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چکيده
شکلگيري سينماي ايران از آغاز دوران سلطنت رضاشاه صورت گرفت ،اما سينمايي
ک��ه از غرب آم��ده بود و حامل عناصر فرهنگي موطن خود ب��ود .عناصري نامربوط با
جامعة ايراني هم چون برهنگي ،دزدي ،جنايت و آدمکش��ي .اين نوع س��ينما از همان
آغاز ورود ،مورد اعتراض و تش��کيک افراد و شخصيتهاي آگاه جامعة ايران واقع شد.
در اين مقاله ،س��عي گرديده تا با مراجعه به اس��ناد و مطبوع��ات مربوط به اصفهان،
نش��ان داده ش��ود كه جامعة متعهد و مؤمن اصفهاني ،چه واکنشي نسبت به سينماي
مبتذل از خود نشان داد و چگونه مغايرت آن را با فرهنگ ايراني  -اسالمي فرياد زد.
اين اعتراضات ،در دو س��طح مطبوعات و جامعة سنتي دنبال شده است .مقاله بر اين
فرض استوار است که اعتراض منتقدين به سينماي مذکور ،پاسخ چنداني در دستگاه
فرهنگي حکومت نيافت؛ بدين خاطر که دس��تگاه مزبور ،مش��کلي اساسي با اين روند
نداش��ت .اگر هم سانس��وي صورت ميگرفت ،چندان مؤثر نبود .شايد از همين زاويه
بتوان به بخشي از انگيزههاي «سينما سوزي» در روزهاي انقالب اسالمي پي برد .اين
مقاله به شيوة مطالعة کتابخانهاي و بر پاية اسناد و روزنامههاي آن دوره شکل گرفته
است.
کليد واژهها :اصفهان ،سينما ،ابتذال ،مطبوعات.

تاریخ دریافت | 1394/11/20 :تاریخ پذیرش1394/12/2 :

| فصلنــامۀ ژرفاپژوه | سال دوم ،دفتر چهارم | سال سوم ،دفتر اول | زمستان  1394و بهار  | 1395شمارۀ پیایی  6و  | 7صص | 32-9

اعتراض به سینمای مبتذل در اصفهان،
پيش از انقالب اسالمي

مقدمه
سینما ،بخشی از زندگی مدرن است و مانند بخشهای دیگر مدرنیته از غرب به ایران وارد شد.
اب��زار و فنون و دانش آن غربی بود ،اما بع��د از مدتی ،ایرانیان خود به تولید فیلم روی آوردند.
بهسان اکثر محصوالت غربی ،خوب و بد آن هر دو وارد شد .نوع هندی و عربی آن نیز در این
ها نیز همپای فیلمهای غربی راهی بازار ایران شدند.
طبقه میگنجد .آن 
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صنعت جدید نیز سرنوشتی مشابه دیگر جلوههای تمدنی پیشین غرب یافت؛ یعنی بخش
مضر و بد آن بيشتر مورد استقبال قرار گرفت ،و در نتیجه پر رنگتر شد .مدلی هم از سینمای
وطنی بر الگوی غربی ساخته شد که واجد همان نکات منفی بود .سینمای هنری و اصیل هم
در محصوالت غربی و هم محصوالت وطنی ،همیشه در اقلیت بود .آنچه از صنعت سینما به
تودههای ایرانی معرفی گردید ،آمیخته با ابتذال ،برهنگي و جنايت بود .ابتذالی که سعی میکرد
با جلوه گری بیشتر به فروش و ماندگاری خود کمک کند.
تقریباً از دهة سی به بعد ،ابتذال در سینمای ایران هر روز بیشترشد .امری که واکنش جامعة
مؤمن و بعضی مطبوعات آگاه را برانگیخت .در این پژوهش ،به بررسی واکنشهای متفاوت در
شهر اصفهان پرداخته میشود .محدودة پژوهش شامل دوران پهلوی دوم است .گفتنی است با
بررسی و تحلیل این واکنشها میتوان بخشهایی از الیحههای پنهان جامعة شهری اصفهان
را در آن دههها باز شناخت و گوشههایی از تاریخ اجتماعی شهر را نیز به تصویر کشید .جالب
اس��ت بدانیم ب ه رغم آنچه امروز متداول اس��ت ،راه حل مبارزه با این ابتذال در نگاه مؤمنین و
توسل به زور و بستن سینماها یا احیاناً شکستن شیشههای آن نبود ،بلکه از آنجا که
منتقدینّ ،
مردم ،حکومت را پشتیبان این نوع سینما میدانستند ،راه حل «مجادله» و بیان مضرات آن را
در پیش گرفتند؛ البته گاهی نیز از مسئولین امر تقاضا مينمودند كه این نوع سینما را محدود
کرده و برای آن حدود و ثغوری در نظر گیرند تا جامعه از آسیبهای آن در امان بماند.
زمینههای سیاسي  -اجتماعی سینمای مبتذل
چند چیز بس��تر اجتماعی الزم را برای رش��د و اس��تقبال از این نوع سینما آماده میکرد :اول
تجدد در آورد و به سرمنزل
مدرنیس��می که ش��اه در پی تحقق آن بود كه خواه ناخواه س��ر از ّ

میشد و به راحتی مشروب میخورد (بهارلو.)102 :1379 ،
موضوع دیگر آن بود که مهاجرینی که در دهههای ذکر شده روستا را رها کرده و به شهرها
هجوم آورده بودند ،این نوع س��ینما را بیشتر از سینمای روشنفکری و هنری میپسندیدند ،و
به همین خاطر ،س��ینمای مذکور ،مورد استقبال زیادی قرار گرفت .جمعیت چند هزار نفری
کارگران کم س��واد ش��هری اصفهان نیز که عمدتاً ریشة روس��تایی داشتند ،مخاطبین بالق ّوه
س��ینمای مذکور بودند .این اس��تقبال به حدی بود که س��ینمای موج نو ایران که قرار بود راه
 . 1تجدد و تمدن ،اصطالحاتی اس��ت که روش��نفکران آن روزگار هم چون دکترعلی شریعتی وضع کرده و بیانگرد دو رویة
منفی و مثبت مدرنیسیم بود.
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تمدن 1نرس��ید .آرمان جامعهای که دس��تگاههای فرهنگی حكوم��ت در پی تحقق آن بودند،
ّ
جامعهای غربزده و البته غیر سیاسی بود که سینمای مبتذل میتوانست با تخدیر جوانان ،به
تجمل که توسط دستگاههای دولتی
آرمان مزبور یاری رساند .مصرفگرایی و زندگی آکنده از ّ
تبلیغ میشد ،میتوانست این نوع سینما را تشویق کرده و نیز از آن متأثّر گردد :رژیم نگذاشت
تا سینما ماهیت خارج از شکل سرگرمی به خود بگیرد؛ سرگرمی و تبلیغ برای دولت به عنوان
دو مبنای کارکرد غیرسیاسی سینما شناخته شد و به آن توجه و از آن حمایت گرديد(کشانی،
.)78 :1386
شعارهای آزادی زن که در دورة پهلوی دوم و در دهة چهل به بعد از بلندگوهای رسمی سر
داده میشد ،هر نوع محدودیت برای زنان را نفی کرده و مسلماً سینما نیز نمیتوانست از جریان
مذكور به دور باشد .بیبند و باری و جلوی دوربین نهادن زنانی با الگوهایی که از این نوع آزادی
متنعم بودند ،مص ّور کردن این نوع «زن روز» بود :در فیلمهای فارسی دهة سی ،زن در هیأت
دختري روستایی که گول جوان شهری را میخورد ،یا در هیأت زني شهری که به فساد کشیده
میش��د و زندگیش را میباخت ،نس��بتاً دارای هویت بود .برعکس ،در فیلم فارسی دهة چهل،
در عصر انقالب س��فید ،زن در هیأت دختر سرمایهدار جدید ،چهرة بیهویتی بود که میان دو
فرهنگ سرگردان مانده بود (بهارلو .)102 :1379 ،این سرگردانی و بیهویتی ،نمود ظاهری و
رفتاری نیز داشت :اگر زن مثبت فیلمهای دهة سی ،نه مشروب میخورد و نه سیگار میکشید
و نه برهنه در مجامع ظاهر میشد ،زن مثبت فیلم فارسی دهة چهل ،زن ولنگار و بیبند و باری
بود که در هر صحنه یک لباس تازه میپوش��ید و به تنهایی تا آخر ش��ب ول میگشت ،عریان
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بهتری را در مقابل سینمای مزبور نشان دهد ،نتوانست بر این خط فکری غالب شود و هم چنان
در اقلیت ماند؛ البته باید یادآوری نمود که سینما نیز همچون هر صنعتي دیگر ،متأثر از جریان
عرضه و تقاضا است.
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سانسور دولتی
سانسور و بازبینی محصوالت سینمایی در ایران از همان بدو ورود صنعت مزبور برقرار گردید.
برای اولین بار در سال1309ش 1930/م .دولت ،بلدیهها را مسئول بازبینی و سانسور فیلمهای
به نمایش درآمده کرد :نظر به این که بلدیه عهده دار تهذیب اخالق عمومی شهر و موظف به
ها است ،...مدیر سینما ملزم است پیش از نمایش هر فیلمی ،تقاضای جواز
رفع منبع فساد از آن 
نماید ،...و هر قسمت از فیلم را که بلدیه منافی با اخالق و عفت بداند ،قطع خواهد کرد (آیینة
ایران 20 ،مهر  ،1309به نقل از صدر.)27 :1381 ،
در اوایل س��ال  ،1954 /1333روند اجرای سانسورهای سینما تشدید شد .بر اساس دستور
دولت ،کمیسیون عالی برای سانسور فیلمهای خارجی و ایرانی قوام گرفت .اعضای این کمیسیون،
ژنرالهای شاه بودند :رئیس شهربانی ،وزیر جنگ ،فرماندار نظامی و رئیس ادارة انتشارات دولتی
(صدر.)133 :1381 ،
در سال  ،1959 / 1338ادارة نمایش وزارت کشور طی نامة شدیدالّحنی به کلیة استودیوهای
سینمایی تذکر داد چنانچه از این پس در فیلمهای ایرانی صحنههای نامناسبی مشاهده شود،
فیلم دچار سانسور میشود (صدر .)135 :1381 ،با تشکیل وزارت اطالعات در فروردین 1343
 ،1964 /معینیان اولین وزیر این وزارتخانه در یک مصاحبة مطبوعاتی اعالم کرد ،افکار عمومی
حدی بهجاست ،و به
حد زیادی از نمایش فیلمهای خالف اخالق نگران است و این نگرانی تا ّ
تا ّ
همین دلیل از نمایش فیلمهایی که مغایر با هدفهای ملّی و اخالق عمومی باشد ،جلوگیری
به عمل خواهد آمد (کیهان 17 ،فروردین )1343؛ اما قدرت کمپانیهای آمریکایی که در آغاز
س��ال  1343بعد از بیروت متوجه بازار ایران ش��ده بودند ،از افکار عمومی قویتر بود (بهارلو،
.)104 :1379
یک پژوهشگر سینمای ایران معتقد است كه قوانینی برای سانسور وجود داشت ،اما هر چه زمان
میگذشت ،محدودیتهایي مربوط به نمایش مسایل جنسی نادیده گرفته شد و فیلمهای سرشار

