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  دهيچک
 يتازه ا يايتواند دن يدوگانه دارد، هم بازتاب جامعه و تطورات آن است و هم م ينما کارکرديس
 ينما ميق، سين طريند و از ايگر ببيد يند که جامعه با واسطه آن بتواند خود را بگونه ايافريب

نما با يش دوگانه در رابطه سين نمايا ياز جلوه ها يکي. جاد کنديا يرات اجتماعييتواند تغ
بر و هابرماس در باره اين بحث در اين مقاله به توجه به نظرات و . ت آن استيحکومت و مشروع

  . مشروعيت نظام هاي عقالني و مشروعيت بخشي به آن ارائه شده است
ر آن يتاث ينما و بررسيق سيارائه شده از طر يامروز جهان، توجه به مقوله ها ياسيس ينمايدر س

ت حکومت، يکا در موضوع مشروعيآمر ينمايس. د استيروبه تزا ياسيو س يبر نظام فرهنگ
ت حکومت و يجادکننده مشروعيداشته، و در اکثر موارد بازتابنده و ا يريچشمگ يت هايموفق

نسبت به نظام  يو انتقاد ياعتراض يلم هايف ياست و حت) در سطح کالن آن( ياسينظام س
ستم يس يجه ايننده را به نتيداشته و هرگز ب ياسيمثبت به نظام س يت، نگاهيز در نهاين ياسيس

ت يبنام مشروع يا معکوس داشته و عنصريتقرب ين مساله حالتيران، ايما در اا. رسانند يبرانداز نم
ک طرف، نشان دهنده ين مساله از يا. ب استيبا غايتقر) ت آنيدر کل(ران يا ينمايحکومت در س

نزد افراد جامعه است، و از طرف  ياسيت نظام سيران و کاهش مشروعير در جامعه ايرات اخييتغ
ان نظر نامساعد خود يدر جهت ب) ا ناخودآگاهيآگاهانه (است که روشنفکران  ياز تالش يگر حاکيد

  .دارند ياسينسبت به نظام س
سه آن با يران در دهه گذشته و مقايا ينمايلم مطرح سيچند ف يل محتواين مقاله به تحليدر ا
 يعاجتما يها يژگي، ويجامعه شناخت يتا از منظرشده و تالش  شدهکا پرداخته يآمر ينمايس

و نوع نگاه آنان به جامعه و  ياسيو س يسيبا موضوع پل يلم هايقهرمانان در ف يت هايشخص
 ياسيت ها، مقصر دانستن ساختار سيبودن شخص يانفعال: چون يموضوعات ؛شود يحکومت بررس

ستم که منزه باشد و بتواند مشکل را يدر درون س يتيعمل کردن، فقدان شخص يو جامعه، انفجار
  .نوع نگاه به قانون،  وحل کند، 
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حکومت  يمنف يبرخوردها: مانند(ران يا ينمايبت در سين غيعلل ادر باره  ياتيفرضز يدر انتها ن
 يستيرات هنر کمونيلمسازان با حکومت، تاثينماگران، مخالفت روشنفکران و فيبا روشنفکران و س

 يموثر و حام ينماياز س تيحکومت در فهم و حما يتيو حما ي، ضعف نظارتيرانيبر روشنفکران ا
  . شده استن مساله پرداخته يا يو اجتماع ياسيس يامدهايو عوارض و پمطرح شده ) نظام
  کايآمر ينمايران، سيا ينماي، سياسينظام س، يت بخشيمشروعت، يمشروع :دواژهيکل

 
 
  

جامعه و گلدمن در باب آثار ادبي و هنري معتقد است كه اين آثار عالوه بر آنكه بازتاب لوسين 
گروه  يخاص آگاه يش هايگرا«خود نيز مي تواند سازنده آگاهي هاي جمعي باشد و   ،تحوالت آن است

  : او آگاهي جمعي را چنين تعريف مي كند. برساند» ار بااليرا به سطح انسجام بس ينيمع ياجتماع
ز در يو ن ش مطرح هستنديکه برا يشه در مورد مسائل مختلفي، هميدر واقع، هر گروه اجتماع

ار يآن با عوامل بس يدارد که ساختار و محتوا يو واقع يعمل يآگاه يات اطرافش، نوعيمورد واقع
. به درجات متفاوت در قوام آن نقش دارند يکه همگ يشود، عوامل يف ميتعر ياد و گوناگونيز

 يگاهزان انطباق آيق تر، ميو به عبارت دق يجمع يآگاه يم جلوه هايکوش يکه ما م يهنگام
ان يم يز اصليد نقطه شروع ما تمايم، بايکن يت بررسيرا با واقع يمختلف جامعه ا يگروه ها

و چندگانه  يو غن يواقع يبا محتوا يواقع يان آگاهيباشد، م» ممکن« يو آگاه» يواقع« يآگاه
تواند بدان برسد، بدون آنکه  يت که گروه ميحداکثر انطباق با واقع يعنيممکن،  ياش و آگاه

  )۵۱: ۱۳۷۱به نقل از گلدمن، ( ت دهد ير ماهييتغ
، در حوزه سياسي و  يكي از حوزه هايي كه آثار ادبي و هنري مي تواند در آن بسيار موثر باشد

اين مساله در صور گوناگون مي تواند . مشخصا تاثيري است كه مي تواند به بقا و دوام يك حكومت بكند
به عنوان برجسته ترين (رمان و فيلم . استموارد از اين رخ دهد و تصوير سازي از حكومت يكي 

، كه مي توان از آن به  در اين باب بيشترين نقش ها را داشته اند) ژانرهاي مطرح در اين زمينه
نظري مساله  در اين مقاله تالش ما بر اين است كه با طرح . نظام سياسي ياد كرد» بخشيمشروعيت «

نظام سياسي در بخشي به مشروعيت   )موفق و ناموفق(مقايسه شيوه  ، به  مشروعيت در نظام سياسي
سيستم در سينماي آمريکا و نمونه بخشي به نمونه موفق مشروعيت . سينماي آمريكا و ايران بپردازيم

پس از آن نيز حدس هايي در باره علل . آن در سينماي ايران است) يا با موفقيت نامطلوب(ناموفق 
الزم بذکر است که اين مقاله قصد تعميم . در سينماي آمريکا ارائه خواهد شد غيبت مشروعيت سيستم

مساله را به سينماي ايران و سينماي آمريکا ندارد و تنها بر اساس فيلم هاي مشاهده شده نگارنده، 
  .نگاشته شده است

  مشروعيت و مشروعيت بخشي
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عقيده وبر مشروعيت بر باور  به. در جامعه شناسي با ماكس وبر آغاز مي شود ١بحث مشروعيت
است که مشروع  يموثر و دائم يقدرت زمان. ک نظام مشروع استيکه قائل به وجود  يمبتني است، باور

قدرت بايد مشروعيت . حق کاربرد اجبار را دارد، اما اين عنصر اصلي آن نيست  ،بي ترديد  قدرت. باشد
تبديل قدرت به . د شد و بي تاثير خواهد بودداشته باشد، در غير اينصورت با دشواري مواجه خواه

وبر، (داند  ير ميک نظام را در موارد زيت يمشروع يبر مبانو. ادت به آن استياقتدار، اضافه شدن س
۱۳۷۴ :۴۲:(  

  به موجب سنت - 
 به موجب نگرش عاطفي - 
 به موجب باور عقاليي به ارزش غايي نظام - 
 .به موجب استقرار قانون - 

لص سيادت مشروع به سه دسته سنتي، عقالني، و کاريزماتيک تقسيم مي بر اين اساس، انواع خا
کاهش و فقدان اين . نظام هاي سياسي بايد حداقلي  از مشروعيت را داشته باشنداما در هر حال، . شوند

  . مشروعيت، مساله مشروعيت را ايجاد مي کند
. ي از جانب اکثريت استدر منظري ديگر، مساله مشروعيت، به معناي ميزان پذيرش قواعد باز

به نظر وبر تمام انواع مشروعيت بيان مي كند كه جهان اجتماعي چگونه است و ) ۲۵: ۱۳۷۵چلبي، (
در تعريفي ديگر مشروعيت فرايندي است كه از طريق آن نظام  )۳۳۲: ۲۰۰۶ترنر، (. چگونه بايد باشد

حمايت شده توسط كساني كه در آن  اجتماعي يا ابعاد مختلفي از آن، به عنوان نظامي مناسب و بشدت
بهترين وسيله براي حفظ انسجام اجتماعي اين است كه مردم به . مشاركت دارند، پذيرفته شده است

مشروعيت از طريق فرايندهاي متنوعي ايجاد مي شود كه . سيستم باور داشته باشند و آن را بپذيرند
ش هايي چون احترام به پرچم كشور يا خواندن يكي از نمونه هاي آن جامعه پذيري كودكان از طريق رو

  )۱۷۳: ۲۰۰۰جانسون، . (تاريخ كشور در مدرسه است
ابعاد ديگري از اين   ، هابرماس با طرح مجدد مساله مشروعيت و تمايز آن با مشروعيت بخشييورگن 

ن مشروعيت را چني» ٢مسائل مشروعيت در دولت مدرن«در مقاله او . موضوع را بررسي كرده است
  : تعريف مي كند

مي صحيح و عادالنه ظداليل خوب و درستي در تاييد ادعاي يك نظم سياسي مبني بر اينكه ن
. است وجود داشته باشد؛ يك نظم مشروع شايسته آن است كه به رسميت شناخته شود

اين . مشروعيت يعني اينكه شايستگي و ارزشمندي يك نظم سياسي به رسميت شناخته شود
روعيت اين واقعيت را موكد مي سازد كه مشروعيت نوعي دعوي اعتبار چالش پذير تعريف از مش

به . (است؛ ثبات يك نظم مبتني بر سلطه، دست كم، بر به رسميت شناختن آن نيز متكي است
  )۷۵: ۱۳۸۶نقل از هاو، 

                                            
1  legitimacy 
2  Legitimating  Problems in the Modern State 
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مساله مشروعيت، به رابطه مشروعيت با حقيقت باز مي گردد، يعني باور به از نظر هابرماس، 
اين بدان معناست كه مبادي و داليل آن باور، مستقل از هر . ارزش است-مشروعيت حاوي نوعي حقيقت

مشروعيت از نظر هابرماس نوع . گونه عامل روانشناختي تجربي، متضمن نوعي دعوي اعتبار عقالني است
يت منوط مشروع. است كه منحصرا براي نظام هاي سياسي بكار مي رود ٣خاصي از فرايند موجه سازي

طريق شرايط تحقق گفتگو امكان پذير از است به تحقق منافع همگاني، اما تحقق منافع همگاني نيز 
بر اين اساس، مشروعيت فقط در مورد جوامع برخوردار از دولت مي تواند كاربرد معنادار داشته . است
ي سياسي مقتدر را مفهوم قدرت مشروع در اين جوامع فقط زماني معنا مي دهد كه ساختارها. باشد

