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طرح مسئله
دلیل  به  خانگی  نمایش  اخیر،  سال  چند  در 
شده،  سرازیر  آن  به سوی  که  کانی  سرمایه های 
که  سرمایه هایی  است؛  داشته  چ گونه ای  قار رشد 
قسمت زیادی از آن از طریق تزاحم منافع مدیران 
و  نابهنجار  گــاه  محتوای  مــی شــود.  تأمین  دولتی 
کم تأثیر  ظاهر جذاب این فیلم ها نیز در این زمینه 

نبوده است.
ــیــز با  ن ابـــتـــدا  فــیــلــم هــای خــانــگــی از هــمــان 
بود.  تعارض  در  ما  جامعه  فرهنگی  ساختارهای 
مؤید  اخیر  سال های  در  آثار  این  کلیت  به  نگاهی 
القا  چنین  فیلم ها  ایــن  کثر  ا در  اســت.  مدعا  ایــن 
ایرانی  زندگی  سبک  ما،  جامعه  مردم  که  می شود 
از آن  بــرای عبور  تــاش  و در حــال  نــدارنــد  را قبول 

مطلوب  الگوی  به  بتوانند  آنکه  امید  به  هستند؛ 
که همان، سبک زندگی غربی است، برسند.  خود 
که چشم  زرق و برق این فیلم ها چنان زیاد است 
خودروهای  اشرافی،  خانه های  نمایش   می زند.  را 
آخـــریـــن مـــدل، ســفــره هــای رنــگــیــن و لــبــاس هــای 
است.  زرق وبرق ها  این  از  نمونه هایی  گران قیمت 
آثــار  ایــن  از  بــرخــی  مبتذل  و  نامناسب  مــحــتــوای 
می دهند  ترجیح  برخی  که  است  شده  به گونه ای 
خانواده  کنار  در  و  خانه  در  را  خانگی  فیلم های 

که مبادا بدآموزی داشته باشد. نبینند 
که روزی قرار بود  خاصه آنکه نمایش خانگی 
به  ــروزه  ام باشد،  فرهنگ  ترویج  ابــزارهــای  از  یکی 
گر نگارنده  ابزاری ضد فرهنگ تبدیل  شده است. ا
معتقد  نشود،  متهم  توطئه  توهم  به  سطور  ایــن 
را  ایــن فیلم ها  ــرده،  پ که دســت هــای پشت  اســت 
این  با  می خواهند  بلکه  نمی سازند،  ــران  ای بــرای 

فیلم ها ایران را بسازند.
شده  آشکار  خانگی  نمایش  فساد  کنون که  ا
کمتر کسی از میان مدعیان فرهنگ و  است، باز هم 
رسانه به فکر مقابله با این معضل است؛ زیرا آن ها 
این  روی  بر  را  خود  چشمان  که  می دهند  ترجیح 
اقتصادی شان  منافع  مبادا  که  ببندند  واقعیت ها 

ضربه بخورد.

اختالف سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ 
و ارشاد

در ســال هــای اخــیــر اخــتــافــی بــیــن ســازمــان 
خصوص  در  ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  و  صداوسیما 
اســت.  شکل گرفته  خانگی  فیلم های  بــر  نــظــارت 

که  خانگی  نمایش  آنکه  خاصه     
ترویج  ابــزارهــای  از  یکی  بــود  قــرار  روزی 
ــزاری ضد  ــ اب بــه  ــروزه  ــ ام بــاشــد،  فرهنگ 
نگارنده  اگــر  اســت.  تبدیل  شــده  فرهنگ 
این سطور به توهم توطئه متهم نشود، 
پرده،  پشت  دست های  که  است  معتقد 
نمی سازند،  ایـــران  بــرای  را  فیلم ها  ایــن 
را  ایــران  فیلم ها  این  با  می خواهند  بلکه 

بسازند. 
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