین را اصالحات جریا  گذاری سیاست
 سوال ) بعد به دوم دوره از که کرد گیری هگریج تنا   م حاصمه گرایج مطابق همچنین

 اسوت.  شوده  کشیده تصنیر به گی  ها فیم  در ز  هنرپیشه حضنر تعداد اف ای  (71-75
 ادوار آ  در کوال   یهوا  مودیریت  و هوا  سیاست از بازتاب  ،کم  و چشمگیر اف ای  این
 زگوا   حضونر  .شند  م تحمیل اصالحات( و سازگدگ  دولت بند  کار روی با زما  ه )
 دورا  در اجرمواع   و مودگ   فعال عننا  به و سازگدگ  دورا  در اگساگ  گیروی عننا  به

 ایون  بازتوا   کوه  گردیوده  اجرماع  عرصه در زگا  ازپی  ی ب حضنر عامل اصالحات
 بوه  زگوا   حضنر میاگگین پنج  دوره در اگرچه است. مشاهده قابل گی  سینما در حضنر
 صوعندی  یالگون  اموا  ؛رسود   مو  درصد 67 به و یابد  م کاه  فیم  در ها شخصیت کل

 در زگا  حضنر که گحنی به دارد ادامه (31-13 سال) شش  دوره تا ،کل در زگا  حضنر
 مرغیور  تحمیول  در که طنر هما  دارد. بازتا  ها پنسرر در مردا  حضنر از بی  دوره این
 یهوا  درصود  چراکه ؛اگد شده بازگمای  ها پنسرر در دوم گق  عننا  به زگا  شد اشاره الیه
 877 گموره  به گرناگسره و کرده را درصد 57 باالی گمره ادوار همه در ه  شخصیت مرغیر
 گذراگد.  م صحه مذکنر گکره بر گریجه این که برسد

 زگوا   شخصویر   رتبه مرغیر با ه راد دهه اوایل تحنالت و ها گذاری یاستس ۀمقایس
 در زگوا   شخصویت  اول( دوره از غیور  )بوه  ادوار همه در که است واقعیت این مبین ه 
 مکمول  گقو   از توا  بونده  توالش  در ازپی  ی ب داشره صعندی رشد سینمای  یها فیم 
 گاگوه  شو   وارددا در هرقودر  کوه   یگحون  بوه  .گردد تبدیل فیم  شخصیت به شند خارج
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 ایون  که شند  م تر محنری پنسرر در زگا  تشخصی اهمیت کنی  حرکت جمن به ،تحمیل
 یابد.  م ادامه گی  17 دهه اواخر تا اهمیت اف ای 

 دوم و اول دوره در کوه  اگد بنده صنرت بدین «آرای  مرغیر» در آمده دست به گرایج
 مشواهده  شوند(   مو  محسن  یبند دسره در آرای  ترین غمی  )که آرای  چهارم گنع از

 دوره آ  در خوندآرای   ۀمقنلو  بوه  تنجه عدم و اهمیر   ب مبین گکره این که ؛است گشده
 آرایو (  گونع  ترین )غمی  چهارم گنع آرای  شش ، دوره پایا  تا سنم دوره از اما ؛است
 بوا  آرایو   مرغیر میاگگین که بند گحنی به آرای  صعندی الگنی  شند.  م مشاهده ه 
 ششو   دوره در 33/1 ۀگمور  یعنو   خوند  برابور  دو از بوی   بوه  ،اول دوره در 17/8 ۀگمر
 پرش البره شند.  م مالحظه آرای  مقنله در مخرمف یها گ رما  تنجه   ب لذا رسد.  م

 سوونم دوره و 67/8 میوواگگین دوم دوره) سوونم دوره بووه دوم دوره از برابوور دو از بووی 
 ایورا   در اصوالحات  جریا  فرهنگ -اجرماع  تحنالت و تغییر مرناسب (1777 میاگگین
 فرهنگو   اجرمواع ،  مقرضیات و شرایط که کرد گیری هگریج تنا   م پس شند.  م تحمیل

 در ز  ۀشهنرپی برای عرف ی  به را آرای  (73 سال )از بعد به سنم دوره از سیاس  و
 عممکوردی  گیو   ششو (  و پونج   دوره )در اصونلگرا  جریوا   و است کرده تبدیل سینما

 شواهد  17 و 73 دهوه  در لوذا  داشورند.  خند شده یفتعر یها سیاست و اهداف برخالف
 ۀهنرپیشو  آرایو   مسوئمه  با مناجهه در را فرهنگ  گذارا  یاستس از من عالگه عممکردی

 هسری . شاهد را ایرا  سینمای در ز 
 عودد  درصد 26 با ی  عدد که بنده گحنی به پنسررها در «گما اگدازه» مرغیر ده  گمره

 گود. ا شده گیری هاگداز 5/8 گمره حدود ها گمنگه ی گما اگدازه کل میاگگین و بنده کل (گما) مد
 گمای) ی  ۀگمر لذا گشده، مشاهده چشمگیری گ ول  و صعندی تغییرات ه  ادوار کل در

 فوروش  اهمیوت  مبوین  گکره این که است سینمای یها فیم  پنسررهای عرف گمای (درشت
 15 اسور اده  شواهد  سونم  دوره در البره است. اقرصاد به سینما صنعت وابسرگ  و فیم  ی 

 ایون  گشدگد(. مشاهده دیگر بعدی یها دوره در )که هسری  گما این از پنسررها در درصدی
 در زگوا   و اجرمواع   منضونعات  بوه  تنجوه  و اصوالحات  جریوا   مطوابق  تناگود   م گکره

 بند. شده زگا  منضنعات به یا ویژه تنجه که شند تحمیل ها سیاست
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 یهوا  دوره در هوا  پنسورر  در «زگوا   به یافره اخرصاص سطح و مساحت» یرمرغ برای
 دوره در یافروه  اخرصاص سطح میاگگین که است بنده صنرت بدین آماری گمنگه مخرمف
 درصود،  56 چهوارم  دوره درصود،  21 سونم  دوره درصد، 27 دوم دوره درصد، 61 اول
 آمده دست به گرایج است. بنده پنسرر کل از درصد 58 ش  دوره درصد، 66 پنج  دوره
 سوطح  اخرصواص  در گسوب   ثبوات  این دهد.  م گشا  را گاگه ش  ادوار در گمرات ثبات
 سیاسو   جریا  سه هر های گذاری یاستس از بازگمای  در تناگد  م اگرچه زگا  به پنسرر
 شوده،  مشواهده  ثبات این ادوار تمام  در چن  اما بگنجد اجرماع در زگا  به داد  بها در