اما در همين قدرت مقتدر نيز، مشروعيت بخشي به قدرت الزم است، چون وفاداري توده . فرض بگيريم
تالشي است براي معتبر ساختن و تاييد ادعايي  ٤مشروعيت بخشي«. ها و حمايت مردم را به دنبال دارد

به رسميت شناخته شود و از آن  يعني اين ادعا كه شايسته است(كه يك نظم در زمينه مشروعيت دارد 
؛ اين تالش عمدتا در جهت نشان دادن اين نكته است كه نهادهاي موجود و نيز نهادهايي )اطاعت شود

كه اين نظم در پي ايجادشان است، توانايي آن را دارند كه از طريق بكارگيري قدرت سياسي، ارزش 
يعني به ) ۷۶: ۱۳۸۶هاو، (» .ند و حفظ كنندهايي را كه براي حفظ هويت جامعه حياتي اند، تحقق بخش

اين پرسش پاسخ مي دهند كه چرا و چگونه بايد قدرت سياسي بايد به برخي نهادهاي خاص واگذار 
  . گردد

يعني وفاداري توده (» رضايت دلبخواهي همگان«بر اين مبنا، كارايي سيستم اجرايي نيز منوط به 
لذا كنش اجتماعي انسان بايد به گونه اي سازمان . دود استو عدم اتكا بر انگيزش هاي خاص و مح) ها

. يابد كه هنجارهاي موثر بر اين سازمان يافتگي و نظم دهنده به آن بايستي موجه يا قابل توجيه باشد
يعني مشروعيت بخشي فقط در صورتي ميسر است كه نوعي باور به توجيه پذيري از طريق بحث و 

وفاداري عمومي از جانب توده هاي مردم منوط به اين «و لذا . ود داشته باشدوج) بالقوه يا بالفعل(گفتگو 
است كه ديدگاه آنها در باره دولت يا سيستم اجرايي چگونه باشد، يعني منوط است به توانايي دولت يا 

يا دقيق تر، در استنباط مردم از ) ۷۷: ۱۳۸۶هاو، . (»سيستم اجرايي در برآورده كردن اين خواسته ها
  . ينكه دولت توان برآورده كردن اين خواسته ها را داردا

مشروعيت يك نهاد سياسي، توانايي آن . مي رسد» بحران مشروعيت«هابرماس، از اينجا به مفهوم 
مشروعيت بخشي تالشي است براي نشان دادن اينكه يك نهاد به . نهاد در تامين منافع همگاني است

بحران مشروعيت زماني است كه . ين ابزار دستيابي به آن استچنان هدفي دست خواهد يافت يا بهتر
  ) ۸۸: ۱۳۸۸هاو، . (احساس شود يك نهاد در اين زمينه ناتوان است

در جوامع سنتي مشروعيت بخشي با دو هدف انجام مي شود؛ دوري گزيدن از تنش و تعارض، و 
اعتبار هنجاري و مصون هدف اول مخفي كردن سرشت خالف واقع دعوي هاي . حفظ ساختار طبقاتي

                                            
3 justification 
4 legitimation 



5 
 

هدف دوم نيز برطرف كردن تضادها و تعارض . نگه داشتن اين دعوي ها از گزند انتقادات عمومي است
در . است كه در سراسر ساختار اجتماعي رسوخ مي كند) ايدئولوژي(ها به واسطه نوعي فريب توده اي 

و فراهم كردن شرايط مناسب براي سرمايه داري نيز مشروعيت نظام سياسي فقط در گر -جامعه ليبرال
اما در جامعه سرمايه داري . حوزه اقتصادي است و لذا مشروعيت بخشي سياسي صريح وجود ندارد

پيشرفته و سازمان يافته متاخر، ساختار اقتصادي پايه دچار تغيير شده و لذا نياز به نوعي مشروعيت 
هاي خاص نظام را كه به دنبال رشد  هابرماس انواع محتمل بحران. بخشي جديد ايجاد شده است

  :سرمايه داري بروز مي كند به صورت زير فهرست كرده است
  

  بحران هويت  بحران نظام  سرمنشا بحران
  ___  بحران اقتصادي  نظام اقتصادي
  بحران مشروعيت  بحران عقالنيت  نظام سياسي

  بحران انگيزش  ___  نظام اجتماعي فرهنگي
  )۱۲۰: ۱۳۸۰هابرماس (

  
. جامعه دچار بحران مشروعيت شود، در نظام اجتماعي موجود هم تغييراتي بوجود مي آيد اگر

رشد و قوت بوروکراسي و فربه شدن دولت، . بنابراين بحران مشروعيت بحران تغيير و دگرگوني است
نوعي سوء ظن به قدرت پديد مي آورد که در نهايت به ... ضعف بدنه اجتماعي، فاصله دولت و ملت و

اعالم شده  يها با اختالف ميان انگيزش جاد بحران مشروعيت منجر مي شود، که به عقيده هابرماساي
نظام اجتماعى و  هاى فراهم شده توسط از سوى دولت، نظام آموزشى و شغلى از يك سو و انگيزش

بحران اصلي و واقعي براي نظام هاي مختلف، . كند حركت مى بحران فرهنگى، جامعه به سمت اين
يجاد گسست و فاصله ميان خواسته ها و مطالبات و يا باورهاي عمومي و مردمي از يک طرف و نيز ا

امکانات و مقدورات و باورهاي دولت از سوي ديگر است که اصطالحا به بحران مشروعيت تعبير مي 
لت ها بر به تعبير ديگر، وقتي براي تحقق ارزشهايي که به وسيله دولت بيان و تبليغ مي شود، دو. شود

کارآمدي نهادهاي خود متکي مي گردند و با آنچه در ميان مردم به عنوان ارزشهاي جاري شناخته مي 
: ١٣٨٣ربيعي،(. شود، در ناهماهنگي و عدم يکپارچگي به سر برند، بحران مشروعيت در راه خواهد بود

٣٥٣(  
شروعيت از نهاد يا سيستمي از نظر هابرماس تنها از كانال حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي است كه م

پس گرفته مي شود و بحران هاي اقتصادي و سياسي نيز تنها از همين كانال مي توانند شكل بگيرند و 
كامل انجام نشدن فرايند مشروعيت بخشي منجر به بحران ) ۹۵: ۱۳۸۶هاو، . (شيوع پيدا كنند

بحران . بحران انگيزش مي شود فرهنگي منجر به پيدايش -مشروعيت مي شود، تغييرات نظام اجتماعي
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بحران در سيستم و تهديد . مي انجامد) بحران هويت(اقتصادي نيز به بحران يكپارچگي اجتماعي 
  . يكپارچگي سيستم نيز بحران عقالنيت است

  
به . فرايند مشروعيت بخشي مساله اي است كه از آن مي توان به بحث اصلي در اين مقاله وارد شد

از ثروت  ياز برخوردارياز امت يريبهره گ يبر مبنا يد جوامع طبقاتيآنجا بازتول از،  هابرماسنظر 
ع نابرابر محصول يمساله توز يقيد به طرين جوامع بايرد، همه ايگ يدشده صورت ميبازتول ياجتماع
ن يا يساختار يروهايآنها با توسل به ن. ت ببخشنديمازاد جامعه را حل کنند و به آن مشروع ياجتماع

ازها در نظام مورد يرفع ن يمشروع را برا يع نامتقارن شانس هاين صورت که توزيکنند، به ا ير را مکا
که  يکسان يل اعتقادهاين هنجارها تنها به دليت ايمشروع. آورند يدر م يت شده اياحترام به شکل تثب

ت موثر ين رسميا ز دريها ن يم و قدغن سازيست؛ بلکه ترس و تسليت شناخته اند، نيآنها را به رسم
) التيد بودن تخيل محدود و مقيبه دل(ع ين نظام توزيا يبرا يلين فقدان هر گونه بديهستند و همچن

ر را احراز يط زرشود که دو ش يمشروع شناخته م يتنها زمان ياقتدار عقالن  به نظر او،. ز موثر استين
  ):٢٠٨: ١٣٨٠هابرماس، (کرده باشد 

  .برقرار شده باشد يتبه نحو اثبا يسامان هنجار -
 .بودن آن صحه گذاشته باشند يربط بر قانونيذ يمراجع حقوق -

ن يت بخش ايمشروع يروين ينه ها برايز الزم است که زمين شرط نين ايهمچناز نظر هابرماس، 
 يت قانون در حالتي، مشروع)منقول از هابرماس( ٥کالس لومانير نيبه تعب يعني. ا باشديمه يه صوريرو

  ٦نکلمانيوهانس وين از يهمچن) ٢١٠: ١٣٨٠(هابرماس . عه قانون محترم شمرده شوددر جاماست که 
ت فراهم يمشروع يبرا يکاف ييآن، مبنا يوبر يبه معنا يت صوريکند که عقالن يان مين نظر را بيا

مستلزم اجماع   ٨ يحقوق ييست، بلکه اثبات گرايت بخش نينفسه مشروع يف  ٧يقانونمند. آورد ينم
، تنها و ينکلمان قانونمندياز نظر و. شه داشته باشديبه ارزش ر يعقالن يريگ ياست که در سو يمگانه

فراهم آورد که به کمک آن بتوان را  ييت باشد که بتواند پشتوانه هايتواند موجد مشروع يم يتنها زمان
 يماد يبه دعاو قادرند يصور يه هايرو يمحدود کننده، بعض يط نهاديشرا ينشان داد که تحت بعض

  . در باره عدالت جامه عمل بپوشانند
را از باور به  يل نظر او، باور به قانومنديد و تکمييهابرماس در مباحثات خود با لومان و در تا

اگر نظام اقتدار نتواند «: ديگو ين باره ميق کرد و در ايکند که بتوان آن را تصد ياستنتاج م يتيمشروع
محض  يدا کند، در آن صورت قالب حقوقيت پيوه اعمال اقتدار، مشروعنح يمستقل از شکل حقوق
هاي قانون . ... ت شناختن امور فراهم کنديبه رسم يبرا ينيدر بلندمدت تضم يينخواهد توانست به تنها

                                            
5  Luhmann 
6 ـ  Johannes Winckelmann 
7  legality 
8  Legal positivism 
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 يدئولوژيوند با ايت بخش داشته باشند که در پيمشروع ييرويتوانند ن يم ييتنها تا جا يمدون بورژواز
در باره نظام  يکل يرهاير و تفسيهابرماس تعب) ۲۱۲: ۱۳۸۰هابرماس، (» .ار ادراک شوندنظام اقتد

از آن  يبخشرا ت مردم يحاکمو  ياز اصول پارلمان يدر باره طرفدار يبورژواز يه هايز نظريو ن يبورژواز
  . استت بخش يکه مشروعمي داند  يموارد
  
  
  

