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 پیش درآمد

، برای نخستین بار احتمال، امکان، تصور یا رویای »روزی پس  هشتمی  خیزش انقالبی ژینا با گذر از هفته
توان در عالم نظر، جهانی  کم می. دستدهدی ایران قرار میانداز جامعهدر چشماز جمهوری اسالمی« را  

ظلم میزان  به  کرد.  تصور  را  فقیه  والیت  رژیم  ستم بدون  دستگاه  این  که  و   هایی  سیاسی  اقتصادی، 
تاری  ایدئولوژیک بیبر  به شمار  ایران روا کرد،  تباه کرد،  شمار زندگیخ معاصر  ای که جمهوری اسالمی 
ترسیم رویای جهانِ پس    رایشمار، دالیلی امیدبخش بتوان برای نخستین بار، به همان تعداد بیاکنون می

 .  داشتاز رژیم والیت فقیه 

نافی رژیم    « طالب زندگی و ضرورتا  خیزش انقالبی ژینا تاکنون با شعار مرکزی خود »زن، زندگی، آزادی
عامالن و   کردن اگر روزی جمهوری اسالمی سقوط کرد و فرصت دادگاهی   زای اسالمی بوده است.مرگ
ای به قدمت تاریخ سیاه رژیم خواهد داشت به  توان با درنگی که گسترهمی  به دست آمد، احتماال   آمران
بود که در اعماق واقعیت جاری زندگی ما ریشه دوانده بود، چه نامی  وهمیبیندیشیم: این چه  پرسشاین 

 ؟ بگذاریم ،خواندیمشکه زندگی زیر لوای رژیم والیت می ،بر این محنت تیره

آن بیان  و  زندگروایت  بر  پروژهیچه  از  است، بخشی  رفته  ما  بیان خواستهای  بود.  بدیل خواهد  ها،  ی 

رفته، از طریق زبان هنر، تنها نفی نظم مسلط جمهوری اسالمی   دست های ازکابوس  یآرزوها، رویاها و حت
تواند روزی در دسترس قرار گیرد. به  ی جهانی نوینی است که میآن در طرح خالقانه  ارزندگینیست،  

ای عظیم از امکانات  توان گستره، به یاد هر تک لبخند یا گریه، میکردای که رژیم نابود  پاس هر زندگی
تواند  می خالقانه برای بدیل این رژیم به وجود آورد. ساخت آینده، ساخت فردای بدون جمهوری اسالمی، 

تجملی  وادی مجزایی از زیست روزمره نیست، کاالی    ها بیابد. هنر ضرورتا بازتاب خود را در تمام این روایت
متعددی  اندازهای  چشم  ایجادی قلیلی باشد. قیام ژینا برای نخستین بار امکان  نیست که تنها در اختیار عده

های درخشان هنری، در همین چند هفته خود گویای  هرا در برابر هنر قرار داده است. تولید و تکثیر اید
به   اندیشیدن  جایگاه اهمیت  و  امحا  یآینده  وضعیت  با  است.  سرکوبْ  ی هنر  دستگاه  فرصت    تدریجی 

 آید، فرصتی که تا پیش از قیام ژینا چندان در افق دید نبود.شکوفایی هنری پیش می

ویژه جایگاه  میان  این  جمهوریدر  رژیم  برای  سینما  بودجهاسالمی    ی  ردیف  به  ساالنهبنا  آن های  ی 

بازتولید کند که در نگاه   غیرقابل انکار است. سینما فرصتی یگانه به رژیم داده بود تا خود را به شکلی 

ردیابی نیست. در ایران شکل خاصی از سینما رشد کرد و بالید که از طریق آن رژیم   قابلچندان  نخست  

وقفه  بی پیچیده    ای نسبتا شیوه توجه و به جلب خود را بیایدئولوژیک  ت  جمهوری اسالمی موفق شد مختصا
بوده است. در این  فرهنگی و سیاسی    های رژیم در بسط سرکوب طبقاتی،سینما یکی از گرانیگاه  ابراز کند. 

مستقل نیز هرازگاهی وجود داشته است. اما جریان    های کامال درخشانی از فیلمهای  استثنا  مطمئنا   میان
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پیچیدهلمس با مکانیسم  ایران،  ایدئولوژی رژیم،    ی خود عمدتا ط و عمومی سینمای  محل نشر و پخش 
با وقوع قیام    پرستی مطلوب رژیم بوده است.فرصت تمرین جمعی حقیر بودن، ضدیت با زندگی و گاه مرگ

 ای مواجه شده است. اوم همیشگی خود با مشکالت عمدهاین سینما برای تد ژینا احتماال 

ی خاص مواجه  کم در یک زمینهتداوم و تعمیق خیزش و تکمیل انقالب، ما را با یک سوال ساده، دست
زبانی برای بیان کافی و وافی آن    فرصت تولید  ای که هنوزی مهیب، تجربهکند: هنر پس از این تجربهمی

ممکن است    آیا اساسا   بشوید؟   جمهوری اسالمیتواند خود را از خوناب رژیم  ایجاد نشده است، چگونه می
با تغییری در قوانین فراموش کرد   ،گرفته بوددربر نیزرا    «هنر ایرانی » که تارکرا    ایها پلشتیانباشت دهه

خواهد    آتی  پیش از انقالب   سینمایِپس از جمهوری اسالمی تداوم    سینما  مشخصا   آیا   پیش رفت؟ و به
چه بر ما  آن، کدام زبان هنری، قادر به تصویر و توصیف اییسینمایای، چه بیان بود؟ یا یک سوال حاشیه

  ای از دهشتِ هول و سیالب بالییقادر خواهد بود حتا گوشه  تجربی سینمایی  رفت خواهد بود؟ کدام شکل
ی جمهوری اسالمی نام داشت توصیف کند؟ چنین هنری چه نسبتی با پیش از خیزش انقالبی  گار که روز  را

ی  که مستقیم و غیرمستقیم وابستهخواهد بود  ی  ژینا خواهد داشت؟ و چه سرنوشتی پیشاروی هنرمندان 
تولید  اخت فیلم و  ای از اینان اگر طناب دار به گردن نوید افکاری نینداختند اما با س؟ عدههستندحکومت  
منتهای تباهی و   بهطناب دار را توجیه کردند، حرمت انسان را با هنر خود  ا برای رژیم، جمهوریِپروپاگاند
 آیا باید فراموش کنیم؟ آن هم به طور دسته جمعی؟   ،بردندحقارت 

هم یک امکان   فراموشیشود، پرداخته می فراموشی دسته جمعیبه این شکل از  نتهای نوشتهدر ا

 است در میان دیگر امکانات. 