 تناگود   مو  گیو   سوینما  در منجوند  مقرضویات  بوه  زگا ( )به یافره اخرصاص سطح اف ای 
 و ،ز  هنرپیشگا  به اخرصاص سطح مرغیر که است آ  مبین گرایج این شند.  م منسن 
 هوا  پنسورر  در تبمیغوات   مقرضیات به مرن، از خارج و گ رماگ  شرایط با ارتبا  بر عالوه
 شند.  م مربن  گی  فروش برای

 )روسوری  یعن  چهارم و سنم نعگ پنش  ،پنسررها در «پنش » ی بازگما لحا  به
 مود  ۀگمور  چهوارم  دوره توا  که طنری است. شده شناخره عرف پنش  عننا  به شال( و
 این باشد.  م 2 گما عدد شش  و پنج  دوره در و دارد تعمق 6 گمره به دوره هر در گما()
 را چهوارم  و سونم  دوره در گرفروه  صونرت  بازگموای   مرغیور  ایون  در که است  حال در
 مرغیور  ششو   و پنج  ۀدور در اما کرد اصالحات جریا  گذاری سیاست مرناسب تنا   م
 ازآگجاکوه  عوالوه  بوه  ست.گی اصنلگرا جریا  گذاری سیاست با تطبیق قابل اصالً «پنش »
 از بعود ) ایورا   جامعوه  در حجوا   و پنشو   مسوئمه  پیرامن  یها ارزش و ها هنجار در

 بواور،  ایون  برخالف اما است، شده شناخره برتر پنش  عننا  به چادر (،اسالم  اگقال 
 واقع در است. شده بازگمای  سینما در هنجار این از معکن  بازگمای  شاهدی  که آگچه
 است. گشده بازگمای  عرف الگنی یا عرف لبا  عننا  به چادر یا دوره هیچ در

 گسوبت  شده اگجام گذاری کد به تنجه با پنسررها در زگا  حجا  بازگمای  لحا  به
 ترتیوب  بوه  یو   و صو ر  بوین  حاصل گمره میاگگین شش  تا اول دوره در ده ، گمره به
 حاصول  را 27/7 کول  میواگگین  گروایج  ایون  که 57/7و  37/7، 13/7، 56/7، 33/7، 81/7
 و هوا  ارزش معودود  ج و تنا   م گسب  صنرت به را حجا  ها یافره به تنجه با کنند.  م

 گسوب   صونرت  به که آورد حسا  به اسالم  اگقال  از بعد ایرا  جامعه در ی ها هنجار
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 ۀایود  از گیمو   تنهوا  تناگسره اگرچه بنده، ثبات با بازگمای  دارای سینمای  محصنالت در
 آید. شمار به مناسب و درست عممکرد ی  تناگد  گم و درآورد اجرا به را حجا 

  تبييني آمار

 بوین  آیوا  کوه  دیود  تونا    مو  ،شوده  ارائوه  باال جدول در که پیرسن  r آزمن  به تنجه با
 سوطح  بوه  تنجوه  بوا  عبوارت   به گه. یا دارد وجند آماری معنادار رابطه تحقق  مرغیرهای
 وجوند  تناسوب  مخرمف یها دوره در کم  حالت در آیا که دید تنا   م مرغیرها سنج 
 بوا  را هوا  مرغیر این رابطه که ی ا کرده اسر اده پیرسن  r آزمن  از ما منظنر همین به دارد.

 دهی . گشا  یکدیگر
 اهمیوت  پیداسوت،  امور  ظواهر  در کوه  طونر  هموا   الیه مرغیر شده حاصل گرایج طبق
 بوا  داری  معنو  ۀرابطو  دارای تحمیل این .کند  م گمایا  فیم  و پنسرر در را ز  شخصیت
 در باشد.  م شخصیر  رتبه و زگا  تعداد زگا ، تصنیر به یافره اخرصاص سطح مرغیرهای

 خوند  بوه  را بیشورری  حج  باشد تر ی گ د یها الیه در ز  هنرپیشه تصنیر هرقدر واقع
 کنود.   م پیدا )فیم ( پنسرر در شخصیت لحا  از تر یمحنر اهمیت و دهد  م اخرصاص
 مرکو   در بورای  بیشورری  امکوا   یابود  اف ای  پنسرر ی  در زگا  تعداد هرقدر همچنین
 و حجوا   ،پنشو   بازگموای   گونع  در الیه مرغیر دارد. را اول الیه در رفرنگ قرار تنجه
 کول  در اسورقرار  محول  یور مرغ ثیرگذاریأت است. ثیرگذارأت گی  ز  یها شخصیت آرای 
 کنود.   مو  جبرا  یا پنها  را مرغیر سه این هنجاری یها کمبند که است گحنی به ،ها الیه
 ۀگمور  حجوا   و بیشورر  ۀگمور  از پنشو   بیشرر، غمظت از آرای  هرقدر که معنا این به

 در ز  ۀهنرپیشو  تصونیر  ،(دگشون  رعایوت  کمرور  هنجارهوا  مرناسب یعن ) گیرد یکمرر
 عنونا   بوه  زگا  خندآرای  و گری هجمن مرغیر این در لذا گیرد.  م قرار تر گ دی  یها الیه
 شند.  م گیری هگریج ایرا  سینمای پنسررهای در محنری عامل

 مرغیور  بوین  کوه  اسوت  یا گنگوه  بوه  پیرسن  آماری آزمن  از حاصل گرایج این، بر عالوه
 75/7 از تور  یینپوا  کوه  sig بوه  تنجوه  )بوا  دارد وجوند  دار  معن رابطه ها مرغیر سایر و پنش 
 تعوداد  شخصویر ،  رتبوه  سطح، گما، مرغیرهای با 33/7 خطای ضریب با پنش  مرغیر است(.
 مرغیور  بوین  پیرسن  آزمن  گرایج .ددار مسرقی  رابطه آرای  و حجا  الیه، تعداد ز ، حضنر
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 حونل  در الیوه،  اهمیوت  و شخصیر  رتبه گما، اگدازه زگا ، به یافره اخرصاص سطح و پنش 
 .کورد  تحمیول  گری( ه)جمن فیم  تماشای و پنسرر کرد  گگاه برای مخاطب تنجه جمب محنر
 و فی یکو   عناصور  جو و  الیوه(  گموا،  اگدازه ،یافره اخرصاص )سطح عناصر این که معنا این به

 ،باشود  تور  ب رگ ز  هنرپیشه گمای ۀاگداز هرقدر چن  گردگد.  م محسن  پنسرری هر کم 
 دهود  اخرصواص  خوند  به پنسرر از را بیشرری سطح هنرپیشه و گیرد قرار جمنتر یها الیه در