کند و  يت نميک نظام کفايت يمشروع يمال اقتدار برااع يقانون يه هاياگر به نظر هابرماس، تنها رو
ر و ير تعبيه ها و سايز وجود داشته باشد، در کنار نظرينظام اقتدار ن يها يدئولوژيد در کنار آن، ايبا

  .ت بخش دانستين موارد مشروعياز ا يکيز ينما را نيتوان س ياز نظام، م يکل يرهايتفس
  

شروعيت مطرح مي كند، شرط اعتبار هنجاري است، يعني يك مساله ديگري كه هابرماس در باره م
ممكن است يك نهاد . دعوي مشروعيت بايد با پس زمينه هنجاري خواست هاي متقابل هماهنگ باشد

اما به لحاظ هنجاري معتبر نباشد، يعني با چارچوب هاي ) يعني دعوي اش درست باشد(مشروع باشد 
قديمي آن، جوامعي بود كه كسي واقعا از قدرت هاي مشروع  صورت هاي. هنجاري رايج در تضاد باشد

موجود انتظار نداشت كه منافع همگان را تامين كنند، يا اصال كسي معتقد نبود كه منافع همگان اساسا 
اما در جوامع مدرن، اين امر، با فريب آگاهانه و سركوب مستبدانه مردم محقق مي . بايد برآورده شود

  ) ۸۲: ۱۳۸۶هاو، . (شان از زندگي را به منزله چيزي مشروع و طبيعي مي پذيرندشود، يعني مردم سهم
ي وپيش فرض هاي گفتگ. لذا مشروعيت كاذب نيز مي تواند حمايت و توافق توده ها را جلب كند

در دوراني كه  .عقالني به هيج وجه ضامن حقيقت، وفاق، تامين منافع همگاني و مشروعيت نيستند
يعني همواره بر تحريف و ؛ مشروعيت موجود ناپايدار استتحقق نيافته است، مشروعيت آرماني 

، )وفاق اصال شكل نمي گيرد يا به طور ناسالم شكل مي گيرد(دستكاري ارتباطات اجتماعي مبتني است 
، و براي آنكه به لحاظ عملي كارامد و موثر باقي بماند، به همواره در معرض بحران هاي اعتماد است

لذا دولت در سرمايه داري متاخر بايد در حوزه . ي پناه مي برد كه ربطي به مشروعيت نداردروش هاي
يعني حفظ و تداوم وفاق واهي . هايي كه ظاهرا از حوزه سياسي جدا و مستقل هستند، مداخله كند

مبتني بر مشروعيت، مستلزم آن است كه دولت اركان و عناصر سنت فرهنگي را دستكاري كند و مدام 
از اينجا ضرورت مداخله دولت  )۸۹: ۱۳۸۶هاو، . (بكوشد كه درك عموم از مسائل مختلف را تغيير دهد

  .در امر فرهنگي و نيز در سينما  ادراك مي شود
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دعوي هاي «با توجه به تاكيدي كه هابرماس بر حوزه عمومي و توان امكان نقد نظرات در چارچوب 
ه بيش مي توان سينما را نهادي دانست ك، دارد )اقت و درستيفهم پذير بودن، صدق، صد(» ٩ارتباط عام

به نظر هابرماس، هر جا كه مشاركت . از بقيه مي تواند به شكل گيري توافقي يك باور كمك كند
كنندگان بر اساس تعريف مشترك به شيوه اي توافقي دست به انجام كنش بزنند، وفاق ضمني مشاركت 

  ):۳۷: ۱۳۸۶هاو، (مي گيرد  كنندگان بر اساس موارد زير شكل
  .هر گوينده مي داند كه براي بوجود آمدن ارتباط بايد دعوي هاي ارتباط مطرح شوند - 
 .همه مشاركت كنندگان تصورشان بر اين است كه آنها در حال طرح دعوي ها هستند - 
باور مشترك همه آنها اين است كه درستي يا نادرستي دعوي هاي اعتبار را مي توان  - 

 . سنجيد
البته خود هابرماس نيز امكان تحريف و دستكاري هاي فراوان سويه هاي مختلف دعوي هاي طرح شده 

بنابر اين دعوي فهم . را مي پذيرد، و اينكه بر اساس اين شرايط مشاركت كنندگان به وفاق نيز برسند
يوه اي عملي و پذير بودن يك باور يا ادعا، بايد هم معتبر بودنش پذيرفته شود و هم در واقع به ش

واال ممكن است گويندگان و شنوندگان ممكن است تمام شرايط ياد شده را «منطقي محقق گردد، 
لذا لزوما آنچه توسط  )۳۸: ۱۳۸۶هاو، . (»رعايت كنند و باز به توافق برسند كه جهان مسطح است

وغين از نظام و گزاره هايي واقعي نيست و مي تواند تصويري باژگونه و در  سينما مطرح مي شود،
  .مشروعيت آن ارائه كند

از اين منظر سينما مكاني است كه مي تواند ميان فيلمسازان و بينندگان نوعي كنش ،  ولي در هر حال
عده اي فيلم مي سازند و عده اي ديگر مي توانند انتخاب كنند كه به تماشاي آن . ارتباطي شكل گيرد

همچنين نقدهاي بر فيلم ها و نيز . اكران شده، انتخاب مي كنند و به نوعي ميان فيلم هاي. بيايند يا نه
لذا جهان . انواع جايزه ها مي تواند به فرايند بررسي بيشتر دعوي هاي مطرح شده در فيلم ها كمك كند

وقوع توافق ميان كنشگران ممكن است، يا تماشاگران   »امكان«فيلم يكي از جهان هايي است كه در آن 
كه مي توانند خود ميان تمام دعاوي مطرح شده، گزينش انجام » چنين تصور نماينداين«ممكن است 

هر چند به نظر هابرماس، بايد بررسي معتبر بودن يك باور به شيوه اي عملي و منطقي محقق . دهند
در سينما نيز، تصور وفاق مهم . منجر مي شود) بر پايه وفاق همگاني(گردد، و اال به باورهاي نادرست 

  . ت و ايجاد مي شوداس
  
  ت نظام هاينما و مساله مشروعيس
 يتازه ا يايتواند دن يدوگانه دارد، هم بازتاب جامعه و تطورات آن است و هم م ينما کارکرديس

تواند  ينما ميق، سين طريند و از ايگر ببيد يند که جامعه با واسطه آن بتواند خود را بگونه ايافريب

                                            
9  Universal validity claims 
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نما با حکومت و يش دوگانه در رابطه سين نمايا ياز جلوه ها يکي. جاد کنديا يرات اجتماعييتغ
  . ت آن استيمشروع

نظام انواع خالص يا مثالي هستند و بنا نيست که هر که وبر نام برده است،  يتيمشروعسه نوع 
از  ، بلکه در هر نوع)۲۷۴: ۱۳۷۴وبر، ( رهبري تنها يکي از اين سه نوع از اقتدار را داشته باشدو  ياسيس

آن انواع برجسته و مشخص است و ساير انواع اقتدار به صورت حداقلي وجود  رهبري و اقتدار، يکي از
در جوامع مدرن، عالوه بر بنيان نهادن اقتدار بر پايه عقالنيت و نهادهاي بوروکراتيک، استفاده از . دارد

و  ياسينظام سسعي مي شود تا  در اقتدار سنتي. اقتدار سنتي و کاريزماتيک نيز براي رهبري الزم است
هاي ديرينه جامعه پيوند بخورد و ميان شخصي که اکنون با  رهبر و بويژه نهاد رهبري، به سنتباالخص 

هاي موفق و پسنديده گذشته، تناظر و تشابه مردم به رهبري رسيده، و حکومت) واقعي يا تصوري(راي 
  . برقرار شود

رهبري در جوامع مدرن، بعد احساسي و عاطفي آن است و و  يساينظام ساما وجه مهم اقتدار پنهان 
هاي شخصي و  سازيِ ويژگي اين بعد، از طريق مقدس. ها استفاده بسيار مي شود براي آن از رسانه

وجود  ين مقدس سازيهم ا ياسير عناصر نظام سيدر باره سا. شود رفتارهاي روزمره رهبر ايجاد مي
 يپرحادثه و مخاطب پسند ينمايتواند س يس که ميژه در باره پليو بو يتدارد، در باره کارگزاران حکوم
  .را هم به دنبال داشته باشد

ها و بويژه رفتار  از آنجا که افراد عادي، هيچ راهي به سمت شناخت دنياي رفتار واقعي رهبران دولت
ها به  گري رسانه و واسطهها اين نقش را برعهده دارند،  روزمره و خانوادگي و عادي آنها ندارند، رسانه

شود، تغيير در واقعيتي که در هر حال مساوي با خود واقعيت  تحريف يا بازسازي واقعيت منجر مي
اين تصويرسازي در جريان . نيست، اگر نگوييم که تصويري کامال متمايز و حتي متناقض با واقعيت است

ا تصويرسازي اصلي و موثر بر مخاطبان، از هاي خبري از رهبران نيز وجود دارد، ام پخش اخبار و گزارش
  . طريق سينما است

  
  کايآمر ينمايسستم در يت سيمشروع

داشته، و در اکثر موارد  يريچشمگ يت هايت حکومت، موفقيکا در موضوع مشروعيآمر ينمايس
 يلم هايف ياست و حت) در سطح کالن آن( ياسيت حکومت و نظام سيجادکننده مشروعيبازتابنده و ا

داشته و هرگز  ياسيمثبت به نظام س يت، نگاهيز در نهاين ياسينسبت به نظام س يو انتقاد يتراضاع
اين مساله همچنين در ادبيات نظري در باب رسانه و  .رسانند يستم برانداز نميس يجه ايننده را به نتيب

بحث شده  ) ۲۰۰۳، رولينز( سينماتاريخ آمريكا در براي نمونه در كتاب . سينما نيز بحث شده است
چرا ما مي ب ا، يا در كت در باره اينكه سينماي آمريكا چگونه گذشته آمريكا را به تصوير مي كشد
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در باره تصويري كه سينماي آمريكا از جنگ هاي آمريكا ارائه مي ) ۲۰۰۸كانر، ‘ رولينز و ا( جنگيم 
  . نظرات مختلفي مطرح شده است  كند،

معتقد است كه  ،کايسم در آمرياليل عدم شكل گيري و رشد سوسسومبارت در تحليلي پيرامون عل
سوسياليسم تنها در جوامعي رشد مي كند كه اوال خط مشي هاي فردي ارتقاي اجتماعي بطور ميانگين 
توسط عده زيادي از افراد پرهزينه تر از خط مشي هاي جمعي برآورد شود، ثانيا در ميان خط مشي 

پركشش تر  ،است» محروم مانده«هدفشان ارتقاي طبقات اجتماعي  هاي جمعي آن خط مشي هايي كه
و در اياالت . باشد) مانند ارتقاي گروه هاي صنفي يا قومي(از خط مشي هاي جمعي گروه گرايانه 

