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چكيده
ش. با توجه به تغييرات و تحوالت سياسـي، اقتصـادي و1357تا  1332سينماي ايران از 

حاكم بود، امـا در اين دوره بر سينما» فيلمفارسي«ي اجتماعي در جامعه متحول شد. سايه
هايي هم در قالب سياسي و اجتماعي توليد شدند. نسـلي كـه در ايـن دوره پـرورشفيلم

هاي اقتصـادي و اجتمـاعي حكومـت محمدرضـا پهلـوي اسـت.يافت، همراه با نوسازي
نوسازي نامتوازن، تقسيم طبقاتي در شهرها و مهاجرت روستائيان به شهرها، در ذهنيت اين

مدرنيته را ايجاد كرد. سينماي ايران در اين دوران، بـا تأثيرپـذيري ازنسل شكاف سنّت و 
- فضاي جامعه و مقوله تعارض و تقابل سنّت و مدرنيته، شاهد تحـوالتي در زمينـه فـيلم   

شـيوه پسند تا ابتذال و ورشكستگي اسـت. در ايـن پـژوهش بـه    سازي، از شكوفايي عامه
آن و نيـزهاي سينمايي در ايـران و تغييـر و تحـوالت    تحليلي، روند توليد فيلم - توصيفي

ش،1357تا  1332هاي آمد واكنش تماشاگران بر سينما، در حكومت پهلوي دوم، سال پي
هـاي نـامتوازن دوراندهـد كـه نوسـازي   ي پـژوهش نشـان مـي   شـود. يافتـه  بررسي مـي 

محمدرضاشاه باعث ايجـاد شـكاف جامعـه بـا حكومـت گرديـد. شـكافي كـه در نسـل         
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ي ناشي از نوسازي اجتماعي و اقتصادي رخ داد، تماشاگران اين دوره ميان سنّت و مدرنيته
بر سينماي ايران و توليدات آن نيز تأثيرگذار بود و سرانجام باعث ورشكستگي و بحران در 

  شد.هاي منتهي به انقالب اسالمي سينما در سال
  ي، سنّت، مدرنيتهعصر پهلوي، سينماي ايران، فيلمفارس ها: واژهكليد

  
  مقدمه. 1

ش. كار خود را شروع كرد 1309در سال » آبي و رابي«سينماي ايران با نمايش فيلم صامت 
هـاي ايرانـي بنيـان    ي فـيلم پايـه  1312در سال » دختر لر«و پس از آن با نمايش فيلم ناطق 

اي چنـدين  وقفـه توليد شـد  » طوفان زندگي«كه فيلم  1327تا  1316شد. اما از سال گذاشته
- ساله با توجه به اوضاع سياسي و اشغال ايران توسط متفقين در توليدات سينمايي ايران بـه 

ها با موضوعات مشابه ساخته شدند. در اين دوره مواردي از فيلم 1332وجود آمد و تا سال 
ارد هاي وارداتي مصري و هنـدي و به تدريج حاكميت رقص و آواز و كاباره به تأثير از فيلم

ها و تغيير گيري كابارهبود. تجددگرايي باعث شكلايران تغيير يافته سينماي ايران شد. جامعه
با توجه به استقبال  1332مشاهده بود. از سال در سبك زندگي شد و نمود آن در سينما قابل

ونـه  گتماشاگران كه معموالً از اقشار پايين جامعه و يا به اصطالح جنوب شهر بودند از اين
هـا كـه بـه    گونـه فـيلم  ديدند، توليـد ايـن  ها كه آن را متفاوت با سبك زندگي خود ميفيلم

موسوم شدند، افزايش يافت. تحوالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه ناشي از » فيلمفارسي«
اي تعارض ميان سبك زندگي سنتي و گونهروند نوسازي كه حكومت در پيش گرفته بود به

ديدند و هاي غربي را ميكردگان معموالً فيلماقشار باالي جامعه و تحصيلمدرن ايجاد كرد. 
يافتنـد كـه در   مخاطب خاص خود را داشـت. نسـلي در ايـن دوره پـرورش     » فيلمفارسي«

تعارض ميان سنت و مدرنيته بودند. هرچند كه در ابتـدا مخاطـب فيلمفارسـي بودنـد، امـا      
نظر سنت و مدرنيته افزايش يافت و اينان ديگـر  چنان از شكاف ميان اين نسل با جامعه هم

ها نبودند تا جايي كه سينماي ايران رو به ورشكستگي گونه فيلمسانِ گذشته، مخاطب اينبه
توانست بسياري از مظـاهر  ها و اعتقادات خاص خود را داشت و نميرفت. نسلي كه سنت

تحـول سـينماي ايـران هـم      راحتي هضم كند و شكاف نسلي حاصل از آن درمدرنيته را به
  بود.  مؤثر
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  هدف پژوهش 1.1
هدف اصلي در اين پژوهش، بررسي تأثير تقابل سنّت و تجـدد بـر سـينماي ايـران عصـر       

هـاي سـينمايي و تحـوالت و    پهلوي دوم است. اين هـدف بـا بررسـي رونـد توليـد فـيلم      
ــوگيري ــال   س ــينما در س ــاگران و س ــه تماش ــاي آن و رابط ــاي ه ــا  1332ه ش، 1357ت

  شود. مي  گيري پي
  

  پژوهش ةپرسش و فرضي 2.1
است كه؛ چگونه تقابل سنّت و تجـدد بـر سـينماي ايـران از     پرسش مدّنظر در پژوهش آن 

دهـي  يـابي بـه پاسـخي درخـور و سـامان     است؟ براي دستتأثيرگذار بوده 1357تا  1332
اقتصادي و اجتماعي جامعه در است كه؛ پيامد نوسازي كار بسته شدهبه پژوهش، اين فرضيه

روند تعارض ميان سنّت و مدرنيته بر سـينما و تماشـاگران سـينما، ابتـدا باعـث تحـول در       
  توليدهاي سينمايي، اما در نهايت به ورشكستگي سينما منجر شد.

  
  روش پژوهش 3.1

اي و در مرحله بررسـي،  اين پژوهش در مرحله گردآوري اطالعات مبتني بر روش كتابخانه
بندي تحول مضامين و مفاهيم اجتمـاعي  هاي توليدي و مرحلهگيري از محتواي فيلمبا بهره

  است.تحليلي سامان يافته - شيوه توصيفيها، بهدر اين فيلم
  

  پژوهشة پيشين 4.1
شده كه هركدام به ابعادي از آن ها و مقاالت متعددي نگاشتهدرباره سينماي ايران، كتاب

) در كتابي با روايت محمدعلي فردين به سينماي فردين 1379(اند. بهارلوپرداخته
تاريخ ) هر كدام در مقاالتي كه در 1379است. جيراني، حيدري و طوسي(پرداخته

ترتيب به سينما در فاصله دو كودتا، اند، بهگردآوري شده تحليلي صدسال سينماي ايران
اند. پرداخته 1357تا  1348هاي سينماي دهه سي و چهل، و سينماي سال

) در 1381) و مستغاثي(1380نژاد()، تهامي1377)، اميد(1376)، الهيجي(1363مهرابي(
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اند.  ، داشته1357هاي خود، مروري بر تاريخ سينماي ايران، غالباً از آغاز تا نوشته
است. توجه نموده 1380تا1280) به تاريخ سياسي سينماي ايران از 1381صدر(

است. آذين، هاي سينمايي در ايران پرداختهرگوني اجتماعي و فيلم) به دگ1383اجاللي(
) در مقاالتي كه در يك 1387نيا(اميني، توراني، جيراني، صافاريان، گيتي و معززي

ها، مخاطبان و فراز و اند بر فيلمفارسي، مؤلفه) چاپ شدهفيلمفارسي چيست؟مجموعه (
) بر جنبه ابتذال فيلمفارسي تأكيد 1387ي(همين نحو باباياند. بهنشيب آن متمركز شده

نمايي نقش زنان در سينما ) نيز به باز1390است. عبدالخاني و نصرآبادي(كرده
ها، با تأكيد بر تأثير برنامه نوسازي پهلوي اند. مقاله حاضر متفاوت از اين نوشته پرداخته

هاي ايران در سالدوم و تعارض سنّت و تجدد بر تحوالت رخ داده در عرصه سينماي 
ش، از منظر شكاف نسلي، واكنش نسل اين دوره در برابر سينما، از 1357تا  1332

  كند.سازي از شكوفايي تا ورشكستگي را، بررسي ميتماشاگري تا اعتراض و روند فيلم
  
  بر سينماي ايران  و چرايي اين عنوان »فيلمفارسي« . مفهوم2

گيرند و تحت تأثير مسائل اقتصادي و نيرويي كه جامعه ميها را از سازان، محتواي فيلمفيلم
پردازند. تماشاگران كه كنند، به توليد فيلم ميمنتقدان و مطبوعات و نظارت دولتي اعمال مي

اند) با مراجعه يا عـدم مراجعـه بـراي    ي شهرياقشار و طبقات گوناگون جامعه(اكثراً جامعه
دهند و موفقيت يا شكست فـيلم را  سازان عالمت ميمهاي سينما، به فيلديدن فيلم به سالن

- آميز فيلم ادامه ميمانند و به توليد و نمايش موفقيتسازاني در بازار ميكنند. فيلمتعيين مي

ي زماني معين نبض بازار و ترجيحات تماشـاگران را  دهند كه با آزمون و خطا در يك دوره
ي سـي بـا توجـه بـه گـرايش      ي ايراني هم از دههها). توليد فيلم79: 1383دريابند(اجاللي 

- مخاطبان و كنترل دولتي افزايش يافت و چون در توليد فيلم بيشتر گيشه مدنظر بود، فـيلم 

گونـه  پسند و در سطح پاييني بودند، ساخته شدند. منتقدان جهت تحقيـر ايـن  هايي كه عامه
يدند كه بيشتر آنها جزو آثار قابل بحث ي آن نامبا امالي پيوسته» فارسيفيلم«ها، آنها را فيلم

ي فيلم و فارسي تركيب شده از دو كلمه» فيلمفارسي«ي واژه«شدند. در واقع محسوب نمي
چيـزي از سـينماي ايـران در آن     كنـد و و معنايش اين است كه فيلم فقط فارسي تكلم مـي 

  ). 32: 1387(گيتي  »توان سراغ گرفت نمي
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، مخلوطي از ملـودرام و  1357تا  1327هاي توليدشده بين سالهاي گونه(ژانر) فيلماين 
هاي عاميانه هستند كه تضـاد ميـان خيـر و شـر در آنهـا عمـدتاً مبتنـي بـر تضـادهاي          قصه

طبقاتي(پولدار و فقير)، تضادهاي ارزشي(مردي و نامردي) و تضادهاي اجتماعي(شـهري و  
سـينماي فيلمفارسـي در آن    هاي مشخص). نشانه140: 1378روستايي) است(محمدكاشي 

هـاي عاريـه و   پردازيهاي خارجي، روابط و شخصيتشده از فيلمهاي سرقتدوران، قصه
مخملـي و  ي كـاله بنـدي شـده  ساختار ضعيف و سرهم شده،هاي اغراقغيرقابل باور، بازي