 و پنشو   مرغیور  بوین  رابطوه  .آیود   م مخاطب  چش به بیشرری مقدار به او لبا  و پنش 
 ،رود بواال  کمو   افو ای   هرقودر  که کرد تبیین فر  این با تنا   م ه  را زگا  تعداد گسبت
   شند.  م گمایا  افراد پنش  در تننع این که یابد  م اف ای  گی  اجرماع  تننع

 از قواگنگ   و اجرمواع   هنجوار  یو   عنونا   به پنش  محنر حنل بعدی تحمیل اما
 افو ای   شوال(  پنش  سمت )به پنش  گمره هرقدر که شند  م حاصل پیرسن  آزمن 
 تحقیوق  ایون  در تنجوه  قابول  گکروه  شند.  م بیشرر ز  هنرپیشه چهره در گی  آرای  یابد
 که طنر هما  است. پنش  گنع و حجا  آرای ، هنجاری مرغیر سه بین دار  معن رابطه
 جامعوه  در شوده  یرفروه پذ عورف  مرناسب مرغیر سه این بین معنادار رابطه رفت  م اگرظار
 هنجوار  تناسب برای پنش  از اسر اده شند رعایت بیشرر حجا  هرقدر واقع در است.
 ایون  عکوس  شوند.   مو  اسور اده  کمرری آرای  از و گردد  م رعایت بیشرر ایرا  جامعه
 گونع  در هنجارشوکن   بوه  تمایول  و آرایو   افو ای   حجا  رعایت کاه  با گی  قضیه
 یوا  رعایوت  در هو   با ه  آرای  و پنش  مرغیر رابطه عالوه به دارد. دگبال به را پنش 
   کردگد. بازگمای  را رفرار گنع ی  هنجارها رعایت عدم

 گیو   ز  هنرپیشوه  شخصویر   ۀرتبو  گیورد   مو  باالتری ۀگمر پنش  هرقدر همچنین
 کووه گرفوت  گریجوه  توونا   مو  پنسوررها،  بازگموای   طبووق بور  لوذا  شووند.  مو  تور  یمحونر 

 تمایول  چادر پنش  از اسر اده به که اگد یافراد ایرا  سینمای در محنری یها شخصیت
 شال از بیشرر که افرادی در شند  م خالصه سینما محنری یها شخصیت واقع در .دارگد
 چادر. تا کنند  م اسر اده روسری و

 بوا  مسرقیم  دار  معن رابطه باال، در شده اشاره روابط از غیر به سطح مرغیر همچنین
 مرغیور  دارد. هوا  پنسورر  در زگوا   شخصیر  رتبه و ز  حضنر تعداد گما، اگدازه مرغیرهای
 65 را ها الیه کل در زگا  حضنر محل مرغیر ،درصد 67 حدود را گما اگدازه مرغیر ،سطح
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 35 را زگوا   شخصویر   رتبوه  مرغیر و درصد 33 حدود را ز  حضنر تعداد مرغیر ،درصد
 ،سوطح  یهوا  مرغیور  شوند  روبورو  افو ای   با سطح مرغیر هرقدر که کند؛  م تبیین درصد
 شخصویر   رتبوه  مرغیور  و زگا  حضنر تعداد ،ها الیه کل در زگا  حضنر محل گما، اگدازه
 به یتر ب رگ گمای اگدازه هرقدر زگا  تصنیر که معناست آ  به این یابند.  م اف ای  گی 
 هنرپیشوه  شخصیت ۀرتب هرقدر کند.  م تصاحب را پنسرر از بیشرری سطح بگیرد، خند
 در زگا  حضنر اف ای  دهد.  م اخرصاص خند به را بیشرری سطح باشد تر یمحنر ز 
 شند.  م همراه پنسرر در زگا  به یافره اخرصاص سطح اف ای  با گی  فیم 

 ،هوا  الیوه  کل در زگا  حضنر محل مرغیرهای با شده یا ب روابط از غیر گی  گما مرغیر
 مرغیور  اف ای  که  یگحن به دارد، مسرقی  ارتبا  زگا  شخصیر  رتبه و زگا  حضنر تعداد
 ز  حضونر  تعوداد  مرغیر درصد، 3 را ها الیه کل در زگا  حضنر محل مرغیر اف ای  گما،
 اگودازه  هرقدر یعن  ؛کند  م یینتب درصد 26 را زگا  شخصیر  رتبه مرغیر و درصد 63 را

 شود.  خناهود  گمایاگده جمنتر یها الیه در تصنیر باشد تر بسره ز  هنرپیشه تصنیر گمای
 پنسرر در گی  بسره گما اگدازه بازگمای  امکا  شند، بیشرر ز  یها شخصیت تعداد هرقدر
 ،باشود  برخونردار  بیشورری  اهمیوت  از فیم  در زگا  شخصیت ه  هرقدر د.شن  م بیشرر
 شند.  م تر بسره گی  گما اگدازه

 بوا  مسرقی  رابطه گی ، پنسرر در زگا  حضنر تعداد گسبت و شخصیر  رتبه مرغیر دو
 هرقودر  یعنو   ؛کننود   مو  تبیین را یکدیگر تغییرات از درصد 53 حدود و دارگد یکدیگر
 ز  ههنرپیشو  شخصیت بند  محنری احرمال یابد، اف ای  فیم  در ز  هنرپیشگا  تعداد
 یابد.  م اف ای  گی  فیم  در

 یور مرغ پیرسون   آزمون   در همچنین و است اسم  مرغیری ژاگر مرغیر ازآگجاکه البره
 داری  معنو  ۀرابط دیگر مرغیرهای از ی  یچه با و است اسم  مرغیری که آ  دلیل به ژاگر
 آزمون ،  ایون  پورداخری .  مرغیور  ایون  روی دیگری آزمن  اگجام به کند، برقرار تناگد  گم

 ژاگر مرغیر آزمن  این در پردازد.  م گروه دو بین میاگگین مقایسه به که است 3ت  آزمن 
 88) یکمد درصد(، 23) اجرماع  ژاگر سه ترتیب بدین شند.  م محسن  مسرقل مرغیر
 تحمیول  مونرد  ژاگرها بیشررین عننا  به ها فیم  کل از (درصد 88) مقد  دفاع و (درصد
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 کمبوند  مبین خند اسم ، دسره دوازده در ژاگر مرغیر از گرایج این گرفرند. قرار آزمن  این
 ژاگرهاست. سایر بر اجرماع  ژاگر ۀسمط و ایرا  سینمای در ژاگری تننع