است که ورودشان را سینما با سماجت ممنوع اعالم داشته؛ این دلیل آن است که مسألة عدم
ورود کمتر از 18سال ،یک وسیله برای تبلیغ و جلب مشتری شده است (اصفهان ،ش ،2916
 20اردیبهشت .)2 :1352

مخاطبینسینما
با همة پشتیبانیهای دولتی ،مسلماً سینما نیز مانند هر هنري دیگر ،به مخاطبین خود وابسته
بود .اگر س��ینمای مبتذل با صفهای طوالنی  -متش��کل از جوانان مشتاق شهری كه در جلو
س��ينما ساعتها به انتظار مينشستند  -مواجه نمیشد ،شاید در همان سالهای نخست ،راه
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از صحنههای سکسی بر پردة سینماهای ایران راه یافت .زن سینمای ایران با لباسهای بدن نما و
آرایشهای غلیظ ،تماشاگران را به حد یک چشم چران تقلیل دادند (صدر.)220 :1381 ،
سیاستی که رژیم در سال  1966 /1345به ظاهر برای حفظ جوانان از ابتذال سینما در نظر
گرفت ،آن بود که محدودیت سنی برای بعضی فیلمها قائل شد؛ بدینگونه که بعضی فیلمها برای
افراد زیر  18سال ممنوع اعالم گردید .این حرکت به نوعی تبلیغ برای فیلم محسوب ميشد و
افراد بیش��تری را به سینما میکشانید :در سال  ،1344بازبینی فیلمها به وزارت فرهنگ و هنر
سپرده شد .با شروع تشکیالت عریض و طویل فرهنگ و هنر ،نه تنها از نمایش فیلمهای مبتذل
جلوگیری به عمل نیامد ،بلکه بازبینی فیلم نیز به تبع شرایط جهانی و برنامههای شبه مدرنیستی
حكومت ،دچار تغییر ش��د .در  26تیرماه  ،1345کمیس��یون نمایشات وزرات فرهنگ و هنر با
صدور بخشنامهای ،تماشای فیلمهای عشقی و جنایی را برای نوجوانان کمتر از  18سال ممنوع
کرد .این بخشنامه هر چند ظاهری مترقی داشت ،اما به کمیسیون نمایشات وزارت فرهنگ و هنر
اجازه میداد به فیلمهای منحط خارجی ،پروانة نمایش بدهد (بهارلو.)107 :1379 ،
تابلوی «ورود افراد كمتر از 18سال ممنوع است» ،در سردر سينما ،نه تنها تبلیغ فیلم بود،
بلکه آش��کارا نادیده انگاشته میش��د ،چرا که صاحبان سینما ،سود خود را بر سالمت اخالقی
جوان��ان جامعه ،ترجیح میدادند .یک ناظر عینی در ش��هر اصفهان متذکر ش��د :قبل از ورود
به س��ینما ،به هر طرف نظر میکنی ،اخطاریة «ورود برای کمتر از  18سال ممنوع» به چشم
میخورد ،اما همة آنهایی که صف طویل خرید بلیت را تشکیل میدهند ،همانا افراد کمتر از
 18سالاند ،و تنها اقدامی که از طرف مامور کنترل به عمل نمیآید ،جلوگیری از ورود آنهایی
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خود را به سمت دیگری میبرد ،اما بیشتر تماشاگران ،تحتتأثیر سیاستهای حاکم ،از نوعی
بودند که سینمای مذکور را میپسندیدند.
در سال  ،1967 /1346روزنامة اصفهان ،طی تحلیلی كه به چاپ رسانيد ،نشان داد که این
نوع سینما طرفداران بیشتری دارد .در تحليل مزبور ،سینماروهای اصفهان به سه دسته تقسیم
ها که عالقهمند به فیلمهای
ش��ده بودند :یک دسته کارگران و کسبة کم س��واد و خانوادة آن 
فارسی و هندی و فیلمهای پرتحرک (زد و خوردی و هفتتیرکشی) اروپایی و آمریکایی بودند.
تعداد این دسته ،بسیار زیاد بود و بیشتر سینماهای اصفهان ،اختصاص به همین طبقه داشت.
این عده نه اهل خواندن روزنامه و مجل ه بودند و نه قابلیت پذیرش هنر را داشتند؛ اینان به سینما
میآمدند تا بار خستگی بدنی روزانه را دمی فرو گذارند و از دنیا و مافیها بیخبر شوند .دستة
ن بودند که سطح توقعشان از دستة اول باالتر بود،
دوم ،کارمندان و دانش��جویان و دانشآموزا 
و دوست میداشتند فیلم مورد عالقة خود را در محیطی تمیز ،مرتب و لوکس تماشا کنند .به
کیفیت اثر هم تا حدودی اهمیت میدادند ،اما چون منشأ افکارشان قدیمی بود ،از تالشهای
جدید در زمینة هنر و فرهنگ بیاطال ع بودند ،و به همین دلیل ،سرگردان میشدند و بهتدریج
ناچار میگردیدند هویت حقیقی خویش را قبول کنند و به سوی ابتذال و سلیقة عوام بگرایند.
دستة اول و دوم در بسیاری از فیلمها ،سلیقة مشترک داشتند .از این دو دسته که بگذریم ،تعداد
ها اظهار عالقه
بسیار اندکی نيز وجود داشتند که فیلمهای خوب را میفهمیدند و به تماشای آن 
مینمودند .این عده از جماعت روشنفکران محسوب ميشدند که فیلم را پیش از تماشا انتخاب
نموده و معیار انتخابشان هم ،پسند عوام نبود (اصفهان ،ش  29 ،1633اسفند .)4 :1346
در چنين شرایطي ،بدیهی بود که سینماهای شهر بیشتر بر اساس سلیقة مخاطبین عام به
نمایش فیلم دس��ت بزنند؛ حتی در یکی دو س��ینمای خوب شهر نیز که فیلمهای مناسب به
تماشا گذاشته میشود ،اگر فیلمی باب سلیقة عدة زیادی نباشد ،نمایش داده نمیشود(اصفهان،
ش  29 ،1633اسفند .)4 :1346
روزنامة خبرهای روز اصفهان نیز معتقد بود افراد «طبقۀ سه» اگر فیلمهای خوب را ببینند،
خود به خود س��راغ فیلمهای بد نخواهند رفت« :نمیدانم س��لیقة چه كسي است که همیشه
فیلمهای هندی و عربی واقعاً مس��خرهای در این سینماها نمایش داده میشود .گرچه ممکن
اس��ت عدهای از مردم طبقة س��وم ،خود را به این قبیل فیلمها عالقهمند نش��ان دهند ،ولی

اعتراض به سینمای مبتذل در اصفهان
سینما در اصفهان از همان دوران رضاشاه بنیان نهاده شد .در سال  ،1309/1930تبلیغ فیلم
«تارزان» در سینما مایاک اصفهان در روزنامههاي شهر درج شد (اخگر ،ش  1 ،331اردیبهشت
 .)3 :1309دربارة آغاز حضور زنان در س��ینماهای اصفهان نیز ،اطالعات ما اندک اس��ت .فقط
میدانیم بعد از ماجرای کش��ف حجاب در سال  ،1935 /1314مدیر سینما ایران ،هفتهای دو
شب ،حضور آقایانی که بخواهند با خانمهایشان به سینما بروند را مجانی کرده بود (اخگر ،ش
 6 ،1110بهمن  .)4 :1314يك شاهد عيني به یاد دارد که در دهة  ،30فضای زنانه را با پرده

