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بررسی رابطه مخاطب و سینما از منظر فرهنگ عامه و روشنفکری باا مطاعهاه   

 80ها دهه  موردی در برخی فیلم

 سینما و پویایی فرهنگ مخاطب

 احسان آجورعو  

 به جای مقدمه

ای بارها مورد بررسی قرار گرفته است, ابتداایی ردری     روابطی است که در هر حوزه رابطه مخاطب و رسانه از نوع

شود,  منتقل میها  آنمحور فرستناه، و گیرناه استوار است، و پیامی که ای  بی   ب و رسانه بررعریف برای مخاط

ای یدک طدرز رر در واحدا و     ، داردارد وابسدتگی  به طبقه حاکم فرهنگی ر کهاغلب رسانه به عنوان متولی یک ام

های ف ری و فرهنگی است  متش ل از انواع رش ل که که ای  طرز رر ر را از طریق پیام به گیرناهمنسجم است، 

کنا, اما میزان راثیر گذاری ای  طرز ف ر یا رزریق هژمونی بستگی به گیرناه) مخاطب( دارد, فرستناه  منتقل می

مواره سعی بر ای  دارد که ذه  مخاطب را به سوی هدا  و انایشده ددود    ) رولیاکنناه( با کاگزاری در پیام ه

هرگداه مخاطدب همدان    گیرد را با دود همراه کندا,   رهنمون کنا, را مخاطب که دوانش معنا روسط او انجام می

سدطح   ی کده در ای  بدی  مخداطب   دوانش ما نظر رولیاکنناه را داشته باشا، دوانش مرجح صورت گرفته است,

وب اصلی انایشه رولیا کننداه  روانا به سمت دوانشی روافقی حرکت کنا، که چهارچ می د را باال ببردآگاهی دو

به دلیل دسترسی به سطح باالرر آگاهی  نیز کنا, بردی مخاطب بردی جزییات ربصره وارد میبه  پذیرد اما را می

بررسی کنا, اید  ندوع ددوانش بده      دیهای انتقا سط رولیاکنناه را با نگرهشود, پیام کاگزاری شاه رو موفق می

انجاما، اغلب در دوانش رخالری مخاطدب چهدارچوب گرتمدانی را ررییدر      ادتال  بی  رولیاکنناه و مخاطب می

امدا در عدی  حداه بده      ،کنا که متاثر از پیام رولیا کنناه است دها، و در گرتمان جایا مسائلی را مطرح می می

معنای دیگر مخاطب و رسانه در یدک محدور رفدت و بازگشدت بدر هدم رداثیر         گذارد, به رولیاکنناه نیز راثیر می

زیدرا بدا   کندا،   های جمعی ماننا سینما بیشتر نمود پیاا مدی  گذارنا، ای  متاثر بودن از ی ایگر در قالب رسانه می

ردی های اجتماعی در رامل است، در ای  مقاله سعی داریم با بررسدی مدو   رری از مخاطب و سادتار سطح وسیعی

چگونگی ای  اررباط بی  سینما و مخاطب بپردازیم، و به طور مشخص رعیی  کندیم مخاطدب بدا     ، بهدر چنا اثر

ی مخاطدب  یها طور سینماگر با چه دسته فیلم گذارد، همی  بر سینما راثیر می یچه نوع فیلمدر رماشای انتخاب 

 در ای  بدازه زمدانی   در نظر گرفته شاه که  80به دههرر آثار مربوط  دها, برای نتیجه گیری دقیق را پرورش می

 .کنا ادتال  بی  سینما عامه و روشنر ر بیش از پیش جلب روجه می
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 فرهنگ 

 اصدطالح  کده  بدافتی  همینطدور  و دیا، زوایه و نگاه نوع به بسته است، ای گسترده رعاریف دارای فرهنگ اصطالح

»  ددود  کتداب  در شدهبازی  رامتدی  , گدردد  مدی  ارائده  آن از متعدادی  رعداریف , شدود  مدی  مطرح آن در فرهنگ