 دو جریان در سینمای رسمی ایران 

که به    نخست  . جریاناست   بودهمسلط  وجه  های اخیر  در سالسینمای رسمی  در ایران دو شکل از  

سازان  از فیلم  ی رژیم است و عمدتا پیکرهوجه ترین پوشی بیان ارتجاعیپردهو بیترین شکل ممکن علنی 

فیلماین   نام  با  یاد میجریان  بیان خواست شود، و جریان دومی که درساز حکومتی  های سیاسی ظاهر 

  اندازی روزمره دست  به ضوابط دولتی در ،  رواج یافت  ی متوسططبقه  چه به نامآن  اعتراضدموکراتیک و  

  های پردازیسخناز    است   های این جریان گاه کشکولیمضامین و محتوای فیلم  است.  شهروندانزندگی    در
شناسی ی طبقاتی، اتنیکی و جنسیتی به روانهای چندگانههای محتوایی ستمسازیروشنفکری و سادهشبه

آن  های داستان.فردی شخصیت از شخصیتاز  فیلم  هایجا که برخی  بانک در تهران  این  ها کارمندان 
مسمی  شاید عنوان »سینمای کارمندان بانک« بی  دراماتیک است،  کارکردی و بانک در این آثار واجد    هستند
و در    نطلب، کسانی که در هر انتخابات رژیم با انگشتانی جوهریسازان اصالح شمار زیادی از فیلم  نباشد.

ن خود را به  اشکل ممکن مخاطب  ترین واسطهبیو به    انداختندطلبان عکس میی اصالح أ کنار صندوق ر 
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اند. ناگفته پیداست که ساخت فیلم و  متعلقبه جریان دوم    کردند،ی دادن میان بد و بدتر تشویق میأ ر
گریز و گزیری از گزینش و عبور از سانسور در ایران    ی هنگفت تولید یک فیلم سینمایی، عموما سرمایه

در این چند   طلبان حکومتیروشنفکری اصالح های شبهی ساخت فیلمزینهندارد. تحقیق در این مورد که ه
 شده است، موضوع این نوشته نیست.  از چه منابعی تامین می دهه

اشاره در  ابتدا  نوشته  این  جریان  در  از  کلیتی  گذرا  ایران  سینمایای  می  رسمی  سپس طرح   شود، 

یعنی »سینمای کارمندانِ بانک«  سینمایِ رسمی    جناح بااعتبار   نسبت خیزش انقالبی ژینا و بقا یا امحای به
  شود. میاشاره  در این مورد خاص سینماگر مسئولیت فردی هنرمند یا مشخصا  به در آخر شود.پرداخته می

، با در نظر گرفتن تمامیت آن به عنوان  ایدئولوژی جمهوری اسالمی  در این متن، هر نوع ارجاع به

پرواضح است که هرگونه بحث و  گرفته شده است.    پیش فرضداری و مذهبی  مایهساختاری نظامی، سر

بنا نهادن شکل سینماییِ متفاوت از جریان رو یا  تنها در پروسه به اندیشه،  از  افول کنونی،  ای جمعی و 
   است.  نوشته خارج از توان و موضوعیت اینشود و گویی جمعی حاصل میوخالل کنش و گفت

 محوریکشمکش  یران: نظریهسینمای رسمی ای 

. بازتولید این بلوک قدرت تنها به  رژیم جمهوری اسالمی، بیان سیاسی بلوک قدرت در ایران معاصر است 
از لوازم    ،شود. بازتولید رژیم از طریق تداوم همگونی ایدئولوژیکبازتولید اقتصادی و سیاسی آن محدود نمی

تر  موجه ظاهرا  آیا جریان قطعی بقای آن است. سینما چه نقشی در بازتولید ایدئولوژیک رژیم داشته است؟ 

ایران   سینمای بانک«  رسمی  کارمندان  »سینمای  همان  شبهیا  نگاه  با  توانسته  و  ،  انتقادی 

بوده    طبقاتیو تضاد  سرکوب    تبلورکه تنها  یا این  مهیا کند را  اجتماعی    ی خود فضای اعتراضطلبانهاصالح 
 ؟ است

  چه  به  سینمای رسمی ایرانهای باال باشد؛  شاید گام نخست برای هر نوعی پاسخی، تدقیق پرسش

ی ایران  ترکیب طبقاتی جامعه  روایی و دراماتیکی  های، به مدد چه ابزار هاییشکلی و از طریق چه مکانیسم
   کرده است؟را بازنمایی می

اجتناب از درگیری با موضوعات متفاوت و مؤثر در  ی پاسخ به این پرسش و  پروسه تسهیلبرای   جادر این
شود، یابی نهایی یک فیلم، با انتزاع از دیگر موارد تنها به دو وجه از ساختمان نهایی فیلم اشاره میساخت

شود که  . از این جهت، تالش میمحتوای عمومی فیلمیا ساخت دراماتیک آن و  فیلم    شکل بیانی

 شود.  در نظر گرفتهمعطوف به این دو وجه  سینمای رسمی ایران نشان سرشت

سطح  (  ۲و    هنرییا    سطح جهانی  ( ۱  کم در دو سطح بازتولید شد؛پس از قیام بهمن، سینمای ایران دست

یاد   سینمای هنری ایرانهایی است که از آن با عنوان  . سطح جهانی متشکل از فیلمیا تجاری   داخلی
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کردند. سطح داخلی یا تجاریِ  کسب می  سینماییهای معتبر  کنند و اعتبار هنری خود را از جشنوارهمی
بازار داخلی تولید می  سینمای ایران، عمدتا  نین شدند. چجهت تزریق پروپاگاندا، سرگرمی و معطوف به 