متحده هيچ يك از ايندو موجود نيست و در عوض گذر از موانع طبقاتي نسبتا سهل است و اعتقاد 
يك نتيجه ضمني كار سومبارت آن ) ۱۳۶۴ ،بودون. (عي رايج استعمومي به امكانات تحرك اجتما

واز جمله (نهادهاي اجتماعي  )فونكسيونل(كارايي اعتقاد به صحت كار و کا، يآمراست كه در جامعه 
به اندازه قابل قبولي است و لذا افراد كمتر به راه حل هايي بيرون از نظام و براندازانه عالقه ) حكومت

ن مساله در يا .دارد يکا نظرات مشابهيدر آمر يل هم در باره دموکراسيدر باره توکو. نشان مي دهند
از  يا بخشيدر حکومت  يفساد يژه در وقتيدر بحران ها و بو يعني. دهد يز خود را نشان مينما نيس

د را ين امياعتماد داشت و ا يو اجتماع ياسيتوان به حکومت و نظام س يشود، م يجامعه آشکار م
به  ياسيا سي ين خواهد رفت و جامعه و نظام اجتماعيت فساد توسط نظام از بيکه در نها داشت
و  ياسينانه وجود فساد و بحران را در نظام سينما واقع بيالبته س. خود خواهد پرداخت يبازساز
نظام ت غلبه را به سالمت يرد، اما در نهايپذ يرا م ، جاسوس و فاسد رد و افراد خودسريپذ يم ياجتماع

  .دهد يو افراد سالم م
پردازد،  يم ياسيژه آنگاه که به نظام سيخورد، بو يکا بوضوح به چشم ميآمر ينماين مساله در سيا

 خوش زن يبولم يمانند ف. ديتوان د ير خرده نظام ها هم مياز آن را در سا ييهر چند نمونه ها
(Scent of Woman) )يناکارآمد، شورا يريبا وجود مد تيکه در آن، در نها )۱۹۹۲ ،مارتين برست 

به تبرئه دانش  يرا) ل شده استيس جمهور از آن فارغ التحصيکه دو رئ ، نخبه پرور يمدرسه ا(مدرسه 
 ,bang) يبنگ بنگ تو مرده الم يا در في .خطاکار خود را لو نداده است يدهد که رفقا يم يآموز

Bang, You’re Dead) )را که سال گذشته  يت مدرسه، دانش آموزيهم در نها ،)۲۰۰۲ ،گي فرالند
دانش آموزان به  ياين و اوليدر ورزشگاه مدرسه کرده و اکنون هم از جانب معلم يد به بمب گذاريتهد

 . دينما يت ميثيکند و از او اعاده ح ي، تبرئه م)گناه استيکه ب يدر حال(شود  يسته ميچشم مظنون نگر
که متهم به قتل است،  يگناهي، هر چند فرد ب(I Want to Live) خواهم زنده بمانم يم لم يا در في

 يم) يبعد از مرگ و(را  ي، حکم برائت ويل ويت وکيشود، اما در نها يکشته م يکيالکتر يبه صندل
  .شود يتبرئه م) ر هنگاميهر چند د( ييستم قضايرد و سيگ
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 يکي. کنند يد ميم را بازتولت نظايلم ها مشروعياز ف ي، حداقل دو دسته اساسياسيدر نظام ساما 
گر در يد يکيبخشد و  يقداست م يرا نوع) س جمهوريژه رئيبو( ياسينظام س يآنجا که سطوح عال

  .يو کارآگاه يسيپل يداستان ها
  

ترين نهادهاي مدرن  يکي از قديمي: کايآمر ينمايدر س ياست جمهوريبه ر يت بخشيمشروع
در . نعت سينما نيز سينماي آمريکا قدرت اول جهاني را داردرهبري، متعلق به آمريکاست و البته در ص

 (presidency)جمهوري  طول تاريخ صد ساله سينما، سينماي آمريکا پيوندهاي قوي با نهاد رياست
جمهوري آن بسيار زياد بوده و در سينماي  تصويرسازي سينماي آمريکا از رئيس . آن داشته است

جمهور آمريکا ساخته شده است و البته  هاي زيادي با محوريت رئيس فيلمآمريکا، بويژه در دو دهه اخير، 
جمهوري و  سابقه طوالني رياست. اند همواره هر دو طرف اين رابطه، از اين ارتباط غيرواقعي سود برده

هاي فيزيکي، امکان اين  وجود انواع گوناگوني از روساي جمهور در منش و خصوصيات فردي و ويژگي
  . ا به سينماي هاليوود مي دهدتصويرسازي ر

دهد که  نشان مي جمهوري آمريکا شده در باره رئيس هاي ساخته تحليل محتواي برخي از فيلم
کند که نفوذ رهبري را سينماي آمريکا براي نشان دادن اقتدار کاريزماتيک رهبري اين کشور، سعي مي

اي نهاد رهبري را مقدس و واال نشان  گونهدر ميان مردم و محبت مردم را به رهبري افزايش دهد، و به 
به تعبير ديگر، کاريزما را به نهاد . خطا نشان دهد دهد، و نه لزوما اينکه شخص رهبر را سالم، پاک و بي

  .جمهور دهد، نه به شخصِ رئيس جمهوري مي رياست
ل در صلح، و نفر اول در جنگ، نفر او«ها،  جمهور آمريکا توسط رسانه اسطوره ساخته شده از رئيس
شود تا اسطوره  و در اين مسير بر جزئيات تاکيد بسيار مي. است» نفر اول در قلب مردم کشور

  .با آن ممکن شود   ١٠پنداري شده باورپذير شود و همذات ساخته
جمهور فردي وارسته، باسواد، پرکار، شجاع، زيبا، اهل خانواده،  در اين تصويرسازي، اوال شخص رئيس

شود، و در پيرامون وي نيز افراد  ي سالم، و پايبند به قواعد رقابت دموکراتيک تصوير مياز نظر اخالق
از اين اصول ) اي از وي در نمايش رسانه(جمهور  ثانيا در هر صورت چنانچه رئيس. همين ويژگي را دارند

که (ستم اخالقي کشيده شد، سي تخطي کرد و با تقلب به قدرت رسيد يا در دوران حاکميت به راه بي
زند، وادار به بازگشت به  او را پس مي) جمهور دروني شده تر و پايبندتر از رئيس توسط افرادي سنتي

کند، و يا اگر خطا آنقدر بزرگ  کند، او را از مقام خود برکنار مي کند، وادار به استعفا مي مسير درست مي
ان يشتر موارد، خطاکاران، اطرافيه در بالبت .کند ساز نبود، وادار به خودکشي مي بود که استعفا چاره

  .يس جمهور هستند نه خود ويرئ

                                            
10 identification 
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جهموري در سينما  چهره روساي. سازد جمهور يک شخصيت استاندارد مي سينماي هاليوود از رئيس
. جهموري هاليوودي، عمق احساسي کمي دارند روساي. يا فرشته هستند يا شيطان: بعدي است اکثرا تک

اي دارند و به ندرت  جهموري مانند ساير سياستمداران، شخصيت پيچيده  يدر عالم واقع، روسا
آنها به طور . اند وزير يا فرزندان وزرا بوده) تا از همه آنها ۱۰(تعداد زيادي از آنها . بعدي هستند تک

از سست و متزلزل چون نيکسون تا خشن مانند تئودور روزولت، از بلندقد : اند وسيعي ناهمگون بوده
 ,Shenkman). دهد اما هاليوود چنين تنوعي را نشان نمي. قد چون مديسون واشينگتن تا کوتاه چون

است ينامزد رخود را براي بار دوم نيکسون که  ۱۹۷۲من در کند که  يشنکمن نقل م  (2003
وقتي به او گفتم که من دموکرات دار، ين ديدر ا. را ديدم و با وي دست دادم، او کرده بود يجمهور

اما روساي . ستم، اما در هر حال او را دوست دارم و مي خواهم که بهترين باشد، ديدم که او يخ زده
   .جهموري هاليوودي صبورانه در برابر آنچه مي بينند، تحمل و بردباري دارند

  
کا پرداخته يآمر ينمايس جمهور در سير رئيلم مرتبط با تصويات در چند فييجز يدر ادامه به برخ

 .شود يم
در اين : ۱۹۹۶به کارگرداني کلينت ايستوود، محصول  (Absolute Power) قدرت مطلق ●

فيلم، رييس جمهور آمريکا در جريان رابطه نامشروع با همسر معاون اول خود که به نوعي پدر معنوي و 
عامل اصلي وي در به قدرت رسيدن نيز بوده است، با آن زن درگير مي شود و در نهايت آن زن به 

ست محافظان وي کشته مي شود و رييس جمهور پس از آن در زنجيره اي از دروغ گويي و اعمال د
خالف قانون گرفتار مي شود و در نهايت با پايمردي ماموران سالم و وظيفه شناس و حتي شهروندي که 
و دزد است اما به سالمت دستگاه حاکمه حساسيت نشان مي دهد و شاهد ماجرا بوده است، دست او ر

مي شود و در نهايت رييس جمهور فاسد خودکشي مي کند و معاون درستکار وي به جاي وي مي 
در نهايت نيز برائت و سالمت دستگاه . نشيند و همدستان رييس جمهور نيز دستگير يا کشته مي شوند

س البته اين نکته نيز در فيلم مستتر است که چون تاکنون هيچ ريي. رهبري آمريکا اثبات مي شود
 .جمهوري در اياالت متحده خودکشي نکرده، لذا تخلفي با اين وسعت تاکنون در آمريکا رخ نداده است

 يکمپان ۱۹۹۶محصول چ يروالند امر يبه کارگردان  (Independence Day) روز استقالل ●
از  کره زمين در معرض خطر انهدام و نابودي توسط سفينه اي است کهلم، ين فيدر ا. فاکس قرن بيستم

در اينجا، رييس . کرات ديگر آمده است و شهرهاي بزرگ زمين را يکي پس از ديگري نابود مي کند
جمهور که طبق قانون در حاالت بحراني بايد به پناهگاه برود، ديگران را به پناهگاه مي فرستد و خود در 

شمند ولي بيرون از او همسر خود را از دست مي دهد و توسط ديويد، فردي دان. کنار مردم مي ماند
کاني، يعني (که با رئيس جمهور سابقه دعوا هم دارد و يک بار او را زده است بخاطر يک زن (سيستم 

که اکنون در کاخ سفيد است و رئيس جمهور بخاطر اين مساله با او حرف ) يک دعواي کامال انساني
، راه مقابله بر سفينه را )ني دارد، يعني حب و بغض هاي انسا»من با اين يارو حرف نمي زنم«(نمي زند 
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، يک متخصص الکترونيک که تعميرکار )سروان استيون هيلر(يک خلبان سياهپوست . پيدا مي کند
ديويد، که هشت سال در ام آي تي درس خوانده است و نخبه است، و در مواقع بحراني، (ماهواره است 