 بدرای  رعریدف  164 وکالکهون کلوبر :است آورده« 1300-1330ایران رئارر و ادبیات راریخ فرهنگی شناسی نشانه

یدک بدا    رنولا یا ریمونا ویلیامز هدر در ای  بی  اشخاصی ماننا ماریو آ .انا کرده گردآوردی دود کتاب در فرهنگ

در ی ی از وجوه مطالعاری که بدرای  ریمونا ویلیامز , انا ارائه دادهوزه مطالعاری دود رعریری از فرهنگ روجه به ح

کنا، به نظر ویلیامز فرهنگ سه کاربرد مهدم   گیرد، انایشه اجتماعی به طور عام را بررسی می فرهنگ در نظر می

کرد، ی ی فرهنگی که مردم در زمدان و م دان   رری  رعریف فرهنگ نیز بایا سه سطح را از هم جاا  دارد، )در عام

قابل شنادت است. دیگر فرهنگ انا،  مان وم ان بودهانا و رنها برای کسانی که در آن ز معی  در آن زناگی کرده

روان گرت. سطح دیگدر، سدطحی    است، از هنر گرفته را اغلب وقایع روزانه که باان فرهنگ دوره، هم می مظبوط

، 1388, موحدا برگزیاه.() سدنتِ  پیوناد، یعنی فرهنگِ ه و فرهنگ دوره را به هم میاست که فرهنگ زیست شا

دها، که فرهنگ در گذر زمدان دارای یدک پویدایی اسدت و دچدار ررییدر        ای  رعریف ویلیامز نشان می(, 186ص

دارای پویایی  روان ای  را ادعا نمود که فرهنگ در زمان و م ان مشخص نیز می  جزء نگرانهشود, اما با نگاهی  می

، اشخاصی که از م انی بده  هر م ان و زمان دارای یک فرهنگ باشا ،است، اگر طبق رعریف ویلیامز در سطح اوه

گذارنا, در اید    ، و بر آن راثیر میدهنا کننا، فرهنگ دود را به فرهنگ دیگر انتقاه می هاجرت میم ان دیگر م

هدای   ردوان در جامعده   در نگاهی دردرر ای  راثیر و راثر را می گذارد. مقصا نیز بر شخص راثیر می صورت فرهنگ

رلونا از دیگر رعریف کنناگان فرهنگ نیز در رعریف دود سه ماریو آنیز مورد بررسی قرار داد،  ماننا سینما دیگر

ای اسدت اجتمداعید دوم، عقیداه فراگدرفت       کنا, )اوه این ده, عقیداه   معرفی می کارکرد مهم فرهنگ را اینگونه

های رازه و آزاد بدر مجموعده عقایدا و     هاد سوم، نیاز به جاری کردن جریانی از انایشه ها و گرته ههتری  انایشیاب

عقیاه اجتماعی است, کارکرد سوم زیدر شداده    (، حاه با روجه به کارکرد اوه که فرهنگ40عادات(،)همان, ص،

دهنا دواهان ررییر در طیدف دیگدری    رش یل میهای رازه و آزاد که یک طیف را  گیرد، یعنی انایشه آن قرار می

 عبارت عمومی کنا: )فرهنگ ای  رعریف فرهنگ عمومی که بیان می به با روجه ایا و عادات هستنا دارنا،که عق

 یک به متعلق مردم هنجارهای و رسوم باورها، عقایا، ارزشها، اهاا ، از ای یافته نظام و منسجم مجموعه از است

های  رمامی فعالیتفرهنگ عمومی شامل,  ادعا کرد، روان می(،124ص، 1380,فردروملت(،)  یا قوم بزرگ، جامعه

عادات اسدت, )   ای  و از سوی دیگر فرهنگ داص یا روشنر ری دواهان ررییر در عادت است، و مبتنی بر عقایا
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وری در پدی ندوآ   داندا و در  زناگی اجتماعی میروشنر ر کسی است که دستاوردهای روشنگری را مبانی اساسی 

