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بررســی تاریخ ســینمای ایران در دهه شصت نشــان می دهد 
استقبال مخاطبان از کمدی های فرهیخته تر و بامعناتر، به مراتب از 
آثار مبتذل و سخیف خیلی بیشتر بوده؛ اما از دهه هشتاد به بعد، هر 
چه به سال های اخیر نزدیک تر شدیم، کیفیت کمدی های سینمای 

ایران افت کرد.
فیلم های کمدی ما بیشتر طنز گفتاری هستند تا طنز موقعیت؛ ما 
فیلم های کمدی مان بیشتر گفتار محور هستند و انگار تعدادی جوک 

را کنار هم چیده ایم و با یادآوری همان ها، خنده مان می گیرد. 
فیلم ســازان به دلیل اینکه این توانایی را ندارند تا طنز موقعیت 
ایجاد کنند، ســعی می کنند گفتارها را غلیظ تر کنند و این غلظت 
در شوخی ها، فیلم را به ســمت هزل می برد و آن را از ژانر خانوادگی 
خارج کرده و در نهایت سطح سلیقه مخاطب را تنزل می بخشد. وقتی 
مخاطبان به دیدن این سطح عادت می کنند تقاضای شان هم به همین 
گونه تنظیم می شــود و در نهایت تولیدکننــدگان نیز فقط همین 

تقاضاها را پاسخ می دهند.
البته وجود این مسائل به سازوکارهای سیاست گذاری سینمایی 
هم مرتبط است. حمایت از فیلم های پرفروش یا اقبال سینماداران 
به این نوع فیلم ها که به کســب وکار آن ها رونق می بخشــد ازجمله 
دالیلی است که به رشــد فیلم های کمدی فارغ 

از ســطح معنا و دغدغه مندی آن دامن می زند. سینماداران بیش از 
این که دغدغه فرهنگی داشته باشند دغدغه های اقتصادی دارند و از 
فیلم هایی که به هر دلیل باعث رونق گیشه و شلوغی سالن های سینما 
می شود اســتقبال می کنند. بر همین مبنا فیلم هایی ازاین دست از 
شــرایط بهتر و بیشــتری در اکران برخوردار شــده و انگیزه مالی 
فیلم سازان و بازیگر آن هم به این مسئله دامن زده و حجم تولیدات 

آثاری ازاین دست بیشتر می شود.
از طــرف دیگر ســینماگرانی که معیشت شــان دچــار موانع و 
بحران هایی جدی اســت، ترجیح می دهند به هر قیمتی فیلم های 
پرفروش بسازند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که گاهی ممیزی 
ســلیقه ای به کار لطمه می زند. اگر دایره سانســور بدون دلیل قابل 
استناد، تنگ باشد، میدان سطحی شدن وســیع  می شود. شکل یا 
شیوه ممیزی در دوره هایی کمی دســتخوش تغییرات شده است و 
باعث شــده برخی فیلم ها مجور بگیرند که ممکن است اکنون دیگر 
نتوانند بگیرند یا برخی فیلم ها مجوز نگرفته اند و ممکن اســت حاال 

به راحتی مجوز بگیرند.
 مثاًل در شــرایط کنونی احتماالً فیلم هایی مثــل »مارمولک« یا 
»اجاره نشین ها« دیگر محال اســت که ساخته شوند. یکی از دالیل 
آن تغییرات مدیریتی سریع در حوزه سینما است. مدیران تازه وارد 
یا کمتر آشنا به سینما، حساسیت های بیشتری نسبت به مضامین 
فیلم های کمدی پیدا می کنند و خط قرمزها را پررنگ تر می کنند؛ 
همین باعث می شود که برخی فیلم سازان چون نمی توانند با مضامین 
مختلف شوخی کنند فقط به دنبال موضوعات مبتذل بیهوده و بساز 
بفروشی در سینما بروند. این امر باعث می شود که متأسفانه برخی 
از این آثار تنها با لودگی و اتکا به لحظــات نامتعارف و دیالوگ های 
فیلم های پیش از انقالب اسالمی سعی می کند مخاطب را به سینما 

کشانده و بخنداند.
وودی آلن می گویــد: فیلم کمدی به 
معنای دلقک بازی نیســت و بازیگران 
این گونه فیلم ها، مجاز به اســتفاده 
از لودگی برای خنداندن تماشــاگر 
نیستند. در حالی که امروزه مخاطبان 
تلویزیون و سینما از دیدن ُجنگ ها و 
برنامه های شاد بی بهره اند، سازندگان 
فیلم های کمدی با اســتفاده از اصول 
خندانــدن تماشــاگر در جنگ های 
شــادی و حتی ســیرک، سعی در 
خندانــدن تماشــاگری که از 
پرده سینما فیلم را تماشا 

می کند، دارند.
کمدی، نگاه انتقادی تیز و برنده نویســنده و کارگردان به جامعه 
اســت. کمدی زبان یک ملت با روایت کمیک است. در کدام یک از 
این آثار پرفروش می توان چنین حس و حالی را تجربه کرد؟ معموالً 
در این آثار به محض اینکه مخاطب از ســالن خارج می شود فیلم را 
به طورکلی فراموش می کند؛ حتی اگر در همان لحظه ی خروج از او 
سؤال شود نمی داند داستان اصلی فیلم چه بود. ابتذال حتی انقضای 
چند ساعته هم ندارد. درحال حاضر بیشتر از اینکه ژانر کمدی وجود 
داشته باشد شبه کمدی هایی در ژانر بساز و بفروشی ساخته می شود.