گونـه  ). در ايـن 190: 1378نيـا  گوشت است(معززيرقاصه و كاباره و آواز و سكس و آب
تنه حريف بدها را يكباشد. قهرمان فيلم بايد تمام آدمها بايد ضرب و شتم وجود داشتهمفيل

و » آرتيست«هاي اصلي فيلمفارسي، وجود رقص و آواز در فيلم است. باشد و يكي از مؤلفه
: 1387ها برقصند(آذين ها آواز بخوانند و به اقسام رقصهر دو بايد به انواع سبك» آرتيسته«

با ارزيابي سي فيلم فارسي كه تا آن زمان  1333يكي از منتقدين سينماي ايران در سال ). 27
جـز موضـوعات يكنواخـت و بـدون هـدف،      «ها بود نوشت كه در اين فيلمروي پرده آمده

حالت هنرپيشگان و حركـات تئـاتري بازيگرهـاي    كننده، بازي بيهاي مكرر و خستهصحنه
هـاي  ه و زندان و باالخره رقص و آواز ايراني كه حتي در فيلمهاي متشابه كابارصحنه تئاتر،

). نكات اساسي در 6: 1333نديده است(افشار » دراماتيك نيز وجود پيدا كرده، چيز ديگري
خـوردن دختـري و   است: بـدبختي يـك زن(فريـب   هاي فارسي آن زمان چند چيز بودهفيلم
شـدن و كـار در كابـاره و    فاحشـه ورشـدن در مـنجالب فسـاد،    شدن دامن او، غوطـه آلوده
هاي تهران) گناه، شبپناه، چهره آشنا، محكوم بيهاي بيخوان. فيلمشدن به يك آوازه تبديل

يا يك مرد(در اثر قمار و عياشي، هستي خود را از دست داده و ولگرد و سـرگردان و فقيـر   
و كشدار، نكات  هاي اضافيهاي ولگرد و غفلت)، لودگي و مسخرگي، صحنهشود. فيلممي

  ).7يكنواختي مانند كاباره، زندان، رقص و آواز و صحنه دادگاه(همان: 
- پردازي پرداخت و براي رؤياپردازي، مصالحش را از فرهنگ پـايين فيلمفارسي به رؤيا

سواد پيدا كرد و با زبـان خـود آنهـا حـرف زد. چـون      درآمد و كمشهري، از ميان اقشار كم
ي متوسـط مثـل كارمنـدان ادارات، وكـال، معلمـان، پزشـكان،       اعضاي بخش دولتـي طبقـه  

بودند و از نظر نـوع لبـاس   نگاران در صورت ظاهر با تجدد كنار آمدهنويسندگان و روزنامه
توانستند قهرمانان فيلمفارسـي  بودند، نميپوشيدن و رفتار، آداب و رسوم فرهنگي را پذيرفته

قهرمان خود را پيدا كرد. بخشي از كارگران كه در باشند. فيلمفارسي از ميان كارگران شهري 
فرهنگ شهري ادغام نشدند و استقرار اجتمـاعي نيافتنـد و اسـتعداد درگيـري، خشـونت و      



  1398، شمارة اول، بهار و تابستان هشتمسال  ،نامة تاريخ اجتماعي اقتصادي پژوهش   46

همـين  ). به34: 1373ماجراجويي داشتند، بيشتر مورد توجه فيلمفارسي قرار گرفتند(جيراني 
اخته شـود، بيـانگر   علت است كه فيلمفارسي در هر شرايطي و توسط هر شخصـي كـه سـ   

ي پـول و سـنتي كـه در حاشـيه    سواد، كمهايي كمي پايين است. آدمديدگاههاي سنتي طبقه
كردند و گاه قصه به خاستگاه آنهـا يعنـي   شهر تهران، يا يكي از شهرهاي بزرگ، زندگي مي

). در واقـع مخاطـب فيلمفارسـي بـا آغـاز      152: 1378شد(محمدكاشي ميكشيده روستا هم
بنـدي شـهر بـه شـمال و     مدرن شاه بـا تقسـيم  ي شبهاستبداد در دل تناقضات جامعهدوران 

گيري اين مخاطب هويت پيدا كرد. فيلمفارسـي و  جنوب شكل گرفت. فيلمفارسي با شكل
  ). 32: 1373ي اختناق بودند(جيراني مخاطبش هر دو زاييده

تـأثير نبودنـد.   بي هاي مصريسو، فيلمي سي از يكگيري سينماي فارسي دههدر شكل
سـواد و  بـا تماشـاگر كـم    1315سينماي مصر پيش از نفوذ سينماي هند در ايـران، از سـال   

مدت دو دهه بـازار فـيلم ايـران را دراختيـار     سواد ايراني ارتباط برقرار كرد. اين سينما به بي
جي از هاي خاراي از واردكنندگان فيلم). از سوي ديگر، عده65الف: 1379(جيراني  داشت
هايي كه با مقامات داشتند، كردند و با ارتباطو مقررات نظارت بر سينما تبعيت نمي نامهآيين
اسـنادي از موسـيقي، تئـاتر و    كردند(دور از اخالق و مبتذل و جنايي را وارد ميهاي بهفيلم

بـا  هـا  ي ضـعف ). اما فيلمفارسي با همه15/11/1333، تاريخ 2/574: 1379 سينما در ايران
پسـنديد و از آن  كـرد. مخاطـب، ايـن نـوع فـيلم را مـي      مخاطب خودش ارتباط برقرار مي

- گرفت و در خُلق و خويش تـأثير مـي  جوانمردي، ايثار، صداقت، راستي و درستي ياد مي

اسـت،  شود گفت كه اين سينما بد است و با مردم ارتباط نداشتهطور قطعي نميگذاشت. به
  ).79: 1378نيا گرفتند(معززيرفتند و از آن تأثير ميها ميفيلمچون مردم به تماشاي اين 

  
   هاي سينماييفرهنگي در فيلم –اجتماعي  تحول در مضامين و مفاهيم. 3

توان مطرح كـرد كـه در ايـن    دهه مياي را در سهگانهبراي بررسي اين موضوع، مراحل سه
ي ايران رونـدي از تقابـل سـنّت بـا     هاي سينمايمراحل، مضامين و مفاهيم اجتماعي در فيلم

        د يـا سـنّت و سـرانجام تعـارض و تقابـل بـا تجـدد، سرگرداني در پذيرش تجـدد را تجد
  است.نموده  طي
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  سي، تقابل تدريجي سنّت با تجددگرايي دهة 1.3
ي ي فيلم به داخل كشور ادامه يافـت و دوره رويه، ورود بي1332مرداد  28پس از كودتاي 

فـيلم فرنگـي در تهـران بـه نمـايش       239حـدود   1333ان آغـاز شـد. در سـال    واردكنندگ
هاي ارزان خارجي كـه  هاي توليد فيلم و واردات فيلم). هزينه72الف: 1379درآمد(جيراني 

هـاي  گذاشتند باعث عدم رغبت به توليـد فـيلم  هاي بسيار كمتر آن را به نمايش ميبا هزينه
پسند باشد و درآمـد بيشـتري را   هايي پرداختند كه عامهفيلمشد و بيشتر به توليد بامحتوا مي

شـد، افـزايش يابنـد.    چه كه فيلمفارسي خوانده مـي ها جبران شود و آنكسب كند كه هزينه
سازي ايران تحول ايجاد كنند و الگويي براي سـاخت  هايي كه توانستند در صنعت فيلمفيلم
هـا داراي محتـواي اجتمـاعي بودنـد و     فـيلم گونـه  هاي ديگر شوند محدود بودند. اينفيلم

  دادند.معضالت و مشكالتي را كه گريبانگير جامعه بود، نشان مي
هـاي پـيش   تماع بـود كـه در دهـه   ي تغيير و تحوالتي در سينما و اج، دهه1330ي دهه

هـاي ايرانـي در ايـن دهـه     بر فيلم ي غالبشد. از نظر محتوايي، روحيههاي آن گذاشته پايه
هاي اين دهه جو است. در فيلممسالمت بين، شاد، تا حدودي قَدري واي نسبتاً خوشهروحي
شـوند و از خشـونت و شـدت نشـان كمـي      آميز حل مينحوي مسالمتي تضادها بهعمده

، ). در ايـن دهـه  94: 1383ي كمـدي اسـت(اجاللي   هست. از نظر گونه(ژانر)، غلبه با گونه
هايي كه پروايي شخصيتآواز به سينماي ايران بود. دوران بيي رقص و بهانهعصر ورود بي

خواستند هاي خارجي هر لحظه كه ميسياق فيلمزدند و بههاي مرسوم را كنار ميمحدوديت
رقصيدند. تقليد از رقص و آوازهاي سينماي شد ميزدند و هرجا كه فرصتي ميزير آواز مي

شان، محال بـود. امـا   ها و پرداخت قوي سينماييهند، مبتني بر تاريخ كهن رقص و آواز آن
- رسيد. خصوصاً كه اين سه كشور بهنظر ميهاي مصري، لبناني و تركي در دسترس بهنمونه

هايشان زير پا گذاشته بودنـد و ايـران   رغم حاكميت اسالم، سنن و اصول قديمي را در فيلم
  ). 146: 1381پيمود(صدر ها را ميبيش و كم راه آن

ي بيشتر آنها عشـق وخيانـت   مايهحدود بيست فيلم ساخته شد كه درون 1332سال در 
ناميدنـد و نسـبت   تدريج سينماي مبتذل ميگونه سينما را به). اين37: 1381زاد (حسيني بود

) از داستاني پر فراز و نشـيب كـه   1332توليد »(پناهبي«به آن نظر خوشايندي نداشتند. فيلم 
هايي آشـنا چـون روسـتا، فريـب، شـهر،      ن اجتماعي و انتقادي و محلي مضاميدربرگيرنده

برد(اميـد  موسيقي، شهرت، پدر، فرزند، آوارگي، تبهكاري، زندان و دادگـاه بـود، بهـره مـي    
گيـرد مقصـر   ). موضوع فيلم، اقتباسي از زندگي ايراني است و نتيجه مـي 237- 236: 1377
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يوندد اجتماع ننگين و فاسد است و هزاران نفر پوقوع ميواقعي جناياتي كه در اين كشور به
شـود، قربانيـان ايـن    هايشان به خون يكديگر آلوده مـي از جواناني كه در اثر گمراهي دست

) سـرآغاز تحريـف   1332»(دختر چوپان). «237 ي آن هستند(همان:اجتماع و هيأت حاكمه
هـا بـا مسـائل و    رگرداننويسـان و كـا  فرهنگ و زندگي روستايي بود، زيرا بيشـتر فيلمنامـه  

  ).63: 1363هاي زندگي روستائيان ايراني بيگانه بودند(مهرابي واقعيت
در اين دوره، گسترش آموزش در مدارس و دانشگاه نيز باعث تغيير در سطح زندگي و 

هاي شرايط اقتصـادي و  عنوان يكي از شاخصهشد. ايجاد مشاغل جديد بهتوقعات افراد مي
آقـاي  «هاي جديـد سـينمايي شـد. شخصـيت     نجر به خلق شخصيتي سي مفرهنگي دهه

شـد، و  اي حاضر مـي رفت يا در كارخانهاي سر كارگاه ساختماني ميكه در صحنه» مهندس
ي ايران بود، از اين دهه پا بـه سـينماي ايـران    ساز جديدي به جامعهنشان از ورود قشر پول

