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چکیده
      بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران، حکومــت، ممیــزی فیلــم را بــر آثــار ســینمایی اعمــال کــرده 
اســت. در ایــن مقالــه، از میــان فیلم هــای مســعود کیمیایــی و علــی حاتمــی، نســبت میــان ممیــزی آثــار 
ســینمایی ایشــان بــا حقــوق دهــه شــصت در بوتــه تحلیــل و داوری قــرار گرفتــه اســت. در ســال های 1357 
تــا 1369 کــه نظــام جدیــد حقوقــی در حــال اســتقرار و تثبیــت بــود، قوانیــن و مقــررات در حــوزه ســینما و 
ممیــزی فیلــم نیــز اجــرا می شــد. دو فیلــم از کیمیایــی و دو فیلــم از حاتمــی هــم گرفتــار تیغ ممیزی شــدند. 
فیلــم »خــط قرمــز« کیمیایــی بــه دالیلــی نظیــر رعایت نشــدن حجــاب و ترســیم شــخصیتی متفــاوت از یک 
مأمــور امنیتــی حکومــت پهلــوی و فیلــم »تیــغ و ابریشــم« بــه دلیــل پرداختــی متفــاوت از اعتیــاد و قاچــاق 
مــواد مخــدر و ســیاه نمایی از زندان هــا دچــار ممیــزی شــدند. در آثــار حاتمــی، »حاجــی واشــنگتن« بــه دلیــل 
ترســیم تصویــر کمیــک از ســفیر ایــران در دوره قاجــار و نقد دیپلماســی سیاســی دهه شــصت و فیلــم »جعفر 
خــان از فرنــگ برگشــته« بــه دلیــل تصویرســازی ابتــذال در جــدال ســنت و غــرب زدگــی توقیــف شــدند.

بعــد از بررســی ممیــزی فیلم هــا بــا موازیــن حقوقــی وقــت، ایــن مــوارد، ناموجــه بــه نظــر می رســد. ممیــزان 
دهــه شــصت، بــا عبــور از حقــوق ممیــزی فیلم هــا، بــا معیارهــای فراحقوقــی بــه ممیــزی و توقیــف ایــن آثــار 
ــت. ــده اس ــض ش ــوب 1344 و 1361( نق ــم )مص ــش فیل ــر نمای ــارت ب ــای نظ ــد و آیین نامه ه ــم داده ان حک
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مقدمه
ــان  ــت. بی ــری اس ــان هن ــای بی ــر و جلوه ه ــام هن ــی از اقس ــم، یک ــر هفت ــوان هن ــه عن ــینما ب س
ســینمایی در دامنــه حــق بــر آزادی بیــان هنــری ارزیابــی می شــود. از ایــن رو، در گفتمــان حق محــور 
و جامعــه دموکراتیــک، از میــان نظــام تأمینــی و تعقیبــی، مواجهــه دولــت بــا مقولــه ســینما بایــد بــه 
صــورت تعقیبــی یــا پســینی باشــد. بــه عبــارت دیگــر، فیلــم ابتــدا ســاخته و اکــران می شــود. ســپس 
ــد.  ــد پاســخ گو باش ــینماگر بای ــراد، س ــکایت اف ــوا و ش ــا دع ــت نشــود، ب ــان رعای ــود آزادی بی ــر قی اگ

ممیــزی، روش مداخلــه و پیشــینی اســت. 
در ایــران، از زمــان پیــروزی انقــاب نیــز ممیــزی )سانســور( آثــار ســینمایی برقــرار اســت. نظــم 
حقوقــی ســینما در دهــه60 بــر پایــه قانــون اساســی و قوانیــن پراکنــده ماننــد قانــون اهــداف و وظایــف 
ــر نمایــش فیلــم و اســاید  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی )مصــوب 1366/2/23(، آییــن نظــارت ب
ــم و  ــش فیل ــر نمای ــارت ب ــه نظ ــه 1344( و آیین نام ــس، آیین نام ــن پ ــوب 1344/6/27 و از ای )مص
اســاید و ویدئــو و نظــارت بــر نمایــش آن هــا )مصــوب 1361/12/4 و از ایــن پــس، آیین نامــه 1361( 
اســتوار بــود. بــا ایــن توضیــح کــه آیین نامــه 1344در ســال های اول انقــاب )1361 ـ 1357( و آییــن 

نامــه 1361 تــا انتهــای آن دهــه و بــا اصاحاتــی تــا امــروز، مــاک تحلیــل اســت. 
بــه دلیــل شــرایط خــاص دهــه شــصت، نظیــر بی ثباتی هــای ســال های نخســت پــس از پیــروزی 
ــا  ــار خــاص ب ــف ناشــی از آن، رفت ــی و محدودیت هــای مختل انقــاب اســامی، شــروع جنــگ تحمیل
ســینما بــه عنــوان هنــری مغضــوب انقابیــون، در شــرایط سیاســی و اجتماعــی آن زمــان قابــل درک 
اســت. این کــه ممیــزی فیلــم، تمامــی فیلم ســازان اعــم از جدیــد و قدیمــی را دربرگرفــت و فیلم ســازان 
بزرگــی نظیــر بهــرام بیضایــی، مســعود کیمیایــی، داریــوش مهرجویــی، علــی حاتمــی و ناصــر تقوایــی، با 
وجــود داشــتن پیشــینه ای پرافتخــار از نظــر تولیــد آثــار ســینمایی و بهره منــدی از جایگاهــی رفیــع در 
ســینما، بــا ممیــزی، بســیار دســت و پنجــه نــرم کردنــد. در ایــن میــان، حاتمــی و کیمیایــی، دو تــن از 
شــاخص ترین و اثرگذارتریــن کارگردانــان ســینمای ایــران در قبــل و بعــد انقــاب هســتند و بــه عنــوان 

ــران شــناخته می شــوند. ــرای ســینمای ای فیلم ســازان صاحب ســبک و نوگ
در ایــن مقالــه، صرفــًا از نــگاه حقوقــی و بــه دلیــل محدودیــت واژگان مقالــه، ممیــزی آثــار حاتمــی 
و کیمیایــی در دهــه شــصت بــا حقــوق آن دهــه تطبیــق و تحلیــل می شــود. ســؤال پژوهــش، نســبت 
ممیــزی اعمال شــده بــر آثــار ایــن دو فیلم ســاز بــا موازیــن حقوقــی حاکــم اســت. بــه جــز آثــار انــدک 
ــه ویــژه در مــورد دهــه 1360ـ زمــان شــکل گیری ســینمای انقــاب  استفاده شــده در ایــن نوشــته، ب
ــه،  ــن زمین ــده اســت و پژوهــش حقوقــی در ای ــن موضــوع مغفــول مان ــه صــورت مــوردکاوی، ای ـ و ب

ــه می کنــد. گام هــای نخســتین را تجرب

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی
 حاتمــی در پرتــو حقــوق ممیــزی دهه 60 
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ــده و  ــام نش ــی اع ــمی و کتب ــکل رس ــه ش ــچ گاه ب ــا هی ــزی فیلم ه ــل ممی ــت دلی ــی اس گفتن
ــمی  ــر رس ــای غی ــه الی خبره ــل از الب ــن دالی ــت.  ای ــته اس ــود نداش ــه وج ــن زمین ــفافیتی در ای ش
ــن  ــد. هم چنی ــف و درک می ش ــم کش ــدان فیل ــینماگران و منتق ــای س ــد، گفت وگوه ــینمایی، جرای س
ممیــزی مــورد نظــر در ایــن جــا یعنــی بخشــی از فیلــم را تغییــر دادن اعــم از حــذف، اضافــه کــردن و 
توقیــف کامــل اثــر کــه در مــورد برخــی آثــار رخ داده اســت و بــرای مدتــی یــا دایــم توقیــف بوده انــد. 
افــزون بــر ایــن، موضــوع توقیــف و ممیــزی، ســابقه چندانــی در رویــه قضایــی نداشــته اســت و بــه طــور 

خــاص، در مــورد رویــه قضایــی دهــه 60 ، آمــار و رأیــی در دســت نیســت. 
دو مــورد مشــهور بــرای دهه هــای 1380 و 1390 از دیــوان عدالــت اداری در دســترس اســت: رأی 
ــم احمدرضــا درویــش. موضــوع ســنتوری،  ــی و رأی رســتاخیز، فیل ــم ســنتورِی داریــوش مهرجوی فیل
ــا اعمــال وتــوی ســازمان ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد  توقیــف بعــد از صــدور پروانــه نمایــش ب
اســامی بــود کــه بــر اســاس رأی قطعــی شــعبه ســوم دیــوان در ســال 1387، بــه تأییــد توقیــف بــه 
نفــع وزارت فرهنــگ و تصدیــق ورود خســارت بــه فیلــم بــه ضــرر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی رأی 
داد. رســتاخیز نیــز در دهــه 1390 بــه همیــن مشــکل دچــار شــد و ســازمان ســینمایی بعــد از یــک روز 
اکــران، بــه دلیــل مصلحت اندیشــی و اعتــراض برخــی گروه هــا بــه نمایــش تصویــر حضــرت ابوالفضــل 
)ع(، اکــران را متوقــف کــرد. بــا طــرح دعــوای مالــک فیلــم بــه خواســته احــراز وقــوع تخلــف ســازمان 

ســینمایی، شــعبه اول بــدوی دیــوان در ســال 1395، بــه ورود خســارت حکــم داد. 
رویــه  موجــود در زمینــه توقیــف بعــد از صــدور پروانــه نمایــش کــه متفــاوت از توقیــف فیلــم، قبــل 
از صــدور پروانــه اکــران اســت و بــا این کــه بــرای ســال ها بعــد از دهــه 1360 اســت، نشــان می دهــد 
ــا توقیــف فیلم هــا، خــود را در معــرض محکــوم شــدن  دســت کم، وزرات فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب
بــه پرداخــت خســارت قــرار می دهــد. ایــن مقالــه در دو گفتــار بــه چهــار فیلــم ممیزی شــده کیمیایــی 

ــردازد. ــی می پ و حاتم

گفتــار اول. فیلم هــای مســعود کیمیایــی در پرتــو حقــوق 
ــه ۶0 ــزی ده ممی

در این گفتار، ابتدا فیلم »خط قرمز« و سپس فیلم »تیغ و ابریشم« بررسی می شود.

بند اول. ممیزی فیلم »خط قرمز«
ــته  ــمور، نوش ــب س ــه ش ــاس فیلم نام ــی براس ــه کیمیای ــی و فیلم نام ــه کارگردان ــز« ب ــط قرم »خ
بهــرام بیضایــی در ســال 1360 ســاخته شــد. ســعید راد، فریمــاه فرجامــی، خســرو شــکیبایی، ایــرن، 

ــم هســتند. ــران فیل ــم پور( از بازیگ ــا )هاش ــعید پیردوســت و جمشــید آری س
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1. خالصه داستان فیلم
ــه،  ــد. الل ــه ازدواج می کن ــا الل ــاواك ب ــه س ــوران عالی رتب ــی از مأم ــی، یک ــاب، امان ــوران انق در ک
فارغ التحصیــل رشــته پزشــکی اســت و در طــول روز، مجروحــان تظاهــرات خیابانــی را درمــان می کنــد. 
امانــی در شــب عروســی بــه ســازمان امنیــت احضــار می شــود تــا نظــر خــود را دربــاره آزادی و مــرگ 
گروهــی از زندانیــان سیاســی اعــام کنــد کــه زیــر اسمشــان خــط قرمــز کشــیده شــده اســت و محکــوم 
ــان اســت و  ــه جــزو زندانی ــرادر الل ــدام هســتند. او در بررســی اســامی متوجــه می شــود کــه ب ــه اع ب
ــکوك  ــت او مش ــه و غیب ــه خان ــرر ب ــای مک ــه از تلفن ه ــد. الل ــرش می ده ــرادر همس ــدام ب ــه اع رأی ب
می شــود و بــا یافتــن دفترچــه و اســلحه امانــی و مدارکــی کــه جمــال، دوســت بــرادرش در اختیــارش 
ــه از او  ــه، الل ــه خان ــی ب ــت امان ــا بازگش ــرد. ب ــی می ب ــرش پ ــودن همس ــاواکی ب ــه س ــذارد، ب می گ

ــد. ــا درمی آورن ــه از پ ــا گلول ــی را ب ــال، امان ــا کمــک جم ــد و ب بازخواســت می کن

