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 چكيده
هـاي پژوهشـي در عرصـة     در بين ابعاد مختلف مصرف فرهنگي، مصـرف سـينما جـزو بكرتـرين زمينـه     

ايـن  . هروندان اسـت مطالعة حاضر در پي بررسي وضـعيت ذائقـة سـينمايي شـ    . شناسي هنر است جامعه
اي  ايِ چندمرحلـه  گيريِ خوشه نامه، و به شيوة نمونه پژوهش با روش پيمايشي، با استفاده از ابزار پرسش

ميانگين تماشاي فيلم  دهد ها نشان مي يافته. نفر از شهروندان شهر مشهد انجام گرفته است 410در بين 
ميانگين ارزش هنري ذائقة سـينمايي   .فته استسينمايي در بين شهروندان پنج ساعت و نُه دقيقه در ه

دهـد اوالً، اسـتقبال    نتايج پژوهش نشان مي. تر از متوسط است درصد افراد در حد متوسط و پايين 5/69
دهنـدة ارزش هنـري بـاالي آن فـيلم يـا كـارگردان         زياد تماشاگران از يك فيلم يا كارگردان حتماً نشان

هـا حتمـاً موجـب اسـتقبال كـم       ها و توقيف برخـي از آن  بعضي از فيلم نيست؛ ثانياً، اعمال مميزي براي
شود؛ ثالثاً، در استقبال تماشاگران از يك فيلم يا فروش آن در گيشه عوامل ديگري نيـز،   تماشاگران نمي

 .ها، مؤثر است غير از ارزش هنري آن
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 مقدمه و طرح مسئله
گردد، اما از همان لحظه اين رؤيـاي جديـد    بازمي 1911گذاري اصطالح هنر هفتم گويا به سال  نام

: برده كه تا به امروز ماندگار است؛ و آن عبـارت اسـت از   از جدال و كشاكشي در درون خود رنج مي
ـ كـه   ينماي هنري اُپراگونه و متعاليبدين صورت، از س. بودن سينما دوگانگي ميان هنر يا غيرِ هنر 

هـاي پسـت، كـه     كننده ها، و سرگرم قلمي ها، مضحك گونه ـ تا كارتون ها بر سينما مسلط شد تا مدت
شايد ايـن دوگـانگي   . يابيم شود، توأمان در سينما مي نوع عالي آن البته امروزه در هاليوود يافت مي

هـا   اگرچه همواره و در همـة دوره . بازنمود» ت سينماصنع«و » هنر سينما«را بتوان در دو اصطالح 
تـوان يافـت؛    نيز ميان هنر و صنعت سينما ناهمسازي وجود نداشته و استثناهاي بسياري نيـز مـي  

سازان توجه به گيشه بـوده و در عـين حـال، بـه لحـاظ       توان مواردي يافت كه هدف فيلم يعني مي
صرفاً توليـد اثـري   ْ توان يافت كه هدف ز مواردي ميشناختي، هنري ناب توليد شده است؛ ني زيبايي

در واقـع، در  . متعالي و هنري بوده و در عين حال، سرماية فراواني نيز نصيب توليدكننده شده است
بـه صـورت   )  دوگانگي ميان هنر و صنعت سـينما (توان به اين مقوله  هاي سينمايي نمي توليد فيلم

روي، حقيقت اين است كه سينما، به منزلة هنر يـا صـنعت،    به هر. مطلق و سياه و سفيد نگاه كرد
سـان   ـ چـه بـه   در همين يك قرني كه گذشت، تحول بسياري يافت و امروزه مصرف محصوالت آن

آيـد، زيـرا    شمار مي ـ مصرف فرهنگي به كننده و تفريحي هنري متعالي چه به منزلة صنعتي سرگرم
. كـار رفتـه اسـت    نزلة يكي از ابعاد مصارف فرهنگي بـه در مطالعات معاصر، مصرف فراغتي نيز به م

شناختي مصرف سينما به هـر شـكل آن كمتـر     رغم ابعاد ديگر مصرف فرهنگي، به بررسي جامعه  به
هـاي سـينمايي و    توجه شده است؛ اندك مطالعات موجود نيز بيشتر به مضـمون و محتـواي فـيلم   

 .  ناند تا تماشاگران و مخاطبا  سازان پرداخته فيلم
هـاي سـينمايي    ميزان مصرف، شيوة مصرف، نوع ژانر مصرفي، و ذائقة سينمايي تماشـاگران فـيلم  

