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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان:

From Imaginary Utopia to Real Dystopia in Iranian Cinema

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

از اتوپیای خیالی تا دستوپیای واقعی سینمای ایران
پیام زینالعابدینی،1احمد الستی
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 .1پژوهشگر دکتری پژوهش هنر ،پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،ایران.
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بیان مسئله :تاریخ سینما نمونههایی را آشکار میسازد که نشان از آن دارد ،فیلمسازان با خلق آثار خود
در گونههای مختلف ،در جهت نقد و تغییر جامعه کنونی و رسیدن به اتوپیا (آرمانشهر)ی مفروضشان
در تالش بودهاند ،اما در رسیدن به این مسیر ،ناپایدار و متزلزل بوده و شهر آرمانیشان را به دستوپیا
(ویرانشهر) تبدیل کرده و به تصویر کشیدهاند .سینمای ایران نیز بر همین منوال رفتار نموده و تولیدات
فراوانی را تجربه کرده است .تخیل و توهمزدگی ،بدبینی ،تقدیرگرایی ،ناباوری و بیاعتقادی عناصر اصلی
دستوپیاست و سینمای با شهرت جهانی ایران مملو از سوژههایی بوده که بنمایهاش از این مضامین تشکیل
شده است .مسئله اصلی پژوهش واکاوی چگونگی و چرایی دورشدن فیلمسازان سینمای ایران از اهداف
آرمانشهر مورد عالقه خود و مخاطبانشان ،و رسیدن به ویرانشهر ناخواسته واقعی در دورههای گوناگون
تاریخی است.
هدف :این پژوهش با هدفی کاربردی بررسی آرمانخواهی سینمای ایران را مورد مطالعه قرار داده است.
روش تحقیق :روش تحقیق کیفی و با رویکردی تاریخی-تحلیلی ،به مرور منابع کتابخانهای ،مشاهده فیلم
و مقایسۀ تاریخی سینمای ایران و مصاحبه میپردازد.
نتیجهگیری :نتیجه حاصله نشان از آن دارد که سینمای ایران در تمام دورههای تاریخی به سوی دستوپیا
گرایش پیدا کرده است.
واژگان کلیدی :اتوپیا ،دستوپیا ،سینمای ایران ،بدبینی ،تقدیرگرایی ،ناباوری ،بیاعتقادی.
مقدمه و بیان مسئله
سینما پس از گذشت پنج سال از تولدش و بسیار زودتر از
دیگر شاخصهها و دستاوردهای مدرن توسط پادشاه قاجار
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری پیام زین العابدینی
عنوان «واکاوی آرمانخواهی سینما در حضور و تعامل با
فیلمیک و سینماتیک» است که به راهنمایی دکتر احمد
در پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران در حال انجام
** نویسنده مسئول09105668019 ، alasti@yahoo.de :

تحت
فضای
الستی
است.

وارد ایران شد .فیلم دختر لر ( 1933م ).تنها کمی بعد
از ساخت اولین فیلم ناطق در آمریکا چراغهای نیویورک
( 1928م ).ساخته شد .این ورود زودهنگام نقطۀ عطفی
در تاریخ این هنر محسوب میشود و ایران از بسیاری از
کشورهای اروپایی و آسیایی در این زمینه پیشروتر بوده
است .در ابتدا سینما مأمنی برای تفریح دربار و شاه قاجار
محسوب میشده ،اما بهتدریج سینما در بیرون کاخ راه
یافته و توانسته است در میان مردم جایگاه ویژهای پیدا
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کند .سیاستمداران ،هنرمندان و مردم ایران بر اهمیت
و ویژگیهای این هنر واقفند و کسب افتخارات مهم ملی
و بینالمللی گواه این مدعاست .اما با این وجود سینما در
دورههای مختلف تاریخی از مسیر جلب توجه مخاطبان و
سیاستگذران وطنی فاصله گرفته و فیلمسازان خواسته یا
ناخواسته در طی رسیدن به هدفشان منحرف شدهاند .لذا
مسئله اصلی پژوهش واکاوی و بررسی جهش از مضامین
اتوپیایی خواسته بهسوی دستوپایی به تصویر کشیده شده در
دورههای تاریخی سینمای ایران است.
پیشینۀ تحقیق
در زمینه تاریخ سینمای ایران تحقیقات ،مقاالت و کتابهای
متعدی نگاشته شده است .از جمله میتوان به کتاب تاریخ
سینمای ایران نوشته «مسعود مهرابی» و تاریخ اجتماعی
سینمای ایران نوشته «حمید نفیسی» و ترجمۀ «محمد
شهبا» اشاره کرد .اما در باب موضوع مطرح شده در این
پژوهش تاکنون تاجاییکه مشاهده شده تحقیقی انجام نشده
است و این مقاله بدیع و نو خواهد بود.
سؤاالت تحقیق
 -1انحراف بهسوی دستوپیا توسط فیلمسازان خصوصی
صورت گرفته یا سینمای سفارشی نیز در آن سهم دارد؟
 -2همۀ گونههای فیلمسازی در ایران به سوی دستوپیا سوق
پیدا کرده ،یا این انحراف مختص گونهای خاص در سینمای
ایران است؟

...........................................................