2. تطبیق ممیزی »خط قرمز« با قوانین و مقررات 
»خــط قرمــز پــس از نمایــش در جشــنواره اول فجــر، موفــق بــه دریافــت پروانــه نمایــش نمی شــود، 
هــر چنــد کــه صحنه هایــی حــذف و بــه آن اضافــه می شــود. امــا از آن جــا کــه مشــکل فیلــم، بنیــادی 

اســت و امــکان اصــاح مــورد نظــر در آن نیســت، بــه بایگانــی ســپرده می شــود«.1

الف( رعایت نشدن حجاب 
یکــی از دالیــل توقیــف فیلــم، نداشــتن حجــاب بازیگــران زن فیلــم بــه ویــژه در صحنه هــای داخلــی 
ــد توجــه داشــت  ــن خصــوص بای ــم اســت. در ای ــی فیل ــه جشــن ازدواج شــخصیت های اصل ــوط ب مرب
ــود و شــروع تولیــد آن در ســال 1359. از بررســی آیین نامــه  »خــط قرمــز«، محصــول ســال 1360 ب
1344، مفــادی در خصــوص نداشــتن حجــاب بــه چشــم نمی خــورد و قبــل انقــاب، حجــاب الزامــی 
در حقــوق، مســتقر نبــوده اســت. فقــط در مــاده 15 آیین نامــه عنــوان شــده اســت: »ارائــه آن قســمت 
از انــدام برهنــه زن یــا مــرد، دختــر یــا پســر... کــه مســتور بودنــش ضــروری اســت و عیــان ســاختن 

ــی را جریحــه دار می ســازد...«.  آن، عفــت عموم
ــدن  ــه قســمتی از ب ــوده و ن ــه ب ــورد نظــر آیین نام ــرد، م ــا م ــدام جنســی زن ی ــا پوشــاندن ان تنه
ماننــد مــوی ســر؛ زیــرا نمایــش انــدام جنســی باعــث مفســده بــوده اســت. معیــاری کــه نــه تنهــا در 
ــدام  ــش ان ــزان نمای ــه می ــا توجــه ب ــا ب ــز مــاک اســت و فیلم ه ــر کشــورها نی ــران، بلکــه در بیش ت ای
جنســی بازیگــران و روابــط میــان آن هــا، درجه بنــدی می شــوند. بنابرایــن، صــرف نمایــش مــوی ســر 

1. امید، جمال، تاریخ سینمای ایران )13۶9 ـ 1358(، تهران: روزنه، چاپ اول، 1383، ص 138.
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ــد باشــد. از ســوی دیگــر،  ــم نمی توان ــا توقیــف فیل ــه موصــوف موجــب مفســده ی ــر اســاس آیین نام ب
ــود  ــاب وج ــه حج ــوان ب ــزام بان ــال 1360، ال ــر س ــا اواخ ــاب ت ــروزی انق ــان پی ــه از زم ــن آن ک ضم
نداشــت، حجــاب و پوشــش ســر، جــزء ممیزی هــای جهانــی نبــوده، بلکــه مســئله ای فقهــی اســت کــه 
در خصــوص میــزان و کــم و کیــف آن، میــان مســلمانان و علمــای دینــی هــم بســیار اختــاف اســت، تــا 
حــّدی کــه برخــی بــه نداشــتن آن جــواز داده انــد و برخــی دیگــر بــه پوشــاندن صــورت و مــچ دســت. 
در 1362/5/18 بــا تصویــب مبحــث پنجــم قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات(، بــر اســاس تبصــره 
مــاده 102 مقــرر شــد: »زنانــی کــه بــدون حجــاب شــرعی در معابــر و انظــار عمومــی ظاهــر شــوند، بــه 
حبــس از ده روز تــا دو مــاه و یــا از پنجــاه هــزار تــا پانصــد هــزار ریــال جــزای  نقــدی محکــوم خواهنــد 
ــوی ســر و حجــاب  ــرای م ــن، داشــتن پوشــش ب ــن مت ــان الزم االجــرا شــدن ای ــن، از زم شــد«. بنابرای
ــت اجــرای  ــی و ضمان ــه رســمی، قانون ــوان، در منظــر عمومــی، دارای جنب ــدن بان ــرای تمــام ب ــل ب کام
کیفــری شــد. بــه طــور طبیعــی، در دیگــر فعالیت هــای اجتماعــی مربــوط بــه بانــوان از جملــه حضــور 
در فعالیت هــای هنــری نظیــر بــازی در تئاتــر و فیلــم کــه مفهــوم »انظــار«، قابــل تعمیــم بــه آن اســت، 
محدویــت ایجــاد شــد و بــدون رعایــت حجــاب رســمی، انجــام دادن ایــن فعالیت هــا امکان پذیــر نیســت.

الــزام بــه رعایــت حجــاب از همــان ابتــدای انقــاب و قبــل از تصویــب هــر گونــه قانونــی، از نظــر 
ــه آن حساســیتی  ــام نســبت ب ــن، مســئوالن نظ ــود. در ضم ــان، محــل بحــث ب ــه آن زم ــرف جامع ع
ویــژه داشــتند. از جملــه در ســخنان امــام خمینــی )ره( بــه ایــن نکتــه بارهــا اشــاره شــده بــود: »در 
ــند.  ــاب باش ــا باحج ــد، ام ــا برون ــد. زن ه ــاب( بیاین ــاى )بی حج ــد زن ه ــامی نبای ــاى اس وزارت خانه ه
مانعــی نــدارد برونــد. امــا کار بکننــد، لکــن بــا حجــاب شــرعی باشــند«. 1 دادســتان کل کشــور در ســال 
ــه  ــزوم رعایــت حجــاب در اداره هــا تأکیــد کــرد: »بدیــن وســیله ب ــر ل ــا صــدور اطاعیــه ای ب 1359 ب
ــری از آن چــه  ــه، شــدیداً اخطــار می شــود چنان چــه اث ــا و مؤسســات و ادارات تابع تمــام وزارت خانه ه
ــدون  ــوی کارمنــدی ب ــا بان ــران اســت، دیــده شــود ی مــورد تأکیــد حضــرت امــام و خواســت ملــت ای

پوشــش اســامی در محــل کار حضــور یابــد، بادرنــگ حقــوق و مزایــای او قطــع خواهــد شــد«.2
بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه ســال ســاخت فیلــم و تصویــب قانــون مجــازات در ســال 1362، پیــش 
از آن، قانونــی در منــع حجــاب نبــود و بــا عنایــت بــه اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات، نمایــش 
نــدادن »خــط قرمــز« وجاهــت قانونــی نــدارد و بــر خــاف اصــول حقوقــی اســت. در تمــام ســال های 
ــه چنیــن دلیلــی توقیــف شــده اند،  ــم و فیلم هــای ساخته شــده در ایــن زمــان کــه ب توقیــف ایــن فیل
ایــن موضــوع مغفــول مانــده و بــه خــأ قانونــی مــورد نظــر توجهــی نشــده اســت. چنیــن امــری خــاف 

1. خمینــی، ســید روح اللــه، صحیفــه نــور )جلــد ۶(، تهــران: مرکــز حفــظ و نشــر آثــار امــام خمینــی )ره(، چــاپ  اول، 

1368، ص 329.

2. روزنامه کیهان، 16 تیر 1359، شماره 11038، ص 2.
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انتظــار مشــروع نیــز هســت و نمی تــوان بابــت رعایــت نکــردن امــری کــه نــه جــرم بــود و نــه تخلــف 
و نــه حتــی انتظــار غیــر رســمی دولــت، حقــی را تضییــع کــرد. در واقــع، ایــن فیلــم زمانــی ســاخته 
شــده بــود کــه هنــوز حجــاب، وجهــه قانونــی و الزامــی نداشــت و کارگــردان اگــر می دانســت کــه بعــد 
ــرد.  ــرام می ک ــی احت ــار قانون ــه هنج ــًا ب ــود، حتم ــگاری می ش ــی، جرم ان ــم، بی حجاب ــاخت فیل از س
ــن، در  ــرد. بنابرای ــات ک ــاب را مراع ــدی، حج ــای بع ــه، در فیلم ه ــن تجرب ــه ای ــه ب ــا توج ــی ب کیمیای

خصــوص فیلــم، قاعــده قبــح عقــاب بابیــان رعایــت نشــد.

ب( شخصیت خاکستری  مأمور ساواک
ــا و و  ــه فض ــق ب ــی، متعل ــاِب کیمیای ــس از انق ــم پ ــن فیل ــر و اولی ــن اث ــز، دوازدهمی ــط قرم »خ
روزگار ســال های آغــاز انقــاب و بازتاب دهنــده ذایقــه و ســلیقه رایــج عمومــی روز اســت«.1 »بــه زعــم 
بســیاری، یکــی از دالیــل مخالفــت بــا ایــن فیلــم کــه بــا انعــکاس ممیزی هــا بــه کارگــردان و بــه  رغــم 
ــود کــه  ــد، شــخصیت »خاکســتری« ب ــه خــود ندی ــرده را ب ــگ پ ــاز هــم رن اصاحــات اعمال شــده،2 ب
فیلــم از یــك ســاواکی نشــان مــی داد کــه بــا توجــه بــه شــرایط بعــد انقــاب و ذهنیــت مــردم از اعضــای 

ســاواک باعــث توقیــف فیلــم شــد«.3

در این خصوص باید گفت:
ــیم  ــود، ترس ــم ب ــاخت فیل ــان س ــم در زم ــرره حاک ــه مق ــه 1344 ک ــتناد آیین نام ــه اس ــک ـ  ب ی
تصویــر مثبــت از مأمــور امنیتــی، از جملــه شــرایط توقیــف فیلــم نیســت. در ضمــن، در صــورت بقــای 
حکومــت پهلــوی، شــاید ایــن ایــراد جــای طــرح داشــت! در قانــون مجــازات عمومــی )مصــوب 1352( 

1. حسینی، حسن، راهنمای فیلم سینمای ایران )جلد 1(، تهران: روزنه، چاپ اول، 1400، ص  802.

ــا  ــتی ب ــم می بایس ــر می کن ــه، فک ــن لحظ ــا ای ــا ت ــنگ، باره ــم سفرس ــد از فیل ــد: »بع ــت می کن ــن روای ــی چنی 2. کیمیای

ــم  ــی وسوســه ســینما رهای ــا...، ول ســینما وداع می کــردم. شــاید می بایســتی درگوشــه ای می نشســتم، حــاال می نوشــتم ی

نکــرد. امــا ایــن خــط قرمــز را کــه ســاختم ـ بعــداً بــه وســیله معاونــت ســینمایی آن زمــان توقیــف شــد ـ حــاال دیگــر اصــًا 

ــری داشــت  ــح بیش ت ــه توضی ــاج ب ــد. احتی ــف کردن ــن توقی ــه فیلمــی را از م ــرای آن ک ــم می ســاختم، ب نمی بایســتی فیل

در آن دوره... . بــرای مــن هــم ســخت بــود بــروم و توضیــح بخواهــم کــه چــرا فیلــم مــرا توقیــف کردیــد. بعــد گفتنــد ایــن 

ــار فیلم بــرداری کــردم، ولــی بــه هــر جهــت، فیلــم توقیــف مانــد«.  جایــش را بــزن، آن جایــش را بــزن. حــدود 12-13 ب

قوکاســیان، زاون، مجموعــه مقــاالت »در نقــد و معرفــی آثــار مســعود کیمیایــی از خــط قرمــز تــا فریــاد«، تهــران: دیــدار، 

1378، ص 10.