 . 1دربارة تعداد فیلمهای خارجی که راهی بازارهای ایران میش��دند ،باید بگوییم :در انتهای دهة بیس��ت ،حدود چهارصد
فیلم خارجی طی یکسال روی پرده رفت که سهم آمریکاییها حدود سیصد فیلم بود و آثار انگلیسی ،روسی و مصری در
ردههای بعدی قرار گرفتند(صدر.)54 :1381 ،
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اشخاصی که میتوانند عیوب فیلمها را درک کنند ،واقعاً از دیدن چنین فیلمهایی متنفرند؛ ولی
آیا هرگز نباید این اشخاص فرصتی داشته باشند که فیلمهای درجه یک را ببینند(1ش 1 ،46
آذر .)3 :1337
ده سال بعد وقتی دو تا از فیلمهای خوب غربی فقط دو سه روز بر پردههای سینمای اصفهان
ماندند و به دلیل عدم اس��تقبال برچیده شدند ،یکی از منتقدان سینمایی در روزنامة اصفهان
نوشت :هنگامی که اندیشة تماشاگر نتواند روابط عمیق محتویات یک فیلم را درک کند ،البته
انتظاری جز آنچه تاکنون پیش آمده ،نیس��ت .مسأله این است که تودة مردم به رکود فکری
اسفباری دچار شده و مایل نیست صحنهای یا مطلبی در سطحی باالتر از آنچه تاکنون دیده و
شنیده ،ببیند .او غوطه خوردن در عادات و سنتهای بیارزش را بر تحرک فکری و روبهرو شدن
با مسایل عمیق معنوی ،ترجیح میدهد (ش  7 ،1718آبان  .)1 :1347منتقد مزبور میافزاید،
در این شرایط ،تعجبی نیست اگر فیلم «گنج قارون» مدتی مدید در چند سینما بر روی پرده
باشد ،در حالی که فیلم «برای ما فردایی وجود ندارد» ،فقط دو شب نمایش داده شود (اصفهان،
ش  7 ،1718آبان  .)1 :1347در نهایت این منتقد سینمایی پیشنهاد میدهد اص ً
ال نباید فیلم
بد نمایش داده ش��ود تا تماش��اگران به همین فیلمهای «هنری» عادت کرده و به «همین که
هست» ،خو نمایند.
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یا حائلی جدا میکردند ،و حتی اگر پرده نبود ،زنها در یک س��مت و مردها در س��مت دیگر
مینشستند(نفیسی .)91 :1394 ،در دورة محمدرضا شاه ،سینما ،همهگیر شد به طوری که در
سال  ،1346تعداد سینماهای شهر به  14باب رسید و عمدة آنها در خيابان چهارباغ متمرکز
بودند(اصفهان ،ش  29 ،1633اسفند .)4 :1346
در س��ال  ،1309ش��خصی به نام مهدی کارگری با ارس��ال نامهای به روزنامة اخگر ،به فیلم
«عروس��ی پشت تلفن» که در س��ینما مایاک به نمایش در آمده بود ،اعتراض کرد .او متعجب
بود که با آن که طبق قانون ،قبل از نمایش ،فیلم باید توس��ط نظمیه بازبینی ش��ود ،چرا این
فیلم بر پرده آمده است! روزنامۀ اخگر در پاسخ نامه چنين نوشته بود :ما نیز انتظار داریم که از
طرف ادارة محترم نظمیه ،مخصوصاً از فیلمهایی که به معرض نمایش گذاشته میشود ،تدقیق
کامل به عمل آمده و از نمایش فیلمهایی که از نظر اخالق عمومی صالح نیس��ت ،جلوگیری
نمایند(اخگر ،ش 30 ،350اردیبهش��ت  .)5 :1309یکس��ال بعد ،نظمیة اصفهان ،طی اعالنی
محدودیتهایی برای سینماها اعالم کرد که البته کاری با محتوای فیلمها نداشت و بیشتر به
مخاطبین ارتباط مییافت .شاید بدین خاطر که فیلم باید از زیر دست نظمیه میگذشت .در
این اعالن ،دست زدن و هلهله کردن ،همراه آوردن اطفال و استعمال مسکرات در سینما ممنوع
اعالم شد(اخگر ،ش  31 ،558فروردین .)6 :1310
سينماداران بيتوجه به اعتراضات و انتقادات ،همچنان در پي کسب منافع خود بودند .در آبان
 ،1932 /1311فيلمي مبتذل بر پردة سينماهاي اصفهان رفت .نصراهلل سيفپور ،معترضانه در
روزنامة اخگر نوشت :اغلب کوشش ميکنيم خراب شدن فالن مرد و فالن زن را نشان بدهيم،
اما هيچ وقت کوشش نمي کنيم نجابت و عفت و شرافت را که وظيفة اوليۀ هر انساني است ،به
معرض نمايش بگذاريم .مردمان بدبخت اين شهر چه گناهي کردهاند که صاحبان سينماها با
هزاران پروپاگاند دروغ ،وقت و پول و اخالقشان را ضايع ميکنند! اگر ما به اندازة کافي شعور
داشتيم ،به اينگونه سينماها نميرفتيم .نويسندۀ مقاله آنگاه از نظميه کمک ميخواهد :حاال
که فاقد حس و شعور هستيم ،بايد از اولياي محترم نظميه که فع ً
ال حتي نان خوردن و راه رفتن
را هم به ما نشان ميدهند ،تقاضا کنيم که اين زحمت را هم قبول نمایند(اخگر ،ش 29 ،798
آبان .)6 :1311
با گسترش سینما و همهگیر شدنش در میان خانوادهها ،جنبههای منفی آن بیش از پیش

اکثریت هم با این قبیل سینماهاس��ت .این منتهای بدبختی اس��ت که از یک طرف ،محوطۀ
ها میآموزد ،و ازطرف دیگر ،مغازههای فراوان مشروبفروشی،
س��ینما ،راه بادهخواری را به آن 
خرید آن را برای آنان تسهیل مینماید؛ همین است که دیده میشود روزبهروز بر وسعت دایرة