بـر  ) 1386(امـا، موسـايي و شـياني    . همواره متأثر از اختراع انواع وسايل الكترونيكي جديد بوده است
مي، طـي  اند كه با وجود پيدايش و توسعة اَشكال متنوع وسايل ارتبـاطي و صـنايع مختلـف سـرگر     آن

هاي سينما در سطح جهان همواره رو بـه افـزايش    قرن گذشته، حجم توليدات سينمايي و شمار سالن
. هاي مراكز تخصصي، اين رونـد همچنـان ادامـه خواهـد داشـت      ها و تخمين است و، بر اساس بررسي

ي ناپـذير از فضـا   هـاي سـينمايي بخشـي جـدايي     ها و مجموعه امروزه، در كشورهاي جهان، ساختمان
ـ  آيند و همپاي ساير فضاهاي ضـروري فرهنگـي، اجتمـاعي، مـذهبي، و اقتصـادي      شمار مي شهري به

البتـه، ايـن نكتـه نيـز درخـور      . يابنـد  ـ گسترش مي ها، مساجد، كليساها، و بازارها مانند مدارس، پارك
هـاي سـينمايي شـكل     چنـدان دور مصـرف سـينما بيشـتر در سـالن      اي نه توجه است كه در گذشته

اما، امروزه، به دليل توسعة تكنولوژيكي كاالهاي فرهنگي، مصـرف آن در اَشـكال گونـاگون    . گرفت يم
در واقع، تصور بر اين بـود كـه اختـراع و ورود وسـايل الكترونيكـي جديـد       . شود ديگر نيز مشاهده مي

هـايي   ه آسيبرسد اگرچ نظر مي تواند موجوديت صنعت سينما را با خطر مواجه سازد، اما، امروزه به مي
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 هـايي،  بر سينماي هنري و آوانگارد وارد شده، ورود رقباي سينما تماشاي فيلم را براي گـروه 
. بهـره بودنـد   زنان، كودكان، و طبقات پايين اجتماع، تسهيل كرده است كه در گذشته از آن بـي  چون

هـايي   انـدازي شـبكه   هاي خبري و ملي خود به راه عالوه بر اين، كشورهاي مختلف دنيا در كنار شبكه
روز، صـرفاً بـه    اي، در طول شبانه هاي تلويزيوني و ماهواره اند؛ اين شبكه اي پرداخته تلويزيوني و ماهواره

هايشـان را بـه    هـا و نگـرش   پردازند تـا از ايـن طريـق ارزش    هاي سينمايي آن كشورها مي پخش فيلم
 .تماشاگران خود نشان دهند

هـا بـه    مع معاصر تغييراتي در سـبك و روش مصـرفي انسـان   فرهنگي در جوا -تحوالت اجتماعي
در كنار ايـن تحـوالت، بـا    . وجود آورده و مصرف سينما نيز از اين تغيير و تحوالت مصون نمانده است

آغاز سيطرة تلويزيون و بعدها اختراع وسايل الكترونيكي نوظهـور، ميـزان و نـوع مصـرف محصـوالت      
. اسـت  آورده ارمغـان  به سينمايي هاي فيلم براي را اي تازه رفيمص هاي صورت و سينمايي تغيير يافت

 مصـرف  بررسـي  بـر  عـالوه  بررسـي،  مـورد  موضـوع  جانبة همه پوشش و مسائل اين به توجه سبب به
. شـود  آن بـه طـرق ديگـر نيـز توجـه مـي       مصـرف  بـه  فيلم، نمايش هاي سالن در سينمايي هاي فيلم

هاي سـينمايي بـه طـرق گونـاگون و بـا       سينما مصرف فيلمبنابراين، در اين پژوهش منظور از مصرف 
هـاي   با توجه به مسائل ذكرشده، در اين پژوهش وضعيت مصـرف فـيلم  . اي است استفاده از هر وسيله

بـه لحـاظ ميـزان، انـواع مختلـف، و      ) شـوند   كه به هر طريقي مصرف مـي (سينمايي ايراني و خارجي 
 .شود كيفيت ذائقة سينمايي شهروندان بررسي مي

