به بهانه روز ملی سینما ،مرور فیلمهای پرفروش دهه90
که یک معضلاجتماعی دستمایه ساخت شان است
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مضامین اجتماعی یکی از موضوعات موردعالقه سینماگران در طول تاریخ سینمای ایران بوده و هست .این موضوعات از یک سوی حکایتگر دغدغه سینماگران به
عنوان عضوی از جامعه است و از سوی دیگر آینه ای از شرایط جامعه در دوره ساخت فیلم .ضمن این که با مرور فیلم های سینمای اجتماعی کشورمان در دهه اخیر و
مقایسهاش با قبل ،میتوان دریافت که تمایل و جسارت فیلم سازان در به تصویر کشیدن آسیب های اجتماعی بیشتر شده است .در پرونده امروز زندگیسالم به بهانه
21شهریور روز ملی سینما ،نگاهی داریم به چند فیلم پرفروش سینمای اجتماعی دهه 90ایران که سوژه اصلی آن ها ،طرح یک آسیب اجتماعی و تلنگری به مخاطب
شناس سینمایی ،به تحلیل ابعاد گوناگون پدیده سینمای اجتماعی در کشورمان میپردازد.
و جامعه است ،همچنین یک جامعه
ِ
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سرگذشت سینمای اجتماعی ایران؛
از فیلم فارسی تا تب فرهادی
بسیاری از فیلم های پیش از انقالب اسالمی به دلیل استفاده از مضامین اجتماعی ضعیف و روزمره ،تاریخ
مصرف داشتند و کمتر به مذاق مخاطبان امروزی خوش می آیند .اگر دهه  60را دهه رونق سینمای کودک
و اکشن بدانیم ،باید اذعان کرد که در دهه  70انقالبی در مضامین اجتماعی به وجود آمد ،سینماگران
دغدغه مندتر شدند و محتوای فیلم نامه ها نیز پخته تر شد اما فیلم سازان هنوز با احتیاط به سمت و سوی
مضامین اجتماعی گام بر می داشتند .فیلم های «قرمز»« ،دو زن»« ،شوکران» و «زیر پوست شهر» از جمله این
آثار بودند که موضوعات اجتماعی حساس و مغفول سینمای ایران را مطرح کردند و فروش خوبی هم داشتند.
در دهه  80نیز کارگردان ها تا حدی از خطوط قرمز مضامین اجتماعی عدول کردند و توانستند تابوشکنی
کنند .اما این دهه را بیشتر باید دوران کمدی های سخیف نامید .در دهه  90اما فیلم های جدی و قابل تاملی
با مضامین اجتماعی به چشم می خورد که نمایانگر دغدغه جدی سینماگران درباره این موضوعات است .بی
شک فرهادی را باید سردمدار سینمای اجتماعی ایران دانست؛ از فیلم های «رقص در غبار» و «شهر زیبا» که
بگذریم ،فیلم های «چهارشنبه سوری»« ،درباره الی» و «جدایی نادر از سیمین» از جمله فیلم های اجتماعی
و پر مخاطب و مورد توجه منتقدین دهه  80بود که بازخوردهای خوبی در بین اهالی سینما داشت .مهم ترین
نکته در سینمای فرهادی ،مضامین اجتماعی فیلم های اوست که تقریبا همه ،دغدغه های مشترک یک نسل و
ن فیلم های اجتماعی دهه ۹۰را مرور میکنیم.
یک طبقه از اجتماع را بیان می کند .با هم ،برخی از شاخصتری 
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دو فیلم «مــن همسرش هستم» کــاری از
«مصطفیشایسته»و«زندگیخصوصیآقاو
خانم میم» به کارگردانی «روح ا ...حجازی»،
تولیدواکرانسال 90هستندکهنامشاندر
میانفیلمهایپرفروشهمینسالدیدهمی
شود .داستان هر دو فیلم درباره خیانت در
روابطزناشوییاست.معضلیکهبیشازهر
مضموندیگریدرسینمایاجتماعیایران،
بهآنپرداختهشدهوقهرمانهایهردوفیلم،
درنهایتبهایننقطهمیرسندکههیچچیزو
هیچکس،جایخانوادهرانمیگیرد.

فیلم «مــن مــادر هستم» بــه کارگردانی
«فریدون جیرانی» تولید سال  91است
که در سال  92اکران شد و در همان سال
توانست جزو پرفروش های سینما باشد.
فیلمی که واضح و مستقیم معضل هتک
حرمت یا همان تجاوز ،بارداری ناخواسته
و قتل عمد را بازگو می کند .این فیلم به
دلیل ساختارشکنی ،با استقبال و فروش
خوبی مواجه شد.