 (.16 ص,1387, عی و سیاسی برآیا( ) احمایهای زناگی و امور اجتما شیوه

 سینما و مخاطب

فضیلتی در آگاهی برای دویشدت  قائدل اسدت,     ، ئل شان و متمایز شمردن دودقشر روشنر ر اغلب با امتیاز قا

های روشنر ری اسدت بهتدری  اقلدیم     اثر هنری به دلیل داشت  معانی ضمنی و آزاد انایشی که از ویژگی  هنر و

شود، سینما در بی  هنرها بیشتری  اررباط را با فرهنگ عمومی یا قشدر عدام دارد، و    برای روشنر ر محسوب می

سینما به دلیل وجه صدنعتی  به نوعی ای  هنر بیش از دیگر هنرها محل مناقشه قشر عام و قشر روشنر ر است، 

دود نیز باشا، و همی  امر ی ی از دالیل حرکت سدینما بده سدمت فرهندگ     های  که دارد بایا پاسخ گوی هزینه

رری را جذب کنا، سینما ایران با روجه به ریزش مخاطبی که در دهه گذشته  عمومی است را بتوانا مخاطب انبوه

مویدا   شاها بوده اما از لحاظ میانگینی روانسته رولیاات دود از نظر کمی در همان اناازه حرظ کنا، ای  مسئله

گیرد را سدینما بتواندا چردده     چگونه مخاطب عام به عنوان ابزاری در دست سینما قرار میای  موضوع است که 

رسالت هنری دود را که همان آزاد انایشی  ،اقتصادی دود را حرظ کنا و در همی  حی  با بردی رولیاات دیگر

هاست مخاطدب عدام بدا     همان بحث راثیر و راثر فرهنگ، اما ن ته مهم دیگر و راثیر بر اجتماع است را انجام دها

کندا، و رولیدا کننداه کده میدزان اشدتیا         گزینش یک نوع از آثار و رماشای آن، فرهنگ دود را وارد سینما می

کنا، از سوی دیگر سینما نیز فرهنگ  آورد را مخاطب را حرظ گیرد روی به فرهنگ عام می مخاطب را در نظر می

ردری    نگاهی به جداوه پرفدروش   دها. و به نوعی مخاطب را پرورش می کنا. اطب منتقل میداص دود را به مخ

هدایی کده    کرده، و فدیلم های عامه پسنا حرکت  به سمت فیلم دها که سینما کامال نشان می 80ها در دهه  فیلم

 دارای بار راثیر گذاری اجتماعی هستنا دیگر در ای  جاوه جایی ناارنا.

 سگ کشی  بهرام بیضایی 300000000 1380

 کاله قرمزی و سروناز ایرج طهماسب 542000000 1381

 روکیو باون روقف سعیا عالم زاده 430000000 1382

 مارمولک  کماه ربریزی 770000000 1383

 م س سامان مقام 490000000 1384

 آرش بس رهمینه میالنی 1004000000 1385
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 ها  ادراجی مسعود ده نم ی 2490000000 1386

 چارچنگولی سعیا سهیلی 1760000000 1387

  2ها  ادراجی مسعود ده نم ی 3750000000 1388

 ملک سلیمان شهریار بحرانی 1500000000 1389

 

رداثیر گدذاری   نیست یا ای  بحث که سدینما روشدنر ری   سینما روشنر ری  مخاطب نااشت ای  به منظور البته 

دهدا, البتده کارگرداندانی چدون اصدرر       مدی  حرکت دود را ادامه  رر به صورت رخصصیست داده، بل ه دود را از د

ا، و ندوع دیگدری از   کند  ام و داص را با هم جذب مدی عکننا که مخاطب  ثاری را رولیا میآ ،فرهادی با ریزبینی

» و « روشد   هدای  شب»سازد که  کارگردانان نیز به ماننا فرزاد مورم  برای هر دو قشر روشنر ر و عام فیلم می

، کندا  را رااعی مدی  عیت که مشابه وضعیت عام قطعیتهای آن هستنا، در ای  وض نمونه« پوپک و مش ماشاهلل

