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بندي فيلمها را به شكل كنوني  ي طبقه سال است كه وظيفه ، بيش از چهل)اي اي پي ام( ي آمريكايي تصاوير متحرّك در اياالت متّحد، اتّحاديه
طب عام از مخا(سي هفده  جي سيزده، آر و ان جي، پي ي جي، پي گانه هاي پنج فيلمها چندين سال است كه عموماً در يكي از دسته. برعهده دارد

هدف . دنشو بندي مي طبقه) ها تا به طور مطلق ممنوع براي كمتر از هفده ساله
كنند تا تشخيص دهند آيا به پدرمادرها كمك اين است كه ها  بندي دسته ظاهري اين

نظام  ،در واقع. براي فرزندانشان مناسب هست يا نه فيلمي كه قصد دارند ببينند
در  شده كه با صراحت بيشترقبلي  هاي گزين نظام، جاياي اي پي امبندي  درجهجديد 

ست و صرفاً  »اختياري«به ظاهر ، كنونيبندي  طبقهنظام . ددنفيلمها بو »سانسور«پي 
هاي بزرگ  هرچند سينمادارها و همينطور شركت. دارد» پيشنهادي«ي  جنبه

ي فيلمي  كننده كننده يا توزيع اگر به هر دليلي تهيهحال،  با اين. يت كننداند كه مقررات اتّحاديه را رعا خود را موظّف كرده ،هاليوودي توليد فيلم
خواهي نتواند نظر اتّحاديه را عوض كند و تصميم بگيرد  در فرجامبندي به اتّحاديه تحويل ندهد؛ يا  هدرجرا براي  آن) هاي مستقل خصوصاً فيلم(

هايي از فيلم را درنياورد تا مثالً به  اعالم كند؛ يا صحنه) بندي نشده طبقه(آر يا يوآر  ا اناي فيلمش را نپذيرد و بنابراين فيلمش ر اي پي ي ام طبقه
از (در آمريكا  اش و حواشيسازي  ها و انحصارات صنعت پردرآمد فيلم به دليل پيچيدگي –ي آر را دريافت كند؛ معموالً  سي هفده طبقه جاي ان

بخت بسيار اندكي براي  –) هاي بزرگ هاي ويدئويي يا فروشگاه توزيع در شبكه گرفته تا و چاپيويزيوني و اينترنتي  تبليغات سينمايي و تله
، بفروشند، به تعداد انگشتان شان سي هفده بندي يوآر يا ان رغم طبقه اند، علي شايد تعداد فيلمهايي كه استثنائاً توانسته. فروش و سودآوري دارد

، براي خارج نشدن از خط قرمزها غير از احتياط اوليه در ساخت فيلم ،ها ها و كارگردان كننده تهيهه به همين دليل است ك. دست هم نرسد يك
به همين . كنند تا از نظر اقتصادي بتوانند در بازار دوام بياورند سانسور ميعمالً هايشان را  دهند و فيلم اي مي اي پي معموالً تن به خواست ام

بنا به (سي هفده  نشده يا ان بندي ي طبقه ي سينمايي و نسخه نسخه: ي متفاوت از فيلم وجود دارد ا دو نسخهه وقتبعضي خاطر است كه 
 ).كننده انتخابِ تهيه

دادنِ توهم  اي تا حدي مديون واقعي جلوه اي پي هاي كنترل ديگر، موفقيت ام ي نظام مثل همه
كه اش جا انداخته  بندي ي طبقه را دربارهومي تصور عماي خيلي خوب اين  اي پي ام. ست»يكدستي«

واقعيت . كنند ي همساني دريافت مي هاي جنسي و خشونت، درجه هايي با ميزان مشخّصي از صحنه فيلم
كه به طور غريبي نه تنها براي  –اي  اي پي در امبندي  درجه در واقع، اعضاي كارگروه. ست اما چيز ديگري