3. محســنی، بیتــا، »روایــت ســکانس های دربنــد«، کــد خبــر: 1397/12/92963،2، تاریــخ مراجعــه:  1399/10/5، در: 

www.ghanoondaily.ir
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ـ حاکــم بــر زمــان ســاخت فیلــم ـ نیــز چنیــن عنوانــی جرمانــگاری نشــده بــود و منعــی از نظــر قانونــی 
ــگاه  ــوان جــای داد یعنــی ن ــن موضــوع مهــم را در دســته بندی ممیــزی سیاســی می ت ــود. پــس ای نب
متفــاوت فیلــم بــه مأمــور ســاواک کــه می توانــد نقــدی بــه برداشــت رســمی و عملکــرد دولــت در ایــن 

زمینــه باشــد.1
ــه  ــه گفت ــاف اســت و ب ــی شــخصیت خاکســتری، اخت ــا یعن ــن ادع ــت ای دو ـ در خصــوص واقعی
منتقــد ویــژه آثــار کیمیایــی و رفیــق ســالیان دراز او: »صداقــت امانــی در هــر دو وجــه انســانی و ضــد 
انســانی بــه بیننــده انتقــال می یابــد. در بعــد ضــد انســانی، بــا توجیهــات صادقانــه ضــد قهرمــاِن عجیــب 
کیمیایــی در حیطــه وظایــف شــغلی اش مواجهیــم. امانــی می خواهــد بــرای تثبیــت و بقــای سیســتم، 
مهــره وفــاداری باشــد، ولــی وفــاداری مفرطــش را بــرای سیســتم از درون پوســیدهای خــرج می کنــد. 
امانــی در اوج بحــران درمی یابــد کــه خــودش هــم، آلــت دســت سیستمی شــده کــه همــواره ســنگش 
را بــه ســینه مــی زده و دیــدگاه تخصصــی امثــال او در مقولــه امنیــت و حفــظ اطاعــات، هیــچ محلــی از 
اعــراب نــدارد. در عیــن حــال، ایــن تصویــر، مانــع از آن نبــوده کــه ســمت تاریــک ایــن شــخصیت نیــز 
نشــان داده شــود. فیلم ســاز در عیــن داشــتن موضــع بــه نفــع انقــاب و رد نظــام ســابق، تنهــا امثــال 
او را باعــث ایجــاد خفقــان در آن رژیــم نمی دانــد و در کنــار ایــن درشــت نمایی خصایــص و روحیــات 

عاطفــی و انســانی امانــی، متقابــًا بــا چهــره منفــور و مطــرود او نیــز مواجــه می شــویم«.2
ــردن  ــزه ک ــرای دراماتی ــت، ب ــدوش اس ــتری، مخ ــخصیت خاکس ــای ش ــه ادع ــوای این ک ــه ـ س س
یــک اثــر، کاراکترهــای مثبــت و منفــی یــا خاکســتری، جــزء عناصــر پیشــبرنده اثرنــد. هــر چــه ایــن 
ــدف  ــق ه ــر در تحق ــت آن اث ــث جــذب شــدن مخاطــب شــوند، نشــان دهنده موفقی شــخصیت ها باع
ــور  ــاوت از مأم ــق و  متف ــر ســیاه مطل ــره ای غی ــه چه ــی مخاطــب اســت. این ک ــب همراه خــود و جل

ــدارد، بلکــه عامــل قــوت آن اثــر اســت. ــه تنهــا مانــع قانونــی ن ســاواک ترســیم شــود، ن
چهــار ـ سیاســت ها و نــگاه رســمی دولــت در مقولــه نظــام پیشــین سیاســی، در دو ســطح قابــل 
ارزیابــی اســت: یکــی، قوانیــن و مقــررات کــه در یــد حکومــت جدیــد اســت و بــا آن در مــورد کارگزاران 
ــه  ــگاه جامع ــد. دیگــری، ن ــا را مجــازات و محــروم می کن ــااًل آن ه ــری و احتم ــی، تصمیم گی ــم قبل رژی
مدنــی، صاحب نظــران، مورخــان، هنرمنــدان و رسانه هاســت کــه نمی تــوان آن هــا را ملــزم کــرد فقــط 
دیــدگاه رســمی را بشــنوند و از دیگــر نگاه هــا بــدون بررســی و تدقیــق بگذرنــد. امــری کــه در قوانیــن 
ــون مطبوعــات )مصــوب 1364/12/22( آمــده  ــرای مثــال، در مــاده 4 قان ــوده و ب نیــز مطمــح نظــر ب

1. آگاه، وحیــد، »تیــغ و ابریشــم: تحلیــل مبانــی نظــری ممیــزی آثــار ســینمایی«، پژوهش هــای حقوقــی، بهــار 

1399، شــماره 41،  ص 189.

ــی  ــعود کیمیای ــناخت نامه مس ــدی، ش ــاوجی، مه ــری س ــرگ«، در: مظف ــکین م ــظ مس ــواد، »واع ــی، ج 2. طوس

ــد، چــاپ دوم، 1395، صــص525-630. ــد 1(، تهــران: مرواری )جل
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اســت: »هیــچ مقــام دولتــی و غیــر دولتــی حــق نــدارد بــرای چــاپ مطلــب یــا مقالــه  ای، درصــدد اعمال 
فشــار بــر مطبوعــات برآیــد و یــا بــه سانســور و کنتــرل  نشــریات مبــادرت کنــد.« ایــن حکــم در مــورد 

دیگــر شــقوق بیــان از جملــه بیــان ســینمایی صــادق اســت.
ــه  ــخ و معترضان ــن تل ــه خاطــر مضامی ــه ب ــی ک ــت در حال مشــاهده می شــود »سیاســت گذاران وق
ــت  ــو حمای ــوج ن ــازان م ــد، از فیلم س ــا می ش ــی معن ــارزه منف ــه مب ــه ب ــته ک ــو در گذش ــوج ن ــار م آث
ــای  ــا هنجاره ــود را ب ــد خ ــی نتوانن ــون کیمیای ــازانی چ ــدند فیلم س ــب ش ــل موج ــد، در عم می کردن
رســمی تطبیــق دهنــد و اتفاقــًا بیش تریــن ضــرر ایــن نــوع سیاســت گذاری بــه او رســید کــه بیــش از 
دیگــران بــه مســائل اجتماعــی توجــه داشــت«.1 »کیمیایــی بعــد از انقــاب، ناظــر آگاه نتایــج اجتماعــی 
ــه نخســتین  ــدر بی پرواســت ک ــته و آن ق ــر داش ــم و موث ــش مه ــود در آن، نق ــه خ ــی اســت ک انقاب
اظهــار نظــرش بعــد از انقــاب )خــط قرمــز( بــه مجــازات اعــدام محکــوم می شــود و هرگــز بــه نمایــش 

ــود.  ــی کــه باجهــت و خــاف اصــول حقوقــی ب ــد«.2 مجازات درنمی آی

بند دوم. ممیزی فیلم »تیغ و ابریشم«
ــازی  ــا ب ــه ب ــت ک ــی اس ــعود کیمیای ــم«، مس ــغ و ابریش ــده »تی ــردان و تهیه کنن ــنده، کارگ نویس
ــمپور و  ــید هاش ــواییان، جمش ــال پیش ــاء، ج ــح ع ــد صال ــی، محم ــاه فرجام ــی، فریم ــرز صدیق فرام

ــد. ــش در آم ــه نمای ــال 1364 ب ــری در س ــد مظف مجی

1. خالصه فیلم 
 قصــه فیلــم در جلســه ای در بانکــوک شــکل می گیــرد. ایــن جلســه بــرای بررســی چگونگــی حمــل 
ــه ایــران اســت. هــدف از ایــن کار، توزیــع هروییــن در دانشــگاه ها و مــدارس،  بیســت تــن هروییــن ب
ــوند.  ــار می ش ــورد گرفت ــن م ــردی در ای ــت. زن و م ــگ اس ــای جن ــی در جبهه ه ــا و حت کارخانه ه
بازپــرس از وابســتگی ایشــان بــه جریــان انتقــال بــزرگ قاچــاق مطلــع می شــود. اندکــی بعــد، زن در 
بازداشــتگاه خودکشــی می کنــد و ســرانجام مــرد جــوان، عامــل اصلــی قاچــاق را کــه بــا پــدرش ارتبــاط 
دارد، معرفــی می کنــد. تریلــی حامــل مــواد مخــدر، از نزدیکــی تهــران از طریــق زمیــن و هــوا ردگیــری 

ــود. ــدم می ش ــان منه و در پای

ــد«، در: قوکاســیان، زاون، مجموعــه مقــاالت  ــدن می آرای ــای رویی ــرش را جوانی ه ــاِب پی 1. درســت کار، رضــا، »اعص

»در نقــد و معرفــی آثــار مســعود کیمیایــی از خــط قرمــز تــا فریــاد«، تهــران: دیــدار، 1378، ص 37.

ــار  ــی آث ــد و معرف ــاالت »در نق ــه مق ــی: 1377 ـ 1357«، در: قوکاســیان، زاون، مجموع ــد، جمشــید، »کیمیای 2. ارجمن

ــاد«، تهــران: دیــدار، 1378، ص96. ــا فری ــز ت ــی از خــط قرم مســعود کیمیای
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2. تطبیق ممیزی »تیغ و ابریشم« با قوانین و مقررات
فیلــم بــا ممیــزی بســیار در جشــنواره فجــر ســال 1366 بــه نمایــش در آمــد و بــا »چهــل دقیقــه 
ممیــزی و درجــه کیفــی )ج( از مدیــران دهــه شــصت، پروانــه نمایــش گرفــت«.1 مســئوالن ســینمایی 
بــرای پرهیــز از ســقوط کیفــی ســینمای ایــران، طــرح گروه بنــدی کیفــی فیلم هــا را ابــداع و از ســال 
1366 عملــی کردنــد کــه بــر اســاس آن، تولیــدات در چهــار گــروه کیفــی الــف، ب، ج و د دســته بندی 
شــد و بــر پایــه هــر یــک از ایــن درجه هــا، امکانــات، ظرفیــت نمایــش و میــزان موفقیــت تجاری شــان 

ــد.2 ــی ش پیش بین

الف( نمایش اعتیاد و مصرف مواد مخدر
ــاس  ــر اس ــت. ب ــوده اس ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــوع آن یعن ــث از موض ــم منبع ــزی فیل ممی
ــاک و  ــوزش اعتیادهــای مضــر و خطرن ــا آم ــه 1361: »تشــویق و ترغیــب و ی ــاده 3 آیین نام ــد 8 م بن
راه هــای کســب درآمــد از طــرق نامشــروع ماننــد قاچــاق و غیــره«، از مــوارد ممنوعیــت نمایــش در آثــار 
ــغ و ابریشــم« برخــاف  ــرد. »تی ــرار می گی ــی«3 ق ــزی اخاق ســینمایی اســت و در »دســته بندی ممی
نــص ایــن مــاده، بــرای نمایــش کژی هــا و پلیــدی توزیع کننــدگان مــواد مخــدر و مصایــب و مشــکات 
ــد  ــن مهــم نمی توان ــزرگ اجتماعــی اســت. پــس ای ــت ب ــن آف ــا ای ــارزه ب دســتگاه های مســئول در مب

دلیــل بــر ممیــزی و توقیــف آن باشــد. 
گفتــار زمینــه در ابتــدای فیلــم، علــت توطئــه دشــمنان در ارســال مــواد مخــدر بــه کشــور را بــا 
ــم،  ــی از فیل ــر در جای ــن رو، اگ ــد. از ای ــریح می کن ــاد تش ــان در دام اعتی ــردن جوان ــار ک ــدف گرفت ه
ــا نمایــش معتــادان در حــال خمــاری اســت، در راســتای  ــان از مصــرف مــواد مخــدر ی تصویــری عری
کلیــت اثــر و میــزان اثرگــذاری ســوء آن بــر جامعــه اســت. بنابرایــن، یــک یــا چنــد پــان نبایــد باعــث 
ــات اســت کــه در  ــر، نمایــش دقیــق جزئی ــه شــود؛ چــون هن ــه حــذف آن صحن ــا منجــر ب توقیــف ی
نهایــت، بــه یــک کل واحــد ختــم می شــود. پــس حــذف یــا جابه جایــی هــر کــدام از ایــن جزئیــات، 
ــه نقــض  ــی اســت کــه منجــر ب ــر و خروجــی آن، کیفیــت پاییــن محصــول نهای ــه کلیــت اث لطمــه ب

1. »مســعود کیمیایــی و حجــت االســالم گل محمــدی در زنــدان قصــر«، کــد خبــر: 61702 ،1399/7/2، تاریــخ 

.www.cinemajournal.com :ــه: 1399/10/11، در مراجع

2. طالبی نــژاد، احمــد، ســینما اگــر باشــد: تاریــخ تحلیلــی ســینمای پــس از انقــالب، تهــران: روزنــه، چــاپ اول،  

1396، صــص 71-72.