 از بیشورری  سوطح  ،اجرمواع   ژاگر یها فیم  به مربن  پنسررهای حاصمه گرایج طبق
 فویم   در ار بیشورری  ز  هنرپیشوگا   تعوداد  و دهد  م اخرصاص زگا  به پنسرر در زگا 
 مرغیور  سوه  ایون  میاگگین دیگر  عبارت به کند. بازگمای  پنسرر در تا گیرد گق  به تناگد  م
 کول  میواگگین  کواه   در یراجرمواع  غ ژاگرهوای  میواگگین  با تقابل در اجرماع  ژاگر در

   است. کرده برقرار مسرقی  رابطه و سطح زگا ، حضنر تعداد مرغیرهای
 ز  هنرپیشوگا   بوه  بافروه  اخرصواص  سطح می ا  مرغیر با تنها گی  مقد  دفاع ژاگر
 ژاگور  واقوع  در دهود.   مو  گشا  را 12/7 آ  sig گمره که است کرده برقرار دار  معن رابطه
 ژاگرها سایر در اما ؛است درصد 21 زگا  تصنیر به یافره اخرصاص سطح در مقد  دفاع
 اسوت.  درصود  17 یافره اخرصاص سطح میاگگین اخرصاص سطح در مقد  دفاع از یرغ

 بوه  کمروری  سوطح  یعراًطب مقد  دفاع و جنگ فضای بند  مرداگه عمت به ژاگر این البره
 است. داده اخرصاص زگا 

 در و دارد ارتبا  شخصیر  رتبه و کل سطح مرغیر دو با حدودی تا گی  کمدی ژاگر
 مرغیور  میواگگین  کوه  یگحن به است. کرده حاصل تغییر مرغیر دو این کل میاگگین تغییرات
 کمودی  از غیور  بوه  ژاگرها سایر سطح مرغیر میاگگین و است درصد 21 کمدی ژاگر سطح
 گشوا   را درصود  77 شخصویر   رتبه یرمرغ میاگگین همچنین دهد.  م گشا  را درصد 66
 را درصد 23 کمدی از غیر ژاگرها سایر شخصیر  رتبه مرغیر میاگگین که  درحال دهد؛  م

 رتبوه  و دهود   مو  اخرصاص زگا  به را بیشرری سطح کمدی ژاگر واقع در دهد.  م گشا 
 است. بیشرر آ  در گی  زگا  شخصیر 

 بندی معج

 و عنامول  تورین  مهو   محرونا،  تحمیول  و شناسو   هگشاگ روش از اسر اده با تحقیق این در 
 داریو .  قرار مطالعه منرد را ایرا  سینمای  یها فیم  پنسررهای در زگا  بازگمای  ویژگ 
 گرفوت،  قورار  منردگظر تحمیل الگنی  عننا  به هال اسرنارت گ رماگ  رهیافت ازآگجاکه

 گ رمواگ   رهیافت داشری . سروکار «بازگمای  سیاست» یا بازگمای  پیامدهای و آثار با لذا
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 )در یدشوده تنل معنوای  دهود   مو  گشوا   کوه    م شناس  هگشاگ رهیافت که کاری بر عالوه
 هنیوت  و کنود   مو  تنظی  را رفرار و خنرد  م پینگد قدرت با چگنگه گ رما ( چارچن 

 ایورا   ۀجامعو  17 و 77 دهوه  در منجوند  فرهنگو   سیاسو ،  جریاگوات  پوس  سوازد.   م
 دادی . قرار تنجه منرد تحمیل در را اصنلگرا( و اصالحات )سازگدگ ،
 بوا  ز  هنرپیشوگا   بازگموای   در سوینما  صنعت که داد گشا  ما به تحقیق این گرایج

 گظور  جموب  بورای  گیشوه،  فوروش  به تنجه و اقرصادی گردش به اش  ذات گیاز به تنجه
 ۀگسورر  گبوند  عموت  بوه  ایورا   در اما ،برد  م سند مخرم   عناصر از پنسرر در ،مخاطبا 
 و گیرگود   م قرار پنسرر و ها فیم  سنژه عمدتاً ها شخصیت سنژه، گنگاگنگ  و ژاگر تننع
 مونرد  و مهو   عناصور  ایون  از یکو   شند.  م گرفره گادیده صحنه در بصری عناصر سایر

 و جمونه  بوا  کوه  هسرند ز  هنرپیشگا  ایرا  سینمای در سنژه کمبند شرایط در اسر اده
 گقشو   معمونالً  زگا  گرایج طبق اگرچه گردد.  م رفع حدی تا مشکل این آگا  خندآرای 
 اموا  ؛گیرگد  م قرار پنسرر میاگ  یها الیه در و دارگد پنسرر در را یهثاگن عنصری و مکمل
 پنسرر در زگا  گری هجمن و جمنه است. گشده گرفره گادیده ه  شرایط این در آگا  ۀجمن
 گورفرن  گادیوده  مجوال  ایون  در بکشواگد؛  سوینما  بوه  را مشورریا   توا  شند  م تمق  عامم 

 )کوارگردا ،  سوینمای   تنلیودگر  منظور  از فرهنگ -سیاس  جریاگات و ها گذاری یاستس
 ایورا   جامعوه  ازآگجاکوه  اما ؛آید  م حسا  هب راه ترین آسا  (.و.. پنسرر طراح ،کننده یهته

 اسوت  مناجوه  ی هوا  محدودیت با بازگمای  این است، دین  هنجارهای و ها ارزش دارای
 (ها فیم  )و پنسرر طراح  در مرقابل عنصر دو آمد  وجند به عامل ها محدودیت این که
 از و دهود  اداموه  خوند  کوار  بوه  برناگود  تا باشد داشره فروش باید فیم  طرف  از شند.  م

 در زگوا   از اسور اده  اجوازه  قیمرو   هور  به ایرا  جامعه بر حاک  هنجارهای دیگر طرف 
 آمواری  دار  معن رابطه در آمده دست به گرایج در گکره این دهد.  گم تنلیدگرا  به را سینما
 در ز  شخصیت آرای  و پنش  گنع مرغیر و پنسرر الیه در ز  حضنر محل مرغیر بین
 گوری  هجمون  خناهوا   پنسورر(  طوراح  )یا سینمای  تنلیدگر طرف  از شند.  م تبیین فیم 

 دیگور  طرفو   از اموا  ؛باشود   مو  پنسورر  در پنشو   تغییر و آرای  اف ای  با ز  تصنیر
 محودود  را ز  )هنرپیشه(  کشید تصنیر به گنع هر ها گذاری یاستس و ها هنجار ،قناگین
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 عقوب  یهوا  الیوه  بوه  بمکوه  شوند،   گم حذف پنسرر در ز  هنرپیشه تصنیر پس کند.  م
 کند. گری هجمن اما باشد داشره جمنه کمرر تا رود  م