سرنوشت بـر در  «)، 1331»(افسونگر«، )1330»(مستي عشق«ها پرشمار بود: گذاشت. نمونه
عنـوان مـرد   ). اين شخصـيت بـه  1334»(خواب وخيال«)، 1333»(لغزش«)، 1332»(كوبدمي

متـرادف بـا   » آقـاي مهنـدس  «پرداز سينماي ايران تثبيت شد. بعدها اشاره به منفي و دسيسه
اي خاصـي  هـ ها نشانه، فيلم1335). تا سال 138: 1381زدگي بود(صدر گرايي و غربمادي

هاي فرهنگي و مدرنيته راجع به زنـان در ظـاهر و پوشـش    در مورد زنان داشت و سياست
- سو، فيلمداد. از يكگانه را نسبت به زنان نشان ميشد و رويكرد دوزنان شهري نمايان مي

كننده در برابر مـرد  دادند. زن مصرفهاي تبليغاتي براي كاال، سيماي ديگري از زن ارائه مي
- اي كه ميعنوان شيئي و طعمهي جنسي بهص، زن وابسته و غيرمستقل، زن با جاذبهمتخص

). از 38: 1365نژاد طرف كاالي مورد تبليغ بكشاند(تهاميچشم بيننده را به تواند در هر نقطه
آوا شد. از ي سنتي همسوي ديگر، سينماي ايران در نمايش شخصيت زن با باورهاي جامعه

- نمـا بـه  ي مثبت پيدا كردند و زنان پيرو مـد و غربـي  وستايي و سنتي جلوهاين نظر، زنان ر

هاي ايرانـي بـا   گرديدند. اما سازندگان فيلمصورت موجوداتي اهريمني و فريبكار ظاهر مي
خواندنـد و  رقصيدند، آواز مـي پوشيدند، مينما ميهاي بدندادن زنان پيرو مد كه لباسنشان

  ).92: 1390دادند(عبدالخاني هاي تجاري فيلم را شكل ميكردند، جاذبهاغواگري مي
اجتمـاعي مـردم در شـهر، موضـوع     شرايط اقتصادي و تأثير آن بر وضعيت فرهنگـي و  

ي روزنـه «هـاي فـيلم   هايي شد كه با توقيف و سانسور مواجه شدند. بسياري از صحنه فيلم
شهرستاني در تهران سرگردان شـد،  ) كه طي وقايع مختلفي، مرد 1337(سردار ساگر،  »اميد

هايي از زنـدگي  دليل نمايش صحنهكرد، بهها كار ميخانه و كابارهبه زندان افتاد و در سالخ
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عزيـز  »(فصـل سـرقت همـه گناهكـاريم    «مردم فقيرنشين مناطق جنوب تهران، حذف شد. 
اي كـه  هبـار خـانواد  ي شرايط فالكت) كه در آن سارق طي سرقت با مشاهده1337رفيعي، 

جاي گذاشت و رفـت، سانسـور شـد.    بود، پولي از جيب خودش بهها شدهي آنوارد خانه
ي فرخ غفاري در سال ساخته» جنوب شهر«ي سي در اين زمينه، ي دههترين نمونهمعروف

ي هايي از شرايط زندگي مردم متوقف و همهي صحنهدليل عرضهبود كه نمايش آن به1337
دردسر سينماي ايران ساز تثبيت الگوهاي بيي اين موارد، زمينهشد. همههاي آن جمع نسخه

هـا  ي سينماها را تسخير كرد ولي كليشـه هاي تكراري، پردهاي و قصههاي كليشهشد و آدم
). 135: 1381گفتند(صـدر  هم از تب و تاب دوران، شرايط حـاكم و آرزوهـاي نهفتـه مـي    

بود، اما ارزش هنري داشـت و  صر جاهلي بهره گرفتهاز عن» جنوب شهر«غفاري با اينكه در 
الت «گرايانه و با ذوق ساخته شده بود. با وجود اين، كامالً ناموفق بود و ميـدان را بـه   واقع

  ). 98: 1383مجيد محسني واگذار كرد(اجاللي » جوانمرد
رهاي يافتن جريان دائم مهاجرت روستاييان به تهران و ساير شـه در اين دوران، با شدت

ي ايـران را تغييـر   شـد و چهـره  بزرگ، بذرهاي دگرگوني اجتماعي و سياسي نيز پاشيده مي
واردان بـه  شدند. اغلب تـازه واردان به شهرها همگي زير عنوان كارگر قلمداد ميداد. تازهمي

ها يا پـادويي  اي به خدمتكاري در خانهآوردند. عدههاي موقت غيرتخصصي روي ميشغل
 ).35: 1378پرداختند. ذهنيت اين افراد هنوز هم ذهنيت دهقاني بود(كاتم رگاه ميمغازه و كا

ي سي، بخشي از كارگران كه در فرهنگ شهري ادغام نشدند و همين امر باعث شد در دهه
تـر مـورد   استقرار اجتماعي نيافتند و استعداد درگيري، خشونت و ماجراجويي داشتند، بيش

گونـه نمـايش داده   ها اينقرار بگيرند. اين گروه لومپن، در فيلم توجه سازندگان فيلمفارسي
هراسـيدند. ايـن گـروه    شـدن نمـي  كردن و تلـف سواد بودند و از تلفشدند كه اكثراً بيمي

گانه داشتند، گاه در هيأت اراذل و اوباش و گاه در هيأت مـدافعان تـوده عمـل    خاصيت دو
- ثبـت) مقابـل اراذل و اوبـاش(آدم منفـي) مـي     كردند. لومپن مـدافع تـوده مـردم(آدم م   مي

ــيلم89ب: 1379ايســتادند(جيراني  ــابراين، ف ــا موضــوعات مهــاجرت و ورود  ). بن هــايي ب
- گرفته از عوامل و زمينهها خود نشأتشود. اين گونه مهاجرتروستاييان به شهرها آغاز مي

هـاي  بود و در ساله شدههاي پيش از آنها نهادها در سالهاي اين مهاجرتهايي بودند. پايه
افزايش بيشتري يافت و در پي تغييراتي بـود كـه در سـاختار اقتصـادي      40ي منتهي به دهه

آمد. توجه به بخش صنعت و عدم توجه به بخش كشاورزي، اصـالحات  وجود ميكشور به
ر گذاري نوين در ايران، باعث شد بسياري از روستاييان براي يافتن كار بهتـ ارضي و سرمايه
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هـا باعـث   و استخدام در كارخانجات و زندگي بهتر به شهرها مهاجرت نماينـد. مهـاجرت  
گـي، بنـايي و از ايـن قبيـل، كـه      هايي مانند فعلـه توجه به بخش ساختماني و پيدايش شغل

شـمار  احتياج به سطح دانش بااليي ندارند، شد و خود يكي از عوامل اصلي شهرنشـيني بـه  
- ماندگي نيروهاي توليدي، ضعف صنايع و فعاليتعلت عقبالً و بهآمدند. اما باز هم عممي

كـار،  ماندند. اين جمعيت بيكار ميدليل فقدان كار، بيهاي اقتصادي، بخشي از مهاجران به
ي شهرها بـا كمتـرين   شد كه در حاشيهدرآمد براي گذران زندگي مجبور ميسرگردان و كم

سـوي  هدفي و سردرگمي زندگي، آنها را بـه ر، بيكاري، فقامكانات موجود ساكن شود. بي
هاي جوامع شهري و صنعتي، كـه محـل زنـدگي    ها، از پديدهداد. زاغهشدن سوق ميلومپن

تربيت همين گروههاي اجتماعي بودند، بر اثر مهاجرت روسـتاييان و فقـر شـديد طبقـات     
: 1373كـامروا  ؛ 10: 1389محمـدي  ي شهري پديد آمدنـد(زاده محروم و مستضعف جامعه

65 -66.(  
ها و ها، التها، جاهل) از يك قشر فاسد طفيلي جامعه، داش1337»(الت جوانمرد«در 

تنها واقعيت نداشت، بلكه پس از مـدتي از شـدت   كرد كه نهباجگيرها، تصويري ترسيم مي
تكرار در سينماي فارسي بـه صـورت يـك تيـپ و الگـوي رفتـاري درآمـد و تعـدادي از         

- هـا بـا عـرق   ). قشري كه در فيلم87: 1363را به تقليد از خود واداشت(مهرابي تماشاگران 

گرايـي در اعتقـادات   رفتن و نمازخواندن، نوعي تسـاهل و نسـبي  خوري و بالفاصله مسجد
هـويتي  شدن روابط اجتماعي و بـي كرد. از طرف ديگر، سستمذهبي را تبليغ و تشويق مي
ظاهر مردمي، نفوذ بيشـتري در بـين مـردم    قهرمانان به بود كه اينافرادي از ملت باعث شده

شـدند،  تر ميي طبقاتي، همگونبيابند و مردم كه مرتباً در اثر فشار شديد اقتصادي و فاصله
تر ديدند كه كمبودهاي خود را در او حل كنند، به اين قهرمانان متمايلچون قهرماني را نمي

شدند، كمتـر  ميهايي كه در فيلم نمايش دادهجاهل ). البته اين39: 1381زاد (حسيني گشتند
واقعي بودند، با آن شكل و شمايل در جامعه خيلي كم بودند و طرز رفتـار و پوشـش آنهـا    

  .)80: 1378نيا بيشتر در فيلم ملموس بود تا واقعيت(معززي
  
  چهل، برزخ پذيرش تجدد يا سنّت  دهة 2.3
كين خشني بود كه به مال و ناموس كشاورزان ي چهل، عصر طاليي مالي نخست دههنيمه

هايي به نمـايش گذاشـته شـد.    كردند و اعمال آنها در قالب فيلمدرازي ميزحمتكش دست
قانون «)، از ظلم ارباب به شهر گريختند. اما روستاييانِ 1342»(خشم و فرياد«زوج روستايي 
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ه مدد اجراي قانون اصالحات بودند ب)، كه از رفتار تند مالك مستأصل شده1343»(و زندگي
). با افزايش مهاجرت 161: 1381ارضي صاحب زمين شدند و به آرامش دست يافتند(صدر 

رسيد نظر ميبه 40ي روستاييان به شهرها و آشنايي بيشتر آنان با محيط شهري، در آغاز دهه
ه و رسـم  كه ديگر قرار نيست در تقابل شهر و روستا، از سـنّت در روسـتا دفـاع شـده و را    

شوند. ديگر قرار نبود شهر، زندگي روستاييان را به تباهي شهريان، ناآشنا و ناپسند نشان داده
هاي فارسي از هياهوي فاسد شهر بـه صـفاي طبيعت(روسـتا) پنـاه     بكشاند و قهرمانان فيلم
ر گيري كنند كه دختتوانستند موضعسازندگان فيلمفارسي نمي 30ي ببرند. اگر در پايان دهه

كرده در بازگشت به روستا چگونه بايد زندگي كند و تكليف پسر عمـوي  روستايي تحصيل
بودنـد، امـا در   شود و بين دو طرف سرگردان ماندهاش چه ميسواد اما باصفاي روستاييبي

). در آغاز اين دهـه، اصـالحات   31: 1373ترديدها را كنار گذاشتند(جيراني  40ي آغاز دهه
ي مجيـد  ) سـاخته 1340»(آهنـگ دهكـده  «ارسي تبليـغ شـد. در فـيلم    ارضي در سينماي ف