ــوق  ــینمایی در حق ــار س ــی آث ــی ـ  اجتماع ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــزی اخالق ــل ممی ــد، »تحلی 3. آگاه، وحی

موضوعــه و رویــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی«، مطالعــات فرهنــگ و ارتباطــات، ســال بیســت و ســوم، بهــار 

ــص 199-201. ــماره 57، ص 1401، ش
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غــرض تولیدکننــدگان و حتــی ممیــزان می شــود کــه بــرای اصــاح اثــر، اقــدام بــه ممیــزی کرده انــد. 
ــواد  ــه م ــاد ب ــب اعتی ــم، مصای ــت و فیل ــوم اس ــاوی مفه ــوق ح ــوزش در حق ــویق و آم ــن، تش در ضم
مخــدر را نشــان می دهــد و بــرای مقابلــه و تصویــر ناگواری هــای اعتیــاد اســت. پــس از نظــر حقوقــی، 

مصــداق تشــویق و بدآمــوزی اعتیــاد بــه مــواد مخــدر نیســت.

ب( نمایش وضعیت زندان: سیاه نمایی؟
وجــود صحنه هایــی عریــان از زنــدان کــه بــه نظــر می رســد بــرای نخســتین بــار در یــک فیلــم بعــد 
از انقــاب بــه تصویــر کشــیده شــده، بــه ســوء تفاهــم دربــاره منظــور ســازنده از ایــن صحنه هــا دامــن 
ــان  ــر زن ــدن، دهــان، ســر و صــورت زندانیــان معتــاد، تصاوی زده اســت. صحنه هایــی نظیــر بازرســی ب
زنــدان در حالــی کــه برخــی بــا فرزنــدان خردســال خــود هســتند و برخــی دیگــر ســیگار می کشــند، 
نمایــش معتادانــی در زنــدان کــه بــه دلیــل نرســیدن مــواد دچــار تشــنج و نشــئگی شــده اند و بــه خــود 
می پیچنــد، بازجویــی از سوســن َمکاشــی )فریمــاه فرجامــی( در حــال خمــاری و نمایــش لحظــات درد 
کشــیدن او بــه دلیــل نرســیدن مــواد و خودکشــی او در زنــدان، از ســکانس هایی هســتند کــه نمایــش 
ــج  ــرای تروی ــه ای در دســت ممیــزان ب ــرای هــر کســی خوشــایند نبــود و بهان آن در ســینما، شــاید ب
ــغ و  ــن وصــف، »تی ــا ای ــی شــد. ب ــدی نظــام قضای ــش ناکارآم ــا نمای ــا ب ســیاه نمایی از وضــع زندان ه

ابریشــم« بــه فضــای یــک فیلــِم مســتنِد آموزشــی نزدیــک شــده اســت. 
 اســتناد اعضــای هیئــت نظــارت بــرای ممیــزی ایــن تصاویــر می توانــد بــر اســاس بنــد 11 مــاده 
ــی  ــب ناراحت ــه موج ــوی ک ــه نح ــات... آزار ب ــی از جزئی ــان دادن صحنه های ــه 1361: »نش 3 آیین نام
بیننــده یــا بدآمــوزی گــردد« یــا بنــد 13 همــان مــاده باشــد: »نشــان دادن تصاویــر و اصــوات ناهنجــار 
اعــم از آنکــه ناشــی از نقــص فنــی یــا غیــر آن باشــد، بــه نحــوی کــه ســامت تماشــاگر را بــه خطــر 
انــدازد«. البتــه ایــن ایــراد وارد نیســت؛ چــون هیئــت می توانســت، چنان کــه گفتــه شــد، بــا در نظــر 
گرفتــن بعــد مســتند و آموزشــی فیلــم بــه اســتناد تبصــره بنــد 11 کــه »فیلم هــای علمــی، آموزشــی و 
پژوهشــی می توانــد در محل هــای خــاص و جهــت تماشــاگران مخصــوص بــه معرفــی نمایــش گذاشــته 
شــوند«، از ممیــزی ایــن صحنه هــا خــودداری کنــد. چنیــن نشــد و ایــن ممیزی هــا بــه فیلــم آســیب 
ــع، در  ــاره ای از وقای ــداوم داســتان کمــک می کننــد، در پ ــه ت جــّدی وارد کــرد. »ســکانس هایی کــه ب
مقایســه بــا تصاویــر طوالنــی و مســتند زندانی هــا، بــه قــدری تلگرافــی هســتند کــه مشــخصًا نشــانگر 

حــذف پــاره ای از شــخصیت ها و وقایــع  فیلــم هســتند«.1
ــه  ــم بدانیــم، آیین نام ــده ه ــا آزاردهن ــده ی ــم را منزجرکنن ــی از فیل ــر صحنه های ــن، اگ بنابرای
ظرفیــت دارد کــه بــه دلیــل وجــه آموزشــی و فرهنگــی فیلــم، ممیزی هــا اعمــال نمی شــد. در واقــع، 

ــد  ــی )جل ــعود کیمیای ــناخت نامه مس ــم«، در: مظفــری ســاوجی، مهــدی، ش ــغ و ابریش 1. داودی، ابوالحســن، »تی

ــد، چــاپ دوم،  1395،  ص 635.  1(، تهــران: مرواری

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی
 حاتمــی در پرتــو حقــوق ممیــزی دهه 60 
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بــه درســتی، در مقــرره ممیــزی، راهــی بــرای اســتثنا کــردن ممیــزی پیش بینــی شــده اســت کــه در 
مــورد »تیــغ و ابریشــم« منظــور نشــد.

ج( شیوه برخورد بازپرس با متهمان
ــود و  ــرور می ش ــدر ت ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــه در راه مب ــان ک ــی، محمودی ــرس؛ یک ــماِیل دو بازپ َش
ــی،  ــم اصل ــر مته ــذاری ب ــت و اثرگ ــای مثب ــو و واکنش ه ــلط، گفت وگ ــا تس ــه ب ــی ک ــری، جال دیگ
ــردن  ــر ک ــاز را در تصوی ــردد، ارزش کار فیلم س ــدر می گ ــواد مخ ــع م ــد توزی ــتگیری بان ــث دس باع
ایــن معضــل در اثــر ســینمایی نشــان می دهــد. بــا ایــن حــال، ممیــزی باعــث خدشــه دار شــدن ایــن 
تصویرســازی صحیــح شــد. از یــک ســو، صحنه هــای مثبتــی ماننــد این کــه جالــی در جــواب تلفنــی، 
بــرای پی گیــری پرونــده، خــود را نــه جانشــین بازپــرس محمدیــان، بلکــه ادامهدهنــده راه او معرفــی 
می کنــد، تصویــری آرمانــی از یــک بازپــرس متعهــد و وظیفهشــناس در زمانــه انقــاب و جنــگ ترســیم 

ــی را دارد. ــی موفــق در نظــام قضای ــه الگوی ــل شــدن ب می کنــد کــه امــکان تبدی
از ســوی دیگــر، برخــی برخوردهــای بازپرســهای پرونــده، امــکان تفســیر عمــل فراحقوقــی و قانونــی را 
در فیلــم دامــن می زنــد. صحنههایــی نظیــر ســؤالهای تلقینــی بازپــرس محمدیــان از اختــری بــرای اقــرار 
بــه شــیوه وقــوع جــرم در ابتــدای فیلــم، ظــّن زیــر فشــار گذاشــتن متهــم را در ذهــن تداعــی می کنــد. در 
صحنهــای دیگــر، زندانیــان معتــاد در حــال شــنیدن ســخنان یکــی از مســئوالن زنــدان هســتند و بازپرس 
جالــی بــا عبــور از میــان آنــان و بــا فریــاد و بــه زور، اختــری را کشــان کشــان از آن محــل بــرای بازجویی 
بیــرون می بــرد. ایــن تصاویــر کــه از نظــر قانونــی مشــکل دارنــد و بــا برخــی اصــول قانــون اساســی ماننــد 
اصــل 39 ُمشــِعر بــر حرمــت هتــک حیثیــت متهــم و حفــظ کرامــت انســانی متهــم تناقــض دارد، از دیگــر 

مــوارد ممیــزی فیلــم بــود، امــا هــم اکنــون در نســخه نهایــی آن وجــود دارد. 
پایــان فیلــم نیــز بــه ایــن دلیــل حــذف شــده اســت کــه بازپــرس جالــی بــه داخــل زنــدان مــی رود 
و بــا کشــتن وکیــل بنــد زنــدان ـ عامــل قتــل بازپــرس محمدیــان ـ از وی انتقــال می گیــرد.1 بــر فــرض 
وجــود صحنه هایــی خــاف قانــون در مــورد قاضــی فیلــم، مراجــع قضایــی و قضــات در واقعیــت، عــاری 
از خطــا نیســتند. اتفاقــًا ایــن صحنه هــا تلنگــری اســت دل ســوزانه بــرای معطــوف کــردن توجه هــا بــه 
ــه معــروف و نهــی از  ــه خیــر، امــر ب ــون اساســی، دعــوت ب رفــع کاســتی های قضایــی. در اصــل 8 قان
منکــر، از وظایــف مــردم نســبت بــه دولــت اســت و حــق نقــد از اصــول مهــم حکمرانــی دموکراتیــک و 

اســامی بــه شــمار مــی رود.
ــر پیکــرش، زخمــی نشســته  ــدی تشــبیه می کنــد کــه ب ــه فرزن ــی، »تیــغ و ابریشــم« را ب کیمیای
و نــگاه حالیــه اش بــه آن صرفــًا از روی ترحــم اســت. وی در یادداشــتی بــه بهشــتی، مدیرعامــل وقــت 

1. در نمایــش فیلــم در جشــنواره فیلــم فجــر ســال 1365، ایــن پایانبنــدی در فیلــم وجــود داشــت کــه در نمایــش عمومــی 

حــذف می شــود. )از گفتوگــوی نویســنده اول بــا جــواد طوســی، منتقــد فیلــم و از نزدیــکان مســعود کیمیایــی(.
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بنیــاد ســینمایی فارابــی، ضمــن تشــریح احــوال خــود و گایه هایــش در مــورد فیلــم، بحــث ممیــزی 
ــدان  ــه او را از فرزن ــد؛ این ک ــودش می دان ــتن خ ــودی دانس ــر خ ــه غی ــه، بلک ــوارد پیش گفت ــه م را ن
انقــاب نمی داننــد: »آخریــن ســاخته ام... انتخابــش بــرای ســاختن، فقــط بــه دلیــل دور بــودن از همــان 
دایــره ای اســت کــه شــما مطــرح کرده ایــد. دل بســتگی بــه انقــاب... دل باختگــی بــه حیثــت مســلمان 
ایرانــی امــروز. ایــن شــک بــه هنرمنــد، شــک بــر احســاس و قلــب پاره شــده مــن، از بمــب دشــمن بــر 
ــم  ــا، تبس ــوان در جبهه ه ــای ج ــر بدن ه ــن عط ــاح، ای ــی بی س ــلمان ایران ــر مس ــران، ب ــه دخت مدرس
جــاودان عکس هــای در قــاب حجله هــا...، گنــاه شــک های بــر ایــن دل هــا... از کیســت؟ اگــر بــه ایــن 
احســاس و عقــل، بــا شــک و ســپس بــا تحقیــر نــگاه شــود، غیــرت کــدام از مــا متهــم اســت؟«1 بــه 
بیــان بهتــر، کیمیایــی، دلیــل اصلــی ممیــزی »تیــغ و ابریشــم« را غیــر خــودی دانســتن خــود و در 

ــم.  ــه فیل ــد، ن واقــع، ممیــزی کارگــردان می دان

گفتــار دوم. ســینمای علــی حاتمــی زیــر چتــر حقــوق ممیــزی 
دهــه ۶0

در این گفتار، دو فیلم »حاجی واشنگتن« و »جعفر خان از فرنگ برگشته« تحلیل می شود.

بند اول. ممیزی فیلم »حاجی واشنگتن«
علــی حاتمــی، نویســنده، کارگــردان و تهیه کننــده »حاجــی واشــنگتن« در ســال 1360 اســت کــه 

عزت اللــه انتظامــی و بازیگــران خارجــی در آن نقــش آفرینــی کردنــد. 