 . 1امیرقلی امینی(1357 – 1276ش) از ش��خصیتهای اجتماعی و فعال اصفه��ان در طول دورۀ حكومت پهلوی بود .او
از س��ال  1307تا  1321روزنامه اخگر را مدیریت میکرد .پس از بس��ته شدن روزنامۀ اخگر ،از سال  1322تا سال 1354
مدیریت روزنامۀ اصفهان را بر عهده داشت .با این حساب ،تقریباً در کل دورة پنجاه سالة پهلویها ،امیرقلی امینی روزنامهنگار
اصفهان بود .هر دو روزنامه در کیفیت باالیی بودند .از سوی دیگر ،امینی چند دوره عضو انجمن شهرداری اصفهان گردید.
از موسسین انجمن شیر و خورشید سرخ اصفهان بود و نیز پرورشگاه یتیمان اصفهان را تاسیس و مدیریت میکرد .دربارۀ او
رک(رجایی 367 -386 :1393 ،و سپیدار پایدار)1377 ،
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آش��كار ش��د ،به طوری که اعتراضات بس��یاری را بر انگیخت .دو دسته به این سینما اعتراض
داش��تند :اول جامعة مؤمن شهر که بیشتر شامل قشر سنتی و بازاری میشدند ،و دوم بعضی
فرهنگی��ان که روزنامة «اصفهان» ب��ه مدیریت امیرقلی امینی 1و نی��ز روزنامة «خبرهای روز
ها را نمایندگی میکردند (در ادامه ،اين واکنشها
اصفهان» به مدیریت مهندس نظامی ،افکار آن 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت).
س��ینمای مبتذل با جوانان شهری چه کرده بود و چرا هدف اعتراض و غضب اين دو دسته
قرار گرفت؟ در پاسخ باید بگوییم كه سینما به دلیل امکانات گستردهاش نسبت به باقی هنرها
همچون موسیقی یا نقاشی ،قدرت تأثیرگذاری بیشتری داشت ،به گونهاي که بالفاصله بعد از
خروج افراد از سینما ،به صورت انجام نابهنجاریهای اجتماعی ،خود را نشان میداد .مطبوعات
میگفتند :ما که هر روز در جراید اخبار وحشتناکی دایر به عواقب خطرناک و انحراف جوانان به
اعتیاد آنان میخوانیم ،دیگر نباید نسل جوان و خانوادهها و اطفال را از طریق فیلمهای تبلیغاتی
مضر به راههای خطرناک سوق دهیم(خبرهای روز اصفهان ،ش  14 ،450دی .)6 :1343
ده سال بعد ،روزنامة اصفهان در بحثی که مربوط به درجهبندی سینماهای شهر در جریان
بود ،چنين نظر داد :چه بسیار جوانانی که بر اثر تماشای فیلمهای جنایی ،مرتکب جنایت ،آدم
کشی و دزدی میشوند .تماشای فیلمهای عشقی باعث میشود که زنان از شوهران ،و شوهران
از زن��ان خود کنارهگیرند و خود را در آغوش��ی دیگران ج��ای دهند(اصفهان ،ش 19 ،1280
اردیبهشت  .)5 :1344امینی معتقد بود ،این نوع سینما جز این که «جوانان ما را به وادی دزدی
ها مترتب نیست ،و بدبختانه
و شهوترانی و فساد و تباهی سوق دهند ،فایدة دیگری بر وجود آن 
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جنای��ات افزوده و درهای زندانها بر روی جوانان ما گش��وده میش��ود(اصفهان ،ش7 ،1310
شهریور .)6 :1344
در همین س��ال  1344وقتی که خبر رسید در خیابان چهارباغ ،سینمای دیگری قرار است
افتتاح ش��ود ،روزنامة اصفهان نوشت :جوانان ما درس نمیخوانند ،چرا که سینما رفتنها و در
نتیجة آن اندیش��یدنهای دائمی در اطراف اکتریسهای [بازیگران زن] لوند و ش��وخ و شنگ
فیلمها ،دیگر مجال اندیشیدن به مسائل ریاضی ،هندسی ،فیزیک ،شیمی و مباحث تاریخی و
ها نمیدهد . ...دختران معصوم ما به جای اینکه در مکتب
آنچه را به کار آیندهمیآید ،به آن 
سینما درس عفت و شرافت بیاموزند ،درس ور رفتن به سر و لباس و سر و صورت خود و از آن
بدتر معاشقه میآموزند ،و آن هم هرچند در عالم خیال هم باشد ،میخواهند برای اغفال جوانان
مورد عالقة خود ،همان رلهایی را بازی کنند که اکتریسهاي آشوبگر ،درسش را به نحو کامل
ها دادهاند(اصفهان ،ش  20 ،1296تیر .)4 :1344
به آن 
در سال  1971 / 1350که چهار نفر مرد جوان ،دختر  16سالهای را به زور سوار اتومبیل خود
کردند و به خارج شهر برده و به او تجاوز نمودند ،روزنامه برآشفت و در قدم اول ،خود جامعه را
مقصر و البته سیاستهای مبتذل رژیم را در همة ابعاد در این جنایت شریکدانست .در این
میان ،سینماها نیز بیتقصیر نبودند :باید اقرار کرد که این گونه نقض مقررات و بیبندوباریها،
نتیجة ساده لوحی جامعه است؛ زیرا اغلب جنایات مثل آدمکشی ،تجاوز و سرقت در حقیقت
واکنش انتقامی افراد ،علیه اجتماعاتی اس��ت که بهترین وس��ایل انح��راف را از قبیل میخانه،
کاباره ،دهلیزهای زیرزمینی استریپ تیز ،کتابهای جنایی ،مجالت منحرف کننده ،عکسها
و اس�لایدها ،اقسام فیلمهای هش��ت میلیمتری و حتی  35میلیمتری [یعنی فیلمی که در
س��ینماها نمایش داده میشود] که حاوی صحنههای وقیحانه و تحریککنندهاند ،با بيقيدي
ها قرار ميدهند (اصفهان ،ش  29 ،2549دی .)1 :1350
تمام در اختیار آن 
هر زمان وقتی اخباری از جرم و جنایت جوانان درشهر میپیچید ،اعتراض به سینمای مبتذل
در روزنامهها ش��دت مییافت .در س��ال  ،1345چند خبر از بچه دزدی در ش��هر پیچید :خبر
وحشتناک فوق به طرز گویایی از روی این واقعیت دردناک که در اجتماع ما با آن روبروست،
پرده بر میدارد و به خوبی نش��ان میدهد در اثر نمایش فیلمهای بدآموز ،چه نتایج ش��ومی
دامنگیر اجتماع ما میشود(اصفهان ،ش  17 ،1500اردیبهشت .)5 :1345

میداد :ش��ما برای منافع مادی ،خودتان را از مردم جدا نکنید؛ کمی بیشتر با خانوادههایی که
بچه و جوان دارند تماس بگیرید ،و ببینید آنها چه دل خونی از ش��ما و بعضی فیلمهایی که
نمایش میدهید ،دارند .فیلمهای جنایی شما ،روح دزدی ،آدم کشی و کانگستریم را در بچهها
ها را به تقلید از اینگونه عملیات وا میدارد .بروید با خانوادهها
و جوان��ان تقویت میکن��د و آن 
تماس بگیرید و ببینید فیلمهای عشقی شما که گاهی مناظر بسیار وقیح و زننده هم دارند ،برای
انحراف دختران ،چه اثرات سوئی برجای میگذارند .این اختاللی که در خانوادهها و در طرز تفکر
دختران به وجود آمده ،بیشتر محصول همین نوع فیلمهای عشقی و جنسی است (اصفهان ،ش
 20 ،1296تیر .)2 :1344
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دربارة اثرات س��وء ،فیلمهاییکه برهنگی را رواج میدادند ،در س��ال  1973 / 1352چنين
میخوانیم :مگر آن تماشاچی سادة تخمه شکن که از روز اول تولد با عقدة امور جنسی پرورش
پی��دا ک��رده ،چه می��زان طاقت و تحمل دارد که این مناظر ماچ و بوس��ه و عش��قبازی و امور
رختخواب را ببیند و دهانش آب نیفتد ،و صوت بلبلی نکش��د و پس از خروج از سالن سینما،
دست به کثافتکاریهاییکه شما بهتر میدانید نزند! نتیجة آن ،انحراف اخالقی برای جوانان،
میانساالن و حتی سالمندان است .باور نمیکنید ،این شما و این هم مطبوعات صبح و عصر ،و
آن همه جنایات و بچه دزدی و فرار دختران و پسران و سر در آوردن در زیرزمینها و تریاها و
محافل عیش و عشرت از ما بهتران (اصفهان ،ش  26 ،2921اردیبهشت .)3 :1352
ها نیز به سینما ربط داده میشد:
اموری چون مزاحمتهای خیابانی پسران و متلک پرانی آن 
با یک بررسی اجمالی ،شاهد تجلی این واقعیت خواهیم بود که اکثر مزاحمین خیابانی را جوانان
کم س��ن و سال تشکیل میدهند .جوانانی که غالبا سرگرم تحصیالت دبیرستانیاند .از عوامل
بروز این مزاحمتها ،میتوان تصاویر و فیلمهای مستهجن و تحریککنندهای را نام برد که در
تهییج جوانان به ایجاد مزاحمت و نابسامانی ،نقش مؤثری را ایفا میکنند (اصفهان ،ش ،2965
 16تیر .)2 :1352
گاه��ی وقتها میان صاحبان س��ینما و منتقدی��ن ،مجادله در میگرف��ت .آنها در مقابل
هش��دارهای روزنامة اصفهان میگفتند كه مگر نمیدانید این تنها تفریح ارزان امروز مملکت
اس��ت که طبقة س��وم هم با  15یا  20و یا  30ریال میتواند دو س��اعت تفریح کند؟ امیرقلی
ها هشدار
(مدير روزنامة اصفهان) ،حساب هنر سینما را از فیلمهای مبتذل جدا کرده و به آن 
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صاحبان سینماهای شهر ،در انتخاب و عرضة فیلم ،دستشان باز بود و به همین خاطر همواره
مورد طعن و انتقاد دلسوزان جامعه بودند که چرا در باال بردن سطح دانش سینمایی تماشاگران،
ها خواست كه به دنبال
تالش نمیکنند .ش��خصی به نام منصور شهیدی در سال  1350از آن 
خواستة مشتری نباش��ند :حقیقت این است که انگار از مدتها پیش ،سینماهای اصفهان در
نشان دادن آثار مه ّوع و مبتذل ،مسابقة بزرگی را آغاز کردهاند و البته در این مسابقه ،همیشه
همة سینمادارها با هم برنده بودهاند و تماشاچی بیاطالع و عامی ،بازنده ،و چه بسا که همین
ها را در منجالب فساد و انحراف غوطهور ساخته است.
باختهها ،تیش��ه به ریشهش��ان زده و آن 
متأسفانه در بین صاحبان سینماهای اصفهان ،کمتر کسی را میتوان یافت که حتی به اندازة
ده درصد به فکر باال بردن سطح ذوق و شعور تودة تماشاچی اصفهان باشد ،و نود درصد بقیه را
حدی احتیاجات
به منافع خود بپردازد ،بلکه همواره کوشیدهاند با نشان دادن آثاری که تنها تا ّ
کرات دیده شده
پست بدنی بینندة بیاطالع و بیچاره را بر آورده کند ،به منافع خود برسند .به ّ
که اينها از نش��ان دادن بعضی آثار با ارزش س��ینمایی که به طور هم زمان با تهران در بعضی
کرده و حتی گاهی صرفنظر شده؛ چرا به
شهرس��تانهای دیگر هم نش��ان دادهاند ،خودداری 
سم مهلک فیلمهای کابارهای و
خاطر این که ممکن اس��ت تماش��اچی بیچارهای که از قبل با ّ
ها استقبال نکند (اصفهان ،ش  21 ،2421مرداد .)1 :1350
آبگوشتی ،معتاد شده ،از آن 
در ش��رایطی که محتوای فیلم ،زمینههای الزم را برای هر نوع خالف اخالقی آماده میکرد،
افرادی نیز در داخل س��الن و خارج از س��ینما ،آمادة انجام اعمالی خالف اخالق بودند .حمید
نفیس��ی به یاد دارد :رفتن به س��ینما به لحاظ اخالقی فسادآور و از نظر جسمانی نیز تجربهای
پُرخطر بود ،چرا که آدمهای منحرفی در خارج و داخل سینما در کمین طعمههای کم سن و
سال بودند (نفیسی.)86 :1394 ،