آمد بـه  دل نبود كه وقتي به شهر ميمحسني، بازيگر اصلي(محسني) ديگر آن روستايي ساده
شد. او در شهر، سر از راديو درآورد، خواننده شد، صدايش را روسـتاييان از  ميفساد كشيده

» آهنـگ دهكـده  «ش به شـهر آمدنـد. روسـتايي    طريق راديو در روستا شنيدند و براي ديدن
) با تراكتور به ده بازگردد و 1339شده در سال نمايش داده»(صفرعلي«ي گونهمجبور نبود به

). 81- 80ب: 1379دادند(جيراني روي تراكتور ازدواج كند. روستاييان نيز به راديو گوش مي
يد محسـني)، تقابـل ميـان شـهر و     ، ساخته مج1342»(گردندپرستوها به النه بازمي«در فيلم 

روستا از نظر مسائل فرهنگي نيست، اكنون از نظر اقتصادي و اجتماعي اين تفاوت مشـهود  
كند. مجيد محسـني  است. در اين فيلم به سرگرداني روستاييان و مهاجران به شهر اشاره مي

كند تا رت ميفروشد و همراه زن(آذر شيوا) و پسرش به تهران مهاجزمينش را در روستا مي
- تي كه از او ميبيپسرش تحصيل كند و دكتر شود. او در جواب زنِ مسني در اتوبوس تي

كند، در حالي كه رود، روي دكتر شدن پسرش تأكيد ميپرسد آيا براي عملگي به تهران مي
چند صحنه بعد در فيلم در حـال عملگـي و حمـالي اسـت. او در بـدو ورود بـه شـهر در        

- كند به پسرش استفاده از شـهر و شـهري  يغ روي پيشرفت در شهر، سعي مياتوبوس با تبل

). اما تأثير انقالب سفيد و تبليغات آن در جهت رفـاه مـردم را   87شدن را تفهيم كند(همان: 
توان مشاهده نمود. قهرمان فيلم كـه  ) ساموئل خاچيكيان مي1340»(شبفرياد نيمه«در فيلم 
گردد تا از طريق آن خانه، ماشين و همه چيـز  پردرآمدي ميكاري است دنبال كار جوان بي

دانـد و  عقلـي مـي  ي نان و زنـدگي سـاده را بـي   دادن به يك لقمهدست آورد. او ديگر تنبه
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ي زنـدگي درسـت نكنـد    تا پول حسابي نداشته باشد و خانه«گويد: خطاب به نامزدش مي
ي ايـران در آغـاز   يط جديـد جامعـه  اين گفتار ساده ريشه در شرا» محال است ازدواج كند.

  ).81داشت(بنگريد به همان:  40ي دهه
به نمايش درآمد. فيلمي كه در » ساحل انتظار«، فيلم 1342خرداد  15درست مصادف با 

شد. ميبود، نشان دادهدار كه دريا را اجاره كردهي ماهيگيران فقير با شخصي سرمايهآن مبارزه
دار قدرتي وجود دارد و قانون رسيد پشت سرمايهاين نتيجه مي طور تلويحي بهفيلمي كه به

دار در مخالفـت بـا پـدرش بـه ميـان      كند. مسعود پسـر سـرمايه  از ماهيگيران فقير دفاع نمي
رفت تا از شغل خودش معلمي براي آموزش سواد به ماهيگيران اسـتفاده  ماهيگيران فقير مي

). 32: 1373كرد(جيرانـي  شتن سـواد اعـالم مـي   كند و علت فقر و بدبختي ماهيگيران را ندا
) 1343»(خشت و آينـه «) از نظر تجاري ناموفق بود. اين فيلم هم مانند 1343»(شب قوزي«

با زباني ساده و مؤثر و طنزي تلـخ از  » خشت و آينه«ابراهيم گلستان اكران محدودي يافت. 
هـا بـا اسـتقبال منتقـدان و     لمگفت. اين فـي پناه سخن ميهاي بيهاي آدمها و درماندگيرنج

؛ مهرابـي  98: 1383رو شد، اما از نظـر تجـاري مـوفقيتي نداشـتند(اجاللي     روشنفكران روبه
توانسـت  پسند را نداشت از نظر تجاري نمـي ي عامه). هر فيلمي كه گونه113- 112: 1363

آوردنـد. در  يها روي مـ گونه فيلمسوي اينكنندگان كمتر بهموفق باشد و كارگردانان و تهيه
بر پرده آمد. اين فيلم موضوع ازدواج پسر » آقاي قرن بيستم«نام ) فيلمي به1343همين سال(

بـود. در واقـع موضـوع    ي ساخت فيلم كردهمايهكار با دختر ثروتمند را دستفقير و درست
ي جـوان و جـذاب   كرد. محمدعلي فردين هنرپيشهاصلي فيلم به اختالف طبقاتي اشاره مي

كرد. توجه به گيشـه راه آينـده را نشـان    ها، در اين فيلم نقش اول را بازي ميراني آن سالاي
» گنج قـارون «و » قهرمان قهرمانان«روي پرده آمد. بود. دو فيلم ديگر با همين مضمون بهداده

هر دو با شركت فردين و عالوه بر او، هنرپيشگان محبوب ديگري هم حضـور داشـتند. بـا    
بـود كـه معيارهـا را    » گنج قارون«بسيار خوب بود، اما اين » قهرمان قهرمانان« كه فروشاين

هاي هندي را ، فيلم»گنج قارون«گمان موج جديدي برخاسته بود، موج دگرگون ساخت. بي
  ). 96: 1383در كرد(اجاللي از ميدان به

) و 1345ن(ي اصلي گنج قارومايه«يافت. تدريج سينماي فردين و رؤياپرداز گسترش به
- آساي يك فرد فقير، اما جذاب و فداكار و بزنشدن معجزهرو آن، خوشبختهاي دنبالهفيلم

تواننـد  هاي بدبختي هستند كه نمـي شد كه ثروتمندان آدمبهادر، بود. در همان حال تبليغ مي
علي » گنج قارون«). در فيلم 111: 1363مهرابي »(خيال، از زندگي لذت ببرندمانند فقراي بي
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رخ اش را مرتـب بـه  غم(فردين) مكانيـك فقيـري بـود كـه رضـايت از زنـدگي فقيرانـه       بي
گوشـت در فيلمفارسـي ريشـه در    خورد، وجود آبگوشت ميكشيد. او آبتماشاگران مي

مصرف بـرنج در ميـان اقشـار پـايين      40ي شرايط اقتصادي مخاطب داشت. تا اواسط دهه
شـد. در  اقشـار مرفـه محسـوب مـي    خـوراك اصـلي   جامعه بسيار كم بود و غذاي برنجي 

غم فرزند قارون اسـت و همـه   ي نهايي فيلم گنج قارون، وقتي مشخص شد علي بي صحنه
غم دور سفره جمع شـدند، پلـو، شـام شـب را تشـكيل داد. از      ي علي بيي فقيرانهدر خانه

وارداتي همـراه   با افزايش درآمد نفت و توزيع وسيع برنج 50ي و در دهه 40ي اواخر دهه
 ي فيلمفارسي را پلو تشكيل دادرشد توليد اين محصول در شمال كشور، غذاي اصلي سفره

مانند شد كـه آن را جـز در دكـان    ، فقر فضيلتي بي»گنج قارون«). در 98ب: 1379(جيراني 
گشـت و  هـا ول مـي  غم در كافـه كردند. علي بياصطالح بدبخت و بيچاره پيدا نميقشر به
رقصيد. در حالي كـه قـارون ثروتمنـد از تمـام ايـن      زد و ميخواست زير آواز ميميهرجا 

غـم بـا تمـام فقـرش سـر آخـر دختـر        رسيد. حتي علي بينظر ميمواهب طبيعي محروم به
ي ثـروتش سـاليان   كرد، در حالي كه قارون با همهخود وابسته اش را بهثروتمند مورد عالقه

- 164: 1378سرش را در كنار خويش نگـاه دارد(محمدكاشـي   پيش از اين نتوانسته بود هم
165.(  

). تقابـل  39: 1373تقابل طبقاتي در فيلم گنج قارون با تفاهم طبقاتي تمام شـد(جيراني  
 هاي منطقهيافت. ثروتمندان شهر تهران در كاخطبقاتي كه در شهر تهران(پايتخت) نمود مي

گونـه  آبادها بدون هـيچ هاي حلبيا در آلونككردند در حالي كه فقرشمالي شهر زندگي مي
ها و اقدامات دولـت  ). تمركز فعاليت253: 1396بردند(آبراهاميان سر ميامكانات عمومي به

% از 68% جمعيـت كشـور، بـيش از    20عمدتاً در پايتخت بود. تهران بـا جمعيتـي كمتـر از    
هـاي  شـمار تخـت  % از 42% پزشـكان،  50شـده،  هـاي ثبـت  % شـركت 82كارمندان دولت، 

% 80% از نشـريات و  72% مسـافران بـه خـارج از كشـور،     70% سـينماروها،  40بيمارستان، 
). اعمال و رفتار هنرمنـدان  257- 256بود(همان: ها را در خود جاي دادهخوانندگان روزنامه

غـم كـه هرگـز حاضـر     ي اعمال مردم اين طبقه بود. آگاهي امثال علـي بـي  دهندهفيلم نشان
هـاي متمكنـي   اي از صداقت معنوي و نجابت اخالقي خودشان را به پول آدمد ذرهشون نمي

شـده  ي مـردم و تـوهين  مانند قارون بفروشند و اگر قلبي سرشار از محبت نسبت بـه تـوده  
ها دارند، علتش آن است كه در اصل خودشان نيز از مردم هستند، اما از آنجا كه اين قهرمان

گونـه  دارند و فاقد وجدان يا شعور اجتماعي هستند، طبعاً هـيچ اي به درس و دانش نعالقه
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نظمـي موجـود در   سروساماني و فقر و فالكت عمومي و فسـاد و بـي  مسئوليتي در برابر بي
هـا محـدود بـه همـان     هاي انسـاني آن كنند. در حقيت واكنشجامعه در خود احساس نمي

ن يك حركت منزوي و فردي قابـل  عنواهاي دور و بر خودشان است و فقط بهمحيط و آدم
ي جديدي از توليدات سينماي ). گنج قارون سرآغاز مجموعه33: 1379توجيه است(بهارلو 

  است. ناميده شده» پردازسينماي رؤيا«ايران است كه 
- 1344چهـار سـال(  » فيلمفارسـي «گرا و قضا و قـدري  محبوبيت تيپ لمپن سنّت دوره

قصد اختالل در نظم اجتماعي را ندارند و حتي از نظم  هاي فيلم) طول كشيد. جاهل1348
دهند. اساساً شدت واكنش نشان ميكنند. در واقع در برابر هر نوع تغييري بهموجود دفاع مي

ها صحبت از اين است كه چيزهايي مثل گيرند. در تمام فيلمفارسيدر برابر تجدد موضع مي
پولي و غيره، بهتـرين راه  پرستي، بيان، ناموسبودن زننشينسوادي، خانهفرهنگ جاهلي، بي