1. خالصه فیلم 
ــمت  ــه س ــلطنه را ب ــوری صدرالس ــان ن ــین قلی خ ــاج حس ــال 1267، ح ــاه در س ــن ش  ناصرالدی
نخســتین ایلچــی )ســفیر( ایــران در امریــکا تعییــن می کنــد کــه وی بــه همــراه مترجمــش، راهــی آن 
ــرای ســفارت خانه اجــاره می شــود  ــه دســتور حســین قلی خــان، ســاختمان بزرگــی ب ــار می شــود. ب دی
ــی  ــود و حاج ــع می ش ــفارت خانه قط ــه س ــج، بودج ــه تدری ــوند. ب ــتخدام می ش ــزار اس ــد خدمت گ و چن
بــه ناچــار، خدمت گــزاران را اخــراج می کنــد. حاجــی کــه احســاس تنهایــی می کنــد، رییــس  جمهــوری 
امریــکا را در لبــاس ســاده یــک کابــوی در ســفارت خانه می بینــد و پذیرایــی کاملــی از او می کنــد، ولــی 
در پایــان می فهمــد کــه رییــس  جمهــوری پــس از دوره اش، انتخابــات را بــه رقیــب واگــذار کــرده و حــاال 
کشــاورزی اســت کــه بــه دلیــل عاقــه بــه پســته ایرانــی آمــده اســت تــا روش کاشــت آن را از حاجــی 
بپرســد. ســرانجام بــا فراخوانــده شــدن حاجــی بــه وطــن، مأموریــت اولیــن ســفیر تحقیرشــده ای کــه خود 

ــان می رســد.  ــه پای ــی دور از کشــور می پنــدارد، ب ــه مکان را یــک تبعیــدی ب

1. امید، پیشین، ص 482.
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2. تطبیق ممیزی »حاجی واشنگتن« با مقررات  
فیلــم در ســال 1361 در جشــنواره فجــر حضــور داشــت و بعــد از آن تــا ســال 1377 توقیــف بــود 
کــه اکــران عمومــی محــدودی داشــت، یعنــی پــس از گذشــت 17 ســال از ســاخت و 2 ســال پــس از 
فــوت حاتمــی. »ظاهــراً یکــی از دالیــل عــدم نمایــش، تصویــر شــوخ و شــنگی اســت کــه از حســین 

قلــی خــان ارائــه شــده اســت«.1

الف( تصویر شوخ و شنگ از سفیر ایران در دوره قاجار
ــکا و  ــت در امری ــال خدم ــی در ح ــفیر( ایران ــزار )س ــک کارگ ــب از ی ــره ای نامناس ــیم چه ترس
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــت ک ــخ مملک ــر در دوره ای از تاری ــوری دیگ ــئوالن کش ــر مس ــی او در براب خودباختگ
ممیــزان ســال 1360، بــه نوعــی تحریــف تاریــخ بــوده، از علــل توقیــف 17 ســاله فیلــم بــود. آیین نامــه 
ــه  ــم در خصــوص چگونگــی ب ــن فیل ــان ســاخت و نمایــش ای ــوان مقــرره حاکــم در زم ــه عن 1344 ب
تصویــر کشــیدن مقامــات حکومتــی بیانــی نــدارد و صرفــًا در مــاده 6 گفتــه اســت: »اهانــت نســبت بــه 

ــوع اســت«.  ــم از کشــوری و لشــکری ممن ــی اع ــات دولت مقام
در فیلــم، دیالوگــی حــاوی فحــش یــا توهیــن و تخفیــف نســبت بــه مســئوالن یــا صحنــه ای حــاوی 
اســتهزا و بی احترامــی دیــده نمی شــود. ممیــزی ایــن فیلــم نشــان می دهــد کــه ترســیم تصویــری غیــر 
جــدی و متفــاوت بــا تصویــر رســمی و شــاید خشــک کــه از چنیــن مقام هایــی معمــواًل در اذهــان وجــود 
ــوده اســت! ایــن  ــراد و مســتحق ممیــزی ب ــر فیلم هــا نیــز بازنمایــی می شــود، واجــد ای دارد و در بیش ت
در حالــی اســت کــه دولــت حقــی نــدارد تــا شــهروندان را بــه ترســیم تصویــری رســمی از مقامــات ملــزم 
کنــد، مگــر آن کــه توهین آمیــز باشــد کــه جــرم اســت. از ایــن رو، بخشــی از بیــان آزاد ســینمایی، شــیوه 
تصویــر کــردن مقامــات اســت. در ضمــن، ممیــزی فیلــم در دهــه 60 بابــت تصویر مقامــی دولتــی در زمان 
قاجــار، بســیار عجیــب اســت و از نظــر حقوقــی مطلقــًا قابــل دفــاع نیســت؛ چــون دولــت بــرای پاســداری 

از تاریــخ در زمینــه تصویــر ســینمایی دولت مــردان وظیفــه ای بــر عهــده نــدارد.

ــتان  ــش داس ــت در پوش ــی وق ــد دیپلماس ــکا: نق ــال امری ــفیر در قب ــی س ب( وادادگ
ــان قاجــار زم

ــرای مأموریــت در زمــان  ــه کشــور خارجــی ب ــران ب ــه مأموریــت ســفیر ای فیلــم، روایــت هنرمندان
ــد.  ــت درافت ــا مل ــه وطــن ی ــی ب ــا بی احترام ــن ی ــه ورطــه توهی ــه ب ــی آن ک حکومــت قاجــار اســت، ب
ــرافرازی  ــت س ــد و نهای ــه بودن ــًا خودباخت ــه سیاســتمداران غالب ــد دوره ای اســت ک ــم، نق ــر فیل سراس
ــن  ــاز ای ــتند. فیلم س ــر می دانس ــورهای دیگ ــئوالن کش ــوی مس ــدن از س ــه ش ــل گرفت ــود را تحوی خ

1. بهارلو، عباس، علی حاتمی )جلد 2(، تهران: قصه، چاپ اول، 1379، ص 90.
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واقعیــت تاریخــی کشــور را بــه صــورت نقــدی دل ســوزانه بیــان کــرده اســت. حاجــی در ابتــدای ســفر 
بــه وادادگــی ایرانیــان در کشــورهای دیگــر در مقابــل فرهنــگ غربــی و کنــار گذاشــتن فرهنــگ ایرانــی 
اشــاره می کنــد، امــا خــودش پــس از صحبــت بــا رییــس جمهــوری امریــکا دچــار رعشــه می شــود و 

ــد! ــش می کن غ
»حاجــی واشــنگتن، عنوانــی بامسّماســت بــرای روایــت زندگــی مــردی کــه آمــال خــود را در دنیــای 
ــوان  ــت و می ت ــده اس ــخ نمان ــت، در تاری ــرف نیس ــی ص ــت تاریخ ــک روای ــم، ی ــد. فیل ــرب می بین غ
ــد.  نشــانه های رفتــاری  حاجــی را در برخوردهــای دیپلماتیــک برخــی دیپلمات هــای امــروزی هــم دی
ــا همــه الیه هــای محتوایــی و تأویل هایــی کــه برایــش قائلنــد، حرف هــای سیاســی ســنگینی  فیلــم ب
ــای  ــا دنی ــه ب ــن مواجه ــود و هم چنی ــرزمین خ ــت س ــه اصال ــه نســبت ب ــی دارد ک ــرای دیپلمات های ب

غــرب، فهــم و درک صحیحــی ندارنــد«.1
ــان، تصویــری نمادیــن از وضــع مــردم کشــور  ســکانس درخشــان ذبــح گوســفند در روز عیــد قرب
اســت کــه امــکان تطابــق آن بــا هــر دوره زمانــی و برهــه سیاســی و اجتماعــی وجــود دارد. وقایــع فیلــم 
ــم  ــان فیل ــا زم ــد ت ــده خــود می ده ــه بینن ــازی را ب ــکان مشابهت س ــا ام ــذرد، ام ــار می گ در دوره قاج
را زمانــه خــود تصــور کنــد و نتیجــه مطلــوب را از آن بگیــرد: »مملکــت رو تعطیــل کنیــد. داراالیتــام 
دایــر کنیــد، درســت تره. مــردم نــان شــب ندارنــد. دوا نیســت. مــرض بیــداد می کنــد. بــاران رحمــت 
ــا  ــم ت ــر داری ــردم. میرغضــب بیش ت ــت م ــه از معصی ــم اســت و ســیل و زلزل ــه عال ــی ســر قبل از دولت
ــا؛ دالل،  ــر م ــد از تدبی ــه روزی افتاده ان ــه چ ــدا ب ــق خ ــهل تر. خل ــه، س ــدن از ختن ــر بری ــلمانی. س س

ــه می شــود«.  ــه قطع ــب قطع ــی کــه خــودش شــغلی اســت. مملکــت عن قری ــال، گدای کــف زن، رم
بــا ایــن حــال، بــه اســتناد تفســیر و تعبیــر نمی تــوان حقــوق افــراد را در جایــی کــه مقــرره ای در 
دســت نیســت، محــدود کــرد. استدالل تراشــی بــرای نمایــش نــدادن فیلمــی دربــاره حکومــت قاجــار 
بــه دلیــل شــایبه نقــد روزگار معاصــر، مــردود اســت. دیالوگ هــای فیلــم حتــی بــر فــرض تطابــق بــا 
زمــان زمــان ســاخت، واجــد جنبــه انتقــادی اســت، نــه عنــاد! این کــه در برهــه ای از تاریــخ، کارگــزاران 
بــا تصمیم هــای ناســنجیده خــود باعــث رقــم خــوردن برخــی اتفاقــات ناگــوار بــرای کشــور شــده اند، 
ــا توقیــف اثــری، منکــر آن شــد. حــال کــه فیلم ســازی متعهــد  ــوان ب امــری اســت واقعــی کــه نمی ت
بــا تســلط بــر فــراز و نشــیب تاریــخ کشــور، اثــری چنیــن مانــدگار تولیــد کــرده اســت، بــا وجــود ایــن 
ــد آگاه  ــک هنرمن ــن کاری از ی ــر و چنی ــه بیش ت ــذار دارد و ن ــد ان ــًا قص ــه، صرف ــا زمان ــر ب ــی اث همان
عجیــب نیســت. اگــر قصــد خدمــت بــه میهنــش را از طریــق روایتــی هنرمندانــه داشــته باشــد، نمایــش 
ــه  ــه ای همه فهــم و البت ــه گون ــد ب ــه مشــکات بای ــای کشــور ب ــب کــردن توجــه اولی کاســتی ها و جل
اثرگــذار باشــد. علــی حاتمــی بــه خوبــی از پــس ایــن کار برآمــده و در ســاختاری ســالم، نتیجــه تولیــد 

ــخ  ــر12758، 1396/8/13، تاری ــد خب ــد؟«، ک ــی را دیده ای ــی حاتم ــنگتن عل ــی واش ــن، »حاج ــان، معی 1. حمدی

.www.farhikhtegandaily.com :در  ،1399/7/12 مراجعــه: 
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ــود. ــد توقیــف آن می ب ــری نبای چنیــن اث
ــه  ــا زمان ــاق ب ــل انطب ــه دلی ــتان تاریخــی، ب ــا داس ــی ب ــه فیلم های ــج شــود ک ــه رای ــن روی ــر ای اگ
فعلــی و در واقــع، نقــد روزگار معاصــر در لبــاس تاریــخ، ممیــزی و توقیــف شــوند، بایــد بــاب ســاخت 
ــون و  ــرای تفســیر از مناظــر گوناگ ــر، بســتری اســت ب ــرا عرصــه هن ــای تاریخــی را بســت؛ زی فیلم ه
امــکان ســاخت اثــری بــدون ظرفیــت تطابــق بــا زمــاِن نمایــش فیلــم وجــود نــدارد. ایــن گونــه ممیــزی، 
ــران را توقیــف کــرد. ــوان همــه فیلم هــای تاریخــی ســینمای ای ــا آن می ت ــاک اســت و ب بســیار خطرن

ج( نفوذ فرهنگی بیگانگان
آیین نامــه 1361 چنــدی پــس از توقیــف فیلــم تصویــب شــد و در بنــد 9 مــاده 3 آن، »کمــک بــه 
نفــوذ فرهنگــی یــا سیاســی یــا اقتصــادی بیگانــگان کــه مغایــر بــا سیاســِت »نــه شــرقی، نــه غربــی، 
ــد  جمهــوری اســامی« اســت«، جــزء مــوارد ممنوعیــت نمایــش ذکــر شــده اســت. ایــن امــر می توان
یکــی از معیارهــای ممیــزی و توقیــف ایــن فیلــم باشــد؛ چــون ایــن اثــر در خصــوص ســفیر ایــران ـ 
ــزرگ  ــه دشــمن و شــیطان ب ــان قاجــار ـ در امریکاســت کــه بعــد از انقــاب، از دوســت ب ــو در زم ول