«هیسدخترهافریادنمیزنند»بهکارگردانی
«پــوران درخشنده» از زمان کلید خوردن تا
اکراندرسال 92باحاشیههایزیادیهمراه
بود.اینکهیککارگردانزنبهسراغمعضلی
اجتماعی برود که در سینمای مان مغفول
مانده بود ،جسارت زیادی می خواست .این
ِ
تبعات آن ،حتی
فیلم درباره کودک آزاری و
سالی افــراد است و به خانواده ها
در بزرگ
ِ
در خصوص مراقبت از کودکان و سکوت
نکردندربرابرآزارجنسیبهبهانهحفظآبرو،
هشدارهایجدیمیدهد.

«خـــط ویــــژه» فیلمی بــه نــویــســنــدگــی و
کارگردانی«مصطفی کیایی» است که در
سال  93موفق شد به فروش خوبی دست
یابد.اینفیلمدربارهاختالسوکالهبرداری
است .خرده خالفکارهای فیلم بر خالف
اغلبفیلمها،اینبارازطبقهمتوسطجامعه
هستند و عواقب ایــن کــار ،آن ها را دچار
مشکالت عدیده می کند و زندگی شان در
مسیر نابودی قرار می گیرد.

فیلم «عصر یخبندان» تولید سال  93به
کارگردانی «مصطفی کیایی» توانست در
سال  ،94یکی از پرفروش ترین فیلم های
این سال باشد .فیلمی که روایت گر روابط
فرازناشویی و خیانت است و البته در کنار
این مسئله ،به معضل اعتیاد نیز می پردازد.
مادر خانواده در این فیلم ،کسی است که
برای رهایی از مشکالت زندگی ،خودش را
به دست مواد مخدر می سپارد.

«النتوری» به کارگردانی «رضا درمیشیان»
در سال  95اکران شد .داستان تلخی که
یک ماجرای اسیدپاشی را به تصویر می
کشد .فیلمی که تماشایش برای زیر 16
سال ممنوع شده بود .فیلم «ابد و یک روز»
نیز به کارگردانی«سعید روستایی» دیگر
فیلم پرفروش این سال است که به معضل
فرهنگی منجر به اعتیاد
فقر اقتصادی و
ِ
و ازدواج اجباری در خانواده ای از طبقه
فرودست جامعه می پردازد.

«رگ خواب» به کارگردانی«حمید نعمت
ا »...محصول سال  94است که در سال
 96اکـــران شــد .ایــن فیلم برشی تلخ از
زندگی زنــی را روایــت می کند که پس از
بحران طــاق ،به مــرد متظاهری دل می
بندد و پس از خیانت مرد ،هم زندگی اش
دچار دگرگونی می شود و هم خودش رو به
اضمحالل می رود.

فیلم «دارکــــوب» اثــر «بــهــروز شعیبی» با
موضوع اعتیاد ،داســتــان زنــی را روایــت
مــی کند کــه بــر اثــر مــصــرف مـــواد ،تمام
زندگی اش از دست می رود« .التــاری» به
کارگردانی«محمد حسین مهدویان» نیز
فیلم اجتماعی و پر حاشیه سال  97بود که
با موضوع قاچاق دختران ایرانی به دوبی،
سر و صدای زیادی به پا کرد.

شناس منتقدسینما ،به نظر شما در دهه  90تولید فیلم هایی
به عنوان یک جامعه
ِ
ی بپردازند ،به نسبت سال های پیش افزایش یافته است؟
که به یک آسیب اجتماع 
بله.دردهه 90تولیدفیلمهایاجتماعیدرایرانبیشترشدهاستوطبق
مطالعاتی که داشتم و با تحلیل محتوای  10فیلم پرفروش هر سال و
در مجموع 300فیلم پس از انقالب از سال 60تا ،95نتایج جالبی
به دست آمد .مسئله ای که سینمای دهه  90را به نسبت دهه های
پیش متفاوت می کند ،این است که جنبه اجتماعی در فیلم های
این دوره بیشتر است و دو جریان عمده و اصلی در دهه  90بحث
ناهنجاری های اجتماعی و مسائل زناشویی است که در مورد دوم ،یک
وجهجدیآنبحثآسیبهایخانوادگیمثلخیانتاست.مسئلهخانواده
و زناشویی در دهه  10 ،60درصد بوده در حالی که میزان پرداختن به این موضوع در دهه
 90بیش از  60درصد است .همچنین نسبت به دهه  ،80این آمار  10درصد افزایش یافته
است .پرداختن به مسئله ناهنجاری های اجتماعی نیز در دهه 5 ، 60درصد بوده و در دهه
 90به  30درصد رسیده که نسبت به دهه  10 ، 80درصد افزایش یافته است.