 در گوذاری  یاستس جریاگات با ا زگ بازگمای  تطبیق به گ رماگ  رهیافت به تنجه با
 جریوا   سوه  در دورا  یون ا در موذکنر  های گذاری یاستس پرداخری . 17 و 77 یها دهه
 تقسوی   اصونلگرا . 6 اصالحات .1 سازگدگ  .8 :فرهنگ  -سیاس  گذاری یاستس اصم 

 :بندگد خند خاص کارکردهای دارای هرکدام که ،شند  م
 و بونده  کمرگوگ  زگوا   حضونر  سوازگدگ   اول دوره در که دهد  م گشا  گرایج .8
 در زگوا   بازگموای   شوده.   گمو  تمقو   مهمو   منضونع  آ  در ز  هنرپیشوگا   گری هجمن

 جریوا   ایون  یهوا  گذاری سیاست مرناسب سازگدگ  دورا  سینمای  های یم ف پنسررهای
 تورین  مه  آرای  و پنش  زگا ، حضنر مرغیرهای به تنجه باشد.  م ثبات دارای و بنده

 گد.ا تحمیل این مبین که است مرغیرهای 
 بازگموای   بور  اصالحات جریا  فرهنگ -سیاس  تحنالت تأثیر گرایج همچنین  .1
 بوند   مرکو ی  و محونری  زگوا ،  حضنر اف ای  دورا  این در کند.  م ییدتأ گی  را زگا 

 ؛اگود  شوده  مشاهده تحنالت زگا  پنش  گنع در تغییرات و بیشرر تمرک  زگا ، شخصیت
 زگوا   حضونر  تعوداد  ،ها الیه کل به گسبت اسرقرار محل گما، اگدازه مرغیرهای گرایج از که

 ایون  یهوا  سیاسوت  ازآگجاکوه  اما ؛شند  م تبیین پنش  گنع و ها شخصیت کل به گسبت
 را خوند  م هونم  این لذا ؛بنده منافق مدگ  فعال عننا  به اجرماع در زگا  حضنر با دوره
 تحونالت  و تغییر رو ینازا .است کرده بازگمای  سینما پرده روی کی   و کم  صنرت به

 که بنده گحنی به تحنالت و تغییر است. بنده اصالحات جریا  مرناسب گی  شده حاد 
 ۀجمون  عنامول  تورین  یکمید ج و که آرای  و پنش  ،مرغیر سه در مخصنصاً اثرات این
 است. داشره ادامه ه  بعدی ادوار در ،هاست یم ف در زگا 

 بوه  تنجوه  رقو   عمو   اصونلگرا  جریوا   در که داد گشا  ما به تحقیق این گرایج .6
 گ ولو   صعندی، ثبات دارای گرناگسرند م اهی  این اما ،بنیادی مه  هنجارهای و ها ارزش

 حجوا ،  مرغیر سه در مخصنصاً شده حاصل گرایج طبق باشند. منسج  صنرت به ص ر یا
 ایون  شونگد   مو  محسون   گی  فرد ظاهری بازگمای  عنصر ترین مه  که پنش  و آرای 
 بوا  اصونلگرا  جریوا   یهوا  سیاسوت  اگطبواق  عدم  غر عم  است. داشره وجند ثبات عدم
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 یو   دو هور  جریا  دو این که شاهدی  سینما در زگا  بازگمای  در اما اصالحات جریا 
 این با اصنلگرا جریا  فرهنگ -سیاس  های گذاری یاستس پس گد.ا داشره را کارکرد گنع
 اصونلگرا  جریا  عممکرد تنا   م رو ینازا گدارد. مطابقت سینما در زگا  از بازگمای  گنع
 داگست. جریا  این فرهنگ -سیاس  گذاری یاستس مخالف کامالً زگا  بازگمای  در را

 ۀرابط تمطابق ۀدهند گشا  اصنلگرا جریا  دوره از غیر به شده حاصل گرایج بنابراین
 ترتیوب  یون ا بوه  اسوت.  دولوت  ی  گذاری یاستس با فرهنگ  محصنالت محرنای و فرم

 فرم که دارد تمرک  گهادهای  در سیاست یگذار قاگن  و یبند فرمنل بر فرهنگ  سیاست
 دولر » م هنم بر یدتأک گرایج .کنند  م مدیریت و تنلید را فرهنگ  محصنالت محرنای و

 )بوارکر،  اسوت  درک قابول  بند  دولر  طریق از فرهنگ رو ینازا دهد؛ م  گشا  را «بند 
   (.738، ص8617

 یشوا ، ها گوذاری  سیاسوت  مرناسوب  جریوا   سوه  ایون  کارکرد گنع بر عالوه ،همچنین
 سووینمای  یهووا فوویم  پنسووررهای در زگووا  بازگمووای  در عرفوو  صوونرت بووه یهووا ویژگوو 
 دوره هور  در آرایو   مقنلوه  بوه  تونجه    بو  تحقیق این یها یافره طبق است. شده مشاهده
 ،شوند   م محسن  گی  گری هجمن اقالم ترین مه  ج و آرای  ازآگجاکه است. شده مشاهده

 بوه  شود   گائول  برای گری هجمن اب ار عننا  به ز  از اسر اده گرای  در ها جریا  اگ عال لذا
 تحمیول  دوره در شوند.   مو  تبیین یرمرغ این تحمیل از سینما صنعت گردش و گیشه فروش
 بازگموای   ایون  که بندی  آرای  مرغیر دوبرابری رشد شاهد کل در (17 و 77 )دهه ساله 12
 پوس  گودارد.  مطابقوت  اسوالم   اگقال  از بعد فرهنگ  -سیاس  یها جریا  از کدام یچه با
 من عالگوه  رویکردی 17 و 77 دهه در ز  هنرپیشگا  آرای  ۀمقنل در گرفت گریجه تنا   م

 عنونا   به شال و روسری آمده دست به گرایج طبق پنش  مرغیر در همچنین است. شده اخذ
 بازگموای   ایون  کوه  اسوت  شوده  تعریوف  فویم   محنری یها شخصیت لبا  و عرف لبا 

 و هوا  ایوده  مخوالف  سینما در قالب گگاه است. برتر پنش  عننا  به چادر به تنجه مخالف
 مرغیور  در معمونل  صونرت  بوه  اگرچوه  اسوت.  جامعه سطح در گذاری یاستس یها اگدیشه
 صوعندی  رشود  اموا  شوده  اجرا ایرا  سینما در عمم  صنرت به مقنله این حجا ، رعایت
 و معیون   بازگموای   یو   17 و 77 دهوه  دو در پنش  به تنجه عدم و آرای  از اسر اده
 هنجوار  عنونا   به حجا  رعایت لذا گذارد.  م گمای  به ز  هنرپیشه از را گامرناسب کامالً
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 آرایو   از اسور اده   هنجارشکن تا کند  م عمل سپری همچن  ایرا ، سینمای در اجرماع 
 کند. تنجیه را ز  هنرپیشگا  پنش  گنع در تغییرات و

