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  q14   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  تالش مستمر براي کسب محبوبیت، مشروعیت، و فرصت براي خالقیت: سینما در ایران
   1پرویز  اجاللی

از آغاز سینما به عنوان یک سرگرمی سبک عصرانه در میان بیشتر فرهنگ هاي خاورمیانه و آسیا با . نما می گذردبیش از یک قرن از عمر سی
بررسی من . با وجود این گسترش نهاد سینما به معناي تولید،نمایش و سینمارفتن  فرایندي ساده و یکنواخت نبوده است .استقبال رو به رو شد

فرایندي خاص و بی همتا بوده  دهد که اشاعه، پذیرش، و تطور سینما در هر جامعه و فرهنگی ،کم و بیش میدر تاریخ اجتماعی سینما نشان 
هر فرهنگ کوشیده است تا معناي خاص خود را به سینما ببخشد و این فرایند معنا بخشی یکبار و براي . که نیازمند بررسی جداگانه است.است

 .رد و هم منزلت سینما در طول زمان دگرگون شده استزیرا هم کارک همیشه اتفاق نیفتاده است
شناخت مهمترین چالش هایی  از طریق هدف این مقاله بررسی پیدایش و تحول سینما ؛همچون یک نهاد رسانه اي در جامعه و فرهنگ ایران 

  :رت بوده اند ازاین چالش ها عبا. است که این رسانه در طول تاریخ بیش از یک قرن خود با آن رو به رو بوده است
  چالش کسب و حفظ محبوبیت سینما و سود آوري اقتصادي آن - 1
 چالش کسب و حفظ منزلتی مشروع براي سینما - 2
 فرهنگی مناسب براي بروز خالقیت در زمینۀ سینما –اقتصادي و اجتماعی -چالش ایجاد و حفظ فضاي سیاسی - 3
معنـاي چیزهـا محصـول تعامـل      از این دیدگاه.ت آگاهانه امري است کامالً نوحداقل به صور) نه تک تک فیلم ها(نگاه فرهنگی به کلیت سینما 

اما حتی این مفاهیم هم ثبـاتی ندارنـد و    .شود اجتماعی است و توسط کنشگران تعریف می شود و با مذاکره وتفاهم جمعی، درونی و تثبیت می
  .نا سازي است و نه مجموعه اي از معناهاي ثابتدر واقع فرهنگ روش هاي تفسیر یا مع. هر لحظه باید دوباره تعریف شوند

مـاعی،  براساس آنچه در باال آمد، تاریخ سینما در ایران را به شش دوره تقسیم کرده ایم و نشان داده ایم که در هر دوره با توجه به شرایط اجت 
شان می دهد که چگونه نظام هـاي معنـایی مـرتبط    بررسی این پویۀ تاریخی ن. متن سینما به شیوه اي خوانده شده و معنایی خاص یافته است 

با نهاد رسانه اي همچون سینما در دوره هاي مختلف مرتباً دگرگون شده استبه طوري که انتظارات رسمی و غیر رسمی از آن همواره در حـال  
کسب و حفظ محبوبیت و همین طور منزلـت   تغییر بوده و در نتیجه دست اندر کاران سینما نیز همواره براي سازگار کردن این نهاد با شرایط و

یک رسانه  کشور نمی توان با ویژگی هاي ثابتی تعریف کرد و تنها راه شناخت بنابرابن نهاد سینما را در یک. اجتماعی آن را دگرگون ساخته اند
 .آن است ) context(با استفاده از شرایط) text(متن در یک کشور شناخت تاریخی رسانه همچون

  .نهاد سینما، محبوبیت، منزلت اجتماعی، معنابخشی :ان کلیديواژگــ
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