براي زندگي هستند و راههاي ديگر مثل درس خواندن و آزادي زن و ثـروت، چيـزي جـز    
) 1347»(شـوهر آهوخـانم  «فـيلم  ). در 152: 1378آورد(محمدكاشـي  بـار نمـي  بدبختي بـه 

طـرزي سـاده و   ني، بهمحمد افغاقلم عليهمين نام بهي داود مالپور، از روي كتابي به ساخته
ي نه چندان دور مورد بررسـي قـرار   ي زن در يك گذشتهروشن شخصيت توسري خورده

شـود و از او  دهد كه چگونه زنـدگي زناشـويي بـر يـك زن تحميـل مـي      و نشان مي گرفته
: 1363(مهرابي  دنيا آوردن و غذا پختن استاش بچه بهسازد كه وظيفهاراده ميموجودي بي

122.( 

اي از علـي نصـيريان   ) را داريـوش مهرجـويي براسـاس نمايشـنامه    1349»(آقاي هـالو «
اي از پايتخت پر نيرنگ و لحظـاتي از زنـدگي   ترسيم گوشهساخت. نصيريان در اثر خود به

: 1363رنگـي از طنـز بـود(مهرابي    پردازد. آقاي هالو با تـه دل شهرستاني مييك انسان ساده
شدن چمدان او در بدو ورود تا كتك ي دزديدههالو) از صحنه ). سادگي روستايي(آقاي133

ي غيرقانوني زمين و سرانجام خواستگاري از يك زن بدكاره، به بالهت خوردنش در معامله
هـا،  هاي طاليي فـرو ريخـت. در زرق و بـرق مغـازه    گراييد و رؤياي دروغين شهر فرصت

هـا  زد. هريك از شخصيتروغ موج ميهاي بلند و معامالت غيرقانوني، فريب و دساختمان
بـاز و زن  چـي دروغگـو، دالل حقـه   كلفـت، كافـه  ي يك قشر بـود: زمينـدار گـردن   نماينده

خوردنش به زبان آمد، كه توسط مرد در جريان كتك» الظالمينقوم«ي بندوبار، مفهوم واژه بي
اي انتظـارش  م، آيندهانجامد. اما در شهرستان هي حاكم) ميبه فرار او از شهر بزرگ(جامعه

هـاي  هاي توليد فـيلم را ريشـه  ). مهرجويي كارگردان، زمينه198: 1381كشيد(صدر را نمي
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داند كه علت آن هـم گذشـتن از دوران انتقـالي اسـت و نـوعي      تباهي و آلودگي جامعه مي
بـرد.  سـر مـي  است كه نظام اخالقي در حالـت واژگـوني بـه   وجود آمدهآشفتگي اخالقي به

- صورت عادت درآمدهداند، امروز مد روز شده و بهاين آنچه را اخالق كالسيك، بد ميبنابر

- هاي جامعـه بـه  دهد كه ارزشاست. مثل تزوير، دروغ، حيله و حتي دزدي و اين نشان مي

است. فيلم هالو، كوششي است تا اين حقيقت را نشان دهـد و  شكل دردناكي دگرگون شده
اين مورد خاص عميق كند نه اينكه شعار بدهد و بگويد ايـن  تا حدودي آگاهي مردم را در 

نظر علي نصيريان بازيگر نقش هـالو، فـيلم حاصـل    جور كارها خيلي بد و پست است و به
  ). 210- 209: 1381است(مستغاثي » ايي آشفتهمعصوميت با چنين جامعه«برخورد 

تغييـرات اقتصـادي،    ، تغييرات در اين قشر محسوس است و نشان از50ي در آغاز دهه
توانست بـه قضـا و   ) لمپن فيلمفارسي نمي1348»(قيصر«اجتماعي و فرهنگي دارد. در فيلم 

بـدون مراجعـه بـه قـانون حقـش را       كشـيد و هايش را ورميقدر متكي باشد. او بايد پاشنه
كـرد و نشـان   رمـان ديگـري طلـب مـي    گرفت. انتقام فردي بود، زيرا زمان و شرايط، قه مي
اسـت و بـا رشـد جنـبش     مدرنيسم كنار نيامـده كه هنوز مخاطب فيلمفارسي با شبه دهد مي

تري گرفته است. بنابراين در زماني كه از جانب دولـت تبليـغ   مذهبي حتي موضع خصمانه
، اعظم(پوري بنايي) با چادر كنـار قيصـر(بهروز وثـوقي) در    »ژوبنه چادر، نه ميني«شد مي

). 123ب: 1379زد(جيراني ها حرف ميپرستيها و ناموسيرترفت  و از غها راه ميخيابان
ويژه هنر ملـي) و در عـين حـال جلـب تماشـاگر      هاي هنري(بهدر فيلم قيصر، حفظ ارزش

). در فـيلم  99: 1383پسند و به اصطالح جمع ميان هنـر و گيشـه موفـق بـود(اجاللي     عامه
، روي پـرده رفـت،   »قيصـر « ) كه بالفاصله پس از نمايش و موفقيت تجاري1349»(طوقي«

اش انجاميـد.  رقابت عشقي جوان عصيانگر عصر نو با قهرمان ديروز، به مرگ او و محبوبـه 
اي از صادق هدايت، تكرار شد )، براساس قصه1350»(آكلداش«ي عشق ممنوع در اين مايه

و فـيلم،  هاي سنتي در هر دو قهرمان فيلم بار ديگر مرگ را در آغوش كشيد. تأكيد بر زمينه
به مدد يك بازيگر(بهروز وثوقي)، نااميدي و يأس را از دل زندگي شهري به تـاريخ پيونـد   

  ).205: 1381زد(صدر داد و بين گذشته وحال پل ميمي
  
  پنجاه، تعارض با تجدد در قالب اجتماعي و سياسي دهة 3.3

ي و طـول دهـه   40 ي دوم دههشناختي به موقعيت سينماي ايران در اواخر نيمهنگاه جامعه
ي مهم و حساس را عيـان سـازد.   تواند نقاط تاريك و روشن اين دورهمي 1357تا سال  50
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) هـر دو  1343»(شـب قـوزي  «) و 1337»(جنـوب شـهر  «هاي كوتاه و گذرايي چـون  جرقه
سـياوش در تخـت   «ي ابـراهيم گلسـتان،   ) سـاخته 1343»(خشت و آينه«ي غفاري، ساخته
) سـاخته داود مالپـور،   1347»(شوهر آهوخانم«فريدون رهنما و  ي) ساخته1346»(جمشيد

سـاز شـوند. سـاليق روز    نتوانستند در بازار داغ سينماي متفنن و رؤياپرداز آن دوره جريـان 
گزاران وقـت و  داد. بديهي است سياستگونه آثار جدي و متفاوت بهايي نميجامعه به اين

ي پس از كودتاي سينما براي مخاطبان انبوه جامعه دادند كهكننده ترجيح ميهاي كنترلاهرم
اي باشـد. بازتـاب عينـي ايـن     كننـده دردسر و سرگرمي ارتباطي بيمرداد، در حد وسيله 28

هـاي جنـايي،   گرا، فيلمهاي سطحي اخالقاي از ملودراماهداف مشعشعانه در خيل گسترده
همراه با ساز و آواز در طول دهه هاي تاريخي هاي اخالقي و سوژههاي سبك با مايهكمدي

) از منتقدان قديمي، 7: 1333). به تعبير افشار(125: 1379شود(طوسي سي و چهل ديده مي
هـاي سـاختگي و   سـازي سروته را با مشتي صـحنه يك موضوع كوتاه بي«در سينماي ايران 

ي تكميـل فـرم   دادند. بـرا مي» نام فيلم و سينما به خورد مردمبندي كرده و بهمسخره سرهم
شـد. موضـوعات كميـك    مـي  هـايي اضـافه  سازيهاي طوالني آواز و منظرهفيلم هم صحنه

مفهوم آن «بود كه تشكيل يافته» از مشتي عمليات مسخره و لودگي و هجوسرايي«فارسي نيز 
بـود و در ايـن موضـوعات،    » ومـرج و پـوچي فكـر   تمسخر زندگي و نتيجه آن ايجاد هرج

هـا  شد. مايه ديگر ايـن فـيلم  گرفت و ملت نيز تحقير مياستهزا قرار ميزندگي انسان مورد 
رقص عربي بود. آواز خواندن در فيلم چه درام و چه كمـدي نيـز يـك امـر قطعـي و الزم      

بود، آن هم ستاره اول فيلم كه مشغول ايفاي يك رل تأثرانگيز درام اخالقي بود. قلمداد شده
بايد سينما را يك هنر آموزش اجتمـاعي دانسـت نـه يـك     افشار در آن زمان معتقد بود كه 

توان فساد را نيز مجسـم  وسيله نمايش هرزگي و فساد زندگي. در موضوعات اجتماعي مي
 نمود، اما نبايد آن را به يك شكل عادي و زيبا و پرشكوه و جالل و حتي مطلوب جلوه داد

 ). 9- 8(همان: 

دهـد كـه   م گلسـتان بـا ظرافـت نشـان مـي     )، ابـراهي 1352»(ي جنياسرار گنج دره«در 
حكومتگران، مردمي نادان هستند كه از ثروت طبيعي(نفت) اين مرز و بوم و دسترنج مـردم  

دوسـت  ظاهر انساني و فاضـل و فرهنـگ  هاي بهاند و از خود چهرهمحروم سرمايه اندوخته
- ر از تجمالت مـي كند و براي خود دنيايي پاند. يك روستايي تصادفاً گنجي پيدا ميساخته

هاي سنگي، قصري بزرگ و هر زر و زيوري كه يـك نوكيسـه بـا آن    سازد، دنيايي با فرشته
ي آيند، كـه هـر كدامشـان نماينـده    سروكار دارد. افراد گوناگون در رابطه با او به صحنه مي
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هـا  قشري از جامعه هستند و همه نيز به نوعي در خدمت او. پس از آنكه تمامي اين چهـره 
كند و اين مرد بدون ثـروت  ان شد، گلستان ثروت را از مرد تازه به دوران رسيده جدا ميعي

چنـان  فيلم، هم 85ي سينماي ايران با عرضه 1352). در سال 161: 1363هيچ است(مهرابي 
ها را آثـار مبتـذل   سال پرحجمي را از نظر توليد گذراند. در اين سال نيز بيشترين تعداد فيلم

چون شمار بودند. در همان حال همهاي خوب و قابل ديدن انگشتدند و فيلمداتشكيل مي
شد. نارضـايتي آنهـا   هايشان شكوه ميبودن فروش فيلمسال گذشته از عدم استقبال و پايين

گرفت كه انبوه تماشاگران را اساساً از باالبودن تعداد زياد محصوالت وارداتي سرچشمه مي
هاي عمدتاً سكسي و پرخشونت خارجي به حدود نمايش فيلم بود.سوي خود جلب كردهبه

دهم نسبت به يك پنجم تا يكها با قيمتي برابر يكفيلم در سال رسيده بود و اين فيلم 500
  ).154شد(همان: فيلم ايراني خريداري مي

ي مسلحانه ي پنجاه در تبيين مبارزهترين فيلم سياسي دهه) كه شاخص1354»(هاگوزن«
نوان يگانه مسير پيش روي مردم بود، دچار سانسور شد و در نمايش عمومي با تغييرات عبه