فرضیههای تحقیق
به نظر میرسد دورههای تاریخی سینمای ایران با
تأثیرپذیری متفاوت ،متأثر از مضامین دستوپیایی است.
اهمیت و ضرورت پژوهش
سینمای ایران از جایگاهی جهانی برخوردار بوده ،اما با این
وجود دچار کم و کاستیهای فراوانی است که پژوهش در
این زمینه میتواند به پیشرفت و رفع نقایص آن کمک نماید.
جدای از تحلیلهای ژورنالیستی ،این هنر با فقر تحقیقهای
علمی مواجه است .این پژوهش با درک اهمیت و ضرورت
این موضوع سعی دارد انحراف از سینمای آرمانی به سینمای
ویرانشده را مطالعه و بررسی نماید.
روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کیفی و رویکرد آن توصیفی
و تحلیلی است .اسناد مورد استفاده شامل اطالعات و
پژوهشهایی بر مبنای مدارک یا تحقیقهای مرتبط با
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پدیده موجود بوده و محقق درصدد مأخذیابی و شناسایی
تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده است .همچنین در
گردآوری اطالعات از فن و شیوه مصاحبه استفاده شده است.
باید اذعان داشت یکی از اساسیترین روشهای گردآوری
اطالعات مصاحبه است« .مصاحبه یک گفتگوی دو نفره
است که از سوی مصاحبهگر ،جهت کسب اطالعات مربوط
به پژوهش آغاز میگردد و توسط وی بر موضوعاتی متمرکز
میشود که او برای دستیابی به هدفهای تحقیق به آنها نیاز
دارد» (دالور.)156 ،1384 ،
در این پژوهش جهت انجام مصاحبه ،فهرستی  80نفره از
مدیران فعال در حوزه سینما و رسانه ،تحصیلکردهها ،اساتید
و دانشجویان رشته سینما و رسانه و عوامل حرفهای با
تحصیالت متفاوت تهیه و انتخاب شد و با مراجعه حضوری
سؤالهایی به شکل گفتگومحور توسط افراد مورد مصاحبه
جواب داده و ضبط شد .پاسخهای ارائهشده حاوی اطالعات
مشترکی است که نشأتگرفته از تجربه ،دانش و اطالعاتشان
بود و مصاحبهکننده نقشی در هدایت افراد نداشت .در
مرحلۀ دوم براساس مضامین مشترک مصاحبهها ،و خصایل
آرمانشهر و ویرانشهر ،پرسشنامهای تهیه و در اختیار 60
نفر از افراد قرار گرفت که در فهرست قبل مصاحبه شده و با
اشتیاق پاسخگو بودند (جدول .)1
چارچوب نظری
دستاوردهای فلسفی و انسانشناختی در قرن نوزدهم
جستجو برای آرمانشهر را از سویی با تسلط نظریه اصالت
ارضای آمال فروید و از سوی دیگر ظهور مارکسیسم را به
یک دوقطبی تبدیل میکند (.)Freud, 1954, 143-153
دستۀ اول متأثرین از «مارکس »2و «انگلس ،»3همانند سلف
خود مصلحان اجتماعی «پیرو روسو» ،وزن اساسی برای
ساختن آرمانشهر خود را به ساختن جامعهای پاالیششده
از معایب اجتماعی چون بیعدالتی و تبعیض قائل شدند.
جدول  .1شاخصههای مصاحبه شوندگان .مأخذ :نگارندگان.
مدیران فعال

تحصیلکردهها،

عوامل

شغل

سینما و

دانشجویان

در حوزه

دکتری

5

5

2

فوق لیسانس

6

5

3

لیسانس

7

5

5

دیپلم

--------

2

5

زیر دیپلم

--------

--------

10

تحصیالت

در حوزه
رسانه

اساتید و
سینما

حرفهای فعال
سینما

نشریۀ علمی باغ نظر /60-51 ،)79(16 ،دی 1398

............................................................

زیرساختهای مدنظر برای چنین آرمانشهری عبارت
است از )1 :محوریت ایدئولوژی )2 .انضباط اجتماعی
انعطافناپذیر و پرهیز از ابهام )3 .تالش برای قانونمندکردن.
 )4ساختارسازی به هر قیمت .واضح است چنین سازوکاری
تخیل بیپرواداشتن برای آینده جلوگیری میکند (Marx
از
ِ
 .)& Engels, 1964تکنولوژی در درجه اول باید برای حفظ
ثبات جامعه و کارآمدی دیوانساالری به منظور عدالتگستری
و نظارت اجتماعی مقتدر برای تضمین امنیت جامعه و کاهش
معضالت دیده شود .دسته دوم فردگرایان و اومانیستها
هستند که جبرگرایی ذاتی مکاتب جامعهمحور را رد کرده و
با ارجنهادن به آزادیهای انسان و پرهیز از محدودیت عوامل
ذیل را برای آرمانشهر مدنظر خود که به رشد و کمال کلیت
جامعه خواهد انجامید با محوریتهای  )1اصالتیافتن انسان
منفرد؛  )2سالمت روانی افراد؛  )3گسترش آزادی؛  )4تعالی
ذهنی و خالقیت؛ و  )5تسهیل نیل به امیال شخصی هر فرد
پیشنهاد میکنند (.)Jameson,2005, 89-282
از نظر «ادوارد روزتین ،»4سنگ بنای ساختار یک آرمانشهر،
اصول و گرایش تعالی جمعی پنداشته میشود که خارج
از ظرف تاریخ و زمان قرار میگیرد و هرگونه تالش برای
ساختن آرمانشهر مستلزم نوعی انقالب و کنارگذاشتن
سازوکارها ،منشها و هنجارهای دیرین و درواقع نابودی
آنهاست ) .(Rothstein, 2003, 8سینما شمشیر دو لبهای
است که به ما کمک میکند چیزی را ببینیم که ممکن
است نتوانیم ببینیم ،اما از سوی دیگر به ما میگوید که
چه چیزی را ببینیم و چگونه ببینیم (پیاستون.)9 ،1383 ،
6
گاهی نمایش علم و تکنولوژی ،آیندهنگری 5و آیندهنگاری
این هدف را در پردۀ نقرهای آن متجلی میسازد .سینما از
جذابیتهای 7بصری مختلفی برخوردار است و قادر است
نهادهای جامعهپذیری سنتی مثل خانواده ،مدرسه ،کلیسا،
والدین و همساالن را پشت سر بگذارد و با افراد به طور
مستقیم رابطه برقرار کند .افراد با مشکالت اقتصادی و
اجتماعی فراون روبرو هستند و برای گریز از مشکالت به
سینما یا تماشای فیلم پناه میبرند .زیرا اضطراب آنها با
تخلیه هیجانی 8تسکین خواهد یافت (Jowett, 1989, 82-
) .111فیلم یک شکل هنریِ شهریِ تمامعیار است (شیل و
فیتز موریس .)39 ،1391 ،مخاطب سینما ،حتی تخیلیترین
فیلمها را واقعی میپندارد .چنین حالتی باعث شده است که
سینما ،زندهترین هنرها لقب بگیرد (شیخ مهدی.)1382 ،
نفود فرهنگ سرمایهداری ،رفاه اجتماعی و گسترش فرهنگ
مصرفگرایی ،اشاعه تفکر جهانیشدن ،نفوذ تفکرات تزریقی
رسانهها بر مردمان باعث رشد و گسترش عناصر زیر و
مهیانمودن زمینه برای ایجاد دستوپیا میشود .میتوان
عناصر زیر را برای ویرانشهر در سینما برشمرد:

 .1تخیل و توهمزدگی :دو گونه توهم9گرایی را میتوان
برمیشمرد؛ نخست توهمگرایی شناختی که ادعا میکند
فیلم میتواند تماشاگر را به این «باور کاذب برساند که
شخصیتها و رویدادهای داستانی روی پرده واقعیت دارند»
(کوری .)59 ،1393 ،گونۀ دوم ،توهمگرایی ادراکی است که
در آن ،جهان به گونهای تجربه میشود که درواقع آنگونه
نیست و شناسا نیز باور ندارد که آن گونه هست (همان.)67 ،
در سینمای دستوپیا هر دو ویژگی مشاهده میشود.
 .2بدبینی :در آرمانشهر /ویرانشهر این فیلمها بروز تشنج
بسیار جدی و ناتوانی یک حکومت لیبرال در پاسخگویی
به آن و از همه مهمتر سرخوردهشدن طبقه متوسط تمام
مکانیزمهای حفظ قوام دموکراسی را کنار زده و زمینۀ ظهور
رویکردهای فاشیستی و عالئم آن از جمله اردوکشیهای
خیابانی برای بسیج افکار عمومی را فراهم میکند؛ نوعی
عقبگرد به شیوههای دستمالیشده پوپولیستی (مورگان،
 2003به نقل از آقابابایان.)131 ،1396 ،
 .3تقدیرگرایی :تقدیرگرایی 10عبارت است از «پذیرش بیچون
و چرای وقایع و تسلیم در برابر آن ،منبعث از اندیشهای که
آنان را خارج از حیطه تسلط انسان میداند .این واژه در برابر
اختیارگرایی آمده است» (ساروخانی .)280 ،1375 ،فرد هیچ
نقشی در بسیاری از امور زندگی خود را ندارد و به عنوان
کنشگری منفعل و بیاراده تابع نیروهایی است که او را در
فکر و رفتار هدایت میکنند (مقصودی و دیگری،1386 ،
.)20
 .4ناباوری :ما به دلیل الزامهای تحمیلشده از سوی محتوای
تخیلی اثر ،اسیر دست و پا بستۀ روایت میشویم .فیلمسازان
با خلق موقعیتهای تولیدکنندۀ هیجانات منفی ،از ناتوانی
ما در انجام کنشهایی که کمکمان میکنند تا هیجانات را
کنترل کنیم نهایت بهره را میبرند (برلینر.)224 ،1397 ،
گسترش و رشد علم و تکنولوژی و استفاده از آن برای تخریب
و انهدام و انعکاس آن در سینما «متکی است بر تمایل بیننده
به تعلیقناباوری و تنسپردن به القائات فیلم با توسل به
ترسهای ما از علم» (هیوارد )248 ،1381 ،که باعث ناباوری
نسبت به پدیدههای گوناگون جامعه شده است.
 .5بیاعتقادی :تقابل و تعارض و بحث بر سر حد و مرز تخیالت
و واقعیت و ادراکات زمینی یا فرازمینی ،باعث فاصلهگرفتن
تدریجی مردم و هنرمندان برجستۀ دوران چون معماران و
تصویرگران از ساحت مذهب طی مراحل مختلفی شده است.
این فاصلهگرفتن از واقعنگری قرن هجدهم تا رومانتیسیزم
و قرن بیستم و عبور از مدرنیسم به پستمدرنیسم منجر به
بیاعتقادی شده است.
سینمای ایران در دورههای مختلف دچار تحول و دوریجستن
از قالبهای گذشتهاش شده است .عدم قطعیت در گذر
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تاریخی این هنر را از آینده آرمانیش دور ساخته و به مضامین
دستوپیا و ویرانی نزدیک نموده است.
• آرمانشهر (اتوپیا )11

اتوپیا واژۀ یونانی آرمانشهر ،مرکب از پیشوند منفی ou
به معنای «نا» و  toposبه معنای «مکان» است و میتوان

آن را به مکان ناموجود ،جایی که وجود ندارد ،ناکجاآباد،
آرمانشهر یا مدینۀ فاضله ترجمه نمود (امرسون،1387 ،
« .)410ویل دورانت» 12در لذات فلسفه« ،اتین کابه »13در
سفر به ایکاری« ،ارسطو» در سیاست« ،خواجه نصیرطوسی»
در اخالقالملوک« ،کامپالنال» در شهر خورشید« ،فرانسیس
بیکن» در ارغنون جدید و آتالنتیس نو و فالسفۀ دیگری
چون «کانت»« ،هگل» و «راسل» از افرادی هستند که تالش
نمودند شاخصههایی را برای مدینۀ فاضلۀ مطلوب بشریت
ترسیم نمایند .اصطالح آرمانشهر در عین حال معنای بسیار
شناوری دارد که گاه بر مصادیق متضاد صدق میکند ،گاه
تصوری از نظامهای اجتماعی خوب و قابل حصول دارد و
گاه خیالی از کمال مطلوب دستنیافتنی و فرافکندن تخیل
بر واقعیت خارجی است (مانهایم .)257 ،1380 ،در متون
مختلف ،در برابر آرمانشهر مترادفهای مختلفی آورده شده
که از آنجمله سرزمین پریان ،14سرزمین شیر و عسل،15
مکان ایدهآل ،16عصر طالیی 17است .همچنین از مکانهای
18
مختلفی بهعنوان آرمانشهر یاد شده که غالباً خیالیاند
(قهرمانینژاد.)5 ،1383 ،

...........................................................