جمله   فارسی ازاز انقالب بودند با حذف نمادهای آشکار فیلم  فارسی پیشبقایای سنت فیلم  هایی عموما فیلم
های تجاری  ی مهم در این بین، اهمیت خط داستانی در فیلمها و غیره. نکتهکاباره، مشروبات الکلی، لوطی
فیلمای است برخالف سینمای جشنواره از قیام بهمن، در کلیت خود، داستانی،  .  ایران پس  های تجاری 

های  فیلم  برنده بودند، در مقابلِپیش  ی یک کنشِ و دربرگیرنده  [ ۱]محوریکشمکشی  معطوف به نظریه
 گویی اولویت نخست آنان نبود.هنری این دوره که داستان

نخست و پایانی هر    یشود، احتماال پرده تشکیل می بنا به این نظریه، یک داستان سینمایی از سه پرده  

شمار تضاد داستانی است  دقیقه. در این بین هنر مؤلف در ایجاد بی ۶۰ی میانی  دقیقه و پرده ۳۰تا   ۲۰یک  
صنعتی هستند، جزئیاتی که با دقتی  که با پیوند و ترکیب نقاط عطف و میانی موتور محرک این ماشین شبه

در  مهندسی یکشده  گرفتهکنار  قرار  پیشدیگر  کنش  قِبَل  از  تنها  داستان  عطف  نقاط  ایجاد اند.  برنده 
 شوند، کنشی که خود منبعث از تضاد محوری کلیت اثر است.  می

میلی تعمدی به  شد، بیهای جهانی تحسین میهایی که در جشنوارهمشترک میان فیلم  یک ویژگی نسبتا 
بدون کنش مرکزی متداول    ها عموما یک بود. پیرنگ داستانی این فیلمگویی متداول سینمای کالسداستان
شد، در طول روند فیلم واجد اهمیت چندانی نبود. موفقیت جهانی  ای آغاز میاگر با تضاد محوریبود یا  

با عدم البته  نقدنویسان حکومتی  اقبال در گیشه این جریان  تند  انتقادات  های سینماهای داخل کشور و 
ها  هایی با تایید نهادهای دولتی ممکن بود و اعتبار جهانی این فیلمود. هرچند که تولید چنین فیلمهمراه ب

 حکومت قرار نگرفتند.  مهر  رداما چندان موضرر بود بیدر هر صورت برای رژیم 

انتهایی دههای سینمای ایران در سالموفقیت جشنواره ی هفتاد در سطح  ی شصت و آغازین دهههای 
ساختاری در جهان و ایران. از یک سو فروپاشی جوامع از نوع شوروی و   جهانی، مقارن بود با تغییرات

استیال و فتح جهانی نولیبرالیسم، از سویی دیگر پایان کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی، مرگ خمینی، 
 ی سازندگی. ی ایران به نام پروژهپایان جنگ، آغاز خصوصی سازی جامعه

روند   اولویت  خصوصیدر  و  اهمیت  مرور  به  ایران،  سینمای  هنریسازی  شکوفایی    سینمای  و  زائل 

ها  های سینمای ایران یا سلبریتیستاره  زمان شد. اصوال سازی همی ستارهبا بروز پدیده  سینمای تجاری

  سینمای هنری ی روند تاریخی نولیبرالیسم در ایران و انکشاف بازار سینما بودند. مشخص است که  زاده
 .  شده استی تولید محو سازی را نداشته و به مرور از عرصهتوان حمل بار گران ستاره

دهد، نشان می سینمای تجاریر وجه مسلط روایی سازی در سینمای ایران خود را ددر این میان ستاره

سازی سینمای  یِ سلبریتی کارخانه  .محوریکشمکشی  نظریهی  یعنی در پیگیری و کاربست مصرانه
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  کند. محصول خود یعنی سلبریتی را تولید می  و پرفروشْ  ساختخوشبه اصطالح  های  فیلم  به مددایران  
سازی اوج  ی سینما با نمود فرهنگ ستارهی ایران در عرصهسازی جامعهکه، روند خصوصیمختصر این

محوری را چون آئین کشمکشی  گویی هستند که نظریههایی که برآمده از سینمای داستانگیرد، ستارهمی

بهتخطی میمی کار  ناپذیری  و  پایهگیرند  ایران  سینمای  در  نوینی  مذهب  میگسترانند،  که  گذاری  شود 
آیین    محوری.کشمکشپذیرش است، مذهبِ سینمایِ رواییِ متکی بر  تخطی از آن کفر و غیرقابل این 

با جوایز کن و اسکاری که    ویژهبهناپذیر آموزش سینمایی در ایران بدل شده است،  مذهبی به بخش جدایی
محوری و استفاده از شخصیت چند ی کشمکشتضمین موفقیت را با پیروی از بیان روایی منطبق بر نظریه

 کردند.  کارمند در چند فضای آپارتمانی تهران، تضمین می

شود که  یمشروع    یداستان زمان  ککند: »یبندی میمحوری را چنین جمعکشمکشی  رائول روئیز نظریه
  ی خواهد. از آن نقطه به بعد، با انحرافات مختلف، همهینم  ی گریو دداشته باشد  خواهد  یرا م  ی زیچ  یکس

   [۲] «شوند.یم دهیچ محوری تضاد ن یعناصر داستان حول ا

محوری با شکوفایی سینما و گسترش توان روایی  کشمکشی  نظریه  در روند زایش صنعت سینمای آمریکا،
ناپذیر  خدشهمحوری چون قانونی  کشمکشی  ی عمل ارائه شد. امروز نظریهدر عرصه  دراماتیک این رسانهو  

زمان با افول سینمای هنری، این قانون بنا به طبع روح ایرانی، از قانون به  کند. اما در ایران، همعمل می
 [ ۳]شکل داد و تنها اصل ممکن شد.تغییرمذهب 

  ی بیانی نمودهای ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ، مؤثرترین شیوهمحوریکشمکشی  رسد نظریهبه نظر می
، روایت رسمی از خود زندگی،  ترین ابزار روایی نظم مستقربوده است، بهترین و رسمی  ی سینمادر رسانه