 ایورا   سینمای در زگا  بازگمای  پیرامن  جدید، شناهدی تحقیق این در مجمنع در
 کیودی أت کوه  ؛شود  حاصول  پنشو (  گنع و آرای  حجا ، مقنالت با رابطه در ویژه ه)ب

 کوه  است آ  از حاک  گرایج این .ها اگدیشه با ها بازگمای  تطابق اهمیت بر مضاعف است
 گسوب (  صنرت به) حجا  و پنش  مقنله در ایرا  یسینما در گذاری سیاست بازگمای 

 ازآگجاکوه  واقوع  در اسوت.  گرفروه  صنرت معکن  شکل به مطمق( صنرت به) ی آرا و
 شناخره اسالم  اگقال  از بعد ایرا  فرهنگ  ظناهر ج و زگا  آرای  و پنش  حجا ،

 بوا  مطابقوت  در مطمون   صونرت  بوه  عنونا   یچهو  بوه  مقونالت  این بازگمای  اما شند، م 
  است. گگرفره صنرت 17 و 77 دهه در مربنطه یها گ رما 
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 ها پيوست
 و مقالوه  جداول آ  در و است شده اضافه پینست بخ  مقاله، حج  کرد  تر ینهبه برای

 .شند م  ارائه 17 و 77 دهه در دولت سه سینمای  گذاری یاستس خالصه

 ولجد الف(

 زمانی دوره شش در تحلیل مورد یها فیلم پوستر اسامی .1 جدول
 ها فیم  اسام  سال( )به

1331-1331 
 دزد، گیاز، مسافرا ، سی ده ۀشمار آپارتما ، بمیت ی  با فیم  دو
 راین تا کرخه از، خبر چه دیگه، گرگس، عرو ، بدوک، گمنار، ها عروس 

1332- 1331 
 و قرم ی کاله، سارا، آب  روسری، کیمیا، پری، سب  خاکسرر، هنرپیشه
، لیال، غریب خناهرا ، بازماگده، پدر، بماگ  زگده خناه   م، پسرخاله

 گبه، آسما  یها بچه

1333-1331 
 دو، هینا، خدا رگگ، عنض  مرد، گالب  درخت، یا شیشه آژاگس،  برف آدم
، آت  عرو ، اعررا ، مهر ماه مرنلد، یا  عطر کافنر، بنی، قرم ، ز 

 بارا ، شنکرا 

 
1311-1313 

 

، سم  قارچ، خط  ب کاغذ، پست ارت اع، آ  روی یا خاگه، کش  سگ
، باد فرش، سروگاز و قرم ی کاله، دارم سال پاگ ده تراگه من، بماگ 
، زیبا شهر، دوئل، ماما  مهما ، پنج  واکن ، پرید ق س از یا دیناگه
 کافه، مجنن  بید، مارمنل ، تنقف بدو  تنکین، دخررا  خنابگاه، قدمگاه

 تراگ یت کافه، سراره

1314-1311 
 

، خامنش شهر مینای، بس آت ، سنری هچهارشنب، تقاطع، پدر گام به، مکس
، ها گنجش  آواز، سادگ  همین به، اجباری تنفیق، ها اخراج ، سنرنری
 ۀدربار، تردید، زگگ  یرهدا، چارچنگنل ، است میا  در ز  ی  پای همیشه

 ارغنا  رگگ به، 1 ها اخراج ، پنل   ب، بیست، ال 

1311-1312 
، ممننع آقایا  ورود، سیمین از گادر جدای ، 6 ها اخراج ، سمیما  مم 
، هسر  مادر من، زگدگ  روزهای، کاج روی برف، گنه بچه و قرم ی کاله

 زگند  گم فریاد دخررها هیس، قند حبه یه، گقاش  حن 
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 پوستر یها اليه کل در زنان حضور محل متغير .1 شماره جدول

 
 دوره
 اول

 دوره
 دوم

 دوره
 سنم

 دوره
 چهارم

 دوره
 پنج 

 دوره
 شش 

N 
Valid 11 13 13 20 20 12 

Missing 77 75 75 68 68 76 
Mean 2.27 3.07 3.46 3.15 3.25 3.25 

Median 2.0 3.0 4.00 4.00 4.00 4.00 

 

 پوستر در حاضر یها شخصيت کل به زنان تعداد نسبت متغير. 9 شماره جدول

 
 دوره
 اول

 دوره
 دوم

 دوره
 سنم

 دوره
 چهارم

 دوره
 پنج 

 دوره
 شش 

N 
Valid 11 13 13 19 20 12 

Missin
g 

77 75 75 69 68 76 

Mean 37.84 52.69 55.84 53.31 35.22 62.00 
Maximum 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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 نما اندازه متغير. 8 شماره جدول

 Valid درصد فراواگ  
Percent 

 درصد
 تجمع 

Valid 

.00 8 9.1 9.1 9.1 

1.00 38 43.2 43.2 52.3 

2.00 26 29.5 29.5 81.8 

3.00 16 18.2 18.2 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

 پوشش متغير .5 شماره جدول

 
 دوره
 اول

 دوره
 دوم

 دوره
 سنم

 دوره
 چهارم

 دوره
 پنج 

 دوره
 شش 

N 
Valid 11 13 13 19 20 12 

Missing 77 75 75 69 68 76 

Mean 2.72 2.38 2.84 2.47 2.80 3.16 

Mode 3.00 3.00 3.00a 3.00 4.00 4.00 
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 اصولگرا( و اصالحات )سازندگي، دولت سه در سينمايي گذاری ياستس ب(

 بوه  اقرصواد  حونزه  در یجادشوده ا تغییرات ،تحمیم  جنگ از پس و 77 دهه اول گیمه در
 گظوام  در تحونل  سوبب  تور  مه  همه از و کرد سرایت گی  اجرماع  گظام های حنزه دیگر

 یجتودر  بوه  جنگ، از پس کشنر گنسازی و تنسعه پیرو گردید. جامعه ارزش  و فرهنگ 
 هنجارهوای  و هوا  ارزش بوا  کوه  گرفوت  شکل جامعه در جدیدی ارزش  و فرهنگ  گظام
 میا  ارزش  شکاف به روز روزبه رو ینازا گداشت. تعادل و هماهنگ  کشنر سیاس  گظام
 بوا  شود.  اف وده حاک ( دولت یا کشنر سیاس  گظام و جامعه فرهنگ  )گظام گظام دو این
 دولوت  تشکیل و تحمیم  جنگ پایا  از پس که کشنر در گنسازی و تنسعه پروژه آغاز