). 217: 1381ي اصلي، پس از انقالب به نمايش درآمد(صدر اي بر پرده رفت و نسخهعمده
يابند تا هايي با مضمون انتقام فردي كه از قيصر شروع شد، مضمون سياسي ميدر واقع فيلم

، قدرت، قهرمان اصلي فيلم در واقع يك چريك شهري اسـت  »هاگوزن«آن جا كه در فيلم 
بـرد.  اش كه حاال معتاد شده، پنـاه مـي  ي دوست دوران مدرسهكه پس از زدن بانك به خانه

ي جديـد  آيد. در نسخهشود و با حك و اصالحاتي به نمايش عمومي درميفيلم توقيف مي
شناخته شود كه قادر به تحت تأثير قراردادن  تالش شده كه قهرمان فيلم صرفاً سارقي مسلح

ي نزديـك  مبتني بر رابطـه » هاگوزن«). اساس 104: 1383دوست معتاد خود نيست(اجاللي 
ي سو، و مرد عامي كوچه و بازار از سوي ديگر، فاصلهدو دوست، چريك روشنفكر از يك

ها نمايشگر ام حاكم بود. آني پيش رو عليه نظشان در روند مبارزهها تا يكي شدني آناوليه
رفتند. چريك با نام نمادين قدرت عينكي بـر چشـم   شمار ميي پنجاه بهجريان سياسي دهه

اي مبـارزان سياسـي عمـدتاً چپـي     هاي كليشهداشت و سبيل پرپشتي پشت لبش بود(نشانه
يدرسول دوران) و پيراهن سپيدي به تن داشت و مرد عامي با نام سيد كه در جايي از فيلم س

ي سـياهي  هاي مذهبي مردم عادي، در سراسر فيلم جامـه اي بود به زمينهخوانده شد، اشاره
  ).218- 217: 1381است(صدر چون عزاداران مراسم مذهبي به تن كردههم

جـويي فـردي   هرچه بيشتر از انتقـام  1350ي تدريج در طول دههها، بهابن گونه از فيلم
سادگي داستان ) كه به1348شد و از قيصر(مي ماعي آن بيشتري اجتگرفت و جنبهفاصله مي
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) كـه در آن موضـوع تجـاوز ابعـاد     1351»(بلـوچ «جويي فردي ناشي از تجاوز بود، به انتقام
جـويي نـه متوجـه فـردي     ) كه در آن عصيان و انتقام1352»(زارگرگ بي«اجتماعي يافته و 

جـويي  ي بعد، ايـن انتقـام  . در مرحلهخاص بلكه يك اجتماع(روستاي) متخاصم بود، رسيد
ــه ــه اســتثمار و نظــام سياســي پ جنب ــردي علي ــان ف ــرد. ي طغي ــدا ك ) و 1352»(تنگســير«ي

جمعي عليه ستم و ترين شكل خود صورت طغياني دستهيافته) و در تكامل1354»(ها گوزن«
- كـه بـه   بيني انقالبي بود) در واقع پيش1356»(سفر سنگ«استثمار طبقاتي به خود گرفت. 

هاي اين مضمون، خودآگـاه يـا   توان گفت كه فيلمزودي به واقعيت پيوست. در مجموع مي
ناخودآگاه از نظر سياسي مدافع نوعي راديكاليسم و عصيان و اعتراض بودند و به هر حـال  

پسـند فارسـي را در جهـت مخـالف     هاي عامهئولوژيك گروهي از فيلمايد - نگرش سياسي
صورتي بـود كـه صـرفاً بـه     به» سفر سنگ«). پرداخت فيلم 414: 1383 تغيير دادند(اجاللي

تري، ايران، نظر داشت. سفر روستايياني شد و به محيط بزرگي روستايي محدود نميجامعه
پا خاستند و سنگ عظيمي را از دل كوه كندند و به حركت كه سرانجام برابر مالك بزرگ به

ودشان باشد، نمايشگر شرايط عيني دوران بود. قهرمان اثر درآوردند تا ابزار توليد دراختيار خ
هاي پرشماري شامل زنان و مردان مختلف كنـار يكـديگر مفهـوم    يك نفر نبود و شخصيت

آسا در فصل نهايي به حركت درآمد و با ساخت. سنگ غولرا متبادر مي» هاي مردميتوده«
ب/ظلم را يكسـره ويـران   ي اربـا طي كردن شيب تندي كـه هـيچ جلـودارش نبـود، خانـه     

ي ايران سـال  شدهي سياسيبندي از جامعهجمع» سفر سنگ). «236- 235: 1381كرد(صدر 
داد از حالت انفعالي ي تظاهرات مردمي بود و به تماشاگر و مردم هشدار ميدر آستانه 1356

وز پا خيزند. انتقام فـردي ديـروز بـه قيـام جمعـي امـر      ي خصم بهخارج شده و برابر جبهه
  ).236گراييده بود(همان: 

ي راه دهنـده نيـز بـيش از اينكـه ادامـه     1357تـا   1355هاي هاي توليدشده در سالفيلم
شوند هاي خارجي محسوب ميي پيش از خود باشند، تقليدي از فيلمهاي فارسي دهه فيلم

: 1378است(توراني شدت اغراق شدهرويه منحط در آنها بهكه عناصر سكس و خشونت بي
هاي مبتـذل  ي فيلمخواستار شده از تهيه» ي صنايع فيلم ايراناتحاديه«). تا جايي كه 90- 89

منظور جلب مشتري، به مسائل ي مثبت و انساني هستند و بهارزش كه فاقد اخذ نتيجهو بي
جـويي فـردي و چاقوكشـي و    خرافي و متضاد با مقدسات ديني و مفاخر ملي، شامل انتقام

پردازنـد، جلـوگيري   ي مناظر جزئيات روابـط جنسـي مـي   كبوترپراني و ارائهبازي و جاهل
). 21/3/1351، تـاريخ  2/1101: 1379 اسـنادي از موسـيقي، تئـاتر و سـينما در ايـران     شود(
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كنـد و در  ها شدت بيشتري پيـدا مـي  هاي آخر پهلوي در ساخت فيلمانگاري در سال سهل
ـ   از كمـدي در آنهـا نمـود بيشـتري      وعيعين حال نوعي از سكس، نوعي از خشـونت و ن

ي سـالم  كنـد و از سـليقه  سوي ابتذال هرچه بيشتر ميـل مـي  رفته بهكه رفته» نوعي«يابد.  مي
  ).90: 1378گيرد(توراني فاصله مي

- مطبوعات از ورشكستگي و به پايان راه رسيدن سينماي ايران سخن به 1355از اواسط 

جـا كـه حـزب    شـود تـا آن  ها به فرياد تبـديل مـي  مهاين زمز 1356آورند. در سال ميان مي
: 1383كنـد(اجاللي  رستاخيز جلسات متعددي براي حل مشكل بحران سـينما برگـزار مـي   

ي هاي اشـاعه عنوان كانوني مردم، بسياري از سينماها به). در جريان تظاهرات روزمره101
مـرداد   28عد از ظهـر  ب 8تماشاگر در ساعت  400شد. سوختن حدود فساد به آتش كشيده

ي تلخـي در ميـان   ، در سـينما ركـس آبـادان، خـاطره    »هاگوزن«هنگام تماشاي فيلم  1357
سوزي هولناك متهم ساختند و داشتن در اين آتشرويدادها است. مردم، ساواك را به دست
جنبش گيري تبليغاتي عليه دهنده در پي بهرهي تكاندليل آوردند كه رژيم با ايجاد اين حادثه

سوزي را كار مخالفان دانسـت(مهرابي  است. اما شاه اين اتهام را رد كرد و آتشانقالبي بوده
اي هـاي چنددهـه  گسيخته نسبت به سينما، پرده از تعـارف ). واكنش تند و عنان177: 1363

هاي آتش سوختند و نشان داد گيري انقالب، سينماها يك به يك در شعلهبرداشت و با اوج
سينما جايي براي ولنگاري و محلي براي «ي سينما در ايران به قوت خود باقي است. كه تابو

ي دانشگاه تهران ي ورزشگاه امجديه و سينما دياموند، و فاصلهقلمداد شد. فاصله» خبريبي
نبود. اما امجديـه و دانشـگاه تهـران بـاقي ماندنـد و سـينما        و سينما كاپري چند قدم بيشتر

انگيـز بـود   ويران شدند. قرارگيري سينماها در مركز اعتراض مردم، هم غم دياموند و كاپري
ترين سـينمايي از تعـرض جوانـان    كم 1357هم هشداردهنده. در سيزدهم و چهاردهم آبان 

ريشه در  1357). حمله به سينماها در انقالب 237- 236: 1381خشمگين درامان ماند(صدر 
بود و امكـان بـروز   ها رشد كرده، تعارضي كه سالتعارض قشر سنتي ايراني با سينما داشت

بود. اين تعارض در انقالب اسالمي امكان بروز پيدا كرد و با آتش زدن سـينماها  پيدا نكرده
  ).134: 1378خود گرفت(جيراني شكل عيني به

  
  تماشاگران سينما. 4

د بـراي اسـتمرار   ي قابل توجهي نياز دارد و بازگشت سرمايه و سوتوليد هر فيلم به سرمايه
هاي كتبـي  فعاليت صنعت فيلم ضرورتي است انكارناپذير. از اين لحاظ فيلم كامالً با رسانه
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همين جهت اين رسانه در مقابـل كنتـرل دولتـي و يـا اجتمـاعي بسـيار       متفاوت است و به
توان مانع نمايش رسـمي آن در تاالرهـاي   حساس است. در تمام مراحل توليد يك فيلم مي

شـود عمومـاً   ي قابل توجهي براي توليد فـيلم صـرف مـي   شد و از آنجا كه سرمايهعمومي 
كنندگان بر اين است كه ريسك نكننـد و فيلمـي را كـه كـوچكترين مخـالفتي      گرايش تهيه

انـد و همـين   گذاران فيلم به تكرار الگوهاي موفق راغبانگيزد نسازند. معموالً سرمايهبرمي
هـاي  ها، گونـه هاي موفق و تبديل به كدشدن آنرار مضمونشود كه با تكگرايش باعث مي
داند كه قهرمان از نظـر خُلـق و خـو    طوري كه پس از مدتي هر كسي ميفيلم پديد آيند. به

مخملي فيلمفارسـي چـه خصوصـيات رفتـاري و ارزشـي دارد(مـثالً       چگونه است. يا كاله
كاري هم رود، كتك، كافه ميخوردپرست است، اما در عين حال عرق ميجوانمرد و ناموس

- سازان دارد و شايد يكي از مهمكه عامل اقتصادي تأثيري اساسي بر فيلمكند.) نتيجه اينمي

). از آنجا كه سـينما  80: 1383كند(اجاللي ترين عواملي است كه محتواي فيلم را تعيين مي
نظران لب صاحبدر ميان هنرها بيش از همه به حضور مخاطب وابسته است، كم و بيش اغ

دانند. فـيلم بـدون جـذابيت، فـيلم بـدون      را براي تحقق يك فيلم الزم مي» جذابيت«شرط 
است. گيشه، تجسم عينـي و  مخاطب است و بنيان سينما از آغاز بر حضور تماشاگر بنا شده