به    «بندی جدید ایدئولوژیک به نمایش درآوردن واقعیت موجود را در یک بسته»روایت غایی از حقیقت.  
اسالمی  این جمهوری  ایدئولوژی  که  سینما،  معناست  فرمت  نظریه  در  طریق  از  را  خود  ی  تنها 

به  کشمکش است  توانسته  واصیلمحوری  سینمای   رساترین  ترین  بیانی  کند. شکل  بیان  ممکن  شکل 
می هنری  سینمای  از  گرفتن  سبقت  با  که  تواناییتجاری  بروز  به  نهفتهتوانست  بپردازد،  های  خود  ی 

ترین شکل بیان ایدئولوژیک جمهوری اسالمی بوده است. در این میان جریانی از سینمای تجاری  دقیق
ریشه تعمیق  با  نظریهکه  متکاملمحوری  کشمکشی  های  زبان سینمایی  عقبهبه  یافتند،  ی  تری دست 

 دهند.کارمندان بانک« را تشکیل میسینمای  جریان »

 نمایی در »سینمای کارمندان بانک« ا دستکاری ذهن: واقعبتعرض به واقعیت  

که باید پاسخی برای آن یافت از این قرار است: چرا با افول سینمای هنری، این جریان خاص  پرسشی  
ای وجه تمایز این  کنندهای کارمندان بانک«( از دل سینمای تجاری بدنه جدا شد؟ چه عنصر تعیین)»سینم

تعیین عنصر  این  اگر  است؟  بدنه  سینمای  و  خاص  نظریهجریان  کاربست  و  تعهد  تنها  ی  کننده 
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سینمایی گر جدایی یک جریان خاص  تبیینتواند  نمیخود   خودی گویی باشد، بهمحوری در قصهکشمکش
ی جریان »سینمای کارمندان بانک« با واقعیت تصویری است.  کننده در برخورد ویژهباشد. ویژگی تعیین
با واقعیت و نحوهی بسیار ویژهی این جریان سینمایی مواجهوجه متمایزکننده ی تصویرسازی از  ی آن 

 واقعیت است. 
تالش برای نزدیکی به واقعیت جاری زندگی  جریان سینمای هنری ایران، نفی داستان و  ویژگی بنیادین  

توان داشت، موضوع این  ای از آن میکه تا چه حد در این مورد خاص موفق بودند یا چه ارزیابیبود. این
این در  نیست.  آگاهانهنوشته  تالش  بر  است  بهتر  و  جا  تحمیلی  فضای  امحای  برای  هنری  سینمای  ی 

 کم تالش برای نزدیک شدن به سینمای مستند تاکید شود.  یا دستگویی و ثبت واقعیت  ناپذیر داستانچاره

اتفاقی که با حذف سینمای هنری و چیرگی »سینمای کارمندان بانک« افتاد، دگردیسی واقعیت مستند 
بود خبری  گزارش  به  هنری  شیوه  . سینمای  یک  از  باید  جنبه،  این  بهتر  درک  نسبتا  برای  ول  امتد  ی 

 . reality showسازی تلویزیونی در جهان یاد کرد، نمایش واقعیت یا برنامه

را توسط    ی تلویزیونی مدعی بازسازی واقعیت است، بدین معنا که یک یا چند امر واقعی این نوع برنامه
میزبان  اند،  کنند. برای مثال، افرادی به یک مهمانی شام دعوت شده نابازیگران و افراد واقعی بازسازی می

ی استعدادیابی موسیقی لحظات  کنندگان یک برنامهکنند. یا شرکتو مهمانان هر یک نقش خود را بازی می
طرف و مستند  اصطالح بیهای بهمختلف اضطراب، هیجان، شادی، غم، خشم و غیره را در برابر دوربین

نوع  ثبت می این  با  ی  ونیزیتلو   یهاشی نماکنند.  آم گیری»اعترافبخش  معموال     یعنی  شوند،یم  ختهی« 
آن    قطعات کوتاه مصاحبه بازی میکه در  را  رو  کنند،افرادی که نقش خود    یکه رو   ییدادهایدر مورد 

 .  کنندیآن فراهم م یرا برا   نهیزم ا ی کنندیتأمل م شوند یداده م شینما  صحنه

د و تحمیل این بازی به مخاطب  مشکل اخالقی »نمایش واقعیت« بازی کردن افراد در نقش واقعی خو
کاری  محوری را با دستکشمکشی  تحت عنوان واقعیت است. حال اگر مکانیسم روایی منتج از نظریه

یابیم. جریان سینمای هنری  ی اساسی »سینمای کارمندان بانک« دست میواقعیت ترکیب کنیم، به شیرازه
براند. هوشمندی جریان »سینمای کارمندان بانک« در  در تالش بود که داستان را از زندگی واقعی عقب  

ی نگاه مستندگرای سینمای  با قبضه  از جهت عکس حرکت خود را آغاز کرد، بدین معنی که  این بود که
تازه ایدئولوژیک  برداشت  از وجه مستندگونههنری،  واقعیت  ای  تقلیل  یعنی  داد،  ارائه  ی سینمای هنری 

.  ( Reality show)  ازی یک خبر گزارشی در قامت نمایش واقعیت مستند به یک گزارش خبری، بازس
کنند. در  ی گزارشی را، در کسوت افراد واقعی بازی میپاافتادهای، یک خبر پیش بدین نحو، بازیگران حرفه

عمال  صورت،  نمی  این  پیش  روایت  مرجعیت  دادن  قرار  سوال  تحت  برای  امکانی  منش    .آیدهیچ 
مکانیسم    از»سینمای کارمندان بانک« از تعویض واقعیت مستند با گزارش خبری،    تاریستی روایت در توتالی

 شود. محوری، منبعث میکشمکش ی روایی سینمای کالسیک یعنی نظریه
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شود و تا پایان داستان،  محوری با برهم خوردن تعادل شروع میکشمکشی آغاز هر داستانی بنا به نظریه
به   باید  نامتعادل  وضعیت  الیهاین  میان  تنش  و  تضاد  ایجاد  بیانجامد.  وضعیت  ثبات  یک  مختلف  های 

