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مصطفی کزازی - گرایش به فیلم های کمــدی را می توان در 
رفتارشناســی ایرانیان ردیابی کرد. طنز، مزاح، هجو و هزل در هنر 
نمایشی سنتی ایران و ادبیات فارسی ســابقه طوالنی دارند. حضور 
مقلدان و بذله گویان در تاریخ هنر ایران، موجبات خنده و سرگرمی 
مردم را فراهم می آورده است. دلقک ها، مقلدان و سیاه بازان نیز در اوج 
هنرنمائی، بذله گوئی و ایجاد خنده با طعنه و کنایه، نکاتی را یادآور 
می شدند که دیگران جسارت بیان آن را نداشتند. ادبیات رفتاری و 
محاوره ای ایرانی، سرشار از طنازی و شوخی است. کافی است سری 
به کامنت های مطالــب پربازدید بزنیم؛ ما ایرانی هــا از دیرباز تبحر 
داشته ایم که از بدبختی خودمان هم ماجرای طنز بسازیم؛ با بدترین 
فجایع جهانی و داخلی جوک هایی می سازیم که در کسری از دقیقه 
به بیرون درز پیدا می کند. از یک سو، این رفتار ناشی از یک فرهنگ 
اختصاصی ایرانی به نام تعارف است که از شوخی و طنازی برای دور 
زدن این فرهنگ اســتفاده می شود؛ از ســوی دیگر، این طنازی به 
محدودیت های سیاسی و اجتماعی ای باز می گردد که اجازه نمی دهد 
افراد به راحتی حرف های قلبی خــود را بازگو کنند و با تزئین و کادو 
پیچ کردن نظرات خود در قالب طنز، آن ها را بیان می کنند. روزنامه 
صبا در این پرونده سعی کرده است تا به این پرسش که چرا فیلم های 
کمدی بدون کیفیت مناسب ساختاری و معنایی مورد استقبال مردم 

قرار می گیرند؟ پاسخ بدهد.
برای پاســخ به این ســئوال باید گرایش مخاطبان سینما به ژانر 
کمدی را به عنوان یک رفتار و کنــش اجتماعی تعریف کنیم. بدون 
شک عوامل فرامتنی سینما ازجمله فرهنگ، نظام اجتماعی، طبقه، 
نژاد، جنسیت و بسیاری از عوامل اجتماعی دیگر در شکل گیری رفتار 
مخاطبان و انتخاب های آن ها در تماشای فیلم مؤثر است. اینکه چرا در 
یکی دو دهه اخیر باوجود بحران مخاطب در سینمای ایران، فیلم های 
کمدی از گیشــه نســبتاً پررونقی برخوردار بوده، صرفاً به ساختار 
سینمایی و کیفی این فیلم ها برنمی گردد و نقش عوامل فرهنگی-

اجتماعی را نیز باید در تحلیل این گرایش لحاظ کرد.
سینما این هنرـ صنعتـ  رسانه، بیش از دیگر گونه های هنری با 
توده مردم ارتباط برقرار کرده و الیه های گســترده تری از مخاطبان 
را جذب خود می کند. همین پررنــگ بودن وجوه عامه و توده گرایی 

سینما، گاهی فیلم و متن هنری را تحت تأثیر زمینه و حاشیه متن 
قرار می دهد. درواقع تاریخ سینما، فقط تاریخ فیلم ها و فیلم سازان 
محسوب نمی شود، بلکه تاریخ معناهایی است که بینندگان طی 
زمان های مختلف به فیلم نسبت داده اند. نحوه مواجهه مخاطبان 
با یک فیلم و حاشیه های قدرتمند فرامتنی و پس زمینه های 
اجتماعی -سیاسی و هرچه در جامعه شناسی سینما به عنوان 
عوامل مؤثر اجتماعی در طرح و پذیرش و پردازش یک فیلم 
شــناخته می شــود به درک ما از فیلم و هر ابژه هنری آن 
کمک می کند؛ اما سؤال اینجاست که چرا درحالی که مثاًل 
در سینمای عامه پســند آمریکا، فیلم های علمی- تخیلی 

موردتوجه است. این میان و از بین ژانرهای مختلف 
فیلم های کمدی بیشــتر مورد اقبال مردم قرار 

می گیرد ؟
عوامــل فرامتنی مثل شــرایط اقتصادی 
و اجتماعــی، برخی از کارکردهای ســینما 

را نســبت به کارکردهای دیگر آن برجســته 
می کند. بر این اســاس در شرایط نابسامان 

اقتصادی، سویه ســرگرمی و تفرح گونه 
سینما برجسته تر می شود و مخاطب، 
ســینما را مفــری بــرای رهایی از 
مناسبات زندگی می داند نه محفلی 
برای فهم و کشف رمز و رازهای آن. 
در واقع سینما هم برای به یادآوردن 