 هوای  ارزش و جنگ دورا  عاط   و آرماگ  فضای از یجتدر به گرفت صنرت سازگدگ 
 هوای  ارزش و گنسوازی  گ رما  و شد کاسره دورا  آ  بر حاک  اخالق  و دین  اگقالب ،
 اقرصوادی  تنسوعه  ایودئنلنژی  گردیود.  حواک   جامعه بر آ  در منجند اقرصادی و مادی

 زیوادی  ارزش و اهمیوت  از سرمایه یجتدر به و کرد ایجاد جامعه در را جدیدی الگنهای
 و فرهنگو   گظوام  به تنجه  ب  دورا  این گذارا  سیاست یگرد عبارت به گردید. برخنردار
 جامعوه  در اقرصووادی  تحونالت  و تغییر و سازگدگ  گ رما  پرتن در که جدیدی ارزش 
 اگود.  کورده  تأکیود  فرهنگو   کنرورل  و سونر   هووای  ارزش بور  همچنوا   بند، گرفره شکل

 سونر   سیاسو   فرهنگ حاکمیت تحت گی  دوره این سینمای  و فرهنگ  گذارا  سیاست
 از پوس  کشونر  گنسازی و تنسعه پیرو اگد. گمنده سینما حنزه در گذاری تسیاس به اقدام
 و ها ارزش با که گرفت شکل جامعه در جدیدی  ارزش و فرهنگ  گظام رفره رفره جنگ،

 شوکاف  روز روزبوه  ،رو یون ازا .گداشت تعادل و هماهنگ  کشنر سیاس  گظام هنجارهای
 حواک (  دولوت  یوا  کشنر سیاس  گظام و جامعه فرهنگ  گظام) گظام دو این میا  ارزش 
 فرهنوگ  حاکمیوت  تحوت  گی  دوره این سینمای  و فرهنگ  گذارا  یاستس شد. تر یقعم

 گ رموا   8677 دهۀ اول گیمۀ در .کردگد ،گذاری یاستس سینما حنزۀ در اصنلگرا سیاس 
 گظیور  ی هوا  ارزش از پاسوداری  بور  مبرنو   گ رمواگ   ایورا   سوینمای  بور  حواک   سیاس 
 اجرمواع   سیاس  یها ارزش گ   و فرهنگ ، گظارت اخالق ، دین ، اگقالب ، یها ارزش
 تصونیب  لو وم  دولوت،  سوینمای   هوای  یاستس چارچن  در فعالیت اجازۀ .است بنده
 بودو   فویم ِ  حوذف  اجرمواع ،  سون   آثار از جمنگیری بهاگۀ به ها یم ف ساگسنر ،گامه یم ف
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 و کمو   ضونابط  رعایوت  آ ، عمونم   گمای  از جمنگیری و جشنناره از ساخت پرواگۀ
 تنقیوف  و سوینما،  در دولت گسرردۀ دخالت و گظارت  های یاستس اعمال گظام، الین  

 گبایدهای و بایدها از دیگری یها گمنگه شنگد ساخره کم  ضنابط از خارج که های  یم ف
 (.8613 اسدزاده، و راودراد) است بنده دوره این سینمای  گذارا  یاستس

 (4949-4916 یها مهروموم) اصالحات دولت سينمايي یها سياست

 تعامول  از: اسوت  عبوارت  فرهنوگ  حونزۀ  در گ رموا   ایون  م هنم  ادبیات کم  طنر به 
 )صودیق  آ  گظوایر  و فرهنگو   یوگن گ ت فرهنگ ، مبادلۀ فرهنگ ، مشارکت فرهنگ ،
 آزادی» ،«سیاسو   تنسعه» ،«فرهنگ  آزادی» چن  مضامین  .(8613 زائری، و سروسراگ 

 یرأ بوه  احرورام » ،«مخوالف  تحمول  و یریاگرقادپوذ » ،«وگن گ ت و مدارا» ،«عقیده و بیا 
 حقونق  رعایوت » ،«خوردورزی » ،«سواالری  یسرهشا» ،«ساالری مردم» ،«جمهنریت» ،«مردم

 کووار دسوورنر در «جناگووا  بووه تنجووه» ،«زگووا  حقوونق از دفوواع» ،«اجرموواع  و فووردی
 فرهنوگ  دوره، ایون  در غالوب  سیاسو   فرهنگ گرفت. قرار فرهنگ  های گذاری یاستس

 در کشونر  سوینمای   مدیرا  و گذارا  یاستس و بنده طمب اصالح و  طمب اصالح سیاس 
 مودیریت  اعموال  و گذاری یاستس سینما و فیم  حنزۀ در فرهنگ، این از مرأثر دوره این
 سیاسو   و اجرماع  رسالت و گق  بر تأکید» اجرماع ، سیاس  مسائل به تنجه ؛اگد کرده
 یهوا  خناسوره  به پرداخرن» ،«ایرا  ممت حقیق  مشکالت و منضنعات گمای » ،«سینما
 در جسوارت » ،«عقیده و بیا  آزادی از دفاع» ،«مردم بر مرک  سینمای» ،«ها فیم  در مردم
 ،«مکورر  منضونعات  دایورۀ  شکسورن » ،«ای یقهسوم  یهوا  دخالوت  کاه » ،«سینمای  بیا 
 سوینماگرا   گکورد    تقسوی » ،«مدیرا  یها سمیقه حذف» ،«آزاد و باز فضای  از حمایت»
 کاه » ،«شده یفتنق های یم ف گمای » ،«دولت دخالت کاه » ،«غیرخندی و خندی به

 خطوای  پوذیرش » ،«فرهنگو   گظور  اعموال  رفع» ،«م اح  گظارت حذف» ،«دولت دخالت
 قاگنگمند» ،«جناح  های یریگ جهت از جمنگیری» ،«زدگ  سیاست از پرهی » ،«سازا  یم ف

 دوم گیموۀ  در سوینمای   گوذارا   یاسوت س بایدهای جممه از و... «هنری یها فعالیت کرد 
 (.8613 اسودزاده،  و راودراد) اسوت  بنده خرداد دوم دولت تشکیل از پس و 8677 ۀده
 بیشورر،  ،8677 دهوۀ  دوم گیموۀ  در سینما مخاطبا  منرخب های یم ف مرن تحمیل اسا  بر
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 گیو   را وجوه  داشرن بر عالوه که شده مناجه سینما مخاطبا  و مردم اسرقبال با های  یم ف
 کوه  «سورگرم  » ،«جامعه اجرماع -سیاس  یها ارزش» ی ها ارزش هما  ؛اگد کرده بازگن
 مطورح  گی  دوره این سینمای  و فرهنگ  مدیرا  و گذارا  یاستس گبایدهای و بایدها در
 مم  سینمای ویژه تنجه بر گذارا  یاستس یدتأک (.8613 اسدزاده، و راودراد) است شده
 سوینما،  برای اجرماع -سیاس  رسالت شد  قائل و سیاس  و اجرماع  مسائل به گسبت
 یهوا  محودودیت  و مناگوع  برخو   حذف و کاه  ممت، با همراه  به هنرمندا  تشنیق