• ویرانشهر (دیستوپیا )19

طرح یک آرمانشهر ریشه در دلبستگی به جامعهای ایدهآل
دارد که وجود ندارد و در عوض جای آن را یک نظام اجتماعی
ناکارآمد گرفته که امکان دستیابی به سعادت در آن وجود ندارد
و باید دگرگون شود .در مقابل آن ،برخی طرحهای آرمانشهر
در قالب آرمانشهرهای منفی ،پادآرمانشهر ،دیستوپیا و یا
ضداتوپیا هستند؛ داستانهایی که دنیای تخیلی ناخوشایند،
ناامن ،سخت و وحشتناکی را برای بشر در آینده ترسیم
مینمایند و بدبینی انسان قرن بیستم را به پیشرفتهای بشری
در عرصههای اجتماعی ،سیاسی و تکنولوژی نشان میدهند،
مانند :منفیگراییهای «آلدوس هاکسلی« ،»20جورج اورول»21
و «آرنو شمیت .»22واژۀ دیستوپیا نیز که در تضاد با واژۀ
اتوپیا است و از واژۀ مطروحه استخراج میشود ابتدا «از واژۀ
( )cacotopiaو یا به التین ( )kakotopiaسرچشمه میگیرد
که به معنی (بدترین کشور -شهر) است .این واژه نیز از دو
لغت یونانی ( )cacoبه معنی فرعی ،ثانوی ،ناخوشایند ،بدترین
و از واژه ( )topiaکه اشاره به مکان دارد ساخته میشود .در
این وادی به جای به نمایش درآمدن ویژگیهای زیبا و ُحسن
اخالق انسانهای این کرۀ خاکی ،خصوصیات منفی و چه بسا
زشت بشری را میتوان در آن مشاهده کرد» (پیرسال،1999 ،

..............................................................................
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 578به نقل از آقابابایان .)14 ،1396 ،هاکسلی در کتاب
دنیای قشنگ نو ( 1932میالدی) جامعهای لیبرال را در آینده
تصویر مینماید که انسان آزمایشگاهی را تولید انبوه میکند.
او را براساس شغل آیندهاش میسازد تا نیازها و اغراض مدینه
خویش را برآورده سازد و هیچگاه از آن تکالیف سرباز نزند .در
این صورت پدر و مادر ،مهر و محبت و ...معنایی ندارد و تنها
بدبختی و بردگی را به دنبال خواهد داشت .همچنین جورج
اورول در رمان مزرعه حیوانات ( 1945میالدی) مجموعهای
از حیوانات را تصویر مینماید که همراه با هم انسانها را از
قلعه بیرون میکنند تا جامعه اشتراکی حیوانی را تشکیل
دهند ،ولی ناگهان خوکها بر آنها حاکم میشوند و دوباره
حکومتی خودکامه مشابه قبل ایجاد میشود و همان ظلمها و
بهرهکشیهای مالک قبلی را بر آنها روامیدارند.
شکلگیری اندیشه و هدف آرمانشهر
«اُسکار وایلد» در روح آدمی تحت لوای سوسیالیسم نوشته:
«نقشۀ جهانی که اتوپیا ندارد حتی به نگاهی هم نمیارزد،
زیرا ناحیهای را که در آن انسانیت هماره لنگر انداخته ،از
قلم میاندازد» ) .(Wilde, 1954, 34گرچه آرمانشهر از آغاز
قرن شانزدهم میالدی به کار رفت اما ردپای این تفکر از
هزاران سال قبل در قالب دینی و اجتماعی و سیاسی موجود
23
است .آرمانشهر افالطون و یا حماسه سومری گیلگمش
نمونههایی از این مدعایند که بهشتی زمینی را ترسیم
میکنند که در آن مرگ و پیری معنا ندارد و گرگ و میش
در کنار هم زندگی میکنند .در افسانۀ گیلگمش ،پادشاه
شهر «اوروک  ،»24در سفر خود به بهشت «دیلمون» میرسد
که دارای آرامش همیشگی ،طبیعت زیبا و زندگی جاودانه
و نمادی از شهر آرمانی مردم است (اصیل .)18 ،1371 ،از
افالطون ،حکیم یونانی در کتاب جمهور 25تا یوتوپیا نوشتۀ
«توماس مور ،»26آتالنتیس جدید  27اثر «فرانسیس بیکن
 »28و ...همگی کوشیدهاند به توصیف آرمانشهری ایدهآل
یا همان آرمانشهر مطلوبشان بپردازند« .اگوستین  »29در
قرن چهارم در کتاب شهر خدا ،صلح و عدالتخواهی را دو
ویژگی مدینۀ فاضله میداند؛ شهر خدا در آسمانهاست و
شهرهای زمینی هر قدر بتوانند به این دو آرمان نزدیکتر
شوند قابل احترامترند (فاستر .)393 ،1373 ،سازندگان
آرمانشهرها خود را با دانش و آگاهی مناسب پنداشته که
میتوانند در جهان پدیدار ،مدل جهان فراحسی آرمانیشان
را بازتولید کنند و در راه تکمیل ،حفظ و اعمال پروژه خود در
صورت لزوم کوشایند .رسیدن و دستیابی بر پایه دو اندیشه
متفاوت شکل میگیرد )1 :تفکر مادیگرا  )2تفکر معنویگرا.
همانطورکه از نامشان پیداست بسیار متفاوت با یکدیگرند.
فالسفه و اندیشمندان غرب تا حدودی بهسوی تفکر

نشریۀ علمی باغ نظر /60-51 ،)79(16 ،دی 1398

مادیگرا گرایش دارند و اندیشمندان شرقی و اسالمگرایان
تفکر معنوی را راهی برای رسیدن به آموزههای دینی خود
میدانند .آرمانشهرخواهی 30عبارت است از دلبستگی
به ایجاد یا خیالپردازی درباره یک نظم اجتماعی آرمانی
(آشوری .)19 ،1387 ،طرح مدینۀ فاضله کوششی است از
طرف فیلسوفان برای )1 :نشاندادن کاستیهای جامعه فعلی
خودشان  )2ترسیم جامعهای مطلوب که معایب جامعۀ فعلی
در آن رفع شده است  )3درگیرشدن با نظریههای سیاسی
بدون درگیرشدن با سیاست واقعی و در حال جریان جامعه.
به همین دلیل فیلسوفانی را که به طرح مدینۀ فاضله (اتوپیا)
پرداختهاند مصلح اجتماعی نامیدهاند (ابراهیمپور.)1388 ،