تغییــر نقــش یافــت. 
ــگاه حقوقــی قابــل درک نیســت؛  ایــن نکتــه را از منظــر فراحقوقــی می تــوان درک کــرد، امــا از ن
چــون در واقــع، فیلــم در نقــد وابســتگی و لــزوم بازگشــت بــه اصالــت شــرقی ایرانیــان اســت و از ایــن 
منظــر، حتمــًا بایــد در ســال 1362 رفــع توقیــف می شــد، چنان کــه آیین نامــه بــه صراحــت، نمایــش 
ــه اســت.  ــی را در نظــر گرفت ــک از قدرت هــای جهان ــه هــر ی ــل ب ــه وابســتگی و تمای ــدادن هــر گون ن
بنابرایــن، مســئوالن ســینمایی بــه اســتناد همیــن مــاده بایــد اجــازه اکــران فیلمــی را می دادنــد کــه در 
نقــد هــر گونــه وابســتگی بــه غــرب و قدرت هــای بیگانــه اســت کــه بــرای فیلم هایــی از ایــن دســت 

نیــز الگــو بــود. 
افزون بر این ها باید گفت:

یــک ـ بنــد 9 مــاده 3 آیین نامــه ممیــزی، بــه دلیــل کلــی بــودن، اساســًا قابــل اجــرا نیســت. چــه 
طــور ممکــن اســت یــک فیلــم بتوانــد بــه جریــان نفــوذ کمــک کنــد؟ مگــر حــزب سیاســی اســت؟ اگــر 
ایــن طــور باشــد، هــر فیلمــی کــه در آن تصاویــری از ممالــک فرنــگ اســت یــا بــه نقــش خارجی هــا 

ــد مشــمول ایــن بنــد شــود.  اشــاره می کنــد، می توان
ــم  ــه می دانی ــد و هم ــم در ارتباطن ــا ه ــط ب ــورت برخ ــه ص ــه ب ــه هم ــروز ک ــای ام دو ـ در دنی
ــه.  ــر اســت، »نفــوذ فرهنگــی«، واژه ای  اســت تاریخــی و تحول یافت ــا چــه خب کــه در همــه جــای دنی
ــای  ــه ای از فرهنگ ه ــم، آمیخت ــت می کنی ــه در آن زیس ــی ک ــد و فرهنگ ــم تنیده ان ــا دره فرهنگ ه
ملــی، منطقــه ای و جهانــی اســت. پــس فرهنــگ نــاب و خالــص را بایــد صرفــًا در دل تاریــِخ زمان هــای 

دور جســت.
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بند  دوم. ممیزی فیلم »جعفر خان از فرنگ برگشته«
فیلــم، تولیــد 1366 بــر اســاس نمایش نامــه »جعفــر خــان از فرنــگ آمــده«، نوشــته حســن مقــدم، 
ــی،  ــی حاتم ــِی »عل ــد متوســانی و نویســندگی گروه ــی و محم ــی حاتم ــِی عل ــی گروه ــه کارگردان ب
محمــد متوســانی و علــی عباســی« اســت. بازیگــران آن نیــز عزت اللــه انتظامــی، محمدعلــی کشــاورز، 
ایــرج راد و ارحــام صــدر هســتند و علــی عباســی و علی اکبــر عرفانــی، تولیدکننــدگان ایــن فیلــم بــه 

ــد.  ــمار می رون ش

1. خالصه فیلم
ــه  ــد ک ــارف او درمی یاب ــع نامتع ــر و وض ــدن س ــا دی ــدر ب ــردد و پ ــگ بازمی گ ــان از فرن ــر خ جعف
بایــد از جعفــر، همانــی بســازد کــه می خواهــد، ولــی ناموفــق می مانــد؛ زیــرا دولــت بــه جعفــر میــدان 
ــه  ــه ب ــاد ک ــا در جعفرآب ــور می شــود ت ــر مأم ــازد. جعف ــکارش بت ــردن اف ــی ک ــا در راه عمل ــد ت می ده
»نیوجــف« تغییــر نــام داده اســت، شــهری صنعتــی و فضایــی بســازد. اهالــی روســتا بــه کار گمــارده 
ــا دختــری فرنگــی  ــدر بعــد از شــنیدن خبــر ازدواج او ب ــی او را بســازند. پ ــا جامعــه آرمان می شــوند ت
ــه  ــس از آن ک ــا پ ــد، ام ــی می کن ــش را عمل ــدر، برنامه های ــت پ ــم در غیب ــر ه ــد. جعف ــکته می کن س

ــردد.  ــگ بازمی گ ــه فرن ــدازد، ب ــم می ان ــان ه ــه ج ــتا را ب ــردم روس م

2. تطبیق ممیزی »جعفر خان از فرنگ برگشته« با مقررات
ــت  ــرای دریاف ــم ب ــن فیل ــی از ای ــه و حــذف صحنه های ــف، اضاف ــزی گســترده، توقی ــورد ممی در م

ــود دارد. ــدد وج ــای متع ــش، روایت ه ــه نمای پروان

الف( روایت حاتمی: کمدی بودن و مشکل سینما با شادی
حاتمــی می گویــد: »رفتــن بــه ســراغ کمــدی، ریســک بزرگــی بــود. عباســی ـ تهیه کننــده فیلــم 
ـ تــازه بــه ایــران بازگشــته بــود و مایــل بــودم بــه او بــرای مانــدگاری در کشــور کمــک کنــم.1 قصــد 
ــی  ــه جابه جایی هــا می کــرد. ســالن چلوکباب ــود؛ فیلمــی کــه اشــاره ب مــن، ســاخت فیلمــی کمــدی ب
ــچ کــس  ــی دیگــر. خاصــه این کــه هی ــه جای ــه بیمارســتان می شــد و ســالن بیمارســتان ب ــل ب تبدی
ــز اســت. در شــرایطی، کمــدی ســاختم کــه  ــا همــه چی ــم، شــوخی ب ــود. فیل ســر جــای خــودش نب
ــن هــراس از ســوی مــن و  ــود و ای ــدن تماشــاگران ســینما مــورد بحــث ب ــدن و نخندی مســئله خندی
ــاز  ــرد و مسئله س ــده بگی ــاگر، خن ــد تماش ــاده از ح ــم، زی ــد فیل ــه نکن ــت ک ــود داش ــده وج تهیه کنن

1. علــی عباســی، تهیه کننــده ســینما کــه از آثــار او می تــوان بــه رضــا موتــوری، تنگنــا، تنگســیر و حســن کچــل اشــاره 

کــرد. وی در دوره ای بــه دلیــل ممنــوع از کار بــودن، امــکان فعالیــت در ســینما را نداشــت.
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بشــود. مدعــی هســتم کــه ایــن، نخســتین فیلــِم کمــدِی ســینمای پــس از انقــاب اســت. قصــد داشــتم 
ــا گویــش اصفهانــی دوبلــه کنــم، امــا گفتنــد فیلــم بایــد گویــش عــام داشــته باشــد. پــس  فیلــم را ب
از مدتــی باتکلیفــی، بــرای بازســازی فیلــم بــا مــن تمــاس گرفتــه شــد کــه نپذیرفتــم؛ چــون معتقــد 

بــودم کــه فیلــم اشــکالی نــدارد«.1
احمــد بخشــی، دســتیار حاتمــی در فیلــم در خصــوص ایــن اســتنکاف حاتمــی می گویــد: »ارشــاد، 
20 دقیقــه از فیلــم را درآورد و گفتنــد دوبــاره بگیــر. علــی برگــه دســتورالعمل حــذف را پــاره می کنــد 
و از ارشــاد خــارج می شــود. فــردای آن روز، یداللــه صمــدی از ارشــاد بــه مــن زنــگ زد و گفــت: روی 
ــوی  ــا اطــاع ثان ــل فــان و فــان ت ــه دالی ــد کــه رویــش نوشــته حاتمــی ب ــوار، یــک برگــه زده ان دی

ــی ســال های 65 و 66 اســت«.2 ــرای حوال ــاق ب ــن اتف ــکار اســت. ای ممنوع ال
ــد  ــب ش ــامی موج ــاد اس ــگ و ارش ــر وزارت فرهن ــورد نظ ــاح م ــی از اص ــی حاتم ــودداری عل خ
ــوان »کار  ــراژ، عن ــل، در تیت ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاح کن ــم را اص ــانی، فیل ــد متوس ــتیار او، محم دس
ــه  ــود[ کــه ب ــی ]ب ــرای فیلم های ــادی در دهــه 60 ب ــن کار، »امــری ع گروهــی« مشــاهده می شــود. ای
دالیــل مختلــف، دچــار ممیــزی می شــدند و فارابــی یــا مدیــران وزارت فرهنــگ، بــرای ضــرر نکــردن 
ــم از جهــت دیگــر هــم  ــد. فیل ــی می کردن ــازه ای را معرف ــای ت ــا کارگردان ه ــردان ی ــده، کارگ تهیه کنن
آســیب دیــد. فیلم نامــه بــر اســاس نمایش نامــه معــروف کمــدِی حســن مقــدم بازنویســی شــده بــود و 
بــه رغــم تفاوت هــای بســیار فیلــم بــا نمایش نامــه، اطــاق کمــدی بــه ایــن فیلــم، ایــده ای شــتاب زده 
ــدم  ــه مق ــان از نمایش نام ــرض ایش ــِل پیش ف ــر حاص ــدان آن دوره و بیش ت ــط منتق ــه توس ــود ک ب
بــود«.3 ایــن فیلــم، از مصادیــق اجــای تشــخیص اشــتباه ممیــزی و از دســت رفتــن فیلمــی اســت کــه 
ــه ســرانجام رســیدن توســط دیگــری، »آزادی  ــه دلیــل مقاومــت کارگــردان و رهــا کــردن فیلــم و ب ب

ســینما را بــا محدودیــت مواجــه نمــود و ســازوکار ایــن رســانه فراگیــر را مخــدوش ســاخت«.4
ــراد  ــا اف ــات ی ــز از موضوع ــا طن ــم کمــدی ی ــه 1361 منعــی در خصــوص ســاخت فیل در آیین نام
دیــده نمی شــود. کمــدی، یکــی از مهم تریــن ژانرهــای سینماســت کــه در ترســیم تصویــری خاقانــه 
ــه  ــه وفــور اســتفاده می شــود. در نبــود مانــع قانونــی، اســتناد ب از یــک موضــوع توســط فیلم ســازان ب
زیــادی یــا کمــی کمــدی )شــوخی( یــا انتســاب ســخیف بــودن بــه اثــر، مبنــای حقوقی نــدارد و توســل 

1. ماه نامه فیلم سینمایی فیلم، سال هفتم، شماره 76، اردی بهشت 1368، ص 54.

2. »ناشــنیده هایی از علــی حاتمــی، مــرد هــزار داســتان ســینمای ایــران«، کــد خبــر: 113716، 1389/9/14، 

.www.khabaronline.ir/news :تاریــخ مراجعــه: 1399/11/7، در

ــان از  ــر خ ــم جعف ــه فیل ــی ب ــازد: نگاه ــی س ــت را م ــی فیلم ــه کس ــزن چ ــدس ب ــزدان، »ح 3. سلحشــور، ی

.www.cinemacinema.ir :ــه: 1399/7/27، در ــخ مراجع ــر: 1398/6/107332،7، تاری ــد خب ــته«، ک ــگ برگش فرن

4. آل شــیخ، رحیــم، آزادی ســینما و نظــم عمومــی در نظــام حقوقــی ایــران و ایــاالت متحــده، تهــران: کیومــرث، 

چــاپ اول، 1399، ص20.
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بــه آن بــرای ممیــزی فیلــم، باوجــه اســت. در همــان دهــه شــصت، انــواع و اقســام فیلم هــا بــا تــم یــا 
درون مایــه کمــدی ســاخته شــد، بــی  آن کــه ممیــزی، متعــرض آن شــود. 