به  –شان آشكار نشود  شود نام و هويت هم ناشناخته هستند و بسيار تالش ميسازها  عموم كه براي فيلم
ي از سوي نقدهاي فراوانبه عنوانِ نمونه، . كنند بندي مي اي كامالً غيرهمسان، فيلمها را طبقه گونه

عمل جنسي  ،بندي درجهكه كارگروه  نشان داده كارشناسان سينما و كارگردانان منتقد،
هاي  تر با صحنه آساند؛ پذير تر مي راحتخواهانه  جنس در مقايسه با عمل جنسي همنه را خواها ديگرجنس

تر  هاي مستقل جانبدارانه هاي هاليوودي، نسبت به فيلم در مقايسه با فيلم؛ زاست بيشتر مسأله و لذّت زنانه برايش دآي لذّت مردانه كنار مي
كه در مفهوم » همساني«رغمِ حس  علي. ست خشونت حساسهاي  صحنهسيار بيشتر از هاي جنسي ب ند و همچنين به صحنهك قضاوت مي

شان تا حد زيادي حاصل واقعي جلوه دادنِ اين توهم  يكدستي هستند و اتّفاقاً موفقيت» توهم«تنها ها همه  درج است، اين طبقه» بندي طبقه«

 digitaljournal.comتصوير از 



گذار  هاي مستقيم بنيان ها و نوشته از سخنراني و »طبقه«با خلق مفهوم (وناگون هاي گ اي پيوسته و به روش اي پي به عبارت ديگر، ام. است
كند تا افسانه و توهم  تالش مي) در فيلمهاي موجود »بزه«گروه كارگروه تا فهرست كردنِ  –ي   و تنها عضو عمالً شناخته –اتّحاديه و نيز رييس

ي  ترتيب موضوع سانسورِ خودخواسته به اين. ثابت كندها را  تهو پس قابل اعتماد بودنِ اين دس لميعبودن و بنابراين » استاندارد«يكدست و 
 –كند و غايت و هدف اصلي  جلوه مي) »طبيعي«و متعاقباً (» اخالق«ي  ، موضوعي صرفاً مربوط به حوزهشان بندي بر اساسِ درجه ها فيلم

 . شود پوشانده مي –انحصار و مناسبات اقتصادي كنترل، 

ي  به خاطر مستندش درباره كه در ايران بيشتر –كربي ديك ي  ، ساخته»بندي نشده اين فيلم هنوز درجه«مستند 
در فيلم، عالوه بر . كند اي را آشكار مي اي پي هاي ام هاي موجود در تصميم بسياري از ناهمساني –دريدا شناخته است 

با همكاري كارآگاه خصوصي، اعضاي كارگروه چنين  همديك لف، تهاي مخ ها و كارگردان مصاحبه با كارشناس
شان را افشا  چنين اعضاي شوراي استيناف را شناسايي و هويت و هم) دوهزار و پنجسال اعضاي هيأت (بندي  درجه

براي درك بهتر  كارگردان همچنين. دهد شان تبليغ شده نشان مي چه درباره گير و آن ي هويت اعضاي تصميم ها را درباره كند و تناقض مي
كند؛  تقاضاي فرجام ميسپس البتّه . گيرد سي هفده مي ي ان و درجهكند  بندي تسليم مي فيلم را براي درجهي  ي اوليه نسخه، سازوكار اتّحاديه

صنعت سينما و از بلندرتبگان اعضاي اصليش هستند، پدرمادرها  بندي كه ظاهراً روه درجهكه برعكس كارگ –شوراي استيناف هم اعضاي اما 
پذيرد و فيلم، اكنون  سي هفده را نمي ي ان درجهابالً متق، هم ديك. پذيرند درخواست تغيير درجه را نمي –نيز دو كشيش تشكيل شده 

 . شود عرضه مي» نشده بندي طبقه«

 

 )دو(

كه بيشتر  كند ي وكالت مشهوري كار مي يكي از دانشجوهاي دكتري حقوق كه در مؤسسه
كرد كه در ايالتي كه ما  ، تعريف ميست هاي رانندگي هاي ارجاعيش مربوط به تخلّف پرونده