دم دارد که مشکل را حل کند، بلکه مشکل آ) دولت آمريکا(عليرغم نظر پدرش، معتقد نيست که آنها 
که همسرش در کاخ سفيد کار مي )کشور را مشکل خودش مي داند و به کمک کاخ سفيد مي شتابد

کند، يک خلبان سم پاشي، رييس ستاد ارتش آمريکا، و البته شخص رييس جمهور که پيش از اين 
رييس جمهور پس از حذف وزير . ستخلبان جنگي بوده است، همه بضاعت کره زمين براي نجات خود ا

دفاع ناسالم خود و برنامه ريزي و تصميم گيري براي حمله به سفينه، نطق غرايي مي کند و در آن به 
چهارم (نمايندگي از جهانيان از آزادي و حيات ساکنان کره زمين دفاع مي کند و روز استقالل آمريکا 

در نهايت نيز خود هدايت را به دست رييس ستاد مي . را روز استقالل و رهايي زمين مي خواند) جوالي
سپارد و خود سوار بر هواپيماي جنگي به مصاف دشمن مي رود و آنگاه که همه نااميدند، او تصميمي به 

 .ظاهر نادرست مي گيرد و مي تواند سفينه را منهدم سازد
من در اين . ي مانممن م«: ديگو يس جمهور ميشود، رئ يآنگاه که عمق بحران و خطر اشکار م

و بعد رييس جمهور، شروع به » .موقع که خطر از بين رفتن جان انسان ها است، اينجا را ترک نمي کنم
يعني حتي در لحظات اوليه که شوک بحران وجود دارد، رييس جمهور است که به . کند فرمان دادن مي

است که رييس ستاد هم به رييس  و بعد. خود مسلط مي شود و مي گويد که مردم در منازلشان بمانند
 ۱۱بعد از  يد با آشفتگيسه کنين نگاه را مقايا. ، يعني نفر اول رييس جمهور است»مي پيوندد«جمهور 

، عهده يد در مواقع بحرانيس جمهور در دسترس بود و نه معاون اول که طبق قانون بايسپتامبر که نه رئ
  .دار امر حکومت شود

جودزنده در سفينه نيز، تنها کسي که کمتر از بقيه جا مي خورد و مي در لحظات رويارويي با مو
و در چشم او مي خواند . ترسد و بعد وارد گفتگو براي حل بحران و صلح مي شود، رييس جمهور است

که آنها عده اي بيخانمان هستند که از سياره اي به سياره بعدي مي روند و با اتمام منابع طبيعي آن 
  .ي مي روندسياره، به بعد

شود، يعني پيام جهان  يفيلم با يادآوري برتري آمريکا در اشاعه تصاوير نوع انساني در کره ماه آغاز م
بدنبال شکست کمونيسم، ن است که يلم ايمستتر در ف يمعنا. کا به کرات ديگر رسانده استيرا آمر

ا مي تواند از بيرون سياره خطري آمريکا را تهديد نمي کند و خطر محتمل تنه ،جهانسطح اکنون در 
مثال پايتخت هند، انگلستان، آلمان، عراق، روسيه، (خطري است که بر همه شهرهاي بزرگ دنيا . بيايد

سايه افکنده است، فقط آمريکا نيست که در معرض ) يعني از تمام مناطق مختلف ايدئولوژيک جهان
ا حمله شد، ولي آمريکا توانست تمام جهان را سپتامبر فقط به آمريک ۱۱البته در . (خطر قرار گرفته است

خطري که در ابتدا وقتي درهاي آن باالي امپاير استيت باز مي شود، زيباست ). در وضعيت آلفا قرار دهد
ناتو و متحدين . ، اما در واقع مرگبارجاذبه هاي ايدئولوژي هاي نو يعنيو بعد جهانيان را از بين مي برد، 
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و مي خواهند نسل بشريت را از بين ببرند مهاجمان  .ند و فقط آمريکا مانده استغربي هم از بين رفته ا
  .و تنها آمريکا ايستاده است. انتظار موجود فضايي مردن زميني ها است

 ير سحرگاه چهارم جوالي مد ييغراسخنراني لم، يف ين صحنه هايباترياز ز يکيس جمهور در يرئ
را از هم جدا نخواهد کرد، ما ) نسل بشر(اختالفات کوچک ما  ديگر«: ديگو ياز آن م يکند و در بخش

لباس جنگي مي پوشد، چون يک سپس و » جشن خواهيم گرفت) در کهکشان(امروز استقاللمان را 
اول  ياتموقتي بمب اما . رييس جمهور اختيار خود را به دست رييس ستاد ارتش مي دهد.خلبان است

واهد که يک بار ديگر خب نشيني مي دهد، ريس جمهور مي اثر نمي کند و رييس ستاد دستور عق
و  کند و با نگاهش انگار بمب را هدايت مي کند و شليک مي. امتحان کند، عليرغم مخالفت رييس ستاد

کند و سفينه اي که آن مقدار بمب بر روي آن اثر  شليک مي) تنها در همان لحظه(راس در يک لحظه 
ه جاي جهان جشن پيروزي مي گيرند، پيروزي اي که با فرماندهي نکرده بود، منهدم مي شود و هم

اين . ن، يک لحظه پيش از بحران، مي جهديش از ايز پيهواپيماي رييس جمهور ن .آمريکا انجام شد
خطر در . (باالخره يکي مي آيد: نوعي اميدواري است و منجي گرايي) نجات در آخرين لحظات(مساله 

هم  يو کارآگاه يسيژانر پل يلم هاياز ف يارين نگاه در بسيا). باالخره نجات لحظات آخر و اميد نجات، و
  . کنند ير ميکنند و قاتل را دستگ يم يآخر بمب را خنث يه هايهست، که در ثان

: ، بزرگنمايي مي شود تا نجات جهان توسط آمريکا نيز بزرگ باشدلميدر ف بحران در لحظات اوليه
آنوقت «آنها به ما حمله کنند، چه مي شود، و رييس جمهور مي گويد که رييس ستاد مي پرسد که اگر 

  »خدا به فريادمان برسد
محصول ، راب رينر يکارگردانبه  (The American President) رييس جمهور آمريکا ●
در اين فيلم، آندورو شپرد، رييس جمهور همسر از دست داده آمريکا در : راککمپاني کاستل ۱۹۹۵

شپرد  . انتخاباتي براي بار دوم رياست جمهوري، عاشق زني به نام سيدني آلن ويد مي شود سال رقابت
با علم به اينکه رقيب وي ، باب رامسون به شخصيت وي حمله مي کند و رييس جمهور را به تخلف از 

ط ارزش هاي خانوادگي متهم مي کند، اما با شجاعت عشق را انتخاب مي کند و با معشوقه خويش رواب
اجتماعي و جنسي مشروع از نظر جامعه آمريکا را ادامه مي دهد، روابطي که در نهايت مي تواند به 

رقيب از سيدني عکسي به دست مي آورد که او سيزده سال پيش در اعتراض به . ازدواج منتهي شود
بيرستان با قانون تجارت، پرچم آمريکا را آتش زده است و بعالوه او را متهم مي کند که در دوران د

اما رييس جمهور چون درگير رقابت انتخاباتي است دفاع از وي . معلمين خود رابطه جنسي داشته است
از طرف ديگر سيدني و موسسه اي که وي در آن به رييس جمهور مشاوره مي . را به بعد واگذار مي کند

م را به مجلس دارد که درصد کاهش گازهاي گلخانه اي و نيز ارايه اليحه ضد جر ۲۰دهد، درخواست 
در نهايت سيدني که هم عشق عاشق  را واقعي . رييس جمهور بنا به مالحظات انتخاباتي نمي پذيرد

نمي بيند و هم او را در مقام يک رييس جمهور فردي مي داند که پيروزي را بر مصالح جامعه ترجيح 
ق غرا هم از معشوقه  خود دفاع جانانه اما در انتها، رييس جمهور با يک نط. مي دهد، او را ترک مي کند
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مي کند تا آنجا که او را باز مي گرداند و هم هر دو قانون را به مجلس مي فرستد و هم رقيب را منهزم 
  .مي کند
جمهور تابع نظرات کارشناسي اطرافيان است، اما در بحراني ترين لحظات اين اوست که  رييس

و . مي خوانند" فرزانه"رافيان به او افتخار مي کنند و او را پيشتاز است و از همه جلو مي افتد و اط
جمهور ناراضي هستند،  خبرنگاران که هميشه با اعتراض و سئواالت بيشتر در انتهاي مصاحبه رييس

يعني در نهايت و در بحران . جمهور را بدرقه مي کنند اينبار با احترام، بهت و شيفتگي در سکوت رييس
و رهبري مي کند و اصوال هر چند در حاالت عادي شايد اندکي ابله هم به نظر رييس جمهور، رياست 

 .را نجات مي دهد) روز استقاللدر فيلم (بيايد، اما باز هم او آمريکا و گاه جهان 
اين . جمهور در دفاع از حق آزادي آمريکاييان، آزادي را به پاره کردن پرچم نيز تعميم مي دهد رييس

مي توانند از او بازخواست کنند و از ) نه مردم عادي(جمهور  ا است که نزديکان رييسآزادي بيان تا آنج
جمهور ندارد، وقتي سيدني به  او پاسخ بخواهند، معشوقه وي  به او بگويد که درآمد وي ربطي به رييس

 .ندتحمل مي کند، و حتي با گلفروش نيز مدارا مي ک) دوبار در يک روز(او ناخواسته توهين مي کند 
وقت زيادي مي گذارد . جمهور هرگز از امکانات دولتي براي کارهاي شخصي استفاده نمي کند رييس

تا خود سفارش گل بدهد، خود از گلفروشي خريد مي کند، وقتي که مي خواهد به دنبال سيدني برود 
 ...تقاضاي ماشين عادي مي کند، از کارت اعتباري خود استفاده مي کند، 

جمهور از دخترش مي  ساسي ترين نقاط تاريخ آمريکا اشاره مي شود، آنجا که رييسدر فيلم، به ا
ما کيستيم و چه مي "را بخواند تا بداند که     (understanding the constitution)خواهد کتاب

در ابتداي کتاب، به جمله معروف زمان تشکيل . (who we are and what we want)" خواهيم
، که جمالت  (… we, the people of the United States): ره مي شوداياالت متحده اشا

به منظور تشکيل , ما مردم اياالت متحده«: است مقدمه قانون اساسي اياالت متحده آمريکا ييابتدا
ارتقاي رفاه عمومي و , تضمين دفاع مشترک , تامين آسايش ملي, استقرار عدالت , اتحاديه اي کاملتر 

قانون اساسي حاضر را براي اياالت متحده آمريکا وضع و , دي براي خود و آيندگانمانحفظ برکات آزا
  .»مقرر مي نماييم

 يينارسا يرغم وجود برخي، علياسيت نظام سيش سالمت و مشروعيلم، نشان دهنده نماين سه فيا
  .ها در آن است