). سـينما بـه اوضـاع و    101: 1378انكارناپذير اتكاي سينما بر وجود تماشاگر اسـت(اميني  
هـا مطـابق و   هاي رسانهخاطبانش بر آنان اثرگذار هستند، به اين صورت كه اگر پياماحوال م

ي مخاطبـان و مـأنوس بـا فرهنـگ و اوضـاع محيطـي و       سو با ذوق، خواسته و سـليقه هم
ي پيام را خواهد گذاشت كننده و فرستندهاجتماعي آنان باشد، اثر مطلوب و مورد انتظار تهيه

  ). 142: 1382ر و يا خنثي در پي دارد(محمدي و گرنه، اثر خالف انتظا
ي سـي،  ي تصويري تلويزيون از اواخـر دهـه  كه رسانهي پهلوي با توجه به ايندر دوره

- توانست مخاطبان بيشـتري را داشـته  ي سينما ميهم بسيار محدود، وجود داشت، رسانهآن

ها مانند ي رسانهتر از بقيهباشد و تأثيرات آن بر مخاطب و تأثير مخاطب بر سينما بسيار بيش
اي كـه  هنر توده«توانسته ارتباط برقرار كند. ي مردم مياست و با تودهراديو و تلويزيون بوده

فيلمفارسي هم جزئي از آن است، سند اجتماعي ارزشـمندي اسـت كـه زنـدگي اجتمـاعي      
تدريج، بـا توجـه   ) و به112: 1378صافاريان »(دهدمقطع مهمي از تاريخ ايران را بازتاب مي

هـاي  به اوضاع سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعـه و تـأثير از سـليقه و فهـم عامـه، فـيلم      
هـا  سينمايي توليد شدند. در واقع فيلمفارسي با وجود مخاطبان بسيار ماند و بسياري از فيلم

هنـر بـراي   «شـد. در واقـع   مـي شد و به مقتضاي طبع مخاطبان نيز سـاخته براي آنها ساخته
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كردگان قرار دارد. هرگاه كه تر از هنر براي تحصيلصرف عمومي هميشه در سطحي پايينم
يافتن سـطح آفـرينش   ي مستقيمش تنزلاست، نتيجهكنندگان هنر بزرگتر شدهمحفل مصرف

) و متأثر از مخاطبان، فيلمفارسي هم در سطحي كـه سـينماي   110(همان:  »استهنري بوده
  شد. كشيدهمبتذل گفته شد، به پايين 

هاي فارسـي، عربـي،   هاي سوزناك يا كمديداران ملودرامپايين دوستتماشاگران سطح
هاي مصري(و گاه لبناني) بود. اين ي فيلمدوره 1330ي ي دهههندي و تركي بودند. تا نيمه

خاطر رقص و آواز و مضامين باب طبع تماشاگر ايراني خيلـي محبـوب بودنـد و    ها بهفيلم
 1330ي كردند. از اواسـط دهـه  سازان ايراني نقش دوگانه الگو و رقيب را ايفا ميمبراي فيل

). بيشتر 134: 1383هاي هندي جاي آن را گرفتند(اجاللي هاي مصري قطع شد و فيلمفيلم
كرده را ي تحصيلشدند. چرا كه طبقهي عوام و فاقد تحصيالت ساخته ميها براي طبقهفيلم

دانسـتند كـه نيـازي بـه     هاي فكري و تفريحي بيشـتري مـي  ر با دغدغهتداراي زندگي مرفه
هاي قهرمـاني و  ي تماشاچيان عوام، جنبهي محروم ندارند و خواستههاي طبقهتماشاي فيلم

دانستند كه قهرمان هاي اجتماعي ميشهواني فيلم بود. چرا كه ملت ايران را داراي محروميت
ها دفاع نمايد، ي محروم باشد و از حق آنرفدار طبقهداستان با دالوري خود روي صحنه ط
  ).15: 1379شد(بهارلو بالطبع تماشاچي ايراني خوشحال مي

اي مطـابق خواسـت و   نسلي كه در اين دوره پرورش يافته تنها فيلمفارسي و هنر تـوده 
هـاي  شـان تماشـاگر فـيلم   اش نبود. افرادي از اين نسل با توجه به پايگاههاي طبقاتيسليقه

ش از سـينماهايي كـه عمومـاً    1350و  1340، 1330ي غربي بودند. در هر كدام از سه دهه
ي ي باال و يا طبقهدادند(محل اجتماع تماشاگران سطح باال كه از طبقهفيلم خارجي نشان مي
اند، بلكه بـر عكـس   خوانده بودند) در جنوب شهر تهران قرار نداشتهمتوسط جديد و درس

هـاي خـارجي در شـمال    ي فـيلم دهنده% سينماهاي نمايش50، 1355و در  %62، 1335در 
وضوح گرايش طبقاتي تماشاگران ايـن  تهران و بقيه در مركز تهران قرار داشتند. اين ارقام به

% سينماهايي كـه معمـوالً بـه نمـايش     87تا  60دهه، دهد. در هر سهها را نشان مينوع فيلم
يـك و ممتـاز   انـد، درجـه  دادهاند و فيلمفارسي نشان نميهاي خارجي اختصاص داشتهفيلم
سواد و هاي ايراني مختص به قشر پايين شهر و عموماً كم). فيلم128: 1383اند(اجاللي بوده
- شان بسيار متفاوت بود. حكومت، جامعـه را بـه  ها و عالئقسواد شدند و طبيعتاً گرايشبي

يافـت در  پسـند پـايين بازتـاب مـي    هـاي عامـه  لمداد، اما آنچه در فيسوي مدرنيته سوق مي
دادنـد  ها و افرادي از سـطح بـاال را نشـان مـي    تعارض با حكومت بود. هنگامي كه خانواده
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هاي غربي و طرز پوشش و سبك زندگي به سبك غربي را داشتند، اما زماني آهنگ و رقص
شد، زندگيشـان همـراه بـا    يها و افرادي كه در پايين شهر بودند فيلم ساخته مكه از خانواده

كرد، رقص و آواز به سبك سنّت و مذهب بود و آنچه در سطح پايين تماشاگر را راضي مي
هـاي سـطحي، تعـارض را    گونه فـيلم ها در محالت پايين شهر بود. شايد اينايراني در كافه

فـيلم  «مـا  انـد. ا كـرده كردنـد و بـا آن بيشـتر ارتبـاط برقـرار مـي      بيشتر در تماشاگر القاء مي
ي عطفي در تاريخ سـينماي ايـران   توان نقطهي داريوش مهرجويي را مي) ساخته1349گاو(
ساز سينماي بازاري، بـا اسـتقبال   كه با وجود زير پا نهادن تمام عوامل پولشمار آورد. چرابه

 هاي سطحيهاي مبتذل را كه مردم فقط فيلمرو شد و اين ادعاي سازندگان فيلمفراوان روبه
هـاي  كـه در فـيلم  ). بـا ايـن  129: 1363مهرابي »(پسندند، درهم شكستكننده را ميسرگرم

- دليـل گـرايش  ايراني، برهنگي، سكس، كافه، رقص، آواز و از ابن قبيل وجود داشت، اما به

از «بـا اسـتقبال مواجـه بودنـد.      شان، هنوز در جامعـه پرورانههاي اخالقي، انساني و قهرمان
ي ايـن  پرورانـه هـاي قهرمـان  دوستانه، گـرايش هاي انسانش اخالقي، گرايشزماني كه گراي

تر شد و تماشاگران را هم از سينما ضعيف شد، سطحي شد و در مقابل فيلم خارجي منفعل
به توليد دوازده فيلم در سال رسيد چرا كه بسـياري   1356دست داد. سينماي ايران در سال 

  ).79: 1378نيا معززي»(ها را از دست داداز اين مؤلفه
شوند و موضوعاتي در نظر گرفته كند توليد ميها با توجه به مخاطباني كه جذب ميفيلم

شوند كه اكثريت تماشاگران با آن موافـق باشـند. البتـه در ايـن موضـوعات، شـرايط و       مي
وضعيت سياسي و اجتماعي و اقتصادي جامعه بسيار دخيل است و سـاليق تماشـاگران را   

داده و ســاليق تماشــاگران هــم بــر ســينما تأثيرگــذار اســت. نســلي كــه در مقطــع شــكل 
يافتند در مقطعي بودند كه حكومت محمدرضاشاه قصـد داشـت   پرورش مي 1357تا1332

نوسازي را در سطح گسترده اجرا كند. نوسازي اقتصادي باعث تحركات اجتماعي و تغييـر  
هـاي فارسـي و اسـتقبال و    يافت. توليد فـيلم شد كه در سينما بازتاب ميرفتار اجتماعي مي

دهـد  اسـت و نشـان مـي   فروش بعضاً خوب آنها حاكي از وجود مخاطب و تماشاگر بـوده 
ي پايين جامعه بودنـد  اند. اين افراد از طبقهپسنديدهها را ميگونه فيلماند كه اينافرادي بوده

جيرانـي  »(كـارگران غيرصـنعتي   ي جزء، كارمندان وكارگران صنعتي، كسبه«كه بيشتر شامل 
) بودند. با توجه به تغيير در سبك زندگي از سنتي به مدرن در شهرها، تغييرات 127: 1378

سو، كافه و رقص و آواز وجـود دارد كـه متفـاوت و در    ها نيز مشهود است. از يكدر فيلم
ي پايين بقهتعارض با سبك زندگي اين تماشاگران است، چرا كه بيشتر اين تماشاگران از ط
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جامعه و روستايياني بودند، كه در طي نوسازي و تحوالت اقتصادي پديدآمـده، بـه شـهرها    
بودند. زندگي سنتي آنها همراهشان بود، اما از سوي ديگر، همين مهاجران بـا  مهاجرت كرده

هاي آن را دارنـد. زمـاني كـه    شوند و رغبت به ديدن فيلم و جلوهمظاهر شهري نيز آشنا مي
هايي كه در پايـان  دهند. فيلمشوند به ديدن آنها نيز رغبت نشان ميهاي مطرح توليد ميمفيل
ها، سـفر سـنگ كـه بازتـاب     شوند، مانند قيصر، گاو، گوزنتوليد مي 50ي و دهه 40ي دهه

شوند. در فيلم قيصر، قيصـر نمـاد نسـل جـوان     معضالت جامعه است با استقبال مواجه مي
  ل، برادرش، نتوانست كاري از پيش ببرد و كنار رفت. عاصي است كه نسل قب

ي مورد نظر رژيم پهلوي نبودند. هاي فارسي چندان در خدمت تجددطلبي و توسعهفيلم
مـĤبي و  گرا بودند و در مقابـل فرنگـي  ها به سبك سطحي خودشان سنتبرعكس، اين فيلم

. اين موضع كـامالً بـا نگـرش    حتي با تجددطلبي موضع داشتند و مبلّغ مدرنيزاسيون نبودند
ي متوسط سنتي و پايين، سازگاري داشت. ها، يعني طبقهمخاطبان و هواداران اصلي اين فيلم

هاي منفـي طرفـدار موسـيقي و رقـص غربـي بودنـد و       هاي فارسي فقط شخصيتدر فيلم
). در 407: 1383داد(اجاللي باغي و رقص باباكرم را ترجيح ميهمواره آواز كوچه» آرتيسته«

هـا و مضـامين   هاي نازل است و ابتذال كه در داستانواقع محور اصلي فيلمفارسي جذابيت
سازي نيز بر ادعا صحه ي فيلمفارسيشود. چگونگي سير تجربهگر ميصور گوناگون جلوهبه
هـاي  ي چهـل عمومـاً سرشـار از پيـام    هاي دههعنوان مثال، داستان فيلمفارسيگذارد. بهمي

ي پنجاه، حصار اخالق كه مانع از بروز ماهيت اصلي فيلمفارسـي  ست، اما در دههاخالقي ا
ي مصنوعي را دريده و صورت حقيقـي  ريزد و فيلمفارسي، اين پوستهتدريج فرو ميبود به

: 1378سازد(اميني تمامي ظاهر ميخويش را كه منافي دين، فرهنگ، اخالق و سنت است به
بيند، نسبت به هاي خود ميها را در تعارض شديد با سنتفيلم). تماشاگر نيز چون اين 103

- وجود مـي ها بهگونه نسبت به اين فيلمديدن آنها ديگر رغبتي ندارد و حتي حالت اعتراض

- ي شـبه ي استبداد، در دل تناقضات جامعـه در واقع مخاطب فيلمفارسي با آغاز دوره«آيد. 