تخلّف ي  نامه دارند، يك نفر سابقه يم، از هر هشت نفري كه گواهيكن زندگي مي
 . دارند –محرّك و مخدر رانندگي وقت مستي يا استفاده از  –  )يوآي يا دي( آي دابليو دي

اين رقم به نظرم بسيار زياد آمد؛ اما دوستي كه ذكرش رفت، اصرار كرد و مطمئن بود كه 
ي وكالتشان به خاطر رقم باالي اين  فقّيت مؤسسهاين آمار صحيح است و بخشي از مو

رسد كه رانندگي حين مستي، بخشي از زندگي  طور باشد، به نظر مي اگر اين. است اتتخلّف
شود، رانندگي حينِ مستي را  اما آنچه تبليغ مي! ي بسياري از مردم اينجاست روزمرّه

. كند فردي داراي مشكالت شديد اخالقي معرّفي مي –به طور ضمني  –جرم را هم دهد و مرتكبِ اين  جرمي جداي از تخلّفات ديگر نشان مي
ي جرمي به اهميت رانندگي وقت مستي يكدست عمل  رسد كه قانون درباره از بيرون به نظر مي چه آنگفت كه برخالف  دان مي دوست حقوق

تا حد زيادي بستگي به وكيل و  ،بر سن و سال و شغل و موقعيتشعالوه كند، در واقع يكدستي چنداني وجود ندارد و سرنوشت مجرم  مي
مورد تنها محدود به  اين. دست نيست ي قانوني، اصالً يك هاي نوشته »اصل«گذرد، برخالف  و آنچه در اتاق و راهروهاي دادگاه مي قاضي دارد
كرد كه  كرد، نقل مي ريكا در يك اردوگاه تابستاني كار ميها در جنوبِ آم كسِ ديگري كه تابستان. پليس هم استثنا نيست. شود دادگاه نمي

ساعتي رانندگي  معموالً بعد از ساعت كاري، براي نوشيدن، نيم –كه تعدادشان كم نبوده  –ي ديگر  كارمندهاي جوان اردوگاه و آشپزها و خدمه
ها پيش  بسياري وقت. برانند –ديروقت شب  –اردوگاه دوباره محبوبشان برسند و بعد مجبور بودند كه براي برگشتن به » بار«كردند تا به  مي



كنند قادرند  آيا گمان ميپرسيده كه  ازشان ميكه دستگيرشان كند،  اما به جاي اين. كرده آمده كه در طول مسير، پليس آنها را متوقّف مي مي
 .شان بزنند و بعد ادامه بدهند آبي به سر و صورت ،الزم استكنند  گمان مياگر و ا حفظ كنند سالمت خودشان و ديگران ر

ي اجتماعي به رقمِ ا به خاطر فروكاهشِ مسأله –مورد علم  در اينهم قانون و  هم رسد كه ر ميبه نظ
يكساني استانداردهايشان را واقعي جلوه بدهند تا ي  افسانهسعي دارند  –ميزان الكل در خون 

پليس  كه و آن اين گفت ميسيما، نقلِ ديگري را از فرد ديگري . اعمال بشودبتواند كنترل اجتماعي 
. را دارد هاي خاص خودش كنند، روش ندگي ميهايي كه وقت مستي ران معموالً براي شناسايي آن

ها به  پليس. رانَند مي، بدتر هستندهايي كه تحت تأثير الكل  شود راننده كه تصور مي برعكس اين
هايي  معموالً آن! دكن اند كه نگاه كنند چه كسي با دقّت بيشتري رانندگي مي تجربه اينطور آموخته

با وسواس بيشتري جزئيات قوانين را رعايت ، آگاهنداين موضوع از رانند، چون  كه وقت مستي مي
هايي  رانندهبه غير از پليس از طرف ديگر، . رانند كنند و مثالً در بزرگراه كمتر از سرعت مجاز مي مي