اصطالح دوربین روی  طلبید: تصویربرداری بهای را مینامتعادل، گاه از نظر فرمی نیز، تصویربرداری ویژه
اما با گذشت زمان    در  شانه. به طور سنتی این شکل از تصویربرداری در سینمای مستند متداول است، 

دا شد.  ستانیسینمای  شبیه  متداول  به  بنا  را  خود  اعتبار  داستانی  فیلم  یک  که  جایی  های  سازیتا 
، باورپذیری جهانِ مرجعِ فیلم مورد نظر  باشند  ها مستندترآورد. هرچه شخصیتاش به دست میمستندگونه

از نظر  تر، نزدیکی و قرابت به سینمای مستند، چه  . جعل واقعیت به هدف باورپذیری بیشاست  تربیش
ی جریان »سینمای  مایهبنمحوری  کشمکشی  افراط در نظریه  زمانهمتصویربرداری چه از نظر تدوین،  

 ایران بوده است.   کارمندان بانک« در 

 ساختن  محوری، عجین با گزارش خبری به دستکاری تعمدی و پر رمز و راز کشمکشی  کاربست نظریه
ی جمهوری  جا نماینده. اعجاز و پذیرش روایت، برتری محض راوی که در اینشودمیذهن مخاطب منتهی  

 ای بوده است.  اسالمی در ذهن مخاطب است، از تبعات چنین ترکیب هوشمندانه

 بازنمایی جنبش اصالحات: محتوای »سینمای کارمندان بانک« 

ی کلی سینمای  عرصهدر حقیقت، سینمای رسمی ایران پس از زدوده شدن تدریجی سینمای هنری به  
ای تالش کرد که  جریان سینمایی تدریجی سینمای هنری،  یو پس از امحا تجاری بدل شد. در این بین،

قاطبه از  را  بدنه  تجاری  یخود  فیلمسینمای  از  یعنی  کند،  جدا  ایران  یا  ی  پروپاگاندا  که مشخصا  هایی 
نظریهکننده  سرگرم از  منتج  سینمایی  بیان  به  تسلط  با  جریان  این  وجه  کشمکشی  بودند.  در  محوری، 

ی  و درگیر  روشنفکری بود شبههای  پردازیسخن، حاوی  ی سینمای ایران بودی عمدهظاهری متمایز از بدنه

حولمح آن  مدرن  توایی  دروغ،  چرخید،می  مسائل  خیانت،  جمله  بینچک  از  و    بانکی، های  هویت 

ساز  کارتر سینمای رسمی ایران )جریان سرگرمیجدایی کامل این جریان با جریان محافظه . هذا علی قس
تر بودن این  موجه های مطرح آن ایجاد شد.المللی فیلمو پروپاگاندیست(، پس از حصول چند موفقیت بین

  ، ل کارتنیده بود. حاص هم طلبان حکومتی درسازان آن به اصالح جریان با گرایش مشخص سیاسی فیلم
 کنیم. عنوان »سینمای کارمندان بانک« یاد میای است که از آن با جریان سینمایی

، شناخته شوندکار حکومت  خواستند به شکل علنی به عنوان وابستگان جناح محافظهسازانی که نمیفیلم
ی امن  حفظ فاصلهطلبان، با  طلب بودند که بنا به رندی و ذکاوت اصالح سازان اصالح ای از فیلممجموعه

طلبان  جا طرح انتقاد اصالح کردند. در اینو بنا به مصلحت نظام، در آثار سینمایی خود انتقاداتی هم طرح می
بدانیم   که  است  آن  مهم  ندارد،  اهمیتی  سینما  موجهدر  جریان  در  ایران  رسمی  )یعنی   ترسینمای  خود 
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عمده بیان  و  بروز  بانک«(  کارمندان  بوده»سینمای  طبقاتی  به  ی  بنا  که  دامنافسانهاند  که    گستری ی 

 شوند. یشناخته م ی متوسط طبقههای خود ترویج دادند، به نام طلبان برای مشروعیت ریشهاصالح 

تهران اتفاق    عمدتا   های شهرهای بزرگ ایران و از آن میان،در آپارتمان  »سینمای کارمندان بانک« عمدتا 

در جهان »سینمای کارمندان بانک«    به همان میزانلنگه یا سرخس،   جوانرود، بندر  انندافتد. مناطقی ممی
یِ  غریب و اگزوتیک هستند که برای یک اروپایی. اصوال سویِ نگاهِ این سینما به جهان از منفذ نگاه خیره

که   جاآن نشدنی دارد. ازرام  جنوب شهر تهران هم حکم یک دیگریِ  یگذرد، نگاهی که در آن، حتغربی می
خارج از    ان ایرانی تنها به نقاط محدودی از ایران و چند سفر توریستیسازی فیلمیِ زیستهاحتماال تجربه

  های آپارتمانی خانه  شود، اگزوتیک بودن فضای خارج از تهران، در این آثار بسیار هویداست.ختم می  تهران 
ی ورشکستگی است. در  کاسبی در آستانهیا    زبان  های کارمند یا معلم  های به شخصیت  متعلقها  این فیلم
ها کارگران و فرودستان هم نقش دارند اما در نبرد با کارمندان بانک، تنها تجاوزگران به حریم  این فیلم

شود، در ی جامعه هستند. البته چنین بینشی وقتی به زبان سینمایی ترجمه میخصوصی افراد فرهیخته
 ی اسکار همراه است.  ایزهسطح جهانی با اقبال فراوان و حتا ج

شکل ممکن از طریق    ترین موفقتواند به  ی ایران، میای به جامعهچنین محتوایی، مملو از چنین نگاه خیره
توانسته از طریق ابزار روایی دیگری  نمی   این محتوای ویژه احتماال   محوری متجسم شود.کشمکشی  نظریه
ی  نظریه  ود تا به پایان حفظ کند، ارائه شود. از این جهتدستی اثر سینمایی را در خگونی و یککه هم

»سینمای    . ی ایرانروکشی ایدئولوژیک است برای فروپوشانی تضادهای اصلی در جامعه  محوریْکشمکش
ن  چنانظم مسلط باشد، آنکارمندان بانک« موفق شده است بیان ایدئولوژیک رژیم از امحای تضادها به نفع  