• ویژگیهای روایتهای آرمانشهری

به طور مختصر داستانهای علمیتخیلی و اتوپیاپی ،چند
ویژگی دارند:
الف) شهرها بیزماناند (گذشت زمان در آنها وجود ندارد)
زیرا با رسیدن به کمال ،دیگر نیازی به تحول و گذشت دوره
زمانی آن ندارند .ب) شهرها ارتباطی با دیگر نقاط جهان
واقعی ندارند ،گویی جهان پایان یافته و همین یک منطقه
باقیمانده است .پ) شهرها کاملاند و دیگر تحولی در آنها
نیست .ت) تمایلی به فعالیت و کار در آنها وجود ندارند ،گویی
همۀ کارها خودبهخود انجام میشوند؛ یا نیاز مادی وجود ندارد
که مردم برای آن کار کنند .ث) مشکل ارتباطات برای مردم
این مناطق وجود ندارد؛ اگرچه بسیاری از این اتوپیاها قبل از
اختراع چاپ ،ارائه شدهاند .بنابراین الگوهایی تخیلی از ارتباط
میان انسانها در آنها ارائه شده است .ارتباط معمول برای
اروپاییان در این دوره ارتباط رودررو بوده است (محمدی،
 .)1377تفکر سوسیالیستی آرمانشهرانه یکی از قویترین
عوامل شکلدهنده به آثار علمیتخیلی اواخر قرن نوزدهم
بود (سیسری و جونیور .)1383 ،به هر حال میراث ادبیات
علمیتخیلی در باب تخیالت و تفسیرهای اجتماعی از کتاب
جمهور افالطون و اتوپیای توماس مور (این اتوپیا در واقع
مکمل اتوپیای افالطون است که فیلسوف را بر جای پادشاه
مینشاند( .ولز )1383 ،آغاز میشود و به دنیای کام ً
ال علمی
کتاب والدن  )1948( 31 2اثر روانشناس امریکایی «ب.اف.
اسکینر »32و دنیای کام ً
ال متعالی پایان کودکی ( )1953اثر
«کالرک »33میرسد.
این جوامع ،گونهای از دنیای وانفسا و فاجعهبار انسانی هستند
و در زمانهایی بد و شوم ترسیم میشوند که میتوان آن را
دورة بدزمانگی یا دژگاهی نام گذاشت .با این تعریف ،یک
جامعة پادآرمانی ،نقطة مقابل و وارونة یک جامعۀ آرمانی
(آرمانشهر) است .برخی از موضوعات پادآرمانی محبوب
در داستانها عبارت است از )1 :جامعهای که در آن هیچ

تحلیل سینمای ایران
 .1سینمای آغازین ( 1304تا  1315ش :).آغازگر سینمای
رضاخانی« ،خانبابا معتضدی» بود .او که بالفاصله پس
از کودتای  1299از فرنگ به ایران بازگشته بود پس از
فیلمبرداری از خانوادۀ خود ،محمدحسن میرزای ولیعهد و
مجلس مؤسسان به مجلس شورای ملی رفت تا در  24آذر
 1304از مراسم سوگندخوردن رضاخان فیلم بگیرد (مهرابی،
« .)261 ،1371رضاشاه پس از تحکیم و تثبیت کامل قدرت
سیاسی به اصالحات اجتماعی پرداخت ....هدف درازمدت وی
ایجاد جامعهای شبهغربی بود و ابزارهایش برای رسیدن به
این هدف ،غیردینیسازی ،مبارزه با قبیلهگرایی ،ملیگرایی،
توسعۀ آموزشی و سرمایه دولتی بود ....به تقلید از ماشین
تبلیغاتی ایتالیای فاشیست و آلمان نازی ،سازمان پرورش
افکار ایجاد شد تا با استفاده از مجله ،کتاب ،روزنامه ،اعالمیه و
برنامههای رادیویی آگاهی مردم را افزایش دهد» (آبراهامیان،
 .)172-174 ،1383از این رو ساختار سیاسی رضاشاهی
بر «ارتش قدرتمند ،بوروکراسی مدرن و پشتیبانی گسترده
دربار» مبتنی بود (همان .)185 ،در این دوره فیلم مستندی
مانند علف ( )1924که در مورد زندگی ایل بختیاری بود و
ایران سنتی و ماقبل مدرن را به تصویر میکشید با خشم
رضاشاه و فیلم راه آهن ایران ( )1309با استقبال و تحسین
وی روبرو شود .چهار فیلم مهمی که در دوره اول ساخته
شدند یعنی آبی و رابی ( ،)1308حاجی آقا آکتور سینما
( ،)1311دختر لر ( )1311و بوالهوس ( )1313همگی ردپای
اسطورهسازی دورۀ اول را در خود دارند (مهرابی.)23 ،1371 ،
کلیت این فیلمها در خدمت اهداف کالن ساختار سیاسی بود.
 -2سینمای بیتفاوتی ( 1315تا 1332ش :).اندک اندک از
حضور بزرگان شعر و موسیقی در سینما کاسته شد و سینمای
رقص و آواز میداندار شد ،اما ساختار سیاسی پهلوی به قدرت
خود افزود و فرم و محتوای سینما را شکل بخشید .سینمای
سالهای پایانی دهه  1320و سالهای ابتدایی دهه 1330
متأثر از فضای پس از جنگ دوم جهانی و یأس و سرخوردگی
سالهای پس از اشغال ایران و روی کارآمدن پادشاهی جوان
و بیتجربه ،در فضایی فانتزی و رؤیایی سیر میکرد؛ کشمکش
و تضادی که به انحای گوناگون در فیلمنامهها بازتولید
میشدند .فیلمهای زندانی امیر (اسماعیل کوشان،)1327 ،

............................................................

• ویژگیهای روایتهای ویرانشهری (دستوپیا)