هدا   روان ادعا کرد که فیلمی به طور قطع روشنر رانه یا عامه پسنا است، و رنهدا بدا ر یده بدر برددی نشدانه       نمی

هدای   نبه سدوری وشدب  هدای, چهارشد   فیلم . در ادامهدلب دارقا ای وجه روان گرت کاام نوع نگاه در یک فیلم می

مدورد مطالعده قدرار    ها را در قالب سینما عامه پسدنا   و آرش بس و ادراجیدر قالب سینما روشنر ری روش  را 

 دواهیم داد.

 بحث

آیا، و سینماگر با روجه به همان چنا دلیدل کده بده آن اشداره دواهدا شدا،        مخاطب به چنا دلیل به سینما می

ردر از هریدک از اید  دالیدل ندوع مخاطدب ددود را         دود را جذب دواها کرد، و با استراده بیشتر یا کم مخاطب

هدای اطالعداری و    نیداز -2هدای عداطری    ررریح، سرگرمی، و شدادی -1ای  دالیل عبارت است از: کنا، مشخص می

مورد یاد شاه، مورد  4در  نیازهای غیر اجتماعی، -4های اجتماعی، هویت و گرت وگو با دیگران  نیاز-3شنادتی 

بندا بده رعریدف     سدوم  های دوم و و رعریف عامه پسنادر دسته سینما  گ عمومیبنا به رعریف فرهن اوه و چهارم

ها شاها دواهیم بود هر کاام از اید    گیرنا، حاه در مثاه می جای  سته سینما روشنر ریدر د فرهنگ روشنر ر

فدرزاد   80در ابتداای دهده   شدود،   دالیل چگونه کارکرد پیاا دواهنا کرد و باعث جذب مخاطب بده سدینما مدی   

 ،کنا، استاد دانشگاهی که از بیرون جامعده  می ت کرد که در انزوا زناگی داستان استاد دانشگاهی را روایمورم ، 

دود  ار معشو ساز با وارد کردن شخصیت ددتر جوانی که در انتظ فیلمبینا،  کنا و می زناگی مردم را بررسی می

هدای   های بی  استاد و ددتر، استاد با ارائده انایشده   دها، در گرتگو است، استاد را در مقام آزمون و دطا قرار می
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دتر بر زناگی استاد دانشگاه باعدث ررییدر زاویده دیدا او     کنا، راثیر ورود د اجتماعی نوی ، ددتر را راهنمایی می

رسا، اگر رمانتیسم را م تبدی بدر    شود، و از سوی رمانتیسم که در ابتاا فیلم شاهاش هستیم، به رئالیسم می می

کده رسدوم و عقایدا و     کنا گرایی و ر رار باانیم، به نوعی همان فرهنگ عمومی را رااعی می پایه دیاه و گذشته

پدردازد و انسدان را در برابدر نهداد      ، و رئالیسم م تبی که بده مسدائل اجتمداعی مدی    های آن هستنا المانعادت، 

ردوان در یدک جداوه     کنا. می کنناه فرهنگ روشنر ری که عادات را نری میدها، نیز رااعی  اجتماعی قرار می

 حرکت ای  رونا را مورد بررسی قرار داد.

 فرهنگ روشنفکری فرهنگ عمومی

 حضور در جمع ) فعالیت اجتماعی( ) تکرار (  –انزوا 

 صحبت با دیگران ) واقعیت ( خود گویی ) خیال (

گتشاا ه صااح ا از گتشاا ه )

 (گرایی

 وری(صحبت در مورد آیناه) نوآ

 

است، که رفتار و کردار استاد دانشدگاه   عمومی در ابتاای فیلم بارز همانطور که در جاوه مشخص است, فرهنگ

استاد دانشگاه در اجتماع منرعل است، در نیمه دوم فیلم و رداثیری کده    فیلم، دها، در نیمه ابتاایی  را نشان می