چه نوع سینمایی مطلوب است
مخرب ،محصول خوب را
امیرقلی امینی و روشنفکران شهر معتقد بودند باید به جای محصوالت ّ
جایگزین کرد ،و به جای این که به جوان بگوییم نبین ،بگوييم چه چیزی را ببین .در این میان،
جدی و غیر مبتذل غرب ،و دوم بخشی
سینمای مطلوب از نظر دلسوزان آن روز ،اول سینمای ّ

روزنام��ة اصفهان برای این که افکار عموم��ی را بیش از پیش درگیر این موضوع نماید ،یک
اقتراح (نظرس��نجی) عمومی به راه انداخت و از کلیة صاحبنظران دعوت کرد تا نظرات و راه
حلهای خود را دربارة سینمای موجود ،اعالم کنند (اصفهان 19 ،1605 ،دی .)1 :1346
 . 1موج نو سینمای ایران در دهة چهل با فیلمهایی مثل گاو ،آقای هالو ،قیصر و ...آغاز شد :به نظر میرسد هرچه حکومت بر
آرامش حاکم اصرار میورزید ،جریانی در دل سینمای ایران به آن نه میگفت؛ بنابر این سینمایی که به عنوان سینمای موج
نو ایران معروف شد ،نوعی سینمای معترض هم بود (صدر .)207 :1381 ،با این حال ،اگر از موج نو سینمای ایران در انتهای
دهة چهل نام برده میشود ،تنها شاید اختصاص به پنج در صد از حجم عمدة فیلمسازی غالب و رایج دارد .به همین خاطر
نمیتوان گفت جریانی که هر ساله تولیداتش به عدد انگشتان یک دست نمیرسید ،توانایی تأثیرگذاری یا تغییر رویکردهای
سیاستگذاری کالن را داشته است(کشانی.)217 :1389 ،
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از سینمای وطنی بود که به نام «موج نو» 1سینمای ایران مطرح گردید.
ها بودند :سینما وقتی خوب است که
معیارهای سینمای خوب از نظر روزنامة اصفهان این 
امثال فیلمهای ژاندارک که عالیترین درس وطنپرس��تی را ب��ه جوانان میدهد ،و فیلمهای
صددرصد اخالقی و علمی و تاریخی را در معرض تماشای جوانان ما قرار دهد .فیلمها بايد برای
بیننده آموزنده باشند ،نه از اين حیث که چگونه دلبری کنند ،چگونه بهتر توالت (آرايش) نمایند
یا با معشوق از منزل پدر و مادر فرار کنند ،یا در فکر شبیخون زدن به صندوق بانک باشند! بلكه
از این نظر باید آموزنده باشند که روح خیرخواهی ،کمک به همنوع ،عشق به وطن و افتخارات
آن ،احترام به خانواده و مادر و پدر را در هر کس زنده کنند و بیننده بداند و بفهمد كه از نظر
علمی ،دنیا دارد به کجا میرود ،چه پیشرفتهایی در علوم و فنون به وجود آمده و چگونه ارزش
دانشمندان و فضال و هنرمندان دنیا ،باالست (اصفهان ،ش  20 ،1296تیر .)6 :1344
جدی غرب را برتر
امینی ،مخالف آن چیزی بود که به «فیلم فارسی» مرسوم شد .او سینمای ّ
از فیلمهای مبتذل ایرانی که مایة اصلی آن لوطیبازی بود ،ميدانس��ت :ممکن است بعضیها
ها را میکوبید و انتظار
به ما ایراد کنند که چرا به جای تقویت و تشویق فیلمهای فارسی ،آن 
شکست آن را دارید...؛ در جواب این دسته از افراد ،پیشاپیش باید بگوییم ،آیا فیلمهای بازاری
فارسی ،قابلیت آن را دارند که جای عالیترین فیلمهای اروپایی و امریکایی را بگیرند؟ آیا کار
سیامک یاسمی فیلمساز ،ارزش برابری با ضعیفترین و عقب ماندهترین کارگردانهای آمریکایی
را دارد! آیا دو دهن آواز خواندن و لوطی بازی درآوردن ،هنر اس��ت؟(اصفهان 19 ،1605 ،دی
.)3 :1346
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در رهگذر این مبارزة پیگیر ،امینی به مقولة «نقد فیلم» رسید .وی معتقد بود با مقولة نقد
فیلم میتوان سره را از ناسره نشان داد و فیلمهای پیش پا افتاده را به کناری نهاد :انتقاد فیلم،
جامعه را در برابر فریب و افس��ون س��ینمای تجارتی تجهیز میکند ،و با هوش��یار ساختنش،
نمیگذارد اس��یر احساس��ات بر انگیختة خود ش��ود (اصفهان ،ش  26 ،1597آذر .)5 :1346
نقد فیلم میتوانس��ت سطح مطالبات تماشگران را باالتر ببرد :بس��یاری از تحصیل کردهها و
حد تماشاچی عامی باقيمانده است؛ سبب این
حتی دانشجویان را میشناسم که ذوقشان در ّ
عقبماندگی ،بدون شک ،عدم اصل انتقاد بوده است .تردیدی نیست که سینما واسطة تفریح
و لذت است .حرف بر سر این است به لذتهای پیش پا افتاده باید قانع بود یا باید کوشید و به
لذتهای اصیل و رفیع دست یافت؟ (اصفهان ،ش  26 ،1597آذر .)6 :1346
با این مقدمه ،امینی از سال  1967 / 1346ستونی تازه در روزنامهاش گشود که به نقد فیلمهای
هفته اختصاص داشت .وقتی زبان نقد جواب نمیداد ،زبان طنز وارد میدان میشد .مطلبی از نوروز
جمش��اد راجع به سینماهای شهر« :هر شخصی در این شهر به سینما میرود ،بدون اغراق ،نیم
ساعت باید آگهی هضم کند و یک ربع برنامههای آینده نشخوار ،و تا نوبت به فیلم اصلی برسد،...
اما چه فیلمی! مسلمان نشنود ،کافر نبیند! یا سرتا سر بزن و بزن و بخور و بخور و بکش و بکش
است ،یا سرتا سر بماچ و بماچ! شما در عرض سال که هیچ ،حتی در چند سال متوالی هم یک
فیلم که به درد دنیا و آخرت این مردم بخورد ،در یکی از این س��ینماها ،ببخش��ید در این تبلیغ
خانهها به نمایش بگذارند ،نمیبینید»(اصفهان ،ش  20 ،1897مهر .)6 :1348
عالوه بر امینی ،بخش دیگری از فرهیختگان شهر نيز از «فیلم فارسی» بیزار و خواستار آن
بودند که فیلمهای آموزنده و مفید غربی بر پردة س��ینماهای اصفهان بیاید .جمعی از دبیران
اصفهان ،سال  1969 / 1348در نامهای خطاب به مدیرفرهنگ و هنر شهر نوشتند :ما دبیران
اصفه��ان ،امضاکنندگان زیر به علت اس��تفاده (نمايش) آثار مبتذل و بیارزش س��ینمایی در
س��ینماهای اصفهان ،از آن ادارة محترم که مسئولیت مسائل هنری این شهر را بر عهده دارد،
تقاضامندیم به وسیلة تماس با مقامات کانون فیلم تهران و بخصوص سفارتهای فرانسه و ایتالیا
و ...برای تشکیل کانون فیلم این شهر اقدام شود (ساکما.)264-578 ،
تشکیل کانون فیلم میتوانست راه ورود فیلمهای خوب را از کشورهای اروپایی هموارتر نماید.
کانون فیلم اصفهان در آن سال تشکیل نشد ،چرا که فصل امتحانات و سپس تعطیالت تابستانی