آزادی وجود ندارد )2 .جامعهای که توسط ابزار دیجیتال،
رایانهها و کنترلهای نامحسوس اداره میشود )3 .جامعهای
که در آن همهچیز و همهکس در ظاهر همانند و یکسان
است و ابراز احساسات و نمایاندن جنبههای فرهنگی ممنوع
است )4 .جامعهای که در آن انسانها تنها نقش خوراک برای
موجودات دیگر یا انسانهای دیگر را دارند.
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واریته بهاری (اسماعیل کوشان ،)1327 ،شرمسار (اسماعیل
کوشان ،)1328 ،کمرشکن (ابراهیم مرادی ،)1330 ،ولگرد
(مهدی رئیس فیروز ،)1331 ،جدال با شیطان (حسین مدنی،
 ،)1331گلنسا (سرژ آزاریان ،)1331 ،همسر مزاحم (سرژ
آزاریان )1331 ،و چند فیلم دیگری که در این دوره ساخته
شدند همگی به شدت عناصر دوره گذار از سنت به مدرنیته
را به نمایش گذاشتهاند؛ عناصری مثل تضاد روستا و شهر،
تضادهای طبقاتی جامعۀ شهری ،و نگاه مردد به نقشهای
پذیرفته و نپذیرفته زن .ابالغ آئیننامه «آنچه نباید گفت» از
رویکرد «سازمان پرورش افکار» رضاشاهی منصفانهتر بود« ،اما
این آئیننامه نیز جدا از اینکه فیلمسازان را از مخالفت با دین
اسالم و «مذهب جعفری اثنیعشری» ،توهین به سنن و آداب
و رسوم ،استفاده از کلمات مستهجن ،نشاندادن اختالفات
نژادی و قومیتی ،روابط نامشروع «زنان شوهردار» و نشاندادن
زن و مرد برهنه روی تخت خواب و قس علی هذا منع کرده
بود ،در زمره منعیاتش مواردی نظیر عدم نشاندادن انقالبات،
اعتصاب ،شورش و عصیان مردم ،تخریب کارخانهها به دست
کارگران ،شورش دانشجویان و کشاورزان ،سرقتهای آموزنده
و خالصه هر تصویری که رنگ و بویی از «مخالفت با رژیم
مشروعه سلطنتی و اهانت به مقام شامخ سلطنت و خاندان
بالفصل سلطنتی» (همان )524 ،نیز بود.
 -3سینمای خیالی ( 1332تا 1342ش :).با سقوط دولت
دکتر مصدق ،ساختار سیاسی بعد از کودتا به شدت آئیننامه
«آنچه نباید گفت» را بر سینما اعمال کرد .در این دوره
«سعی میکردند که ضمن استفاده از لودگی و مسخرگی
یا سوژههای سوزناک بی سر و ته در هر فیلم ،بیمناسبت یا
با مناسبت ،صحنههایی از رقصهای نیمه عریان و آوازهای
ساز و ضربی بگنجانند [ ،]...مثل فیلم الت جوانمرد ()1337
ساخته مجید محسنی ،ظالم بال و قاصد بهشت که از پنج باری
که توقیف شد ،دوبار آن به خاطر صحنههای لخت کنار دریا
و استفاده از کلمات زشت بود» (همان .)60-87 ،نقشهای
جنسیتی سنتی به طور کامل برای زنان تثبیت شده و وجه
اسطورهای مییابد (سلطانی گردفرامرزی.)1383 ،
 -4سینمای دوگانه ( 1342تا 1357ش :).شاه در سال 1341
انقالب سفید را اعالم کرد و یک سال بعد قیام 15خرداد سر از
خاکستر برآورد .قیام سرکوب شد و تا انقالب  57عرصه جامعه
به آرامش قبل از طوفان فرو رفت .اصالحات سیاسی باعث بروز
اختالف طبقاتی شد و سینما به جای هدایت و رهنمونکردن
مردم به سوی اتوپیای واقعی تالش کرد آنها را به سمت چاه
دستوپیا بکشاند« .گنج قارون» آغازگر و خدایگان این نوع سینما
شد و تب آن جامعه و صنعت فیلمسازی مملکت را در نوردید.
فخرفروشی و تقدسدادن به فقر و ارائه راهحلهای غیرواقعی
و پوچ برای حل مسائل برخاسته از بطن تضادهای اجتماعی
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از مشخصههای بارز سینمای گنج قارونی بود .فرم این ژانر
سینمایی با خلق انتظارات پایدار در تماشاگر وجود خودش را بر
جامعه تثبیت کرد و با نادیدهانگاشتن تضادها و واقعیت موجود و
تقلیل و تحریف این تضادها به مسائل اخالقی و نرمال به حامل
معانی ایدئولوژیک طبقه مسلط تبدیل شد (احمدی،1375 ،
 .)109نکته اینجاست که در همان روزگار ،منتقدان نامآشنای
سینمای ایران در مورد «گنج قارون» که آن را نمایندة سینمای
عامهپسند ایران قلمداد میکردند نیز نظر چندان مثبتی نداشته
و از فروش غیرمنتظرهاش تعجب کردهاند (قلیپور .)1394 ،در
سال  1342نخستین اتفاق ،رفع توقیف فیلم جنوب شهر فرخ
غفاری بود که چهره دیگری از شهر تهران متفاوت با آنچه در
تبلیغات رسمی عنوان میشد را ارائه میداد .فرخ غفاری دو سال
بعد فیلم شب قوزی را براساس داستانی از هزار و یک شب
ساخت که «تحلیل روشنفکرانهای از سرخاب سفیداب اجتماعی
جامعه ایران» توسط حاکمیت ارائه میداد )(Sadr, 2006, 125؛
سیاستهای شبهمدرنیستی و «مهندسی اجتماعی» (آبراهامیان،
 .)554 ،1383این گفتمان گرچه مانند گفتمان غالب ،رایج و
عمومی نیست ،اما در روند رشد خود میتواند روند تولید غالب را
تحتتأثیر یا حتی تحتالشعاع قرار دهد (شهبازی.)30 ،1394 ،
فیلمهایی چون خشت و آینه (ابراهیم گلستان ،)1344 ،سیاوش
در تخت جمشید (فریدون رهنما )1346 ،و شوهر آهو خانم
(داوود مالپور )1347 ،و حضور نویسندگانی مثل «جالل آل
احمد»« ،غالمحسین ساعدی»« ،محمود دولتآبادی»« ،صادق
چوبک» سینما را بهسوی اتوپیای دیگر سوق داد .اتوپیایی که
انحراف از مسیر و سقوط در دستوپیای آن بسیار کمرنگتر از
دورههای گذشته است .فیلم گاو (داریوش مهرجویی )1348،و
قیصر (مسعود کیمیایی )1348 ،دو فیلمی هستند که هریک
به نوعی به نقد ویرانگر جامعۀ خفته و پوشالی پهلوی برخاسته
بودند .در سال  1352گروهی از سینماگران در اعتراض به
«سینمای نادرست و فاقد قومیت و فرهنگ ملی» از سندیکای
هنرمندان استعفا دادند و «کانون سینماگران پیشرو» را تشکیل
دادند ،اما با وجود همه این تمهیدات این سینمای آلوده بود که
با آنکه در سراشیب سقوط افتاده بود و حتی برای نجات به حزب
رستاخیز متوسل شده بود ،...کماکان پیشتاز میدان بود و کارکرد
مطلوب حاکمیت را ایفا میکرد .در این شرایط بود که فیلم در
امتداد شب (پرویز صیاد 1356 ،با بازی فائقه آتشین و سعید
کنگرانی) پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد (مهرابی،
 .)177-166 ،1371فرد روشنفکر در چنین جامعهای همچون
بیگانه است زیرا یکی از ویژگیهای اصلی روشنفکران نوگرایی و
توجه به شیوههای جدید و تحول یافته زندگی است؛ شیوههایی
که جامعه به تصویر کشیده شده آنها را برنمیتابد و بنابراین
روشنفکران خود را همچون بیگانگان از خود میراند (راودراد و
همایونپور.)1383 ،
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بحث
یافتههای تحقیق نشان از آن دارد که سینمای ایران در هفت
دورهای که توسط نگارندگان تقسیمبندی شده ،متأثر از از
عناصر دستوپیا یا ویرانشهر بوده است (البته باید اذعان داشت
در دوره پس از انقالب ،سینمای ایران ابتدا دچار سردرگمی
در سیاست و روشهای اجرایی و تصمیمگیری ،عدم استفاده
از بازیگران زن و ژانرهای مختلف بوده است و نبود عناصر
ویرانشهر در این دوره ناخواسته است) (جدول  .)2یافتههای
تحقیق همچنین نشان از آن دارد که طی سالهای میانی دهه
 60که سیاستهای فرهنگی توسعه مییابد ،سینمای ایران به
اوج اتوپیا و مدینه فاضله خود میرسد و تا دهه  80ادامه پیدا
میکند .از دهه  80دوباره عناصر دستوپیا و ویرانشهر تا به
اکنون در سینمای ایران متبلور شده است .یافتههای تحقیق
براساس دورههای تاریخی و تحقیقی به شرح جدول  3است.