. موجود است ين مساله ايز چنين يسيپل ينمايدر س: کايآمر يسيپل ينمايت در سيمشروع
ن تر، ييپا يستم، با رده هايدر همان س ياما فرد. س، خائن و فاسد استيپل يدر رده باال يمعموال فرد

دفاع  يس و مجموعه هم از ويپل يشود و البته رده باال ير با آن فرد فاسد ميشه دارتر، درگير يول
 Fear)  جوانمردانه يباز لميمانند ف. برد يس به سالمت جان بدر ميستم پليت سيکند و در نها يم

Game) )شود، که عالوه بر  يس مير با فساد در پليدرگ يکه در آن فرد) ۱۹۹۹ ،ساخته برايان اُ هارا
  .س بوده استيپدر، تمام افراد خانواده اش هم پل
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ن يفهمد که همه ا ياست که پدرش کشته شده است و م يسي، پلمحرمانه لس آنجلسلم يدر ف
 يس جوان ميس به کمک پليکشد و پل ياو را م يريک درگيس است، در يس پليئر سر ريفسادها ز

  . ديآ
 يستم تبرئه ميس جمهور، باز هم سييتا سطح ر يدر نهادها؛ حت يرغم وجود نابسامانيت، عليدر نها
  تصادفمانند  يلميدر ف يحت .پردازد يتم است که به حذف عناصر نادرست مين سيشود و ا

(Crash) )س خوب را قاتل و يلم، پليم که فيس روبرو هستي، ما با دو نوع پل)۲۰۰۴ ،گيسپاول ها
ن قوت يا .دهد يس نميه پليعلمخالف ) حداقل( يت نظريکند و در نها يم يمعرف يس بد را ناجيپل
  . دهد يستم نشان ميو سالمت را در سطح س يکاست که به وضوح فساد را در سطح فرديآمر ينمايس

  
  رانيا ينمايسستم در يت سيمشروعبت يغ

 ينمايت حکومت در سيبنام مشروع يبا معکوس داشته و عنصريتقر ين مساله حالتيران، اياما در ا
ر در جامعه يرات اخييک طرف، نشان دهنده تغين مساله از يا. ب استيبا غايتقر) ت آنيدر کل(ران يا
 يگر حاکياست، و از طرف د) خبگانا حداقل ني(نزد افراد جامعه  ياسيت نظام سيران و کاهش مشروعيا

ان نظر نامساعد خود نسبت به نظام يدر جهت ب) ا ناخودآگاهيآگاهانه (است که روشنفکران  ياز تالش
  .دارند ياسيس

کند،  يستم را ارائه ميت سيلم که مشروعيران، چند فيا ينمايروشن شدن موضوع در س يابتدا برا
  .رديگ يقرار م يمورد بررس

 يانتقام فرد يصر، با وجود آنکه مساله اساسيلم قيدر ف: )۱۳۴۸، ييايميته مسعود کساخ( صريق ●
در صحنه . کند يم ييصر را شناسايبا قيزند و تقر يصائب م يس حضور دارد، حدس هاياست، اما پل

 يحضور او نم يعنيرسد،  ير ميشود، اما د يت حاضر ميآخر هم حضور دارد و به سرعت در صحنه جنا
صر يق ييس هست، اما مانع انتقام جويپل. ردين قاتل از خاندان آب منگل را بگيقتل آخر يلوتواند ج

ست يکه معلوم ن(صر يلم، قيف ييکند و در صحنه انتها ير ميصر را دست گيز قيدر انتها ن يشود، ول ينم
ن فرار س ها در قبرستايصر از دست پليق. س استيل انبوه پليدر محاصره خ) ريا خيماند  يزنده م

 يلمين در فيا .صر علت فرار استيق يرکيست، بلکه زيس نيپل ييدست و پا يل بيکند، آنهم بدل يم
 ييتل هاقداند و  يگناه ميخود، خود را و برادر خود را ب يح علت قتل هايصر در توضيقاست که در آن 
ت دارد که ين نکته هم اهميز ايو ن داند يقتل فرمان توسط برادران آب منگل مل يدلبه که انجام داده، 

و تازه در آن هنگام  رو به افول بوده است يت نظام شاهنشاهيساخته شده که مشروع يصر در زمانيق
  ..کرده است ييبا قاتل را شناسايس، تقريلم، پليهم در ف
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لم بدون يزند و ف يلم لطمه نميس، به داستان فين است که حضور پليدر ا ييايميک يهوشمند
ش از انقالب، آنهمه تحت سلطه نظام بود که يپ ينماياما س. کرد ينم يم تفاوت چندانس هيحضور پل

  . رديده بگيند يتيو موقع يلمين فيس را در چنيخواست که پل يا نميتوانست  ينم
كه نقش او را (يوسف يوسف پور ) ۱۳۸۴تهمينه ميالني، (  در فيلم آتش بس: آتش بس ●

مردي است مقتدر، پولدار و حساس نسبت به زن خود و بارها نشان كه ) محمدرضا گلزار بازي مي كند
قرار ) آتيال پسياني(داده كه كله شق است و كمتر از چيزي مي ترسد، وقتي رودرروي دكتر روانشناس 

مي گيرد و او را تهديد مي كند كه بايد به من بگويي زن من به تو چه گفت؟ دکتر که احتماال بارها 
يي بوده با خونسردي با تماس آيفون تلفن به منشي خود مي گويد که به پليس شاهد چنين صحنه ها

همين يك صحنه كوتاه مي تواند جايگاه پليس . زنگ بزن؛ و يوسف فوري جا ميزند و كوتاه مي آيد ۱۱۰
  .را نشان دهد که به سرعت خواهد آمد و با يوسف هم برخورد خواهد کرد

، کارگردان در انتهاي )۱۳۷۶ا، يک يم حاتميساخته ابراه( در آژانس شيشه اي: آژانس شيشه اي ●
، )کيانيانرضا (سلحشور عليرغم تالش . مي فرستد ) پرويز پرستويي(فيلم، نظام را به کمک حاج کاظم 

يعني حکومتي که . نظام فرزندان خود را رها نمي کند و اعتقاد به حاکميت در حاتمي کيا وجود دارد
که  ينظام. را رها کرده است، اما در بحراني ترين زمان ها، به کمک آنها مي آيد جانبازان را و رزمندگان

 يس آزانس مين خود را به گرو نزد رئيحاج کاظم ماش يوقت يحت(، دو بليط لندن را يدر حالت عاد
، يک هواپيماي اختصاصي به آنها مي دهد )عباس(به آنها نمي دهد، حاال و در زمان مرگ جانباز ) گذارد

يعني در تقابل مربي و مامور عقل گرا، . چندان هم نگران نيست که در مقابل خبرنگاران چه مي گويد و
لم هم مهم نيست که بعد از شهادت عباس، بر يف يدر انتها. در نهايت طرف مربي و جانباز را مي گيرد

  .چه مي آيد، در هر حال نظام او را بخشيده است) حاج کاظم(سر مربي 
آژانس لم يف يانيپا ياز سکانس ها يکيستم، در يت سيمشروع ين نمونه هايباتريزاز  يکياما 

وقتي سلحشور حاج كاظم و عباس را با ماشين خاموش . نشان داده شده است يفيبه نحو ظر يشه ايش
احمد » .اين غائله ختم شده است. دمرمن تمومش ك«و بدون سوئيچ فريب مي دهد و به تعبير خودش 

از هلي كوپتري كه وسط چهارراه نشسته است پياده مي شود و كاغذ لوله شده اي شبيه  كوهي با عجله
و هر دو را مي برد و در سكانس بعدي هر » از باالست«احمد مي گويد . به فاكس به سلحشور مي دهد

  ) ۱۰۷: ۱۳۸۰ ،حاتمي كيا. (را در هواپيماي خالي مي بينيم) عباس و حاج كاظم و عباس(سه 
عباس و حاج ناجي و تنها رهبري است كه مي تواند » سدستخط آقا«كاغذ فاكس مه، در فيلمنا
 ،آقا يعني رهبري. تبديل شده است و اين تغيير اساسي اي است» باال«به » آقا«اما درفيلم . كاظم باشد

اين  .و رهبر ،دفتر رهبري ،رئيس جمهور ،وزير كشور ،وزير اطالعات ،اما باال يعني معاون وزير اطالعات
يعني نظام فرزندان خود را رها نمي كند و . »نظام« ،يعني تمام افراد باالتر از سلحشور و به معناي ديگر
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ولي در فيلم  ،هواپيما پر از مسافر است ،تغيير ديگر در اين است كه در فيلمنامه. نه فقط شخص رهبر
  .ي به فرزندان خود مي دهدهواپيما خالي است و نشان دهنده بهايي است كه نظام در لحظات بحران

  
ت را ين مشروعيمرتبط با نظام هستند، ا يران، به نحويا ينمايکه در س ييلم هاياز ف يارياما بس

  : لم ها عبارتند ازين فياز ا يبرخ. تابند يبازنم
آهو ( يزن) ۱۳۸۳روس الوند، يساخته س(لم ين فيدر ا :قهيست دقيدر هشت و ب يرستگار ●
 ير انواع مصائب ميده جنگ است، درگيب ديبدهد و خود آس يهد تن به تن فروشخوا يکه نم) يفيشر

س ييک جوان آرمانگراست، و در جبهه شرکت داشته، چون با مفاسد ريکه ) طه،(گر ياز طرف د. شود
انگار ، شود ياخراج م) س دانشگاهييزدن در گوش ر يليسبا و  يشخصبصورت (کند  يدانشگاه مبارزه م

مسئول حراست  يهم برخورد کرد، حت يقانون يتوان با روش ها يوجود دارد و م يحراستنه انگار که 
و جنون  يعصب يماريب يخواهد گواه يم يخواهد مشکل طه را حل کند، از و يهم که م) ظاهرا(

 .، آنهم با فرزندان نظاميصرف به نظام ادار ياعتماد يب يعني. رد تا در دانشگاه بمانديف بگيخف
به حذف فساد دست  يشخص يوه هايخواهند با ش يلم، طه و دوستانش ميف يستان اصلاما در دا

شود  يکند، چون متوجه م ين کار را نميبکشند و طه ا) يبه جرم خودفروش(خواهند آهو را يبزنند و م
. ديآ يچ کس به کمک او نميخواهد به آهو کمک کند تا خالص شود، ه يم ياما وقت. است يکه او قربان

هر (آهو هستند و با همه ارتباط دارند  يدم کلفت ها خود باعث بدبخت. کنند يانش او را حذف مدوست
که او دارد و ترس از  يرا بخاطر مفاسدش اخراج کرده اند، اما قدرتاقا د که يگو يک جا ميچند آهو در 

چ يراق کند هاطدر شهر خواهد  يک شب ميآهو  يوقت). دهد ين را نشان نميدست دادن آن را دارد، ا
فهمد  يهم نم ييشود و نظام قضا ير ميدستگ يابانيخوابد و بعنوان دختر خ يجا را ندارد، در پارک م