ش  21 ،2421مرداد .)3 :1350
توجه به تئاتر انتقادی و پرجاذبهای که در اصفهان توسط کسانی چون ناصرفرهمند و رضا ارحام
صدر پایهگذاری گردید ،از دیگر راههای مبارزه با آن سینمای مبتذل بود .روزنامة نقشجهان در
سال « 1947 / 1326تماشاخانة اصفهان» را که مرکز تأتر شهر بود و در محل دروازه دولت قرار
داشت ،با صفاتی چون «مرکز تنویر افکار و هدایت مردم به سوی ترقی و تعالی» ،توصیف کرده
و آنجا را «آموزش��گاه اخالقی» نام نهاده بود كه :همه شب با دادن نمایشهای عالی که اکثرا ً
جنبة اخالقی دارد ،با عوامل فساد و عناصر فاسد مبارزه میکند (روزنامة نقشجهان ،ش ،676
 31فروردین  .)5 :1326گفتنی است تأتر شهر اصفهان شاید به دلیل همین روحیة ضد سینما

| اعتراض به سینمای مبتذل در اصفهان ،پيش از انقالب اسالمي |

ش��روع ش��د و ب ه رغم تالش فرهنگ و هنر ،مسئولین موفق نشدند با دبیران امضاکنندة نامه،
ارتباط مؤثر برقرار کنند (ساکما.)264-578 ،
البته مش��کل دیگر آنجا بود که به دلیل عدم اس��تقبال یا سودجویی و سوء نیت صاحبان
س��ینما ،فیلمهای خوب غربی نیز به س��ینماهای اصفهان نمیرسید ،یا اگر میرسید ،چندان
نمیپایید :هنر سینما در کشور چند صباحی است که دچار تحوالت و دگرگونیهای خوب و
مثبتی شده و باعث گرديده کمابیش و گه و گاه ،آثار قابل توجهی به وجود آید ،که البته بسیار
نادر است ،اما در این میان ،بسیاری از آثار خارجی ،واقعاً سینما است و اثر مثبت داشته و دارد.
نمونهاش همین فیلم بینوایان ویکتور هوگو که مدتی پیش نشان دادند و یا فیلمهای وطنی نظر
گاو یا هالو(اصفهان ،ش  21 ،2421مرداد  .)1 :1350در ادامه ،روزنامۀ معترض اس��ت که چرا
به جای آن فیلمهای خوب ،فیلمهای بد بر روی پردههای سینمای شهر است :برای نمونه در
حال حاضر سینماهای مایاک ،چهارباغ و پارس ،فیلم بینظیر! «شهر گناه» را  -که از اسمش
پیداس��ت چه تحفهای اس��ت  -به نمایش گذاشتهاند و سینمای نقشجهان و مهر و همایون و
یک جای دیگر هم فیلمی با اسم «احمد چکمهای» که خوشبختانه آن هم اسمش حکایتگر
محتوایش هس��ت ،و تازه آن چند سینمای دیگر هم که به اصطالح فیلمهای خارجکی نشان
میدهند ،همه یا از آن سری فیلمهایی است که رحمت به فیلمهای درجة دو و سه فارسی ،که
جز به پایین تنه نمیپردازند ،یا این کمدیهای لوس آمریکایی و یا وسترنهایی که سرشار از
کشت و کشتار و چپاول و غارت است؛ نتیجهاش را همان دم در سینما به وضوح میشود دید
که با چاقو و پاره آجر به جان هم میافتند و میخواهند ادای ارتیست فیلم را در آورند (اصفهان،
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که در بخشی از مردم اخالق مدار شهر حاکم بود ،توانست جایگزین خوبی برای سینما شده و
راه کمال را به خوبی طی نماید (در اینباره رک :قوکاسیان.)1393 ،
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اعتراض جامعة مذهبی شهر
مؤمنین ش��هر که بیشتر ش��امل بازاریان و اقشار س��نتی بودند ،اعتراضی به محتوای فیلمها
ها مطابق
نداشتند ،چون اصوالً نه خود و نه خانوادهشان قدم به چنین سینمایي نمینهادند .آن 
نظر رهبران مذهبی ،حتی از خرید و استفاده از تلویزیون در خانه نيز اجتناب مینمودند .طی
یک فقره گزارش ساواک ،محمدتقی فلسفی ،واعظ معروف ،در سال  1959 /1338در مسجدی
راجع به تلویزیون گفت :تلویزیون ،بچههای مردم را از تحصیل و درس خواندن باز میدارد و به
ها را رقاص و رقاصه میکند .تلویزیون به قدری خطرناک و مضر است که یک وقت
جای آن ،آن 
متوجه خواهید شد که همة دختران سر از فاحشهخانهها به درآوردهاند (کشانی485 :1386 ،
متن گزارش ساواک آمده است) .با این حساب ،بیراه نیست اگر او سینمای آن روز را راه فحشا
ها مالیات و عوارض
بداند :دولت شاهنش��اهی ،مردم را به س��اختن سینما تشویق کرده و از آن 
نمیگیرد و بدین ترتیب ،کشور اسالمی را به بدبختی و فحشا سوق میدهد .دخترها و پسرها
همگی رقاص و خاطرخواه سوفیا لورن شدهاند (کشانی 430 :1386 ،متن گزارش ساواک آمده
است).
روزنامة اصفهان به نقل از شخصی به نام حسین راضی ،نگاه متدینین راجع به سینما را چنين
آورده است :معتقدند ،سینما دکانی است که ُع ّمال شیطان در مقابل دکان خدا باز نمودهاند که
به جوانانی که باید در مساجد به اخبار و احادیث دینی گوش کنند تا سعادتمند شوند ،به سینما
میروند و بیدین و هرزه میشود (اصفهان ،ش  19 ،1280اردیبهشت  .)2 :1344یکی از سینما
دوستان اصفهانی که خاطراتش را دربارة سینمای دهة سی این شهر به قلم آورده ،معتقد است:
هم نخبگان مذهبی و هم برخی از نخبگان سکوالر به خاطر مسائل دینی و اخالقی ،با سینما
رفتن مخالف بودند (نفیسی .)91 :1394 ،او از مخالفتهای پدرش که پزشکی مذهبی بود ،با
سینمای آن روز مطالبی بیان کرده است (نفیسی.)93 :1394 ،
از مراجعه به اسناد چنین برمیآید که در مرداد « 1326جامعۀ تعلیمات اسالمی اصفهان» که
بخش��ی از طالب و روحانیون ش��هر را در قالب تشکلی به منظور فعالیتهای اجتماعی به گرد

ش��هوت و منافی عفت و مخرب اخالق جامعه ،کجا اجازه میدهد جوانان مملکت رو به جانب
دین آورند و از مزایای اخالقی شرع مبین برخوردار شوند؟ (اسنادی از انجمنها و مجامع مذهبی
در دورۀ پهلوی )395 :1381 ،نخس��توزیر ،نامه را به وزارت کش��ور ارجاع داد و جواب شنید:
«مش��روحۀ هیأت مذکور در کمیسیون اصلی نمایش مطرح گردید و بر طبق نظر کمیسیون،
همانطور که در گذش��ته مراقبت ش��ده ،و از نمایش فیلمهای خالف عفت و اخالق عمومی
جلوگیری به عمل آمده ،در آتیه نیز کمال مراقبت مرعی خواهد شدتا از صدور پروانۀ نمایش
برای فیلمهایی که مغایر با مبانی دینی و اخالقی است ،خودداری شود»(اسنادی از انجمنها و
مجامع مذهبی در دوره پهلوی)397 :1381 ،
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خویش جمع کرده بود ،در نامهای به انصاری ،استاندار وقت ،نسبت به وضع سینما و تئاترهای
شهر اعتراض کرده ،و به وی نوشتهاند« :جناب آقای استاندار! حضرت عالی میدانید که تر ّقی
دولت و ملتها ،با ازدیاد ر ّقاص و فحشا و منکرات نبوده ،بلکه به توسط علم و دین و اخالق و
شجاعت افراد و تکثیر کارخانجات و صنایع مهمه میباشد؛ بنابر این ملتی که هنوز صدی نودونه
افرادش جاهل و غریزة شیطانی آنها بر عقل آنان مسلط و عیاشی و تنبلی و خوشی ،آخرین
آرزوی آنها اس��ت ،آیا باید این ملت ساعات بیکاری خود را به عیاشی بگذرانند یا به تحصیل
علم و صنعت؟ اگر در ممالک خارجه آن هست ،این هم هست؛ ما ایرانیان به دلخوشی این که
ترقی کنیم ،امروز در قس��مت قمار و عیاشی و رقاصی از هر ملتی پیش هستیم...؛ اینها برای
آن است که سینماها ،کافهها و کابارهها ،فاحشهخانهها ،شیرهکشخانهها و هزاران محل دیگر
از این نوع ،افراد ایرانی را به خود مشغول نموده (اسنادی از انجمنها و مجامع مذهبی در دورۀ
پهلوی)142 :1381 ،
حدود سه سال بعد ،هیأت علمیه ،اصفهان که مجمعی مذهبی شامل تعدادی از روحانیون و
طالب ش��هر بود ،در نامهای به نخست وزیر وقت (رزمآرا) ،به وی تذکر دادند؛ «چون مهمترین
امور برای حفظ انتظامات بشری همانا تربیت اخالقی نفوس است ،نمایشات و پردههای منافی
عفت و نغمههای عش��قی شهوت و فس��اد انگیز ،کام ً
ال مؤثر در سوء اخالق جامعه است ،تقاضا
میشود دستور اکید صادر فرمایند از این دو موضوع در تماشاخانه و سینماها خودداری نمایند»
(اس��نادی از انجمنها و مجامع مذهبی در دورۀ پهلوی .)372 :1381 ،در س��ال  ،1340هیأت
علمیۀ اصفهان در نامهای خطاب به دکتر امینی ،نخست وزیر نوشت« :نمایش فیلمهای م ّهیج
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گویا این نامه نگاری نظر هیأت علمیۀ اصفهان را برآورده نکرد و یک سال بعد ،آنها همین
شکایت را به دفتر نخست وزیر بعدی (امیر اسداهلل اعلم) ارسال نمودند« :از فیلمها و نمایشاتی
که مایۀ فساد اخالق و انحراف افکاراست ،جلوگیری شود و بدین وسیله جوانان از سقوط قطعی
مصون بمانند» (اسنادی از انجمنها و مجامع مذهبی در دوره پهلوی)399 :1381 ،
اکنون که معلوم ش��د مذهبیها راجع به س��ینمای قبل از انقالب چه نظری داشتند ،جالب
است بدانیم آنها به دلیل عدم مراجعه به سینما و ندیدن فیلم ،اعتراضی هم نسبت به محتوای
ها مربوط به تصاویر تبلیغاتی بزرگی بود که از فیلمها بر روی
فیلمها نداشتند ،بلکه اعتراض آن 
ها از این که چشم خود یا بستگانشان به این تصاویر عریان
سردر سینماها نصب میگردید .آن 
زنان بیفتد ،شاکی بودند .از آن جالبتر ،خیلی محترمانه و مستدل ،شکایت به استاندار میبردند
و راهحل از او میجستند .مطابق مکاتبات موجود ،استاندار نیز شکوائیه را به ادارة فرهنگ و هنر
ارجاع مینمود و رئیس این اداره هم به مدیران سینما تذکر میداد .رئیس ادارة فرهنگ و هنر
ها نیز مطلع بوده و در صورت تخلف،
حتی یک نسخه از نامه را به شهربانی نیز میفرستاد تا آن 
اقدام نمایند.
در مردادم��اه  ،1346عده زیادی از مردم اصفهان طی طوماری طوالنی ،از ابراهیم همایونفر،
استاندار اصفهان ،خواستند که مانع از نصب این قبیل عکسها روی سردر سینماها شود .آنها
در همان ابتدا با اشاره به پیشینة مذهبی «دارالمؤمنین» اصفهان نتیجه گرفته بودند :روی این
اصل ،تظاهر و عقیدة مردمش به حفظ دین و آیین مقدس اسالم ،بیش از بعضی شهرستانها
دین ُملو ُکهم ،مأمورین مربوطه نیز برای شعائر
میباشد ،بنابراین جا دارد به مصدا 
ق ال ّناس علی ِ