گفتوگو با دکتر «حامد بخشی» جامعه شناس و تحلیلگر اجتماعی سینما ،درباره فیلمهای اجتماعی ایران

فیلمهایی درباره و برای طبقه متوسط جامعه

این آمار را چگونه می توان به شرایط جامعه تعمیم داد؟ سینمای اجتماعی تا چه حد
می تواند نمود شرایط جامعه باشد؟
ما هرچه جلو می رویم مسائل اجتماعی پررنگ تر می شود .از طرفی بخش عمده فیلم ها
برای و درباره طبقه متوسط اجتماع ساخته می شود و این طبقه ،مسئله عمده اش مسائل
و روابط اجتماعی است .عمده فیلم سازان ما نیز از همین طبقه هستند و عموما یک فیلم
ساز درباره طبقه خودش و برای آن ها فیلم می سازد ،مگر این که دغدغه خاصی درباره طبقه
فرودستیاباالدستداشتهباشد،یااینکهبخواهدباساختنفیلمیمتمایز،توجهمنتقدان
را به دست بیاورد .از سوی دیگر بخش عمده تماشاگران و سینماروهای جامعه ما نیز طبقه
معمول اجتماعی .این که پرداختن به مسائل خانواده
متوسط هستند با همان دغدغه های
ِ

روند صعودی داشته ،یعنی خانواده بین سینماگران و مخاطبان سینما ،یک مسئله و چالش
جدی است و به نوعی سینما احساس می کند خانواده دچار مشکالت متعددی است.
بیشتر آسیبهای اجتماعی ،گریبان طبقه متوسط جامعه را میگیرد؟
چرا
ِ
طبقه اجتماعی از دو دسته عینی و ذهنی تشکیل می شود .عینی آن طبقه ای است که فرد
واقعامتعلقبهآناستوبراساسشاخصهایینظیردرآمد،تحصیالتوشغلسنجیدهمی
شود.طبقهذهنی،ذهنیتفرداستکهخودرامتعلقبهکدامطبقهبداند 70.درصدجامعه
ایران خودشان را متعلق به طبقه متوسط می دانند و اگر فردی به لحاظ ذهنیتی خود را جزو
طبقه متوسط بداند ،انتظارات و توقعاتش بر اساس مقتضیات و سبک زندگی این طبقه
شکل می گیرد .بخش عمده ای از مسائل اجتماعی ما از این نشئت می گیرد که می خواهیم

جدول سخت [شماره ]420

افقی
  - 1برطرف كــردن  -کنایه از متعجب و شگفت زده
است  -گوشت می فروشد  - 2پستاندار حشره خوار
کوچک آمریکایی  -درست نویسی  -راستا  - 3بتی در
عصر جاهلیت  -آفتاب پرست  -عهد و پیمان  - 4بی
قراری و پریشانی  -قسمتی از زمان  -رشته كوهی كه
آسیا را از اروپا جدا می كند – خود رأی  - 5كالف در و
پنجره چوبی  -به وجود آمدن  -تغییر متناوب  -مقام و
منزلت  - 6نوعی مسلسل دستی سبک  -امام علی(ع)
آن را زیور بی نیازی می داند – معروف ترین تلسكوپ
فضایی  - 7کالم خیال انگیز  -حیوان حیله گر  -بهشتی
 مرسوم  - 8به نفع او  -كیسه پول قدیمی  -جنگ درراه خدا  -اثری به قلم دافنه دوموریه که یادآور سال های
کودکی نویسنده است  - 9نام كوچك هیتلر  -گریزان
 پسر سهراب در شاهنامه  - 10قاره کریستفکلمب -مناسب تشریفات  -بزرگ ترین ویولونیست قرن نوزدهم
 - 11لفافه  -رمانی از میثاق امیر فجر  ،نویسنده معاصر
 -خوك وحشی.

طراح جدول :مجید شادروح

پادشاهی  -قلم انگلیسی  - 14آقای فرانسوی  -پول
زور  - 15پول نیجریه  -مجال و فرصت  - 16كیسه
عضالنی كه ادرار در آن جمع می شود  -الغر - 17
خون ریز  -از گاز های تشکیل دهنده هوا  - 18راستی
و درستی  -كوه ها  -سوره سی و ششم  - 19تکرار
حرفی  -ماده ای معطر برای خوشبو كردن زلف در
قدیم  -پیشوندی منفی  - 20بلدرچین – پایدار.