دها، یعنی آن وجه روشنر ری را کده داشدته امدا منرعدل      دود رو بروز میاستاد گذارد،  ددتر جوان بر استاد می

 گیرد، حضور در اجتمداع  رسانا، زیرا روشنر ر با کنش است که روشنر ر لقب می نشگری میبوده را به مرحله ک

مدورد  و صدحبت در   فدروش و دانشدجویان   ی ماننا کتداب ، صحبت با افرادبه ماننا بیرون رفت  با ددتر و گردش

 65ای  فیلم با فروش حاصل همان راثیر است. دواها کتابخانه دود را به او برروشا،  فروشی که می با کتابناه آی

ایسدتاد، از منظدر ارربداطی بدا      1382های ساه  لیست فروش فیلم 13هرته نمایش در رربه 15میلیون رومان در 

مخاطب فیلم به دلیل کنا بودن روایت و سردی فضای کلی داستان اررباط چناانی با مخاطب عام برقدرار ن درد   

گدو بدا    نزدیک بود، بالع س نیازهای اجتماعی، هویدت و گردت  صرر زیرا، وجه ررریحی و سرگرمی فیلم رقریبا به 

کرد، همچنی  نپردادت  به نیازهای  دیگران بارزرری  وجه ای  فیلم بود که مخاطب روشنر ر را با دود همراه می

و مخاطب را  دارد، های شنادتی مخاطب عام را به کلی از فضای فیلم دور نگاه می غیر اجتماعی و روجه به انایشه

 کنا که رنها مخاطب روشنر ر روانایی برقرار کردن اررباط با پیام فیلم را دارد. ا اثری رو به رو میب
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دنبداه  در فیلم چهارشنبه سوری نیز اصرر فرهادی، حرکت را از فرهنگ عامده بده سدمت فرهندگ روشدنر ری      

حرکت در کل داستان فیلم کنا, با ای  رراوت نسبت به فرزاد مورم  که ای  حرکت ضمنی است، یعنی ای    می

رو هسدتیم کده دارای فرهندگ عامده      داصی، در ابتاای فیلم با زوج جدوانی روبده   افتا، نه در شخصیت اررا  می

فیلم جاریست، و از کنار هدم چیداه شدان     شود، و در طوه هستنا، البته ای  فرهنگ به صورت صریح بیان نمی

کنا، و حرکت فرهنگ عامه به فرهنگ  کارکرد معنایی پیاا می آیا، در ای  فیلم عنصر چادر ارراقات به دست می

 بودن متراوت و شهری های دانواده زناگی رقابل و سوری رصویر افتا, چهارشنبه روشنر ری روسط آن اررا  می

 هدا  همسایه روابط س ونت، محل زناگی، روش لباس، و پوشش و آرایش نوع. است مذهبی و سنّتی دانواده با آن

 مجموعده  یدک  در سداک   افدراد  بدا  کدارگر  ددتدر  زناگی رراورهای نشانگر دیگر عناصر از بسیاری و آپاررمان در

 نگداه  زده شدگرت  ندارر  یک صورت به آنها زناگی جریان به ددتر را شود می موجب رراوت ای  و است آپاررمانی

 عنصدر  متوجده  را مخاطدب  دارد سدعی چادر  روی راکیا و ر رار با کارگردان. دارد رازگی برایش چیز همه و کنا

حجداب   .کنا آپاررمانی مجموعه آن های آدم دیگر و سیمی  مژده، با کارگر ددتر «فرهنگی رراوت» و «حجاب»

هدای   کنا، و گرتگو های مژده و سیمی  انایشه در فیلم عنصر اعتقاد و عادت را در فرهنگ عمومی نمایناگی می

کنا. در جاوه  دها و کارکرد فرهنگ روشنر ری پیاا می رحت راثیر قرار می ای است, که ددتر کارگر را نو و رازه

 زیر به طور مشخص ای  کارکردها نشان داده شاه است.