دینی ،احترام قائل گردند و حریمی بگذارند و حاضر نش��وند کس��انی که هدفشان تنها جلب
منافع ش��خصی اس��ت (مانند سینماها) ،روی این اصل با هم رقابت نموده ،و در انظار خودی و
بیگانه ،مس��لمان و مذاهب متنوعه ،به مقدس��ات ملی و دینی ما خدشه وارد سازند .ما به اصل
موضوع کاری نداریم كه چه فیلمهایی جهت تهذیب اخالق جوانان و نسل آتیه سودمند است
(البته میزگرد تکلیف آن را روشن مینماید) ،و مردم آزادند و میروند داخل و از نزدیک ،روی
پرده ،مناظر زیبا و برنامههای خوب یا بد آن را میبینند و استفاده میبرند .دیگر لزومی ندارد
صورت نقاشی شدة بزرگ زنهای عریان را در تابلوهای بزرگ باالی سینما نصب نمایند .آن هم
در خیابان چهارباغ که محل تفرج و گردش همة مردم داخل و خارج است (ساکما.)264-578 ،

عکسهای مربوط به صحنههای حذف شدة فیلمها و ارائة آن قسمت از اندام برهنة زن یا مرد،
دختر یا پس��ر که مستور بودنش ضروری است ،و عیان ساختن آن عفت عمومی را جریحهدار
میس��ازد ،در آفیسها و پالکتها و ویترینهای س��ینما به موجب آییننامة مربوطه ،ممنوع
ها رفتار
میباشد .در صورت تخلف ،طبق مادة  14آییننامة صدور پروانة نمایش انواع فیلم با آن 
خواهد شد(ساکما.)264-578 ،
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ها گوش داده ،اشاره
ها س��ابقة امر را نیز یادآوری کرده و از این که اس��تاندار به حرف آن 
آن 
کردند :به قرار ،در این مورد ،قب ً
ال ش��رحی از طرف بازاریها به اس��تاندا ِر محتر ِم وقت ،عرض ،و
دس��تور اقدام فرمودند كه از کالنتریها جلوگیری میشد ،ولی مدتی است دستور کهنه شده،
و توجهی به آن ندارند؛ مانند سینمای نقش جهان که چند روز است تصویر نقاشی شدة زنی
عریان را به طرز فجیع و زننده ،باالی س��ر س��ینما نصب نموده که از مشاهدة آن ،هر رهگذر با
وجدانی شرم دارد ،و عامل آن خجالت نمیکشد! ...استدعای ما این است امر فرمایید از نصب
صور قبیحه (زنهای عریان) در تابلوهای بزرگ باالی درب س��ینماها خودداری گردد (ساکما،
.)264-578
استاندار ،نامه را به اشراقی ،رئیس ادارة فرهنگ و هنر اصفهان ارجاع داد .او نیز نامهای همراه با
یک رونوشت که به اطالع شهربانی اصفهان نوشته بود ،به مدیران سینماها ارسال کرد .این نامه،
مستند به یک تصویبنامة هیأت دولت نیز بود :به موجب مادة  16تصویب نامة شماره 6626
ـ  45/7/6هیأت محترم وزیران ،اس��تفادة تبلیغاتی به هر ش��کل و وسیله از عکسهای مربوط
ها و آفیشها
به صحنههای حذف شدة فیلمها ،در جراید به منظور آگهی و همچنین نصب آن 
و پالکتهایی که حاوی تصاویر منافی عفت و مخالف اخالق حسنه باشد ،اکیدا ً ممنوع است.
خواهشمند است دستور فرمایید از نصب چنین عکسهایی در ویترین سینما به منظور رگالم
و آگهی ،خودداری نمایند (ساکما.)264-578 ،
در س��ال  1348نیز نامهای به همین مضمون از س��وی مدیر کل فرهنگ و هنر اصفهان به
مدیران سینماها ارسال شد .او به مدیران سینما ساحل ،نقشجهان ،چهارباغ ،مهتاب ،حافظ،
مولنروژ ،س��پاهان ،مهر ،آس��یا ،همایون ،پارس و مایاک نوش��ت :با وجودی که کرارا ً به اطالع
رس��انده ش��ده ،معذالک مجددا ً متذکر میشود که اس��تفاده تبلیغاتی به هر شکل و وسیله از
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توجه به دولت و نهادهای مسئول
نق��ش دولت در س�لامت اخالقی جامعه تا چه حد بود؟ به ط��ور خالصه میتوان گفت ،اصوالً
حكومت پهلوی مس��ئولیت زیادی دربارة ساختار اخالقی جامعه بر دوش خود حس نمیکرد،
و ناچار بود برای این که وانمود کند از قافلة غرب عقب نیست ،با کپیبرداري از سينماي غرب
که به ش��دت تقلید از رقص و آواز و خش��ونت و سکس بود ،موافق باشد و آن را گسترش دهد
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(کشانی.)116 :1386 ،
ش��کل گرایش سرمایهساالرانهای که تهیهکنندگان س��ینمای ایران را به نان و نوای نسبی
رسانده بود ،برای ایشان انگیزۀ مقبولی بود تا تنور سینمای مبتذل فارسی را روشن نگه دارند
(کشانی)214 :1386 ،؛ بنابراين ،هم دربار و هم شرکتهای تولید فیلم فارسی ،تعمد داشتند
که حتماً عامل «سکس و جنایت» ،جزئی جدانشدنی از سینما باشد.
در مقابل این جریان ،برخي روزنامهها به عنوان نمایندة افکار عمومی ،خواستار برخورد دولت
ها میدیدند كه دود این سیاست به چشم همه میرود.
بودند .آن 
روزنامة خبرهای روز اصفهان در سال  ،1338این رویة مسئولین فرهنگی را با طعن و تردید
مینگریس��ت« :در اطراف فیلمهای منافی اخالق ،مقاالت زیاد نوشته شده ،ولی مسئولین امر
نخواستهاند به این مذاکرات توجه نمایند .شاید هم مأموریت دارند که باقیماندة عفت عمومی
جامعة ایرانی را با نمایش این قبیل فیلمها محو و نابود سازند» (ش  22 ،65خرداد.)1 :1338
امیرقلی امینی و روزنامههای دلنگران وضعیت فرهنگی و سینما ،در مواقعی نیز دولتیان را مورد
انتقاد قرار داده و به واکنش نسبت به محتوای مبتذل فیلمها فرا میخواندند« :با توجه به عواقب
خطرناک ادامة این وضع ،وقت آن رسیده که فکری اساسی برای این موضوع حیاتی بنماییم ،و
نگذاریم جمعی سودجو ،آرامش و امنیت اخالقی جامعه را بر هم زنند .باید کسانی که با فیلمها
و نوش��تههای مخدر خود مردم را معتاد به ناراستی و ناپاکی و انحراف میکنند ،با شدیدترین
کیفرها مجازات شوند ،و سزاست مقامات مسئول با شدت عمل به کار این گروه خودکامه که
دست تعدی و تجاوز به حریم اخالقی ما فراهم ساختهاند ،خاتمه دهند» (اصفهان ،ش ،3426
 17اردیبهشت .)2 :1345
واقعیتها نشان میداد که دولت ،خود مش ّوق این سینماست؛ پس جایی نمیماند جز آن که
امینی دس��تهایش را به س��وی آسمان باال برد و آرزو كند :ای کاش روزی میرسید که دولت