در کل، سینمای ایران شلخته و بی چارچوب است به این معنا که 
بر خالف سینمای دیگر کشورها، خالی از معنای ژانر است. در تعاریف 
کلی جهانی، ژانرهای مختلفی بازتعریف شــده اند و در این تعاریف 
ویژگی هایی برای هر ژانر آمده که فیلم های ایرانی را به سختی می توان 
در این چارچوب ها گنجاند و هر فیلمی را به ژانری نسبت داد. سینمای 
ایران عاری از فیلم های تخیلی و فانتزی و اکشــن و حتی انیمیشن 
درست و حسابی)به جز چند مورد( است؛ به یقین اگر سینمای اکشن 
و فانتزی درخور توجهی داشتیم، فروش فیلم ها محدود به آثار کمدی  
نمی شد، اما خب درحال حاضر تنها ژانری که نیاز به جلوه  ویژه  خاصی 
ندارد، همین شکل کمدی ای است که خوب هم می فروشد؛ پس چرا 

به سری که درد نمی کند دستمال ببندیم؟
اگر اراده تهیه کننده ها و کارگردانــان این قدر معطوف به فروش 
بیشتر نباشد و آثار شــلخته و بی چارچوب بازتولید نکنند و کمی به 
ماهیت هنر بیاندیشند و رسالتی فرهنگی برای خود در نظر بگیرند، 
کم کم دریچه های تازه  باز خواهند شد. این به معنای رفتن به سمت 
سینمای صرفاً هنری و آونگارد نیســت بلکه پیشنهادی است برای 
حفظ حداقل ها در زمانه ای که هنر در آن روز به روز رو به فراموشی 

است. 
اگر همین روند که کمدی های سطحی و سخیف، سینمای ایران 
را به خودشان وابسته کرده اند ادامه یابد، باید منتظر سقوط صنعت 
فیلم سازی در ایران بود و آمارسازی و حفظ ظاهر نمی تواند راه نجات 
باشد. کسانی که این نوع فیلم ها را می سازند، جز سود مادی به چیز 
دیگری فکر نمی کنند و برایشــان اهمیتی ندارد که ادامه این روند 
ممکن است کلیت صنعت ســینمای ایران را نابود کند. این دست 
فیلم سازان ترجیح می دهند که سطح فیلم سازی کل کشور را پایین 

نگه دارند تا سقف استانداردها در دسترس شان باشد.
 برای برهم زدن قاعده ایــن وضع، تنها راه ممکن این اســت که 
نهادهای باالدستی و سازمان هایی که »اولویت فرهنگی« در دستور 
کارشان قرار دارد، وارد میدان شوند. سال هاست که چنین نهادهایی 
فعالیت های شــان را در ســاخت آثاری خاص و با موضوعات ارزشی 
منحصر کرده و در پی تولید سرگرمی های ســینمایی نرفته اند. این 
موضوع اوالً باعث شده که فیلم های ارزشی انگ سفارشی بودن بخورند 
و ثانیاً سرگرمی ســازی در سینمای ایران یکســره به دست افرادی 
بی افتد که بخش قابل توجهی از آن ها از استانداردهای الزم برای کار 
فرهنگی برخوردار نیستند. مؤسسات و سازمان هایی مثل اوج، حوزه 
هنری و بنیاد سینمایی فارابی در چند سال اخیر تقریباً میدان کمدی 
را تماماً به دیگران واگذار کرده اند و درنتیجه سینمای ایران به »من 
سالوادور نیستم«، »وای آمپول« و »ُدم سرخ ها« رسیده است. 
ورود این نوع نهادها به عرصه سرگرمی ســازی سینمایی، 
حتی می توانســت تنوع ژانر را هم برای 
سینمای ایران ایجاد کند و مخاطبان 
بیشتری را پای گیشه ها بکشاند. 
ژانرهایی مثل اکشن، معمایی، 
وحشت و حتی ملودرام که به طور 
مشــخص بخش های پول ساز و 
تجاری سینما در همه جای دنیا 
هســتند، امروز در سینمای ایران 
کاماًل مهجور مانده انــد و فرمول 
چند صحنه رقص به اضافه شلوارک 
پوشــیدن تعدادی هنرپیشه مرد 
و مقــداری متلک های بــودار و 
بی ادبانه، نهایت استعدادی است که 
سینمای ایران برای تولید فیلم های 
بفروش به خرج می دهد و این را استقالل 
از بخش دولتی و ایستادن سینما روی 
پای خودش نام می نهــد؛ درحالی که 
همین هم نیست و بررســی ها نشان 
می دهنــد همچنــان، دخل و خــرج 

سینمای ایران با هم جور در نمی آید. 