 فرهنگ عمومی فرهنگ روشنفکری

 حجاب ) عادت ( ابرو برداش ن ) تغییر (

شااد داشاا ن )مساا له   

 اج ماعی(

 ( باور به همسر ) رسم

 (  عقیاهرعها )  خیانا ) واقهیا (

 

شود، با آمان به آپاررمان کنار  همانطور که قابل مشاهاه است، حجاب که برای ددتر کارگر عادت محسوب می

گیرد،  کنا، ررییر صورت می شود، و زمانی که با پیشنهاد مژده و سیمی  ابروی دود را اصالح می گذاشته می

ه به بافت فرهنگی دود به همسر دود اطمینان دارد و همچنی  در رقابل ددتر کارگر و مژده، ددتر کارگر با روج

گویا در هم چیز بایا شک  مسائل نیست، در حالی که در طر  مقابل مژده، میگویا اصال ف ر ای   در جایی می

کنا، و در انتها ددتر کارگر که با  کرد، که جمله مشهور دکارت فیلسو  عصر روشنگری را رااعی می
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کنا، با دیان دیانت همسر وی، به علت رعها و  کرده که شوهرش دیانتی نمی هایش مژده را راضی صحبت

شود، و دیانت دود  که دارد، سعی در رسانان حقیقت به مژده دارد اما مررضی ) همسر مژده( مانع می ای عقیاه

ز مزدش حاصل ابازگشت ددتر کارگر باون چادر نزد نا فیلم، کنا، اما در انتها را که واقعیت داشته را پنهان می

هرته  10و با  1384میلیون رومان در ساه  416راثیر فرهنگ مژده و سیمی  است. چهارشنبه سوری با فروش 

اش قالب بود یک  های روشنر رانه نمایش دومی  فیلم پرفروش ساه بود، ای  میزان فروش برای فیلمی که جنبه

روانایی جذب مخاطب های سینما ایران بود که  شا، شایا چهارشنبه سوری از معاود فیلم پیروزی محسوب می

های متراوت دارا بود، فیلم  دلیل را با نسبت 4هر دلیل برقراریی مخاطب  4عام و روشنر ر را باهم داشت، از 

اصلی رری  دلیل مخاطب  که کسل کنناه نبود، و نگاه صر  به مسائل اجتماعی نااشت، وجه سرگرمی و ررریح

رری  نمود را داشت، اما زاویه دیا به نگاه فرهنگ  شود، در چهارشنبه سوری کم عام برای دیان فیلم محسوب می

دیا، و  ای بود که مخاطب عام از دود در فیلم می عمومی باعث جذب مخاطب عام شاه بود، ددتر کارگر نمایناه

کرد، همی  دو  های هویت و گرت وگو مواجه می وشنر ر را با درگیریداستان اجتماعی و بیان مسئله، مخاطب ر

همچنان که روانست مخاطب عام  .فروش فیلم گذاشتدر عامل باعث پیونا دو طیف مخاطب شا و راثیر دود را 

 را به فرهنگ روشنر ری نزدیک کنا.

در رونا فرهنگی دیگری که بر سینما حاکم است، رهمینه میالنی، در فیلم آرش بس، هدی  حرکدت فرهنگدی را    

مخاطدب را بدا ر درار و    های فرهنگ عامه و بازی کدردن بدا آن    کنا، بل ه با دست گذاشت  روی نشانه دنباه نمی

آن بده   ای که دیا انتقدادی   نا، آینهمی ن را منع س ای آ کنا، و به صورت آینه ه رو میدیان همان فرهنگ رو ب

ها ر رار شاه،  ، جااه سنتی مرد و زن که بارها در روایات و فیلمی آن قالب استایائولوژی  رری  میزان و نگاه کم

در کل داسدتان زن و شدوهری   و پی بردن به اشتباه دود در قباه ی ایگر، و پایانی دوش و از پیش رعیی  شاه، 

باون پردادت به ریشه اید  ارراقدات    و نگاهی سطحی دستمایه اصلی ای  فیلم است، رناکه با ی ایگر مش ل دا

اما ن ته اینجاست که در آرش بس چاشنی طنز با افدراط و رردریط اید     داستانی است که بارها ر رار شاه است، 