افقی
-1آراستگی و نظم – وصله – رود مــرزی – سپهر -2
شریک -گرمابه – ســازش – موسس  -3لحظه – سنگ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عمودی
 - 1چاهك كف حوض -نوعی لباس مردانه و زنانه - 2
عظمت  -ضرر و زیان بزرگ  -فاصله بسیار کم  - 3برادر
پدر -پرندگان  -قلعه حکومتی  - 4فردای دیروز  -كاخ
خشایار شاه در مرتفع ترین قسمت تخت جمشید - 5
نزدیك شدن  -جنگ معروف مسلمانان و رومیان كه در
سرزمین اردن روی داد  - 6جانشینی  -سرگردان - 7

11

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

حل جدول شماره 419

جدول متوسط [شماره ] 7210

طراح جدول :بیژن گورانی

ورزش گوی و چوگان -پارچه ای با خاصیت ارتجاعی
 - 8همسر زن  -شهری در آذربایجان غربی  -مرحله
خــواب عمیق  - 9غذایی نــرم و رقیق از آرد برنج-
نویسنده آلمانی رمان گرگ بیابان  - 10دانه های ریز
گیاهی برای مــداوای سرفه های مزمن  -یکی از سه
حالت ماده  - 11شكم  -سرمای شدید  - 12آبشاری
در كانادا  -پیدا نمیشود  - 13بله شیرازی  -تخت

layout@khorasannews.com

زندگی در سطح طبقه ای باالتر از خود داشته باشیم و همین باعث به وجود آمدن استرس ها
و ناهنجاری های اجتماعی ،ناشی از تفاوت بود و نمود ما می شود .بنابراین حتی بسیاری از
مشکالت به ظاهر اقتصادی ما ریشه در مسائل اجتماعی مان دارند.
طرح مسائل و آسیبهای اجتماعی است یا باید
آیا وظیفه سینمای اجتماعی ،فقط
ِ
در انتها راهکار هم بدهد؟
سینما کارش ارائه راهکار نیست ،یعنی از عهده اش بر نمی آید .این کار سیاست گذاران
و متخصصان اجتماعی است .ویژگی اصلی سینما بازتاب دادن مسائل و نور تاباندن به
معضالت است .اساسا رسانه دو کارکرد دارد؛ اینکه مانند آینه ،مسائل ریز و درشت را به
جامعه نشان دهد یا بر آن ها تاکید کند و هشدار دهد .وجه دیگر رسانه ترویج ،تبلیغ و شکل
دادن به ذهنیت ماست و هر دو وجه بسیار اهمیت دارد.
هم اکنون ،ضعف عمده سینمای اجتماعی ایران را در چه می بینید؟
بیشتر فیلم های اجتماعی کشور ما ،نگاه علمی و ساختاری به مسائل اجتماعی ندارند.
یعنی به جای یک نگاه جامعهشناسانه به مسائل ،به این مسائل با نگاه فردی و اخالقی و
سلیقه ای می پردازند.

2

3

4

5

6

7

8

9

ترازو – نت چهارم – قانون مغولی – قدم یک پا  -4واحد
سطح -محکم – ظهور – شیون  -زهر -5عدد ماه  -شمالی
ترین کشور اروپا -شادی و طرب  -6فرشته موکل بر مهر و
محبت – هزینه غیر ضروری – عقاب سیاه – خستگی ناپذیر

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

 -7پیامبر نقاش  -روز بیستوهشتم از هر ماه خورشیدی
– دو یار هم قد  -8تکرار حرف – جوانمردی – رود اروپا
– طالیی  -حمار  -9دریا  -قصه – برج داستانی  -باند
– ناشنوا  -10فراگیری – تعلیم – ریز نمرات  -توانایی
خواندن و نوشتن  -11مخلوط شوره  ،زغال و گوگرد که
خاصیت انفجاری دارد – از حروف الفبا – رگ ها  -از انواع
کنگره دوزی
عمودی
-1چاشنی دوسویه – تست – وقت استراحت -2
ازگل های زینتی -شاعر نوپرداز  -3سالح کاشتنی
– ظلم – دانه کش بی آزار  -4از حروف الفبای بیگانه
 شهری باستانی در بوشهر که زمانی از مهم ترینبنادر خاورمیانه بــود – می دهند و رســوا می کنند
 -5دوستی – نوعی میمون  -6آزادگی -مادر جنوبی
 -7مرهم  -درنگ  -8اسب چاپار  -پول خارجی -ساز
 -9رطوبت  -از شهرهای کردستان  -سرما -10
صورتی فلکی در نیمکره شمالی – تونلی که انگلستان
را از طریق خشکی به قاره اروپا متصل میکند -11
آبله – از دانشگاه هــای قدیمی آمریکا  -12مایه
حیات  -سجن -خشکی  -13ایده  -عدل -کشتی
جنگی  -14سرنیزه – قایق کوچک  -15سمت چپ
 مسلک  -16اینک – مساوی عامیانه  -17دشنام -برابر -پسوند شباهت  -18دارایی  -زمستان – شانه
 -19همدم -ویران  -20ساز شاکی  -از دستگاههای
هفت گانه موسیقی ایرانی  -گوهر
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