............................................................

 -5سینمای دوره گذار ( 1357تا 1369ش :).سینمای این
دوره گذار از تیرگی جامعه دستوپیایی و پرداختن به مضامین
اتوپیایی بر مبنای دین و فرهنگ ملی است .در ابتدای این
دوره سینما از الگوی خاصی پیروی نمیکرد ،اما در اواسط
دهه شصت سینما به اوج خودش میرسد« .زنان در نیمه دهه
 60بار دیگر به سینما بازگشتند ،اما این بار اسطوره زنانگی
دیگر همان معانی پیشین را در بر نمیگرفت بلکه اسطوره
الهه ،مادر و همسر» (صدر )279 ،1381 ،جای آن را گرفته
بود .در سینمای این دوره جدا از مفهوم جنگ ،مفاهیمی
مثل نقد عملکرد رژیم سابق ،پرداختن به زندگی روستائیان
و سینمای ضد صهیونیست ،که در دورههای بعد نیز ادامه
یافت( ،راودراد و زندی )1385 ،در کانون توجه فیلمسازان
قرار گرفت .سینمای موج نو که نضج و پاگرفتنش به دهه 60
باز میگردد شناختهشدهترین حوزه سینمای ایران در خارج از
مرزهاست« .عباس کیارستمی»« ،محسن مخملباف» و «جعفر
پناهی» از مهمترین کارگردانان این عرصه هستند که هریک
در فضایی متفاوت و با نگاهی دیگر به تولید فیلم پرداختند.
عباس کیارستمی با فیلمهای خانۀ دوست کجاست ،زندگی و
دیگر هیچ و زیر درختان زیتون به سینمای روشنفکری غرب
پا گذاشت ) .(Sadr, 2006, 234کودکی در دنیای ادب پارسی
میپرسد :خانه دوست کجاست؟ کودک/بزرگسال در آمیزهای از
ادبیات و سینما نشان میدهند که :زندگی ادامه دارد تا هنرمند
شاعر پیروزیاش را زیر درختان زیتون جشن بگیرد (توسلی،
 .)416 ،1393هرچند فیلمهای حاجی واشنگتن (علی حاتمی،
 ،)1361بایکوت (محسن مخلباف ،)1364 ،خانۀ دوست کجاست
(عباس کیارستمی ،)1365 ،باشو غریبه کوچک (بهرام بیضایی،
 )1365و اجارهنشینها (داریوش مهرجویی )1365 ،اندیشه و
مضامین اتوپیایی را متجلی میسازند ،اما مشکالت اجتماعی و
فضای سیاسی جدید پس از جنگ ،رفتهرفته سینمای این دوره
را با فیلمهای مثل نوبت عاشقی (محسن مخلمباف)1369 ،
و آواز تهران (کامران قدکچیان )1370 ،نیز به سوی دستوپیا
سوق میدهد .یکی دیگر از مهمترین رویدادهای این دوره ورود
کارگردانان زن به عرصه سینماست.
 -6سینمای شهرزدگی و واقعگرا (1370تا1380ش:).
«گفتمانهای تازه فرصت نشو و نما داد و عرصه را برای بیان
مسائل اجتماعی از جمله مسئله زنان باز کرد .تنها در سال
 1377دست کم  30فیلم وجود داشتند که در آن زنان یا نقش
اول داشتند یا در کنار نقش اول از اهمیت مساوی برخوردار
بودند» (راودراد .)1379 ،مصرفگرایی و تجملگرایی نیز در
این دوره باعث دورشدن سینما از موضوعات روستایی و خارج
از شهر شد« .به جرأت میتوان گفت سینمای ایران از آغاز
این دهه به بعد سینمایی سراسر شهری و بازنماینده زندگی
شهری است» (کاظمی و محمودی .)1387 ،فیلمهای دهه