بــر پایــه اصــل 15 قانــون اساســی، »زبــان و خــط رســمی و مشــترک مــردم ایــران، فارســی اســت. 
اســناد و مکاتبــات و متــون رســمی و کتــب درســی بایــد بــا ایــن زبــان و خــط باشــد، ولــی اســتفاده از 
زبان هــای محلــی و قومــی در مطبوعــات و رســانه های گروهــی و تدریــس ادبیــات آن هــا در مــدارس، 
ــازه  ــور اج ــک کش ــی ی ــار حقوق ــن هنج ــی مهم تری ــس وقت ــت«. پ ــی آزاد اس ــان فارس ــار زب در کن
ــی  ــق اول ــه طری ــدارس و ب ــم در م ــانه ها و ه ــم در رس ــی، ه ــی و محل ــای قوم ــه زبان ه ــد ک می ده
در دانشــگاه ها تدریــس شــود، معلــوم نیســت چــرا بایــد حاتمــی را مجبــور کننــد کــه فیلــم گویــش 

اصفهانــی نداشــته باشــد! امــری کامــًا خــاف قانــون کــه حقــی دیگــر از حاتمــی را ســلب کــرد. 
شــادی نیــز از حق هــای بشــری اســت کــه در مــورد آن بســیار گفته انــد1 و دولــت نــه تنهــا حــق 
ــم یادشــده چنیــن کــرد، بلکــه وظیفــه  ــدارد از شــادی و نشــاط ملــت جلوگیــری کنــد کــه در فیل ن
ــر  ــن حــق در نســل های اول و دوم حقــوق بشــر جــای می گیــرد. حــق ب دارد مــردم را شــاد کنــد. ای
شــادی از کلمــه »حقــوق انســانی« در اصــول 14 و 20، از »حــق تعییــن سرنوشــت فرهنگــی« در بنــد 
8  اصــل 3، از »حقــوق همه جانبــه افــراد« در بنــد 14 اصــل 3 و »حقــوق فرهنگــی« منــدرج در اصــل 

ــد. ــی برمی آی ــون اساس 20 قان

ب( روایت عضو هیئت نظارت و بازبینی: ابتذال فیلم
بــر اســاس گفتــه عبداللــه اســفندیاری، سرپرســت وقــت بخــش فرهنگــی بنیــاد ســینمای فارابــی 
و از اعضــای شــورای بازبینــی فیلــم در اداره کل نظــارت و نمایــش، »نظــر اعضــای شــورا کــه مــن هــم 
عضــوش بــودم، ایــن بــود کــه فیلــم، مبتــذل اســت. بــه همیــن دلیــل، پروانــه نگرفــت. تهیه کننــدگان 
ــع شــده اند.  ــوم واق ــار، مظل ــن ب ــرای اولی ــا ب ــردم آن ه ــد. حــس ک ــد بودن ــت و آم ــم در رف ــم، دای فیل
بنابرایــن، گفتــم حاضــرم مســئولیت اصــاح فیلــم را قبــول کنــم. متوســانی از طــرف تهیه کننــدگان 
ــر  ــورا ه ــم. ش ــول کردی ــهل گیرانه قب ــم س ــا ه ــد و م ــه ش ــه ای ریخت ــرح قص ــد و ط ــنهاد گردی پیش
ــا هــم دیــد و ضمــن رِد قطعــی نســخه اصلــی، بــرای بــه هــدر نرفتــن زحمــت دســت  دو نســخه را ب
انــدرکاران نســخه جدیــد، بــه فیلــم، پروانــه نمایــش داد و حتــی عنــوان کردنــد بــه خاطــر »گل روی 

ــته اند«.2 ــم نوش ــورا ه ــن مســئله را در صــورت جلســه ش ــم. ای ــه می دهی شــما« پروان
ابتــذال در ایــن روایــت، دلیــل توقیــف چندســاله فیلــم عنــوان شــده اســت و حاتمــی، کارگــردان 
ابتدایــی اثــر، »شــوخ و شــنگ و کمیــک بــودِن« فیلــم را دلیــِل ایــن اتهــام می دانــد. واژه »ابتــذال« در 

ــی  ــز 1399، شــماره 3 )پیاپ ــادی«، جامعه پژوهــی فرهنگــی، ســال یازدهــم، پایی ــر ش ــق ب ــی، »ح ــان، مجتب 1. انصاری

ــص 45-48. 37(، ص

2. ماهنامه سینمایی فیلم، پیشین، ص 52.

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی
 حاتمــی در پرتــو حقــوق ممیــزی دهه 60 
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معنــای »پیــش پاافتادگــی«، »بی اهمیتــی«، »ناچیــزی« و »بســیار بــه کار بــردن چیــزی، تــا انــدازه ای 
کــه از ارزش آن بکاهــد« و در تعریفــی دیگــر، از ریشــه »بــذل« کــردن اســت بــه معنــای »بــذل توجــه 
بــه چیــزی کــه در ذات خــود ارزش آن را نــدارد«.1 »مبتــذل« در زبــان عربــی، معــادل آن اســت کــه 

مــا در فارســی بــه آن، »کلیشــه« و »تکــرار« می گوییــم. 
ــددی را  ــم متع ــرد، مفاهی ــه کار بب ــی آن را ب ــه موقعیت ــی در چ ــه کس ــه چ ــی بنابراین ک در فارس
می ســازد. ایــن کلمــه بــه هــر حــال، تحقیرآمیــز و بــرای نفــی ارزش هنــری، اجتماعــی یــا فرهنگــی 
ــوام« و  ــگ ع ــه »فرهن ــد ک ــل می کن ــزی متص ــه چی ــن کار، آن را ب ــرای ای ــت و ب ــده اس ــک پدی ی
ــژه در  ــه وی ــاب ب ــد انق ــا بع ــز وجــود داشــت، ام ــاب نی ــش از انق ــه پی ــد. واژه ای ک »پســت« می نام
ســال های اخیــر، بــه شــدت، کاربــرد آن، افزایــش یافتــه، بــه صورتــی کــه  شــنیدن آن دربــاره تقریبــًا 
ــه هیــچ عنــوان تعجب برانگیــز نیســت.2 ــا یــک گفتــار سیاســی، ب ــر هنــری، ت هــر چیــزی، از یــک اث

ــریعت و  ــاف ش ــن خ ــه دارای مضامی ــود ک ــه می ش ــاری گفت ــه آث ــذل« ب ــی، »مبت ــر حقوق از نظ
اخــاق باشــد و مســتهجن، نشــان دهنده برهنگــی یــا آالت تناســلی زن و مــرد یــا آمیــزش آنــان اســت. 
در ایــن اثــر، هیــچ یــک از ایــن مــوارد وجــود نــدارد. مــاده 104 قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( 
مصــوب 1362 اشــعار می داشــت: »اشــخاص ذیــل بــه حبــس... محکــوم خواهنــد شــد: 1ـ  هــر کــس 
نوشــته و یــا طــرح یــا گــراور یــا نقاشــی یــا تصاویــر... یــا فیلــم یــا نــوار ســینما... کــه  عفــت و اخــاق 
ــی  ــرض انظــار عموم ــش و مع ــه نمای ــا ب ــع و ی ــا توزی ــرای تجــارت ی ــد، ب ــی را جریحــه دار نمای عموم
گــذاردن بســازد... .  3ـ  هــر کــس اشــیای فــوق را بــه نحــوی از انحــا منتشــر نمایــد و یــا آن هــا را بــه 

معــرض انظــار عمومــی بگــذارد«.
نســخه اصلــی فیلــم هرگــز صحنه هایــی نداشــت کــه عفــت و اخــاق عمومــی را جریحــه دار کنــد. 
افــزون بــر آن، بــه فــرض محــاِل داشــتن چنیــن ســکانس هایی، تبصــره مــاده یادشــده، راه گشــا بــود: 
»مفــاد ایــن مــاده شــامل اشــیایی نخواهــد بــود کــه جنبــه علمــی داشــته و بــرای مقاصــد علمــی و یــا 
هــر مصلحــت حــال عقایــی دیگــر، تهیــه یــا خریــد و  فــروش یــا بــه نمایــش گذاشــته شــده باشــد«.

بــه نظــر می رســد مســتند قانونــی توقیــف فیلــم، بنــد 14 مــاده 3 آیین نامــه 1361 اســت کــه در 
آن، »نمایــش فیلم هایــی کــه از ارزش تکنیکــی و یــا هنــری نازلــی برخــوردار بــوده و یــا ذوق و ســلیقه 
ــدن  ــس گنجان ــت. نف ــزی اس ــوارد ممی ــد«، از م ــذال بکش ــاط و ابت ــه انحط ــاگران را ب ــند تماش و پس
چنیــن مــاده ای محــل بحــث اســت. برشــمردن مــواردی ماننــد تعییــن مصادیــق تکنیکــی یــا اصــول 
هنــری یــا تعییــن مــاک بــرای ذوق و ســلیقه تماشــاگران و اساســًا امــکان قــرار دادن خط کــش بــرای 
ــرای چنیــن مفاهیــم ســّیال و  ــا دیــدن یــک فیلــم، آن هــم ب اندازه گیــری انحطــاط و تباهــی افــراد ب

1. معین، محمد، فرهنگ معین )جلد 1(، تهران: زرین، چاپ اول، 1351، ص246.

ــای  ــان ه ــذال« در گفتم ــم: »ابت ــک واژه مبه ــی ی ــی ـ  اجتماع ــرف سیاس ــر، »مص ــی، ناص ــک: فکوه 2. ن

ــرداد و شــهریور 1395، شــماره 119، ص 30. ــانزدهم، م ــروزی«، آزمــا، ســال ش ام
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ــت و  ــده از خاقی ــری برآم ــری، اث ــت. ذوق و کار هن ــن اس ــوق، ناممک ــر، در حق ــت تأویل پذی بی نهای
ســلیقه افــراد اســت کــه متعــدد و متنــوع و متفــاوت اســت. آثــار هنــری، کــم یــا زیــاد، ممکــن اســت 
پذیرفتــه شــود یــا خیــر، ولــی الصــاق ابتــذال بــه یــک اثــر هنــری و آن را مستمســکی بــرای توقیــف 
ــن  ــارض، محدودیت آفری ــری در تع ــان هن ــر آزادی بی ــری نظی ــوق هن ــا حق ــه و ب ــرار دادن، باوج ق
ــگ و از  ــادِی وزارت فرهن ــی ارش ــرد »هدایت ــه رویک ــی، نتیج ــن وضعیت ــت. چنی ــه رد اس ــوم ب و محک

ــدان«1 اســت. ــن هنرمن ــر و تبعیــض بی ــات تقســیم بندی ارزشــی در هن موجب
جــدا از ایــراد چنیــن مــاده ای و ســوای از انــواع و اقســام نگاه هــای متفــاوت و گاه متضــاِد منتقــدان و 
تماشــاگران و ســبک های گوناگــون فیلم ســازی، انتســاب عنــوان »مبتــذل« بــه هنرمنــدی در جایــگاه 
ــا آن ســابقه درخشــان صحیــح نیســت و جــای تأمــل و ســؤال دارد. او کارگردانــی  »علــی حاتمــی« ب
بــود کــه قبــل از پیــروزی انقــاب و در ســینمایی مملــو از آثــار متوســط و ضعیــف، فیلم هایــی شــاخص 
و اثرگــذار ماننــد حســن کچــل، بابــا شــمل، خواســتگار، ســتار خــان و ســوته دالن را ســاخت. همــو در 
ــی از  ــان یک ــه هم چن ــده داشــت ک ــر عه ــی »هزاردســتان« را ب ــه 60، ســاخت ســریال مل ــان ده هم

بهترین هــای تاریــخ تلویزیــون ایــران بــه شــمار مــی رود. 