اســت هم فراموش کــردن و اینکه 
کدام یک از این دو ویژگی تحقق و جلوه 

عمومی بیابد به شرایط اجتماعی جامعه برمی گردد. 
در جامعه ای که زندگی تجربه دشواری است، سینما به ابزاری برای 
فراموش کردن این دشواری ها بدل می شود و بالطبع فیلم های کمدی 

بهترین ژانر ممکــن برای این هدف هســتند. بنابراین باید این طور 
اســتنتاج کرد که ســینمای کمدی و حتی تئاترهای کمدی مورد 
اســتقبال قرار می گیرند زیرا مردم را برای ســاعاتی از سختی های 
روزگار و دغدغه هــای اجتماعی و اقتصــادی دور می کنند. اما این 
گفته ها مجوز آن نیست که این وجه سرگرمی سازی هنر باید جلوی 
اندیشه را بگیرد، بلکه هنر به طورکلی زاییده درد و تفکر است. کمدی 
کارکرد تســکین دردها را دارد و برای فراموشی و فرار از خستگی و 
پیچیدگی هایی که در روز آدم ها بــا آن مواجهند اتفاق می افتد، اما 
با دید انتقادی و معنایی درخــور. برای مثال برخی فیلم های چارلی 
چاپلین در دوران ســخت جنگ جهانی بروز و ظهــور یافت و مورد 
اســتقبال قرار گرفت چون مردم به واسطه تلخی ها و رنج های ناشی 
از تجربه رنج در پی ســینمایی بودند که بتواند از رنج آن ها بکاهد و 
امکان فراموشــی موقت را برای آن ها فراهم کند اما استقبال مردم 
دلیل آن نشد که چاپلین معنا و دید انتقادی اثر را رها کند. سینما، هم 
به مثابه هنر، و هم به عنوان یک رسانه تابعی در متغیرهای اجتماعی 
است و سرشت او با سرنوشت بیرونی جامعه نسبت و پیوندی عمیق 

و معنادار دارد.
سینمای کمدی که در آغاز برای خنده و نوعی تأثیرگذاری عاطفی 
و تفکر لحظه ای شکل گرفت، به مرور نوعی بی قیدی و ابتذال در گفتار 
و رفتار را پدید آورد و چنین پدیده ای این روزها در کشور ما به اوج 
بی سامانی خود رسیده است، به طوری که در سال های اخیر عده ای 

پای خود را از دایره عرف 
اخالق چند هزار ساله 

ایرانی-اســالمی 
فراتر گذاشــته و 
در این بازار مکاره 
پای معامله آمده 
و همــه آبــروی 
فرهنگی کشــور 
را حراج گذاشــته 

و برای جیب 

خود از جیب مردم کیسه دوخته و در پی فتح گیشه برآمدند.
آن ها برای رسیدن به سود بیشتر از یک سو هنر مستقل را ضعیف 
می کنند و از سوی دیگر فرهنگ بومی را به قهقرا می برند. این سینما، 
از توده های مخاطب خود انفعال، تســلیم، آمادگی برای پذیرش هر 
چیز و نوعی احساس رضایت از دستاوردهای بالفعل و بالقوه فردی را 
خواستار است و همسانی و همگونی با هنجارها و ارزش های غالب در 
آن به زور جا انداخته می شــود و از همه مهم تر به سرکوب عقالنیت، 

حساسیت و خودانگیختگی از طریق فعالیت کاذب می پردازد.
مشکل عمده و جدی ما در فیلم های حوزه  طنز، سطحی بودن بیش 
از اندازه آن است. فیلم ها محصول تفکر نیستند. مشکلی که امروز در 
سینما داریم عبور فیلم ها و سناریوها از اندیشه و رسیدن آن به سطح 
ابتذال است. با آنکه ممکن است فضای شاد فیلم های کمدی کمک 
کند تا بیننده مثاًل برای لحظاتی از دغدغه ها و مشــکالت خود فارغ 
شود، اما این نگاهی ساده انگارانه است، چرا که این فیلم ها در کلیت 
زاییده »صنعت فرهنگ« هســتند و اولین قربانی ای که می گیرند 

اندیشه مخاطب است. سینمایی که بر پایه کلیشه های تفکــر و 
جنسی استوار است و موضوعی 

را پیدا کرده تا با پر و بال 
دادن بیش از حد به 
آن مخاطب را با خود 

همراه سازد.

استقبال از آثار کمدی بدون کیفیت ساختاری و معنایی

سـینما، صرفـا بـرای خنـده!