ه آن مانندا  مسائل ادغام شاه، و مخاطب عام به نوعی فراف   شاه زناگی دود را شاها اسدت، کده رنهدا پوسدت    

ن وجود ناراد. دعوت مهمان و آوردن غدذا بده صدورت    عمق ماجرا هی  مابه ازایی برای آ زناگی دود است، و در

های دطرناک در سادتمان در حاه سادت، یا رحقیدر یدک کارفرمدا در کاردانده ددودش       دشک و دام، شودی

گی واقعی بده نتیجده ای نخدواهیم رسدیا،     در یافت  نمونه آنها در زناروسط دوستان همسر از ارراقاری که است 

ای کده انتخداب دواهدا کدرد، یدک       آورد و بهتری  گزینه مخاطب عام برای فرار از زناگی دود به سینما پناه می

بداون مدرز و   روانا کارکتر هایی را ببینا کده   دنیای فراف   شاه همراه با افراط و ررریط است که در آن دنیا می
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همانطور که پیشتر اشاره شا، سرگرمی، رردریح  دها که در نادوداگاه او بوده است.  م میمحاودیت اعمالی را انجا

های عاطری بیشتری  سهم را در جذب مخاطب عام دارد، آرش بس به طور دداص بدا ر یده بدر همدی        و شادی

یده گدذاری   روان گرت ای  نگداه را پا  نظیر بود، و می موضوع به فروش میلیاردی دست یافت که در زمان دود کم

کرد که پردادت صر  به مسئله ررریح و سرگرمی و دوری از مسئاه شنادتی و اجتمداعی مخاطدب عدام را بده     

 کنا. شات به سینما جذب می

مسدعود  هدا بده کدارگردانی     که به شات مورد استقباه فرهنگ عمومی قرار گرفدت، ادراجدی   80دیگر فیلم دهه 

با نگاهی ر راری، یک یا چنا کاراکتر رحدت رداثیر فضدای معندوی     نم ی بود، داستانی در قلب جنگ رحمیلی  ده

افدراط و   ،هدایی در اید  زمینده    رسنا، رنها رراوت ای  فیلم با داسدتان  گیرنا و به مقام شهادت می جبهه قرار می

ررریط در طنز داستان است، طنزی که از میان روده مردم عامه بیرون آماه، و حتی برای ررهیم معندایی برددی   

ها به علت سادتار زبانی کده   نیز اضافه کنا، فیلم ادراجیطالحات نویسناه مجبور بوده یک دیالوگ روضیحی اص

ردا   شدا،  هایی که به مخاطب ارائه مدی  گذارد، اصطالحات و موقعیت دارد، راثیر بیشتری در فرهنگ و مخاطب می

هدا   های بعا چنا فیلم دیگر ماننا افراطدی  ها بی  عامه مردم رایج بود، و ای  راثیر گذاری باعث شا در ساه مات

در ای  اثر غر  بود کده  و... نیز رحت همی  مضمون رولیا شود، مخاطب ای  فیلم آنقار در فرهنگ سادته شاه 

ماهه رولیا شا، و اثر دوم فرهنگ ای  فیلم را رثبیت کرد، به ش لی که هنوز  18ای  ن نیز به فاصلهقسمت دوم آ

گیرد. دیگر عنصر فرهنگ عامه ارزش و باور اسدت،     اثر در جامعه مورد استراده قرار میهم بردی اصطالحات ای

ها ای  ارزش گذاری به طور مشخص کاراکترها را  کنا، در فیلم ادراجی که اعماه را دارای طبقه بنای ارزشی می

سدادگی بده ارزش واال و   و  کنا، مجیا سوزوکی را با سابقه حبس و سو پیشینه به علت پداکی  از ی ایگر جاا می

شاکله  ها به طوری است که رسانا، ای  رقابل حاج صالح را با سابقه مذهبی به علت ریا کاری به ارزش مبتذه می