 يعنين يکه نام هم ندارد و ا(شود که ناچار به همان دم کلفت  يگناه است و روانه زندان م يکه او ب
هو را از زندان آچ جا را ندارد که يطه ه. شود يشود و خالص م يمتوسل م )ش ندارديتمام نظام، البته ر

خواهد که  يکشد و از آهو م يز طه آقا را ميدر انتها ن. تواند پناه ببرد يچ کس نميدر آورد، و آهو به ه
 يعنين ي، و اک قتلينبار با مشارکت در يو ا مشابه گذشته ينده ايست، البد به آيبه کجا، معلوم ن(برود 
  . ماند تا تاوان قتل آقا را بدهد يم آهو يو طه خود بجا) صرف يديناام

به کشف  يچ کمکي، هيو انتظام يتيو امن ياسي، نظام سقهيست دقيدر هشت و ب يرستگاردر 
. عدالت هم ياست و همه اجرا يها شخص يريم گيهمه تصم .کنند يعدالت نم يقت و اجرايحق

و  يديلم با نااميداند و ف يرا سالم نم ياسيستم سيلمساز سينجا في، در ايشه ايآژانس ش برعکسِ
ن يابد که در اي يلم در ميف يتماشاگر در انتها يعنيابد، ي يخاتمه م ياسيننده از نظام سيتنفر ب

 يب ياريبه  يکند و کس يداند و آنها را مجازات نم يمجرمان را مقصر نم يل، کسيض و طويدستگاه عر
 ينم) شود ير گذار و برجسته ميآنها تاث يپناه يت و بي، مظلوميمهتاب کرامت يکه با باز(پناهان 
در  يرستگار. ديشو» رستگار«ست که يد، معلوم نيد عدالت را اجرا کنياگر خودتان هم خواست. شتابد
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است  يمعنو يعشق است، آنهم رستگار يطه در عمل به فتوا يآهو و رستگار) يموقت( ييلم، به رهايف
  .يويدن» نجات«و نه 
عباس  ،است) ۱۳۷۹(كه ساخته رخشان بني اعتماد  زير پوست شهرلم فيدر : ر پوست شهريز ●

را راضي كند تا تنها ) گالب آدينه(پسر خانواده تالش مي كند مادرش طوبا ) محمدرضا فروتن(
عباس . ف فروش خانه استلمايملكشان يعني خانه را بفروشند تا با پول آن به ژاپن برود ولي طوبا مخا

اما . چشم مادر خانه را مي فروشد و به شركتي براي تهيه ويزاي ژاپن مي دهدبا همدستي پدر دور از 
عباس ناگزير شبانه به اروميه مي رود تا هروئين وارد . شركت كالهبردار است و پول خانه از بين مي رود

علي برادر عباس پنهاني هروئين ها را به باد مي دهد و وقتي قاچاقچي ها . كند و پول زيادي بگيرد
آنجا . ربدر دنبال عباس هستند طوبا باقي مانده پول خانه را به آنها مي دهد و عباس را فراري مي دهدد

به  يتالش دارد خود مشکل را حل کند و مراجعه ا يزد، طوبيگريها م يکه عباس از دست قاچاقچ
است که رفع  عباس يان حضور ندارد و برادر دانشگاهيب قاچاقچيتعق يس در ماجرايا پليس ندارد، يپل

  .ستيس نياز پل يلم، اثريلذا در مجموع ف. رديگ يفساد را شخصا برعهده م
، هر چند منازعات در سطح )۱۳۸۰ ،ابوالحسن داودي( لمين فيار د : ۱۰۰۰نان عشق و موتور  ●

 ي، در اختالفات حزب الله)انيظاهرا حجار(ترور  يان دارد، اما در مخالفت ها، در تالش ها برايمحله جر
 يهم نم يبه ذهن کس يلم، حتيدن افراد در فيمحله، و مهمتر از همه در دزد يها يها و دوم خرداد

  . س مراجعه کنديرسد که به پل
ساخته محمدحسين لطيفي، ( توفيق اجباري پليس نشان داده شده در فيلم: توفيق اجباري ●

اشين محمدرضا گلزار را به اجبار او در ابتداي فيلم، م. ، ابلهي است كه موقعيت را نمي فهمد)۱۳۸۶
قانون از او مي گيرد و در همان هنگام كه ماشين در حال دور شدن است و گلزار به حسرت نگاه مي 
كند، پليس از او مي خواهد كه برايش امضاي يادگاري بكند و وقتي با اعتراض گلزار روبرو مي شود مي 

پرداخت مهريه به همچنين . نيز براي او امضا نمي كندو گلزار . »قانون قانون است ولي عاشقتيم«: گويد
آنجا كه مرد مهريه زن را . نيز در صحنه فيلم در فيلم ابتداي فيلم به تمسخر گرفته مي شودقيمت روز 

نوع قاضي هاي . سيصد تومان مي داند و زن سه ميليارد تومان و روحاني قاضي هيچ پاسخي نمي دهد
نيون يا خشكه مذهبي هايي هستند كه تصويري از جريانات روز ندارند و فيلم هاي ايراني، بيشتر روحا

  .فيلم يا افكار عمومي جامعه باشند) عمدتا زن(نمي توانند پاسخگوي سئواالت منطقي بازيگر 
از معدود فيلم هاي ايراني است كه در آن، ) ۱۳۸۲(، ساخته كمال تبريزي مارمولك: مارمولك ●

فيلم تعارض دو نوع نگاه . ي پيچيده از جامعه ايران و روحانيت اداره كندكارگردان تالش كرده تصوير
را نشان مي دهد و با ) نگاه خشونت آميز مجاور و نگاه مهربانانه روحاني فيلم(براي هدايت انسان ها 

موفق تر را  )كه رضا مثقالي يا رضا مارمولك، لباس او را پوشيده است( زيركي، در نهايت روش روحاني
فيلم در موقعيت هاي متعددي، نشان مي دهد كه . داند و حتي دل سنگ مجاور هم نرم مي شودمي 
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اين موضوع . ، جلوي ارتكاب گناه را مي گيرد يا آن را دشوار مي كند)يعني ملبس شدن(  لباس روحانيت
پايان از طرف ديگر، بحث هاي . از آنجا به سيستم ربط دارد كه رهبري نظام ايران با روحانيت است

  . توهين به روحانيت است يا خير، نشان از اين پيجيدگي دارد مارمولكناپذير در باره اينكه 
، نمونه اي رويه رايج در فيلم ها )۱۳۸۷مهران مديري، ( مرد هزارچهرهال يسر: چهرهزار مرد ه ●

هاي مالي اما با ضعف . مدعاي اصلي اين مقاله، سينماي ايران است. و سريال هاي تلويزيوني است
اين مساله، بويژه آنگاه . اساسي سينماي ايران، سينما بيش از پيش به تلويزيون وابسته شده است

برجسته مي شود كه در سال هاي اخير، نيروي انتظامي مشاركت هاي گسترده در ساخت فيلم ها و 
به عنوان نماد ( با محوريت نقش پليس بسازد و لذا توجه به نقش پليس سريال هاي تلويزيوني) بويژه(

مساله سريال ها، همچنين در يكي دو سال اخير، با توجه به ورود . در آنها اهميت فراوان دارد) سيستم
با ... و (prison break) فرار از زندان، (lost) گمشده، ۲۴سريال هاي موفق آمريكايي مانند 

بويژه سريال (ا اين سريال ها، ؛ امزيرنويس فارسي و با شبكه گسترده پخش، اهميت مضاعفي يافته است
  .بايد در پژوهشي جداگانه بررسي شود) به دليل ساختار سياسي و پليسي همزمان آن ۲۴

شود،  يس ميشود، پل ياست که به تصادف و اشتباه پزشک م يداستان مرد مرد هزارچهرهسريال 
اين مرد ر نقش ها، اتفاقا يبجز در خانه خالف کاران، در سا. شود ين ميشود و عضو باند مجرم يشاعر م

جراح متخصص مغز و اعصاب، شاعر برجسته و سرهنگ جان بر  يعنيشود،  ين ميبرجسته تراشتباهي، 
به  ،ناآگاه ن فرديست که متوجه شود که اين ي، کسيات و پزشکياما در حوزه ادب. مي شود سيکف پل

شک  يو يو رفتارها يس است که به ويک سرگرد پليتنها . قرار گرفته است» نيبرتر«اشتباه در مقام 
  .کند يم

آن است که نهادها مطرح شده،   )۱۳۸۰(به نهادهاي تخصصي، كه توسط آنتوني گيدنز  از لوازم اعتماد
با هر اندازه از  ياگر هر کس. رديسوء استفاده از آن نهاد را بگ يداشته باشند که بتواند جلو يستميس

پزشک ) و حتي پدربزرگ آنها(ک خانواده، که همه آنها يد و افراد شو يت بتواند وارد حرفه پزشکيصالح
س ييص بدهد؛ و ريمارستان نتواند تشخيست و بيص بدهند که او پزشک نيهستند، نتوانند تشخ

ک فرد اجازه طبابت بدهد ي، به يت و مدارک توسط نظام پزشکيصالح يابيمارستان بتواند خارج از ارزيب
ا سطح يآ. تواند باشد يم يبه نهاد و حرفه پزشک ينانيگر چه اطميمل کند، داو را وارد اتاق ع يو حت

راز، بتواند با چند بار مشاهده از يک کارمند ساده اداره ثبت احوال شيآن اندازه است که  يدانش پزشک
نهايت كار آنجاست كه اين كارمند  . ديگو ياورد و پزشکان متخصص نفهمند که او دروغ ميآن سر در ب

. ه مي تواند براي متخصصين مغز و اعصاب كنفرانس بدهد و كسي نفهمد كه او چرند مي گويدساد
نتيجه قهري چنين نمايشي از جامعه پزشكي آن است كه هر كس توانست بيمار خود را به خارج از 

  .كشور ببرد
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ص يشختواند ت ين تر است، مييپا يکه درجه اش از سرهنگ غفار يسرگرد نيروي انتظامي،در اما 
تواند هر کار  يداشته باشد، نم يک فرد، هر چند سوابق برجسته ايلنگد و  يکار م يک جايبدهد که 

کند و به  ياو شک م. حاضر است به زندان برود يستد و حتيا يسرهنگ م يخواهد بکند و جلو يکه م
نهمه يا تواند يک سرهنگ نميس، يپل» ستميس«کند که در  يگردد و کشف م يدنبال سوابق فرد م

البته در . شود يده نميد يگريز ديمارستان جز چند اعتراض مختصر، چياما در ب. خالف قواعد عمل کند
باب نمايش ميزان توانمندي نيروي انتظامي نيز ذر اين نكته ضروري است كه در نهايت هم متهم توسط 