كند. فيلمفارسي و مخاطبش جنوب هويت پيدا ميبندي شهر به شمال و مدرن شاه، با تقسيم
هـاي  خبـر از ارزش شده و بـي ي اختناق بودند. مخاطبي كه تازه از روستا كندههر دو زاييده

جديد به شهر آمده تا شكمش را سير كند، مخاطبي كه تازه فهميـده بـه جـاي نـان و دوغ،     
هـزار ميخانـه و   12دود حـ  1342ساندويچ و پپسي بخورد، آن هم در تهراني كـه در سـال   

فروشي دارد. شهري كه سينماهايش ارزش پول را با تصوير زني عريان كه در يـك  مشروب
: 1378جيراني »(كنندشود، تبليغ ميميدست سيگار و در دست ديگرش ليوان مشروب ديده
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اي شبيه بود. بـه  رفتهي چهل به رؤياي از دستهاي دهه). تصاوير روستا در فيلم131- 130
دادن زمين، ناپديدشدن پدر پذيرفت. دورشدن از روستا يا از دستخيالي كه واقعيت را نمي
شان را بيابند و سرانجام دست آورند يا گمشدهشدند تا لقمه ناني بهيا مادر كه راهي شهر مي

سـاخت، خانوارهـاي   ي چهـل را مـي  برخورد با مظاهر شهري، يادگارهـاي سـينماي دهـه   
- شـدند و عمـدتاً بـه مشـاغل خـدماتي مـي      يـك در شـهر حـل مـي     روستايي كه يك بـه 

 ).162: 1381پرداختند(صدر 

آقاي قـرن  «شدند از هايي كه حول موضوع شكاف طبقاتي و تحرك طبقاتي ساختهفيلم
هـاي  صورت موجي از فيلمبه هاي آخر دههبود و تا سال» گنج قارون«و موج آن با » بيستم

هاي منفرد به نمايش درآمدند. احتماالً اين صورت فيلمگاه بهيپرفروش و بعد از آن گاه و ب
يافت، اما ايـن تضـاد از   هاي اين موج بازتاب ميشكاف طبقاتي رو به رشد بود كه در فيلم

هـا بـه   بود. اين فـيلم موضع طبقات فرادست و در جهت آشتي ميان فقير و غني مطرح شده
باشند و خواستار زندگي مرفه نباشـند، زيـرا   شتهكردند كه قناعت داطبقات پايين توصيه مي

). شـايد گـنج قـارون نمـادي از     412: 1383ثروتمندان از نظر رواني تحت فشارند(اجاللي 
شد كه بايد قـانع  شان ميشد كه اصالحات باعث خوشبيني مردم به زندگيانقالب سفيد مي

بـين و  ن گنج قـارون خـوش  ي بيفاصله«باشند و البته سطح زندگيشان تغيير خواهد يافت. 
- ي پنجاه، فيلمآسا طي شد. در دههسرشار از دلگرمي و قيصر بدبين و لبالب از نوميدي برق

). فضاي اجتماعي و اقتصـادي شـهرها   201: 1381صدر »(تر شدندها عاصيتر و آدمها تلخ
ر نقل مكان بخشيد. طبقات متوسط و حاكم كه به شمال شهها را الگو ميگونه فيلمتوليد اين

سوي تجدد گام برداشتند. در عوض كارگران شهري كـه در جنـوب   سرعت بهكردند، بهمي
شهر مستقر شدند با درآمد كم، فرهنگ سنتي خود را حفظ كردند و اعتقادات مذهبي خـود  

شـهري و  گيري دو فرهنگ متفاوت به پيدايش عناوين پـايين را از دست ندادند. روند شكل
شهر مخاطبان درآمد پايينبندي، كارگران شهري و اقشار كمد. با اين تقسيمباالشهري انجامي

- همين دليـل در جـو اختنـاق، فـيلم    اصلي فيلمفارسي شدند و فيلمفارسي شكل گرفت. به

ساز براي ارتباط با مخاطبش تفاوت فرهنگي دو منطقه را اصل قـرار داد و در مقابـل   فارسي
ها، كه متأثر از فرهنگ غربي بود، موضع شهريي شمالطرز رفتار، منش و نوع زندگي ظاهر

مدرنيستي هاي شبهجايي كه در انقالب سفيد زير لواي رشد و ترقي سياستگرفت. اما از آن
- گيري در مقابل فرهنگ غربي را با تمـايالت شـبه  ساز موضعشد، فيلمفارسيشاه دنبال مي
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ر بـا تبليغـات رژيـم نباشـد(جيراني     اش مغـاي گيـري ناسيوناليستي رژيم درآميخت تا موضع
  ). 89- 88ب: 1379

توان فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه را مشاهده كرد. تفاوت در عمل و در سينما مي
منش و رفتار يك نسل را با نسل پيش از آن سنجيد. اوضاع جامعه مخصوصاً در 

سينماي «نوعي ها و بهشود كه فيلمفارسيهاي منتهي به انقالب مشاهده ميسينماي سال
كه از نظر اخالقي در سطحي نازل قرار گرفتند، تماشاگران خود را از دست » مبتذل

ي متوسط و پايين و كرده در طبقهدادند و تعداد آنها كمتر شد. نسل جوان تحصيل
پسنديدند. در فضاي جامعه، فضاي ها را نميگونه فيلمي پايين، اينگرايان طبقهسنت

هاي مذهبي و سنتي در برابر تعارضات زدگي، گرايش، نفي غرب»تنبازگشت به خويش«
بود. شكافي ميان نسل جوان در سنت و مدرنيته وجودآمده با مدرنيته شكل گرفتهبه

بود كه در عين تعارض ميان سنت و دهه پرورش يافتهبود. نسلي در اين سهپديد آمده
ها براي آنها وجود آمده كه سنتخواهد. نسلي بهمدرنيته، حدّ وسطي از آن را مي

خواهد سنت را از طور كلي نمياست و بهمقدس است، اما مظاهر مدرنيته را نيز پذيرفته
ي پنجاه، ها در دهههمين علت است كه با توجه به توليد فيلمفارسيدست بدهد. به

ع ديگر رغبتي به ديدن آنها وجود ندارد و سخن از ورشكستگي سينما است. در واق
شكاف نسلي در اين مقطع، شكافي ناشي از تعارض و سردرگمي ميان سنت و مدرنيته 

اند، تداومش در ي سي به بعد راغبها از دههاست. همان نسلي كه به ديدن فيلمفارسي
ها است. نسل اين دوره با گسترش نوسازي و گونه فيلمي بعدي گريز از ايندهه

بندي شهر به شمال و جنوب و تفاوت در يمآموزش مواجه است و با توجه به تقس
هاي ايراني توجه داشتند بيشتر از ي زندگي اجتماعي و اقتصادي، نسلي كه به فيلمشيوه

- هاي خارجي و فيلمكردگان كه فيلمي متوسط و تحصيلجنوب شهر بودند، اما طبقه

درنيته سنت و مكردند در اين تعارض ميان هاي مطرح سينماي ايران را دنبال مي
  .ندبود   سهيم
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  گيري . نتيجه5
ها مخصوصاً سينما، ش. پرورش يافتند با توجه به گسترش رسانه1357تا  1332نسلي كه از 

مـرداد، انقـالب    28بيشتر در معرض تغيير و تحوالت اين صنعت بودند. اين نسل كودتاي 
هـاي  سـركوب ، گسـترش نوسـازي، تحكـيم    50و  40ي سفيد، رونق اقتصادي اواخر دهـه 

بود و هر يـك از ايـن مـوارد، شـرايط     هاي مذهبي را پشت سر نهادهسياسي و رشد جنبش
كردند. حكومـت  اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي خاص خود را به جامعه تزريق مي

شـد.  هاي سياسي را مـانع مـي  اي مدرن بود كه در عين حال آزاديدر پي نوسازي و جامعه
درن نيز هماهنگ با هم در سطح كشور و جامعه حتي در سـطح يـك   ي منوسازي و جامعه

يافـت و ايـن رونـد باعـث تعـارض و      شهر و در روستاها به صورت هماهنگ رشـد نمـي  
يافت. سـينما و جامعـه كـنش و    ها نمود ميها در جامعه و در فيلمشد. تعارضاعتراض مي

بايـد توليـد كنـد كـه جامعـه و       هـايي را سو، سينما فيلمواكنشي نسبت به هم دارند. از يك
دهد كه بازتـابي از  هايي رغبت نشان ميمخاطب بپذيرد، از سوي ديگر، مخاطب نيز به فيلم

سـازان هـم وجـود    اش باشد. در اين نسل نوعي تعارض در ميان تماشاگران و فـيلم زندگي
ي خـارجي  هاداشت. تماشاگراني كه در سطحي باال از رفاه و تحصيالت قرار داشتند و فيلم

علت تغيير و تحول در شـرايط  ي پاييني بودند كه بهپسنديدند و در مقابل، طبقهغربي را مي
جايي جمعيت، اكنون در سطح پـاييني از  اقتصادي و اجتماعي و مهاجرت به شهرها و جابه

سازي تأثير شهر ساكن بودند. عاليق اين دو طيف بر نوع فيلمزندگي و تحصيالت در پايين
هايي كه از سوي منتقدان به فيلمفارسي موسوم شد براي آنها ساخته شد كه اشت. فيلمگذمي
هايي از تجدد و تغيير سبك زندگي در ايـن  ي تفريح و سرگرمي آنها را فراهم كند. مايهمايه
ها مشهود بود. وجود كاباره، رقص و آواز كه در خانه و زندگي بسياري از آنها ممكـن  فيلم

- ها ميهاي اخالقي كه در آخر فيلمها و نكات و پيامباشد. اما داستان فيلمتهبود وجود نداش

ها هاي ابتذال در فيلمكه مايه 50ي ها را ببيند. در اواخر دههشد كه فيلمگنجاندند باعث مي
ها را در تعارض با سنت و زندگي خود ديدنـد، ديگـر   شدت گرفت و تماشاگران، اين فيلم

ها از خود نشان ندادند و باعث سقوط سينما در ايران شد و گونه فيلماينرغبتي به تماشاي 
  به سينماسوزي در پي اعتراضات روي آوردند.
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