 کاهیدند.تمامی تضادهای جامعه را به تضاد بد و بدتر فرو می ر انتخاباتطلبان با هکه اصالح 

 پس از قیام ژینا « کارمندان بانکسینمای »سرنوشت بحران خاستگاه تاریخی: 

افق ژینا  انقالبی  پیشِخیزش  را  متعددی  جامعههای  آنروی  مهمترین  است،  کرده  ترسیم  ایران  ها،  ی 
بدیل،  احتمال سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است. گذار موفق این خیزش انقالبی به انقالب و طراحی  

آورد: سینما در فردای بدون جمهوری اسالمی چه موقعیتی خواهد  پرسش آغازین ما را بار دیگر به میان می
پس از انقالب )در صورت موفقیت آن( چه بر سر »سینمای کارمندان بانک« خواهد    که:تر اینداشت؟ دقیق

 چه عناصری در خود فرآیند انقالب وجود دارد که سینمای متناسب با آن را تولید خواهد کرد؟  آمد؟

بازگشت انقالب شود. در صورت سرنگونی  ی بیاجازه دهید تصور کنیم که خیزش انقالبی ژینا وارد مرحله
است،ان مواجه  احتمال  دو  با  تاریخی  روند  یک  در  انقالبی  وضعیت  اسالمی  جمهوری  تغییر    یا   قالبی 

باشد.    جمهوری اسالمیی  گسستی قطعی از تجربهو سیاسی به شکلی که    طبقاتیی  گرانهساختارهای ستم
مند دموکراتیک  ی ایران در گوناگونی اتنیکی و جنسیتی خود، با ساختن نهادهای قدرتجامعهدر این صورت،  

https://wp.me/p9vUft-oi
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یکی   به  تواند می خواهد کرد و بلوک قدرتی نوین مسلط خواهد شد. در این وضعیت سینما از خود حفاظت
یِ  یِ خود در طی این پروسهو به زبان روایی و دراماتیک ویژه  شود  بدل رو   ِاز ابزارهای فرایند انقالبی پیش

این است که وضعیگرددانقالبی مسلح   دیگر  احتمال  اما  انقالب  .  به  رژیم  از سرنگونی  انقالبی پس  ت 
 ساختاری در سطوح طبقاتی دست نیابد و تنها تغییر شکلی کمابیش سیاسی ایجاد شود.  

بیرونی   تغییر  چه  طبقاتی،  ساختارهای  در  ژرف  تغییرات  و  انقالب  مداوم  تعمیق  چه  دو وضعیت،  هر  در 
به احتمال    ،کارمندان بانک« به طور خاصسیاسی، جریان رسمی سینمای ایران به طور عام و »سینمای  

افتد از این قرار است که این سینما خاستگاه تاریخی خود  زیاد جایی در آینده نخواهند داشت. اتفاقی که می
را به احتمال زیاد از دست خواهد داد. اما با یک تفاوت در دو وضعیت یاد شده: در وضعیت نخست، یعنی  

ساختارهای مسلط طبقاتی و تعمیق انقالب، به طور کامل »سینمای کارمندان  پیروزی کامل انقالب و تغییر  
تاریخی محو میبانک«   افق  رژیم،  در  از سرنگونی  تغییر سیاسی صرف پس  یعنی  شود، در حالت دوم، 

ی خود به  طلبانههای دیگر، با همان بیان سیاسی اصالح »سینمای کارمندان بانک« با دگردیسی در فرم
ی بارهتر شدن موضوع شاید مثالی دردهد. برای روشنی خود در شکلی دیگر ادامه مییافتهیزیست دگردیس

 از دست رفتن خاستگاه تاریخی، به فهم ماجرا کمک کند.

  برخی از   .تواند جالب توجه باشدقیام بهمن و ارتباط آن با پس از قیام میسینمای مسعود کیمیایی پیش از  
شان ها و کاله مخملیبه ناموس، غیرت، مردانگی، لوطی  ست کهموضوعاتی ا  شاملهای کیمیایی  فیلم

ای از ارجاعات موضوعی سینمای  کم در سطح ظاهری بخش عمدهدست  ۵۷. قیام بهمن  ندارتباط داشت
شان قالب دیگری  تیپرسها و ناموسکیمیایی را از انتفاع ساقط کرد. کاله مخملی از مد افتاد و ادبیات لوطی

قیام بهمن بودند، متعلق به پیش از    ی کیمیایی بر تداوم ساخت آثاری که تاریخا پیدا کرد. اصرار و عالقه
 ی از دست رفتن خاستگاه تاریخی است. نمونه

از بین  پس از قیام بهمن    فارسیتمامی نمودهای فیلم  حقیقتا   ۵۷انقالب    با  جاست که آیا اما پرسش این
خود را از جمله کاباره، زن رقصنده، لوطی و کاله    اساسیفارسی نمودهای  رسد که فیلمه نظر میرفت؟ ب

شده تا همین  مخملی را از دست داد، اما محتوای خود را در شکلی دیگر تکثیر کرد و در حالتی دگردیسی
است که در مورد قیام  دهد. این همان احتمال دوم امروز در سینمای تجاری ایران به زیست خود ادامه می

بهمن و سینمای پس از آن رخ داد. اگر انقالب نتواند به شکلی رادیکال از ساختارهای مسلط فرهنگی،  
طبقاتی، سیاسی موجود درگذرد، سینمای پس از انقالب نیز با دگردیسی خود همچنان بازتولید سینمای  

خیزش انقالبی ژینا قرار    رویپیشکه    است  به نبردی  وابسته  پیش از انقالب خواهد بود. این همه، تنها
 دارد.  
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 های ولی فقیه چه کنیم؟ نشتالبا لنی ریفِ

آن    پرسشی به  اندیشیدن  بر سر هنرمندان  که  این قرار است که چه  از  نیست  از لطف  به  خالی  وابسته 

های رژیم، آنان که  ، جنبش با پروپاگاندیسترو پیش  پیروزی انقالب  در صورت آید؟  می  جمهوری اسالمی 
  ، کردندتبلیغ می  را  قتل عام کودکان سوری به نام دفاع از ناموس حرم  یا  کردندرا تطهیر می  چوب دار  رژیمِ

 ، ساختند و بلندگوی رژیم در قتل و تجاوز و شکنجه بودندچه کند؟ سرنوشت کسانی که تاریخ را وارونه می
 ولی فقیه چه باید کرد؟  [4]هاینشتالود؟ در یک کالم با لنی ریفِشبعد از انقالب چه می

ی آلمان با ریفِنشتال پس از جنگ فارغ از مشی عمومی پسا جنگ دولت آلمان غربی نیست.  برخورد جامعه
این همان مشیِ فراموشی    در یک کالم: گذشته گذشته است و ما به صرف وقت در مورد آن نیازی نداریم.