 منجوب  سواخت  از قبول  گاموه  یم فو  تصونیب  شرایط حذف یژهو به کشنر در سازی یم ف
 در تناگسورند  سوازا   یم فو  کوه  یا گنگوه  بوه  شود؛  ایرا  سینمای در باز فضای  یریگ شکل
 یهوا  گ روه  بیا  برای را یتر تازه یها عرصه کنند، عمل تر آزاداگه ها فیم  مضمن  گ ین 
 آ  طورح  امکوا   آ  از پوی   تا که بپردازگد مسائل و معضالت طرح به و بیازمایند خند
 خوط  و گبایودها  سمت به بیشرر رویکردها دوره این در (.8638 تمنای ، و )راودراد گبند
 سیاس  یها تقابل به اشاره عشق ، مثمث پسر، و دخرر روابط زمین ، عشق رفت: ها قرم 
 ،هوا  ارزش و هوا  آرموا   تغییور  روز، سیاس  وقایع حقنق ، احکام در بازگگری جناح ، و
 در کوه  بوند  مضوامین   جامعوه  مشکالت سایر و فساد و خشنگت ،ساله هشت جنگ گقد
 یهوا  آزادی از اسور اده  بوا  سینماگرا  دوره این در شد. م  پرداخره ها آ  به بیشرر ها فیم 

 اگرقواد  برای اب اری به سینما دوره این در شنگد. تر ی گ د جامعه یها واقعیت به منجند
 و راودراد) کورد  مطورح  را اجرمواع   زگدگ  سرپنشیده یها جنبه و شد تبدیل اجرماع 
 (.8638 تمنای ،
 اول دوره یهوا  فویم   ینتور  پرفوروش  پوارت   شنکرا ، قرم ، عنض ، مرد ، برف آدم 

 همچنوین  و ی شوا  طن آم سواخرار  و کمودی  وجوه  خواطر  به بیشرر که بندگد اصالحات
 مخاطبوا   و موردم  اسرقبال منرد ها فیم  اگرقادی مضمن  جامعه سیاس  اجرماع  شرایط
 بورای  ابو اری  مثابوه  بوه  بیشرر سینما دوره این در (.8638 تمنای ، و راودراد) گرفت قرار
 بور  مرکو   سوینمای  بر و کرده، تمق  جامعه معضالت و مشکالت بیا  و اجرماع  اگرقاد
 داشت. یدتأک مردم



 434     …و ايران سينمای های فيلم پوسترهای در زن هنرپيشگان يشآرا و پوشش حجاب، بازنمايي مطالعه

 (4931-4948 یها سال) اصولگرا دولت سينمايي یها سياست

 یهوا  ارزش» محنریوت  بوا  گرفوت  قرار محنریت دوره این در که مضامین  میا  این در
 ریر أمنمو  اسالم  گظام یتمأمنر دوره این در آمد. پدید «ایرا  اسالم  اگقال  و اسالم

 کوه  اسوت  آ  یوت مأمنر این اجرای الزمه که بنده باور این بر و شند، م  تمق  فرهنگ 
 دولوت  سوینمای   یهوا  سیاسوت  دفررچه در شند. ی یر برگامه فرهنگ زاویه از امنر همه

 بور  در را یودآفرین  ام و بخش  آگاه  ،ی گرا اخالق ،خناه  یند 8613 سال در اصنلگرا
 اسوا   بر هنری، و فرهنگ  تنلیدات منضنع  یها اولنیت اعالم در ینهمچن .گیرد  م

 و دینو   م واهی   ماگنود  منضونعات   بور  ایورا ،  اسوالم   جمهنری فرهنگ  یها سیاست
 و فرهنوگ  گنجونا ،  و کوندک  خاگناده، تحکی  مهدویت، ع(،)یتب اهل و عررت قرآگ ،
 ایورا   با اسرکبار رویاروی  معاصر، تاریخ و اسالم تاریخ اسالم ، اگقال  اسالم ، تمد 
 و مشواهیر  و م واخر  سیاسو ،  منضونعات  مقود ،  دفاع گرم، جنگ اسالم ، مقاومت و

 (.8638 تمنوای ،  و )راودراد اسوت  شوده  یود تأک فنواوری  و عمم  دسراوردهای سراگجام
 کاری یها فرصت عادالگه تقسی  ،سازی یم ف و سینما یها جنبه تمام  در اعردال عالوه به

 در بوالقنه  مخواطبین  جوذ   ،یو  مرک گرا گ و   (،یخونار  راگت و یخنار ویژه از )پرهی 
 مخاطوب  و تنلید حیطه در عدالت گسررش دارد. قرار سینمای  سیاست دفررچه رویکرد

 بواروری  دولوت،  یها سیاست با همسن .است گرفره قرار یتاهم منرد ها سیاست این در
 مودیریت  اصم  یها رسالت از یک  کشنر، گقا  کمیه در هنری یها ظرفیت و اسرعدادها

 در کشونر  منواطق  و هوا  اسورا   به خاص تنجه ترتیب ینا به .باشد م  دوره این در سینما
 و مشوخ   طراحو   و یو ی ر برگاموه  با کشنر فرهنگ  ب رگ منطقه هشت تعریف قالب

 اصوم   محونر  بمنود  و کنتواه  مسرند، داسراگ ، از اع  سینمای  ۀعرص و حیطه در اجرای 
 و ماگوده  مغ ونل  مخواطبین  عظوی   اقشوار  و هوا  گوروه  جذ  همچنین .است سیاست این

 اسوت.  دوره ایون  در تنجهوات  سورلنحه  در سوینمای   آثوار  و سوینما  بوه  شده فرامنش
 بسیج ، اقشار پرورش، و آمنزش ،ها خاگناده همچن  مخاطبین  و اقشار است یضرور

 در کنچ  های شهرسرا  و شهرها ،ینا روسراگش داگشگاه ، و عمم  گخبگا  روحاگیت،
 .(8613 سینمای ، یها سیاست دفررچه) یرگدگ قرار مم  سینمای مخاطبا  حمقۀ
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 ها يادداشت

                                                           
1. close up 

2. medium shot 

3. long shot 

4. extreme long shot 

5. extreme close up 

6. T-test 
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