عامل دیگری است که مخاطب را درگیدر   ، عقایا و رسوم نیزگیرد اصلی فیلم روی همی  ارزش گذاری ش ل می

شدود،   و رسم دفاع از وط  و ناموس که بارها در فدیلم ر درار مدی   و هم عقیاه شان نیمه دوم فیلم کنا  فیلم می

های سدینما عامده پسدنا را در ددود      کنا که رمام نشانه مخاطب را با فیلمی مطابق با فرهنگ عمومی مواجه می

ها به دنباه راه آرش بس، صر  ررریح و سرگرمی را مانظر قرار داد، و مخاطدب عدام را    ادراجی جای داده است.

و رنها برای ررریح به سینما کشانا، و نشان داد هرچقار یک فیلم از مسائل اجتماعی رهی شود و به سدمت  رنها 

کندا، و بدالع س هرچقدار وجدوه اجتمداعی و       ررریح و سرگرمی حرکت کنا، مخاطب عام بیشتری را جذب مدی 

ای کده   دیگدر نتیجده  ت، های انتقادی در فیلم بیشتر باشا مخاطب عام میلدی بده رماشدای آن نخواهدا داشد      نگاه

های سینما بدود، کده ثابدت     شرری  بخ ی ی از مهم رمایه به عنوانبازگشت س ها برای سینما داشت بحث ادراجی
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میدزان فدروش یدک فدیلم را مشدخص       عام است، و سلیقه مخاطب عدام وابسته به مخاطب کرد بازگشت سرمایه 

کنا و با کنش دود باعدث رعیدی  مسدیر     ا بازی میای در سینم کنا. به نوعی مخاطب عام نقش رعیی  کنناه می

 شود. حرکت سینما نیز می

 ن یجه

گیرد، اما با انتخاب دود در  مخاطب به عنوان گیرناه یک اثر فرهنگی در سینما رحت راثیر فرهنگ فیلم قرار می

هدای   رماشای فدیلم گذارد، در دهه گذشته مخاطب اغلب با انتخاب  رماشای چه نوع فیلمی بر سینما نیز راثیر می

یب کردنا اید   یابی به فروش بیشتر ررق برای دست های داص فرهنگ عمومی، سینماگران را عامه پسنا با نشانه

یز ماننا اصرر فرهادی با حرکت از فرهنگ عمدومی بده سدمت    نوع فیلم را برایشان بسازنا، و بردی سینماگران ن

ای  ردازه    مخاطبی را پرورش دهدا، کده دیدا و انایشده     هایش سعی بر ای  داشت که فرهنگ روشنر ری در فیلم

گری روشنر ران در جامعده را هدا     با ای  بحث بردورد کردنا و کنش رر شا، و سینماگران دیگری ریزداشته با

روان اینگونه گرت که، مخاطب عام بدا  اسدتقباه از    ای  سینماگران بود، در کل میقرار دادنا که فرزاد مورم  از 

 کده  دهدا  مدی  قرار موقعیتیدر  ای افراط گونه سینماگر را دیان فرهنگ و زناگی دود با وجهررریح و سرگرمی، 

های روشنر ری سعی در ررییر زاویده   ، و سینماگر با سادت بردی فیلمعامه پسنا آورد های فیلم سادت به روی

ماننا سگ کشی که در ابتاا ای  ، از فیلمی شاها بودیم 80مضمون آثار دهه همانطور که در  دیا مخاطب دارد.

رری  فیلم ساه، سینما را در مقام راثیرگزاری  و به عنوان پرفروش کرد منتقل میگرایی را به مخاطب  ادال  ،دهه

در انتها ای  دهه رسیایم، کده رنهدا   ها  به مضمونی پوچ و رهی در چارچنگولی و ادراجی داد، بر مخاطب قرار می

جدایی، رداثیر    جابده  حاصدل  از سینما ای  سیرحرکتی در ای  دهه .مخاطب داشتناصر  سرگرمی و ررریح برای 

 .استمخاطب بر سینما  راثیر سینما بر مخاطب، به
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