 [ ۵]جمعی است.دسته 

.  کردهای سینمایی آلمان را تولیدترین پروژههای پایانی رژیم نازی یکی از بلندپروازانهریفِنشتال در سال

سفیدِپرخرج   ساخت و  سیاه  فیلم  دورانترین  تمام  نام    نازی  آلمان    بودجه[  ۶] جلگهبه  تا  ی  با  هفت 

به این پروژه    هیتلر شخصا  آغاز شد. گویا    ۱۹4۳ توسط لنی ریفِنشتال در سال   مارک میلیون رایش هشت
 [ ۷]است. دادهی فیلم بودجهبرای تامین  دستور مستقیمیبسیار عالقه داشته و 

که امکان تصویربرداری فیلم در اسپانیا با بازیگرانی اسپانیایی   جاگذرد و از آنفیلم در اسپانیا می  داستان
رود.  های کار اجباری می، ریفِنشتال به سراغ اردوگاهو به بازیگرانی غیرسفیدپوست نیاز داشتند ممکن نبود

- سالتسبورگ  اردوگاه[  8]ترین فیلم نازی، ساکنان سینتیپرهزینهلشگر  ماجرا از این قرار است که سیاهی

  ۱۹4۰ هایبین سال  و روما   های سینتیهستند. این اردوگاه محل حبس و نگهداری خانواده[  ۹]سگالنکام

که پس از بازی در فیلم به    دروغ   یها و با وعدهبود. ریفِنشتال با فریب و فشار بر این خانواده  ۱۹4۳ تا
،  است  کرده  درخواستها را  از »پیشوا« آزادی این خانواده  او شخصا   کهاین  و  شوندنتقل نمی آشویتس م

هایی که  تر خانوادهبرداری بیشو البته پس از پایان فیلم  لشگر الزم برای فیلم خود را فراهم آورد.  سیاهی
 [۱۰.]های گاز سپرده شدندبه کوره نهایتا  به اردوگاه مرگ آشویتس منتقل و ه بودنددر فیلم بازی کرد

را جهت روشن ساختن [  ۱۲]زمان سکوت و تاریکیفیلم مستند  [  ۱۱]نینا گالدیتس  ۱۹8۲در سال  

  ی شاهدان  ستیگالد.  ساختی تولید فیلم ریفِنشتال و استفاده از زندانیان اردوگاه کار اجباری  ماجرای پروسه
  فنشتال یر   ه یعل  یاند و اتهامات جدجان سالم به در برده  ی کار اجبار  ی هاکه از جنگ و اردوگاه  ابدییرا م

 ،بدون دستمزد  یبردارلمیف  یانتخاب و برا   کار اجباریاردوگاه    ها را در شخصا  آن  ریفِنشتال:  کنندیوارد م
   .بود کرده  مجبور به بازی در فیلم

https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/riefenstahls-geburtstag-polarisiert-medien
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، ریفِنشتال از کارگردان این فیلم به جرم افترای  WDRبار نمایش این فیلم از تلویزیون  پس از تنها یک
که بازیگران فیلم )که برخی از آنان در زمان  ا این. بکنددادگاه شکایت میکذب و تخریب شخصیت به  

اند( در حمایت از کارگردان، علیه  های مرگ هیتلری جان به در بردهاند و از اردوگاهتولید فیلم کودک بوده
ریفِنشتال خاتمه میریفِنشتال شهادت می نفع  به  دادگاه  به طور  دهند،  فیلم،  این  نمایش عمومی  یابد و 

 [ ۱۳]ممنوع است.قانونی همچنان 

تحسین    جریانات فمینیستی آلمان  برخی از همچنان به عنوان زنی موفق و پیشرو در    فارغ از این، ریفِنشتال، 

ی عکاسی  )مثال پروژه اشانگیز او، اکتشافات توریستیشود. گرایش جنسی ریفِنشتال، زندگی هیجانمی
او در آفریقا( و مواردی از این دست، ممکن است توجیهاتی فردی برای استثنا شدن زندگی یک فاشیست  

ای است  ه اصوال فردی نیست. این چه گرایش ساختاریئلته باشیم که مسفراهم آورد، اما باید به یاد داش

ی  خورده است؟ هر نوع پژوهش در مورد نسبت جامعهظاهر شکست ی بهکه همچنان حافظ و ضامن گذشته
توان با در نظر گرفتن  اما می  [۱4]ی فاشیستی آن خارج از موضوع این نوشته است،امروز آلمان با گذشته

 های پیشین را گویاتر ساخت.  ستدالل بخشاین مثال ا

رو، دو طریق  در صورت پیروزی خیزش انقالبی ژینا به تعمیق انقالب، در صورت پیروزی انقالب پیش
های ساختاری پیشین یا انقالب  گیرد. تغییر ظاهری سیاسی و تداوم ستمروی جنبش قرار میمتفاوت پیش

های رژیم جمهوری اسالمی،  های جمعی دموکراتیک. لنی ریفِنشتالبدیلساختاری و تالش برای بنا نهادن  
 . تنها در حالت دوم خاستگاه تاریخی خود را از دست خواهند داد

های حاکمیت، و در یک کالم  اگر انقالب تنها به شکلی از اصالحات سیاسی، همراهی جناحی از جناح 
چنان  ا از این تغییر ظاهری برکنار نخواهند ماند. همسینم تغییر شکلیِ سیاسی منتهی شود، هنر و مشخصا 