 70دارای دو ویژگی عمده هستند؛ نخست ،وجود همزمان
عناصر سرکوبگر و رهاییبخش در کلیت فیلمها .دوم ،ارتباط
زندگی روزمره با سیستم و حوزه عمومی (الجوردی،1388 ،
 )86مردان نسبت به زنان بیشتر در محیط شهری و در ارتباط
با شهروندان دیگر بودهاند .هم مردان و هم زنان در نیمه دوم
دهه  70بیشتر در ارتباط با دیگر شهروندان در کنش متقابل
بودهاند ،...زنان و مردان در فیلمهای مشاهدهشده بیشتر در
نقشهای خانوادگی ظاهر شدهاند ولی با ورود به نیمه دوم دهه
 70تعداد نقشهای شهروندی و شغلی و حتی جنسیتی بیشتر
شده است (قاسمی ،آقابابایی و صمیم .)1387 ،فیلمهای لیال،
زیر پوست شهر ،دو زن ،سارا ،کاغذ بیخط نمونههایی هستند
که دستوپیای زندگی شهری و روابط اجتماعی شهروندی را به
نمایش میگذارند« .در سالهای  1378و  1380پنج فیلم از ده
فیلم پرفروش نشاندهنده واقعیتهای تلخ اجتماعی هستند»
(آزاد ارمکی و امیر .)1388 ،این تقدیرگرایی ،سینمای این دوره
را نیز به سوی یأس دستوپیایی رهنمون میسازد.
 -7سینمای گریزخواه ( 1380تا 1395ش :).در این دوره
پرفروشترین فیلم سال ،فیلمهای گریزخواه بوده است.
فیلمهایی مانند کاله قرمزی و سروناز ،توکیو بدون توقف،
کما ،مکس ،سهگانۀ اخراجیها و انبوه فیلمهای کمدی اواخر
دهه  .80میتوان گفت «وقتی امید به تغییر در جامعه
کمرنگ میشود ،سینما نیز مثل برخی ابزارهای دیگر در
خدمت تخدیر و تسکین دردها قرار میگیرد .در چنین
مواقعی ،تماشاگر برای فرار از دنیای واقعی ،که امیدی به
بهتر کردن و بهترشدن آن ندارد ،به دنیای رؤیایی سینما
پناه میآورد» (همان) .این ناامیدی و پذیرش تقدیر از پیش
تعیینشده و سرکوبکردن نیازهای جمعی و فردی مصداق
بارز غوطهورشدن در فضای دستوپیایی است.
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پیام زینالعابدینی و احمد الستی

جدول  .2بررسی عناصر ویرانشهر تاریخ سینمای ایران .مأخذ :نگارندگان.
مولفههای تأثیرگذار

تخیل و توهمزدگی

بدبینی

سینمای آغازین

------

( 1304تا 1315ش).
سینمای بیتفاوتی

------

( 1326تا 1332ش).
سینمای خیالی

( 1332تا 1342ش).

تقدیرگرایی

ناباوری

بیاعتقادی

------

------

سینمای دوگانه

( 1342تا 1357ش).
سینمای دوره گذار

( 1357تا 1369ش).
سینمای شهرزدگی و واقعگرا
( 1370تا 1380ش).

------

------

------

------

-----------

------

سینمای گریزخواه

------

( 1380تا 1395ش).

...........................................................

جدول  .3فرایند دورهای تبدیل اتوپیا به دستوپیا .مأخذ :نگارندگان.
دوره

عنوان و تاریخ دوره

شرح دوره

اول

سینمای آغازین
( 1304تا 1315ش).

بدبینی ،ناباوری ،بیاعتقادی در نگاهداشتن و رسیدن به نقطه اوج فرهنگ غنی ایرانی ،و جستجوی رسیدن به
اتوپیای مدرنیته جامعه غربی.

دوم

سینمای بیتفاوتی
( 1326تا 1332ش).

در ابتدا نگاه آسمانی و شاعرانه بهسوی توهم و تخیلزدگی ،بیاعتقادی و ابتذال رهنمون شد.

سوم

سینمای خیالی
( 1332تا 1342ش).

برعکس دوره اول که اتوپیای خود را در سرزمینی واقعی و غرب جستجو میکرد و دوره دوم که اتوپیایش
خیالی بود ،این دوره اتوپیایش عناصری بودند که بعدها از پدیدآورندگان و شاخصههای اصلی سبکی به نام
فیلمفارسی شدند .از جمله این عناصر تأکید بر جاذبههای جنسی بود.

چهارم

سینمای دوگانه
( 1342تا 1357ش).

فیلم کالتشده «گنج قارون» و همچنین روحیۀ شکنندۀ سینماگران روشنفکر که ناخواسته فیلمهایشان با
تلخی و ناامیدی فضاسازی میشد ،نگذاشت سینمای موج نوی ایران ،اتوپیای واقعی نشأتگرفته از فرهنگ ملی
را به نمایش بگذارد و سینمای قبل از انقالب همچنان در مرداب دستوپیا گرفتار بود.

پنجم

سینمای دوره گذار
( 1357تا 1369ش).

اوج سینمای ایران به سمت مضامین اتوپیایی است.

ششم

سینمای شهرزدگی و واقعگرا
( 1370تا 1380ش).

مصرفگرایی و تجملگرایی ،دورشدن از موضوعات روستایی و خارج از شهر و باورداشتن به تقدیری از پیش
تعیین شده که راه تغییری برای آن نیست سینمای این دوره را به سوی یأس دستوپیایی رهنمون میسازد.

هفتم

سینمای گریزخواه
( 1380تا 1395ش).

در این دوره پرفروشترین فیلم سال فیلمهای گریزخواه بوده است .این ناامیدی و پذیرش تقدیر از پیش
تعیینشده و سرکوبکردن نیازهای جمعی و فردی مصداق بارز غوطهور شدن در فضای دستوپیایی است.
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نتیجهگیری
سینما در ایران همواره مورد توجه سیاستمداران ،روشنفکران
و اقشار مختلف جامعه بوده است .سینمای ایران سعی کرده،
روایت و داستانهای خود را از میان باورهای مردم بیرون
کشیده و به تصویر بکشاند ،اما این تالشها مقطعی بوده و
پایدار و پیوسته نشده است .مرور دورههای تاریخی نگاشته
شده و نتیجه مصاحبه در این پژوهش گواه این مدعاست،
فیلمسازان ایرانی چه وابسته به سازمانهای دولتی و چه
مستقل ،در رسیدن به اتوپیا و شهر آرمانیشان دچار انحراف
یا سکون شده و خواسته و یا ناخواسته بهسوی دستوپیا و
ویرانشهر منحرف شدهاند .آثاری با مضامین اجتماعی عمدتاً
در دورههای گوناگون بهسوی فقرنمایی و پایانی مبهم به
تصویر کشیده شدهاند ،مضامین کمدی یا شاعرانه عمدتاً
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