ي  سنجِ پليس عدد يكساني را براي راننده هرچند دستگاه الكلبنابراين . كنند كسب ميتجربه كم  كنند، كم هم كه در حين مستي رانندگي مي
براي سالمت اندازه  دستي نوشيده، الكل مصرف كرده؛ هر دو به يك كار خام مقدار كه جوانِ تازه دهد كه همان اي نشان مي  ي جاافتاده باتجربه

با حذف زمينه و و هم علم ) يا جاده قانونِ در كتاب و نه قانون در راهروي دادگاه(ولي، هم قانون . خودشان و ديگران خطرناك نيستند
ر طو فعاليت و همين هاي مختلف حيطهمرزكشي بين كانتكست، سعي در واقعي جلوه دادنِ يكدستي و همساني دارند تا از اين طريق، بتوانند با 

 . شان را اعمال كنند واقعيت ببخشند و كنترل اجتماعيرا  ان، توهم تسلّطش»اخالق«هاي مختلف  درجهبرخوردار از هايي  آدم

يكي از مهمترين ي جوزف گاسفيلد،  نوشته »رانندگي در حين مستي و نظم نمادين: فرهنگ مشكالت عمومي«كتاب 
هاي نمادين  رسي جنبهدر دو بخش مختلف كتاب، گاسفيلد به بر. ست هاي نمادين مسايل اجتماعي جنبهكالسيك  مطالعات

، يك رانندگي وقت مستيه ك رغم اين علي دهد كه چطور پردازد و نشان مي ي رانندگي حين مستي مي زبانِ علم و قانون درباره
آن  كه بر اساسِ شود فرض مي ي اجتماعي يك مسأله »طبيعي«به طور  ،ست ي تاريخي و اجتماعي برساخته
هاي  واقعيت«مثل  نمايي مفاهيمِ متناقضبا استفاده از  ،گاسفيلد. گردد ي اجتماعي فراواني با هدف كنترل اجتماعي وضع ميها گذاري سياست
ي  يكي از دستاوردهاي مطالعه. ي ساختنِ معناي اجتماعي دارد دادنِ رويه شانسعي در ن »تشريفات قانوني«و  »هاي علمي افسانه«، »نمايشي

و  »تفريح«و  »كار«ي  ي در جهت جدايي حيطهزياد حدگذاري براي رانندگي حين مستي تا  گاسفيلد، نشان دادنِ اين موضوع است كه قانون
ضد /اامني، اجتماعين/مست، امنيت/ابل هوشيارساختنِ معناهاي متقو نيز تحكيم ساختار اجتماعي از طريقِ بازدهي باالتر اقتصادي در نتيجه 

 . تفريح است/كار سبكسر و/احمق، جدي/مانبردار، عاقلنافر/مطيع هردمبيل،/دار نامسلّط، برنامه/تي، مسلّطرسپ لذّت/دوستي نوع ،اجتماع

  

 :نهايتاً

از آوردنِ اين دو هدف ! تان يا رانندگي تحت تأثير الكل و مواد نيست نامناسبِ سنّهايي  دعوت به تماشاي فيلممطمئناً منظور از اين نوشته 
سعي ، »زدايي سياست«و  »سازي تاريخ بي« ،»زدايي زمينه«  راهو از جمله از  هاي بسيار روشهاي كنترل، از  است كه بدانيم نظامنمونه، تنها اين 

 .عملي كند »بديهي« و »طبيعي«هاي  مشياز طريق اعمال خط را  اني خودش د سلطهنبتوانتا  ندنك ها مي بندي دادنِ طبقه جلوه »طبيعي«در 
، بايد با دقّت )هاي مست يا برخورد با راننده فيلمهاسنّي بندي  طبقه مثلِ(آيد  مي تر» طبيعي«آن چيزهايي كه به نظر از همه  ،در اين ميان

 !هوشيار برانيدو  فيلم مناسب ببينيد ،مثل هميشه ،به غير از اين. بيشتري بررسي شوند