اند،  های رژیم تاکنون به پیش بردهوجه مسلط هنری و سینمایی همان الگویی خواهد بود که لنی ریفِنشتال
های پربسامد  ی طبقاتی موجود، ضدیت با کثرتسازی از اکثریت ساکنان ایران، بیان سلطهدیگرییعنی  

ت تاکنون موجود. در این صورت، هنرمندان وابسته به جمهوری اسالمی، آنان که  زندگی و حافظان وضعی
در ساخت جدید  های بروز قیام ژینا بودند، در روندی آرام و بطئی  بخشی از مشکل جامعه بودند، از ریشه

با چهرهجامعه بیانی و روایی،  ابزار  بینش، همان  باز خواهند کرد. همان  ایران جای  تازه مجی    ددا  هایی 
ها رخ خواهد داد، اما همان قدر ظاهری و  ی فیلمای در پوستهبازتولید خواهد شد. احتماال تغییرات صوری

 فارسی پس از انقالب گویای آن است. فارسی پیش از انقالب و فیلمپاافتاده که تمایز میان فیلم پیش

پروسه در یک  تنها  ایران  از شکل و محتوای سسینمای رسمی  انقالبی  ارتجاعی خود  رکوبی  به  گر و 
گشاید،  ای را میاش مسیر ناشناختهشود. زمانی که انقالب در پراتیک خودزایندهمی  سینمایی مردمی بدل

طور جمعی تجربه نشده است. و این همه به   تا پیش از آن به  یابد. زبانی که احتماال ای میهنر زبان تازه
 ورده است. روی خیزش انقالبی ژینا پیوند خنبرد پیش

https://babylonberlin.eu/programm/festivals/roma-filmfestival/5033-ake-dikhea-zeit-des-schweigens-und-der-dunkelhei
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/gps/31/3/gps310304.xml
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ی سینما اندیشید: سینما چه امکاناتی برای روایت زندگی دارد؟  توان به امکانات زبانی رسانهدر این بین می
بیابدشدگان به چه شکلی میمحذوفروایت   بازتاب  هایی که هر یک  تک انسانیا تک  ،تواند در سینما 

کند.  ارزش روایی هر زندگی به چیزی ورای بازار و گیشه و تجارت ربط پیدا می  ؟تنهایی روایتی دارند به

می که  دیگری  جهان  تکدر  بسازیم،  تک توانیم  رویاها،  کابوس تک  اضطرابتک  تمامی  تمام  ها،  ها، 
  ی ویژه  بیان سینمایی  درانگیز امید و جوشش هیجان زندگی در چشمانمان، تمام این جزئیات،  لحظات شعف

، نه آیینی جزمی و  گیردروایت و ابزار دراماتیک در خدمت تولید فضایی انسانی قرار می  یابند.بروز می خود
ی تضادمحوری در  که نظریه  گونهی مختصات یک فیلم سینمایی، آنکنندهمذهبی بر سر انسان و تعیین

نون ناموجود را نیز کشف  شاید انقالب پیش رو، زبان ناپیدای سینمای تاک  ایران به آیین مذهبی بدل شد.
 .کند
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  یا »کولی«   « غربتی شود. در فارسی همچنان از »ها( در نظر گرفته می آمیز )از نظر سینتی که نامی تحقرآمیز و تبعیض 

 د. نآمیز باشنیز حاوی باری تحقیرآمیز و تبعیض گانشود. شاید این واژاستفاده می 

[9]. Zwangslager Salzburg-Maxglan 

استفاده از زندانیان اردوگاه کار اجباری  ءنگار در مونیخ با انتشار خبری به ماجرای سویک روزنامه  ۱۹4۹در سال    . [۱۰]
سازی، دادگاه رای به  نگار به جرم افترایِ کذب و بدنامکند. با شکایت ریفِنشتال از این روزنامهتوسط ریفِنشتال اشاره می 

ای برای درخواست رسمی از مقامات فرانسوی جهت انتقال نگاتیوهای  قوقی پایه دهد. همین رای حبرائت ریفِنشتال می 
های فیلم خود را  شود. سرانجام و با حمایت چندین وکیل برجسته از سراسر اروپا، ریفِنشتال راش فیلم به ریفِنشتال می 

 شود. سال پس از سقوط رژیم نازی، نمایش عمومی فیلم آغاز می   ۹، یعنی  ۱۹۵4مونتاژ فیلم در سال  گیرد و بعد از  پس می 

[11].  Nina Gladitz 

[12]. Zeit des Schweigens und der Dunkelheit 

 قابل مشاهده است.  این لینکاین فیلم در 

ی فیلم  این فیلم پس از چهل سال در دانشگاه فرایبورگ به نمایش درآمد و مدتی بعد در جشنواره  ۲۰۲۲در سال   . [۱۳]
 دار است. روما در برلین. اما به شکل قانونی همچنان نمایش عمومی این فیلم به دلیل شکایت ریفِنشتال مساله  سینتی و 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/alles-nur-geklaut-4210183.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/alles-nur-geklaut-4210183.html
https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/nationalsozialismus/kz-haeftlinge-als-komparsen-tiefland-gilt-als-unpolitischer-kitsch-doch-der-riefenstahl-streifen-ist-nazi-hetze_id_51058629.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_d%27Albert
https://www.spiegel.de/politik/die-tiefland-odyssee-a-00fca068-0002-0001-0000-000028955451?context=issue
https://www.youtube.com/watch?v=sZpUtJUeWkg
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قیاس رژیم نازی با رژیم جمهوری    تفاهمی باید تاکید کرد که هدف از اشاره به این مثال مطلقا  ءبرای رفع هر نوع سو  . [۱4]
شمار جنایت سیستماتیک علیه بشریت،  اسالمی نیست. در این مورد باید اندکی محتاط بود. رژیم نازی تنها در یکی از بی 

ای امحا کرده است. توحش آشکارِ  صنعتی و با نظمی کارخانه  یگانه در تاریخ بشر، در ابعادی   ها انسان را به شکل میلیون 
با این همه نمودهای  هوری اسالمی نباید موجب تقلیل ابعاد غیرقابل درک و عمیق جنایات رژیم نازی شود.  نظام جم

 فاشیستی رژیم جمهوری اسالمی را باید تحلیل و ارزیابی کرد.  