ليس حضور دارد بر مي پليس دستگير نمي شود، بلكه به دليل خطا و طمع بيشتر خود، به جايي كه پ
به دستگيري متهم منجر نمي شود و او   يعني اينهمه جستجوي پليس،. گردد و آنگاه دستگير مي شود

  .اتفاقي دستگير مي شود
ت، بلکه در ي، نه در واقعييستم قضايس يعنيشود،  ين چرخه تکرار ميال، باز هم دوباره ايسر يدر انتها

گر يد قاطعانه در برابر اشتباه ديبباوراند که با يان کند و به وال هم نتوانسته مجرم را درميک سري
به ضعف نيز خش اصلي نقد سريال ب. ستميد، نيکن يکه شما فکر م يزيمن آن چ: ديبگو» نه«ستد و يبا

سيستم اداري است، كه شخصي كه جايزه بزرگ بانك را برده و بانك آنهمه تبليغ براي وي مي گذارد، 
مرد يعني در سريال . كه اين انتقاد وارد است. جايزه خود را دريافت كند نمي تواند به سرعت

  . ، نه تنها سيستم سياسي، بلكه كليت نهادهاي اجتماعي زير سئوال مي رودهزارچهره
  
  
  

  رانيا ينمايدر سستم يت سيشروعم ا کاهشيفقدان علل 
ن يکا در ايآمر ينمايسران و يا ينمايست قهرمان در يشخصان يم يسه ايم مقايچنانچه بخواه

  :ان کردير را بيتوان نکات ز يم ،مينه داشته باشيزم
. عموما منفعل هستند و فقط واکنش نشان مي دهند، قابله با اجتماعمايراني در  يلم هايفقهرمان 

. بجاي علت مي گيرند و ساختار را تشخيص نمي دهندرا افراد بصورت انفجاري عمل مي کنند و معلول 
جداي از اين که سيستم خوب کا، يآمر ينماياما در س .هيچ چيزي حل نمي شودلم هم يف يدر انتها

کند و  بصورت اتفاقي همه چيز را درست ميت يدر نهاکه وجود دارد ) جامعها ي خدا( يپنهان است، دست
افراد سرخورده مي شوند و علل سرخوردگيشان بخاطر عملکرد خودشان  تصادفدر . کند حفظ مي

  . در فيلم ايراني افراد آلت دست هستند و اجتماع مقصر استا ، اماست
در فيلم آمريکايي فرد مسئول رفتار خودش است و در فيلم ايراني، فرد در يک چنبره گير کرده و راه 

در فيلم هاي ايراني فرد در مقابل اجتماع است نه در تعامل با  .برون رفت ندارد و قرباني اجتماع است
  .اجتماع
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ولي خارج از قواعد (ستم يرون از سيو بکند، يکي از باال  که مشکل را حل مي ي، فردايرانيم ليفدر 
در فيلم آمريکايي، اين فرد داخل سيستم است و اگر فرد اما . است )ابرانسانو به سان ، روزمره انسان

  . پايين تر است، ريشه دار تر و قديمي تر از ديگر افراد سيستم هستند
هاي ايراني، قانون مساوي حق يا برآوردکننده حق نيست، و فرد براي رسيدن به حق اکثر فيلم در 

با سازوکار . قانون و وضع موجود عادالنه نيست و مناسبات هم عادالنه نيست.  بايد خالف حق عمل کند
ا ام. کند، يا به انفعال کامل کشيده مي شودشورش يا بايد فرد موجود هم به حق نمي توان دست يافت، 

  .آمريکا، قانون عين حق نيست، اما براورده کننده حق است ينمايسدر 
 

صورت  يقيران، تاکنون تحقيا ينمايستم در سيت سيبت مشروعيز غين تفاوت ها، و نيدر باره علل ا
 يگريد يد در جايم و علل آن بايبت بودين غيشتر به دنبال نشان دادن اين متن، ما بيدر ا. نگرفته است

  : ن علل ذکر کرديدر باره ا ياتيتوان فرض ي، مي، اما بصورت اجمالشود يبررس
ن آمده ييپا ت حکومت نزد افراد جامعهيمشروع يعنيتواند بازتاب جامعه باشد،  ين مساله، ميا - 

لم ها، به يف ين مساله، بطور مشخص در برخيا .شود يگر بررسيقات ديد با تحقيه، باين فرضيا. باشد
  ..و ييستم قضايها در س يدگيردد، مثال طول زمان رسها هم برگ يناکارامد

هنرمند و  يتيدر کشور و عقب مانده بودن آن نسبت به هنرمند و نارضا يت فرهنگيريمدضعف  - 
ستم نزد يت سيمشروع يعني. جامعه نزد ستم نزد هنرمندان و نه يت سيعدم مشروع: از آن يه ويگال

  .هنرمندان مساله دارد و نه نزد جامعه
  .ستم توسط هنرمندانيقواعد سفته نشدن ريپذ - 
بر هنرمندان و روشنفکران ، ح روشنفکر و هنرمند مخالف و ضد نظام و با ظاهر ضدنظاميترج - 
  .کشور يو نظام فرهنگ يران فرهنگياز مد ينزد برخ ينيد
  .ک امر دوطرفه استيکه ،روشنفکران و حکومت نه يريدتقابل  - 
  .ران استيخ اين تضادها در تارياز مهمتر يکيان، يزر کاتوي، که به تعبتقابل ملت و دولت - 
ح يو ورود به حکومت از طرف آن قب است) يشتر فرانسويو ب( ييکه اروپا يرانيا يت روشنفکريترب - 

  . شود يشمرده م
 . رانيا يبر هنر و روشنفکر ر حزب تودهيتاث - 
  

  نتيجه گيري
اين مساله . سينماي آمريكا رواج دارد مشروعيت بخشي به سيستم از طريق سينما پديده اي است كه در

هم در باره تمام خرده نظام ها است و هم بويژه در باره نظام سياسي و به طور خاص شخص رييس 
، از يك طرف در يك حوزه عمومي رخ مي دهد كه در آن مخاطب حق انتخاب  البته اين مساله. جمهور

ين احساس در او موجود است كه نظرش اهميت و پرداخت هزينه براي نمايش را دارد و لذا همواره ا
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آنچه از طريق  بر اين اساس،. دارد و نوعي فضاي گفتگو  و كنش ارتباطي در جامعه شكل مي گيرد
از طرف ديگر، چنانكه هابرماس هم مي گويد لزوما آنچه . پذيرشي فراوان مي يابد  سينما ارائه مي شود،

كما اينكه . لذا اين نمايش ها، لزوما منطبق با واقعيت نيست. ، حقيقت نيست در اين فضا شكل مي گيرد
برخي از تضادهاي تصوير ساخته شده از رييس جمهور با رفتارهاي واقعي روساي جمهور آمريكا در اين 

  . متن نيز مشاهده گرديد
سيستم  ، آن است كه تقريبا هيچ ادراك خاصي از مساله مشروعيت اما آنچه در باره ايران قابل تامل است

از طريق سينما در مديريت فرهنگي ايران موجود نيست و هيچ بحثي از آن نمي شود و فضاي نقد يا 
چنانچه بنا بود مقايسه اي منطقي در باره  .تصميم گيري در عرصه فرهنگ از اين موارد خالي است

ي فيلم هاي ايراني سينماي ايران و آمريكا از لحاظ نوع نگاه به سيستم صورت گيرد، بايد تحليل محتوا
مساله اينجاست كه اين مقاله بيشتر اين اما . فيلم هاي آمريكايي باشد) كيفيت و كميت(نيز به اندازه 

مي توان فيلم هاي . است» غايب«در سينماي ايران   »مشروعيت سيستم«مدعا را دنبال كرده است كه 
شود، ولي براي فهم بيشتر موضوع، فراواني را ذكر كرد كه در آن جاي خالي مشروعيت سيستم ديده 

بايد به معدود فيلم هايي توجه كرد كه در آنها سيستم نقد شده يا سيستم به صورت ناقص بررسي شده 
همچنين چند فيلمي هم كه در آنها سيستم به صورت مشروع ديده شده، در اين مقاله تحليل . است

سيستم به صورت هوشمندانه اي تصوير كه در آن مارمولك و آژانس شيشه اي جز فيلم . شده است
  . شده، در ساير فيلم ها، هوشمندي موجود در سينماي آمريكا مشاهده نمي شود

از نظر نگارنده، در ميان مجموعه عواملي كه به عنوان داليل اوليه اين غيبت مطرح شد، پايين بودن 
از مساله سيستم و ضعف  درك پايين ناظرين و مديران فرهنگي، مشروعيت سيستم نزد فيلم سازان

  . علت هاي اصلي غيبت مشروعيت سيستم است) به صورت همزمانسه عامل (نفس آنها 
اما از آنجا كه اين مقاله، مدعي پرداختن به مهمترين فيلم هاي سينماي ايران در اين حوزه نيست و 

اميدوار بود جاي اين ادعاي تعميم هم ندارد، بايد آن را به عنوان يك بحث مقدماتي در نظر گرفت و 
  . بحث در سينماي ايران باز شود تا بتوان از اين منظر نيز به مساله مشروعيت سيستم پرداخت
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Abstract  
Cinema is dual functional, it reflects the Society and its 
changes, and also it can create new world in witch society 
is able to see itself in another way; through this 
function, cinema can cause social change. One of the 
manifestations of this dual relationship about Cinema is 
its relations with the state and state legitimacy. This 
article is about system legitimacy through cinema, in 
attention with Weber and Habermas explanations about 
rational systems and its legitimation.  
Pay attention to subjects presented by cinema and its 
effects on cultural and political systems is increased in 
recent Political cinema. American cinema had remarkable 
success in government  legitimacy, and in most cases, is 
reflecting the government  legitimacy and political system 
(the macro level) and even critical movies on the political 
system has a positive look, finally; and never leading 
audience to anti-system results.  
But in Iran, in this case the problem had almost reversed, 
and the subject t of system legitimacy is almost absent. 
This problem, on one side, indicate recent changes in 
Iranian society and reduce system legitimacy in Iranian 
people; showed that the efforts of intellectuals 
(consciously or unconsciously) in order to express their 
unfavorable comments on political system, on the other 
hand.  
In this article, based on content analysis of several 
famous Iranian movies in the past decade in comparison with 
American cinema, we discuss on sociological perspective, of 
the social characteristics of heroes in political and 
action movies, and political topic and type of view  that 
they look to society and government; issues such as: being 
passive characters of heroes, blame the political and 
society structure, explosive actions, lack of glory hero 
within the system could solve the problem, and type of 
attitude of rules.  
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Finally, the assumptions about the causes of this absence 
in Iranian cinema (such as: government negative behaviors 
with intellectuals and opposition intellectuals and 
filmmakers, affects of Marxism theories on Iranian 
intellectuals, government weak monitoring and understanding 
of cinema) and social and political consequences of this 
problem has been discussed. 
Keywords: legitimacy, legitimation, political system, 
Iran's cinema, American cinema  
 