بیبندوب��اری ،تلف گردد .به یاری امکاناتی نظیر تلویزیون ،رادیو ،مطبوعات ،کتب و نش��ریات
ها عناصری مفید برای جامعه
س��ودمند ،باید نیروی جوانان را در راه مثبت بسیج نمود و از آن 
به وجود آورد (اصفهان ،ش  16 ،2965تیر  .)6 :1352شاید تحتتأثیر همین نوع درخواستها
بود که گاهی مقامی مانند فرماندار اصفهان از صاحبان س��ینماها میخواست «حتیاالمکان از
نمایش فیلمهای تکراری و سطح پایین خودداری کنید (اصفهان ،ش  1 ،2457مهر .)1 :1350
موافقان چه میگفتند
ها که خود را منتقد فیلم
س��ینمای مذکور ،موافقانی هم در میان اهل قلم داش��ت .یکی از آن 
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از ورود چنین فیلمهایی جدا ً جلوگیری میکرد و بیش از این اجازه نمیداد که فساد و تباهی
اخالقی در بین جامعة ایرانی رواج گیرد (اصفهان ،ش  19 ،1280اردیبهشت .)3 :1344
این روزنامه با محدود کردن س��طح توقع خود از دولتی که خود به فس��اد دامن میزد ،نظام
تعلیم و تربیت را به کمک فرا میخواند« :بزرگترین عیب ما این است که رفع تمامی نقایص و
معایب خودمان را از دولتهای وقت میخواهیم...؛ همین جلوگیری از ورود جوانان به سینماها
و تماشای فیلمهای محرک و فاسدکنندة اخالقی ،یکی از راههایی است که برای اصالح اخالق
تودة مردم از طرف دولت در پیش گرفته ش��ده و باز هم میتواند به وس��یلة وزارت آموزش و
پرورش و وزارت اطالعات و تش��کیل مجالس س��خنرانی و به کار گرفتن خطبای روشنفکر و
خوشبیان و امثال این قبیل تدابیر و خصوصاً تشویق دبیران دبیرستانها و استادان دانشکدهها
به این که در موقع تدریس خود ،در س��اعات معینی محصلین را با س��خنانی چرب و شیرین
هدایت و راهنمایی کنند» ،راه حلهای پیشنهادی روزنامه بود(اصفهان ،ش  11 ،1402مرداد
 .)1 :1345به درس��تی نیز اگر بنیانهای اخالقی و اعتقادی جامعهای محکم باش��د ،در مقابل
امواج مخرب و مضر ،مصون خواهد بود.
هفت س��ال بعد ،روزنامة اصفهان مجددا ً روی توجهش را به دس��تگاه تعلیم و تربیت کشور
برگردانید« :اینگونه بیتوجهیها به آینده و ارائة ابتذال ،معلول چه علتی اس��ت! شکی نیست
ک��ه برگرداندن این گرایش بد یُمن و جلوگیری از س��وق جوانان ب��ه عواقب ناگوار آن ،وظیفة
دس��تگاهای تربیتی و وسایل ارتباط جمعی اس��ت که نباید اجازه دهند نیروی عظیم جوانان
که طبقة فعال مملکت را تش��کیل میدهند ،به صورت مزاحمت و عیاش��ی ،خیابانگردی و
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مینامید ،در نامهای به روزنامة اصفهان ،معترض و ناراحت بود که چرا قسمتهایی از فیلمی که
در تهران نمایش داده شده ،موقع نمایش در اصفهان یا دیگر شهرستانها ،سانسور میشود :ظاهرا ً
ادارة نمایشات ،اصفهان را شهری مذهبی میداند و به همین جهت اجازة نمایش قسمتهای
سکسی فیلمها را نمیدهد (اصفهان ،ش  29 ،1633اسفند  .)6 :1346البته او رفتار مخاطبین
سینما در اصفهان را در این تصمیم بیتأثیر نمیبیند .در این میان به روانشناسی اجتماعی نیز
نقبی میزند« :اگر مردم شهر ما نسبت به مسایل جنسی حساسیت دارند و هیجانهای عاطفی
خویش را همانجا در سالن سینما (طبق گفتة مدیر یکی از سینماها) تسکین میدهند ،گناه
فیلم نیس��ت؛ اگر مردم ما محکومند به این که نیازهای جنس��ی خود را به شکل رؤیا و خیال
برآورده س��ازند و دربارة عش��ق و زن ،تصورات موهوم داشته باش��ند ،خطای فیلمساز نیست؛
اگرجامعة ما عشق را تجربه نکرده ،و یک نوع آن را روحانی و ربانی و عرفانی و مجرد و مطلق
و پاک و افالطونی میداند ،و جزو دیگر آن را به پس��توها و پشت پردهها کشانده است ،تقصیر
سینما نیست؛ سینما یک وسیلة بیان هنری است و مثل هر هنري حق دارد موضوعات مختلف
زندگی بش��ر را مطرح کند .بر ماس��ت که با اندیشة درست به آن نگاه کنیم»؛ همین شخص،
مینویس��د« :من با فیلمهایی که از س��کس و زن به خاطر تحریک و جلب تماش��اگر استفاده
میکنند ،مخالفم ،اما فیلمی که موضوع اساسی آن روابط عاشقانة زن و مرد این زمانه است و
سازندة آن به قصد انتفاع تجارتی از این روابط استفاده نکرده ،نباید به دست سانسور ،تکهتکه
شود (اصفهان ،ش  29 ،1633اسفند .)1 :1346
وقوع انقالب و پایان کار سینمای مبتذل
ب ه رغم فیلمهایی چون «گوزنها» که رژیم را در عرصة سیاسی هدف قرار داده بود ،سینمای
مبت��ذل تا آخرین روزهای حکومت پهلوی به تالش خود ادامه داد و نتیجه آن ش��د که مردم
انقالبی و خش��مگین از سیاستهای غربگرایانة حكومت پهلوی ،در روزهای تجمع و اعتراض،
س��النهای س��ینما را به عنوان نماد طاغوت و دین س��تیزی و مجری سیاستهای فرهنگی
حكومت ،مورد هدف قرار دهند .سینماس��وزان یکی از واقعیتهای انقالب  57بود :قرارگیری
سینماها در مرکز اعتراض مردم ،هم غمانگیز بود و هم هشدار دهنده .در سیزدهم و چهاردهم
آبان  ،1357کمتر سینماهایی از تعرض جوانان خشمگین در امان ماند« .نام سینماهای به آتش

کشیده شدة تهران را آسان دوره کردیم :رادیو سیتی ،پارامونت . ...نام سینماهای به آسیب دیده
و به آتش کشیده شدة شهرستانها سیاهة بیپایانی بود .شهر فرنگ در اصفهان ،و . ....حکایت
سینما سوزان بخشی از تاریخ انقالب شد» (صدر .)237 :1381 ،اگر بخواهیم به آمار و ارقام هم
نیز نظری بدوزیم ،جایی ثبت ش��ده اس��ت :در دوران انقالب ،بیش از  125سینما در دل آتش
سوخت و تعطیل شد .برخی آمارها نشان میداد از مجموع  524سینمای سراسر کشور ،فقط
 313سینما به جا مانده (اطالعات 27 ،خرداد  1361به نقل از صدر.)241 :1381 ،

اعتراض در روزهاي انقالب به صورت حمله و به آتش کشيدن سالنهاي سينما خود را نشان
داد ،که در نتيجه ،سينماي مبتذل از صحنة فرهنگي کشور حذف گرديد.

| اعتراض به سینمای مبتذل در اصفهان ،پيش از انقالب اسالمي |

نتيجـهگيري
صنعت سينما مانند بسياري از صنايع جديد ،عمدتاً از مغرب زمين به ايران وارد شد ،طبيعي
است که فرهنگ مربوطه نيز همراه اين صنعت به ايران وارد شود .شايد بتوان گفت ،در جامعة
س��نتي ايران ،موضوع برهنگي و روابط خارج از عرف ،نخستين بار از طريق سينما به فرهنگ
ايراني تزريق گرديد .عالوه بر فس��اد اخالقي ،س��ينما ،فساد اجتماعي و مالي را نيز وارد کرد .با
ديدن انواع جنايات ،دزديها و آدمکشيها بر روي پردههاي بزرگ سينما ،خواه ناخواه جامعة
مخاطب متأثر ميگرديد .طبيعي بود که بخشي از آگاهان و دلسوزان جامعه نسبت به اين سينما
معترض شده و صداي خود را در اسناد و مطبوعات به گوش مسئولين امر برسانند ،اما از آنجا
که سينماي مذکور مورد حمايت دستگاه فرهنگي رژيم بود ،اين صداها تاثير چنداني نداشت
و سينماي مبتذل که عنوان خاص ايراني آن «فيلم فارسي» لقب گرفته بود ،همچنان به کار
خود ادامهداد .جريان موج نو سينما نيز نتوانست اين روند را اصالح نمايد .تجمع اين خشم و
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