ج( تصویرسازی جدال سنت و مدرنیته و غرب زدگی
ــط،  ــا محی ــب ب ــر نامناس ــکل و ظاه ــواده، در ش ــهریان و خان ــان همش ــان در می ــر خ ــور جعف حض
پوشــیدن لباس هــای خارجــی و بی توجهــی بــه ســنت ها و جامعــه ایرانــی در فیلــم تصویــر شــده اســت. 
حاتمــی، عامدانــه بــا برگزیــدن زمینــه کمــدی، فیلــم را بــا الیه هــای بیرونــی و درونــی ســاخته اســت. 
الیــه بیرونــی، همــان دیالوگ هــا و صحنه هایــی مثــل پوشــیدن لباس هــای خــاص توســط جعفــر خــان 
و حــرکات و َســکنات متفــاوت اوســت. الیــه درونــی، نقــد رویــه ای اســت در قــرن گذشــته کــه در آن، 
افــراد بــه قصــد فراگیــری علــم از کشــور خــارج می شــدند، امــا در بازگشــت، اساســًا در فرهنــگ غــرب 
ــد.  ــا آن برمی آمدن ــارزه ب ــد و حتــی درصــدد مب ــا شــده بودن ــه فرهنــگ خــود، بی اعتن حــل گشــته و ب
مشــخص نیســت چــرا نظــارت و ارزش یابــِی وقــت، بــدون در نظــر گرفتــِن ایــن نــگاه عمیــق و صرفــًا بــا 

توجــه بــه الیــه بیرونــی  ـ کــه بــه آن نیــز ایــرادی وارد نیســت ـ  فیلــم را توقیــف کــرده اســت؟
موضــوع فیلــم، تضــاد میــان فرهنگ هــا، ســنت و مدرنیتــه و شــرایط و نســبت آدم هــا بــا مصادیــق 
مدرنیتــه اســت. موضوعــی کــه مختــِص ســینمای ایــران نیســت و معضلــی بــرای دیگــر فرهنگ هــا بــه 
 ویــژه کشــورهای جهــان ســوم و دارای تمــدن فرهنگــی خــاص و برخــورد اندیشــمندان و روشــن فکران 
آن هاســت. بنابرایــن، طــرح چنیــن موضوعــی در فیلــم، آن هــم بــه قصــد حمایــت از ســنت در کشــوری 

ــر  ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــادی وزارت فرهن ــی ارش ــای هدایت ــی صالحیت ه ــار فراحقوق ــد، »آث 1. آگاه، وحی

ــن حقــوق اداری، ســال ســوم، تابســتان 1400، شــماره 7،   ــری«، پژوهش هــای نوی ــی هن ــار فرهنگ ــدان و آث هنرمن

ــص 206- 203. ص
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ــای  ــه ج ــت، بلک ــوم نیس ــا مذم ــه تنه ــیت دارد، ن ــود حساس ــل خ ــنت های اصی ــه س ــبت ب ــه نس ک
حمایــت هــم دارد. حــال اگــر در اجــرا، نواقصــی هســت، ایــن نقــص بایــد رفــع شــود یــا اگــر امــکان 
ــد  ــم نبای ــد، فیل ــدی نمی زن ــیب ج ــث آس ــورد بح ــوع م ــل موض ــت و اص ــه روای ــا ب ــت، ام ــع نیس رف

توقیــف شــود. 
ــا صحنه هــای  ــا بررســی فیلم نامــه اصلــی1 کــه در نســخه نهایــی حــذف شــده اســت و تطابــق ب ب
ــه  ــده ب ــمت های ساخته ش ــم در قس ــف فیل ــزی و توقی ــه ممی ــد ک ــه ش ــوان متوج ــی می ت ــم فعل فیل
ــر از  ــه حــذف شــده اســت، بیش ت ــوده اســت. ســکانس هایی ک ــل ب ــتباه و بی دلی ــی، اش دســت حاتم
ــی  ــاع از آداب و رســوم ایران ــه ســنت و دف ــز، نشــان دهنده عمــق فهــم کارگــردان از توجــه ب هــر چی

ــه چشــم می خــورد. ــار او ب اســت کــه همیشــه در آث
ــت  ــکل روای ــا ش ــرب ی ــگ غ ــد فرهن ــی در نق ــا منع ــه تنه ــه 1361، ن ــواد آیین نام ــت در م از دق
ــه نفــوذ فرهنگــی یــا سیاســی یــا اقتصــادی  آن دیــده نمی شــود، بلکــه در بنــد 9 مــاده 3: »کمــک ب
ــوارد  ــت«، از م ــامی« اس ــوری اس ــی، جمه ــه غرب ــرقی، ن ــه ش ــِت »ن ــا سیاس ــر ب ــه مغای ــگان ک بیگان
ممنوعیــت نمایــش فیلــم اســت. ایــن در حالــی اســت کــه فیلــم، نــه تنهــا در ترویــج فرهنــگ غربــی 
نیســت، بلکــه در نقــد اشــخاصی اســت کــه تحــت تأثیــر ایــن فرهنــگ بــه مبّلــغ آن بــدل می شــوند. 

ــا ممیــزی و توقیــف فیلــم، ره بــه خطــا بــرده اســت. همان

1. نک: حاتمی، علی، مجموعه آثار علی حاتمی )جلد 2(، تهران: مرکز، چاپ اول، 1376، ص  830.
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نتیجه گیری: در جست وجوی زمان از دست رفته1
ــد از  ــینمای بع ــر س ــم ب ــد حاک ــی جدی ــام حقوق ــل نظ ــه دلی ــصت ب ــه ش ــم در ده ــزی فیل ممی
ــه عنــوان  ــر آزادی بیــان هنــری ب ــه حــق ب ــه داشــت. از جمل ــود، فاصل ــد می ب ــا آن چــه بای انقــاب، ب
یکــی از انــواع آزادی برآمــده از پیــروزی نظامــی کــه آزادی از شــعارهای اصلــی آن بــود.2 در ایــن میــان، 
ــا  ــا ســابقه ای درخشــان در عرصــه فیلم ســازِی قبــل انقــاب و ب ــی ب ــی حاتمــی و مســعود کیمیای عل
وجــود تــاش بــرای تطبیــق خــود بــا چارچوب هــای ســینمای جمهــوری اســامی نتوانســتند از زیــر 
ــد گفــت کــه  ــار ایشــان بای ــزی آث ــدی ممی ــد. در جمع بن ــه ســامت بگذرن ــزی و توقیــف ب ــغ ممی تی
ــرای فیلم هــای مــورد بحــث، بیــش از آن کــه ُبعــد حقوقــی و قانونــی  توقیــف و ممیــزی اعمال شــده ب
داشــته باشــد، ذیــل جنبه هــای فراحقوقــی و تحــت تأثیــر فضــا و شــرایط ملتهــب اجتماعــی و سیاســی 
ــد کــه قصــد ایــن فیلم ســازان،  آن دهــه صــورت گرفتــه اســت. در ایــن میــان، ممیــزان توجــه نکردن

تولیــد اثــری صرفــًا هنــری اســت کــه داســتان آن، رنــگ و لعــاب اجتماعــی نیــز دارد. 
ــاوت  ــری متف ــت نشــدن حجــاب، ترســیم تصوی ــل رعای ــه دلی ــز« ب ــی، »خــط قرم ــار کیمیای در آث
ــن  ــا و پرداخت ــت زندان ه ــیاه نمایی از وضعی ــل س ــه دلی ــم« ب ــغ و ابریش ــی و »تی ــور امنیت ــک مأم از ی
متفــاوت بــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و در آثــار حاتمــی، »حاجــی واشــنگتن« بــه علــل ترســیم تصویــری 
شــوخ و شــنگ از ســفیر ایــران، وادادگــی ســفیر در قبــال امریــکا و »جعفــر خــان از فرنــگ برگشــته« بــه 
دالیــل نفــوذ فرهنگــی بیگانــگان و شــکِل روایــت کمــدی و شــادی، تصویــر جــدال ســنت و مدرنیتــه و 
ــار اســت.  ــرای ممیــزی ایــن آث غرب زدگــی، ممیــزی و توقیــف شــدند کــه همگــی دالیلــی فرامتنــی ب
افــزون بــر آن، ایــن ممیزی هــا هیــچ ســنخیتی بــا آییــن نامه هــای 1344 و 1361 الزم االجــرا در دهــه 
شــصت نــدارد. بــه طــور کلــی، کیمیایــی و حاتمــی، قربانــی ســوء تفاهم هــای مســئوالن وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی بــه هنــر و هنرمنــد و آشــفتگی های سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی حاکــم بــر دهــه 
60 شــدند. همیــن فــراز و نشــیب ها، انــرژی آنــان را در اوج پختگــی فیلم ســازی گرفــت و واقعیــت ایــن 

ــدارد. ــی جــز حســرت ن ــه بازنمی گــردد و جســت وجوی آن، حاصل ــان از دســت رفت اســت کــه زم
ــن اشــتباه ها در ممیــزی و جلوگیــری از تضییــع حقــوق هنرمنــدان، دو  ــرای درس گرفتــن از ای ب

ــم: ــان می کنی ــی بی ــری و حداقل پیشــنهاد حداکث
ــون اساســی و مراعــات حق هــای هنــری  ــا قان ــرای انطبــاق ب ــه صــورت حداکثــری و اصولــی و ب ب
ــارت  ــام نظ ــود و نظ ــذف ش ــینمایی ح ــای س ــوای فیلم ه ــه محت ــینی ورود ب ــام پیش ــینماگران، نظ س
)پســینی( جای گزیــن شــود؛ یعنــی نظــارت از طریــق مراجــع قضایــی و نیازمنــد شــکایت خصوصــی 

ــد(،  ــه )7 جل ــت رفت ــان از دس ــت وجوی زم ــل، در جس ــک: پروســت، مارس ــی از مارســل پروســت. ن ــام رمان 1. ن

ــم، 1397. ــز، چــاپ چهارده ــران: مرک ــدی ســحابی، ته ــه: مه ترجم

2. نک: مقدمه قانون اساسی، ذیل عنوان »بهایی که ملت پرداخت«.
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یــا مدعی العمــوم. ایــن روش بــا اصــول 22 تــا 25 قانــون اساســی انطبــاق دارد و ضامــن جلوگیــری از 
نقــض حق هــای هنــری از جملــه حــق بــر آزادی بیــان هنــری و حــق بــر انتخــاب شــغل هنــری اســت؛ 
ــینمایی اش  ــان آزاد س ــه بی ــوای آن ک ــود، س ــه می ش ــزی مواج ــواع ممی ــا ان ــاز ب ــی فیلم س ــرا وقت زی
ــیر  ــود مس ــور می ش ــد و مجب ــزاق کن ــد ارت ــه نمی توان ــن حرف ــج، از ای ــه تدری ــود، ب ــدوش می ش مخ
شــغلی خــود را تغییــر دهــد. از ایــن رو، صــدور پروانــه نمایــش و اساســًا ورود دولــت بــه مقولــه مداخلــه 

ــون اساســی اســت. و ممیــزی، قبــل از عرضــه فیلم هــا، خــاف اصــول حقوقــی و قان
ــه صــورت حداقلــی نیــز بایــد نظــام موجــود ممیــزی را اصــاح کــرد کــه در دو ســطح ممکــن  ب

اســت: 
اول ـ فهرســت بلنــد و کلــی ممیــزی را بایــد کوتــاه، جزئــی و شــفاف کــرد تــا بــا عبارت هــای کلــی 
ــش  ــه چال ــم را ب ــات و ممــات فیل ــوان حی ــق متعــدد و متفــاوت دارد، نت ــم حقــوق، مصادی کــه در عل

کشــید. 
دومـ  بایــد دادگاهــی اداری در صنــفـ   در حــال حاضــر، خانــه ســینماـ   تشــکیل داد تــا هیئتــی با 
حضــور اکثریــت هنرمنــدان متشــکل از منتخبــان ســینماگران اعــم از تهیه کننده،کارگــردان، بازیگــر، 
فیلم نامه نویــس و دیگــر مشــاغل دخیــل در ســینما بــه همــراه نماینــده ای از ســازمان ســینمایِی وزارت 
ــه  ــد وزارت یادشــده ب ــف و تأیی ــه پیشــنهاد صن ــوق دان ب ــر حق ــک نف فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ی
اعتراض هــای ســینماگران بــه ممیــزی و توقیــف فیلم هــا در مهلتــی کوتــاه ـ حداکثــر ظــرف یــک مــاه 
ــوان  ــه رأی دهــد. از آرای ایــن مرجــع شــبه قضایی نیــز می ت ــا رعایــت موازیــن دادرســی منصفان ـ و ب

بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت بــرد.   
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Censorship of Films of Masoud Kimiaei and Ali Hatami 
in the light of the Censorship law of 1980s of Iran
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Abstract:
After the Islamic revolution of Iran, the film censorship has also been applied by the 
government to films. In this article, based on the films of Kimiaei and Hatami, the 
ratio between the censorship of their films and the law of the 1980s has been analyzed 
and judged. In the years 1979 to 1991, when the new legal system was being estab-
lished and stabilized, laws and regulations were implemented in the field of cinema and 
film Censorship and four films by Kimiaei and Hatami were caught by the censorship 
blade. In  Kimiai’s film, “Red Line” was censorship for reasons such as not observing 
the hijab(Shari’a), presenting a different character from a Pahlavi government security 
officer, and the “Blade and Silk” film for different face of addiction and drug traffick-
ing and depicting prisons. In Hatami’s works, “Haji Washington” in order to present a 
comic picture of the Iranian ambassador in the Qajar period and criticism of the polit-
ical diplomacy of the 1980s; and the movie “Jafar Khan returned from Abroad” have 
been banned due to the vulgar depiction of the conflict between tradition and Westerni-
zation. The cases that after reviewing the censorship of the films according to the legal 
standards of the time, were found to be unreasonable, and the censors of the 1980s, 
by passing the law of censorship the films,ordered the censorship of  these works with 
extra ـ legal criteria, and the regulations for the supervision of  the screening of films 
approved on 1965 and 1983, have been violated.
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