 واكاوي ادبيات موضوع
 دربارة سينما. 1

فردش، كه گويي انبوهي از هنرهاي مختلف را در خود جمـع كـرده    هاي منحصربه سينما با ويژگي
ها يكي نيست، كالسيك و مدرن با هم پا به جهان گذاشت؛ كالسـيك از   است، اما با هيچ يك از آن

كـرد و بـه    هاي مردم را جذب مـي  تودهْ ناتآن جهت كه نخست در اماكن عمومي و با كمترين امكا
كـردن فراغـت و سـرگرمي     چنـدان هنـري، بلكـه بـه منظـور فـراهم       نمايش تصاويري صامت و نـه 

كه، با اختراعات فنـي  ) در مقايسه با ساير هنرها(پرداخت؛ و مدرن از آن جهت كه ديري نپاييد  مي
صنعتي جهاني تبديل شد كـه همـة   سرعت پشت سر گذارد و به  و علمي، دورة كالسيك خود را به

سـينما اكنـون   . گوست؛ هرچند در نهايت همان فراغت و سرگرمي بر آن غالب شـد  ها را پاسخ ذائقه
حدوداً صدساله شده و به منزلة هنر هفتم بر سيماي يك قرني كه گذشـت تـأثير فـراوان گذاشـته     

3Fها، چون جورج هواكو است و البته از آن هم، به زعم بعضي

هرچنـد  . فراوان پذيرفتـه اسـت   ، تأثير1
شـد،   رديف انگاشته مي شد و با سيرك و نه با اپراخانه هم سينما در آغاز زير چادرها نمايش داده مي

                                                           
1 . George Huaco 
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هاي دهة بيست تا پايان دهة پنجاه ميالدي هر روز شمار بسـيار زيـادي تماشـاگر را از     از آغاز سال
از زمـاني كـه   . كـرده اسـت   جلـب مـي   قشرهاي گوناگون مردم و طبقات مختلف اجتماعي به خود
خطر افكنـد تـا بـه امـروز كـه وسـايل        تلويزيون پا به عرصة وجود گذاشت و موجوديت سينما را به

هـاي نمـايش فـيلم عمـل      گوناگون الكترونيكي و ارتباطي، به منزلة رقبايي سرسخت، بـراي سـالن  
وز هم اين تعـداد در مقايسـه بـا    كنند از شمارِ اين تماشاگران سينمارو كاسته شده است، اما هن مي

كنندگان ساير هنرها بسيار باالست و اگر اقبال از سـينما را بـه مفهـوم كلـي آن و بـه هـر        استقبال
در نظـر  ) هاي سينما، تلويزيون، دستگاه ويـدئو و سـاير وسـايل الكترونيكـي جديـد      سالن(صورتي 

. ه روز بر تعـداد آن افـزوده شـده اسـت    تنها از تعداد تماشاگرانش كاسته نشده، كه روز ب بگيريم، نه
كند، به استثناي مراسم مذهبي مربـوط بـه مـذاهب بـزرگ عـالم يـا        اشاره مي) 1389(پور  اسحاق

تـوان يافـت كـه     هاي جام جهاني فوتبال، كمتر تشريفات و مراسمي را مـي  پخش تلويزيوني مسابقه
ي و هنر سينما، به مفهوم كلـي آن، اجـزاي   ساز نهاد فيلم. هاي انبوه را برانگيزد بتواند اين همة توده
تـوان در سـه    سازي را، با مسامحه، مي اما، به طور كلي، نهاد اجتماعي فيلم. گيرد فراواني را دربر مي

اين سه جزء اصلي هنر سينما همواره با هـم  . سازان؛ تماشاگران فيلم؛ فيلم: مقولة اصلي بررسي كرد
هـا   تـوان مجـزا و مسـتقل بـه بررسـي آن      بنابراين، نمـي . اند بودهدر ارتباط بوده و بر هم تأثيرگذار 

ها و مكتوبات موجود دربارة هنر هفتم بيشتر بـه دو مقولـة    با اين حال، تا كنون، در نوشته. پرداخت
ها مطالعـات انـدكي موجـود     اول پرداخته شده و دربارة تماشاگران و عوامل مؤثر بر رفتار خاص آن

سازان و فيلم به اشـاراتي   ر بر ذائقة تماشاگران متمركز است و دربارة فيلممطالعة حاضر بيشت. است
 .كوتاه بسنده شده است

 سازان فيلم) الف
ها را تعيـين   گذارد و رفتار آن سازان اثر مي بر فيلم...) اقتصادي، سياسي، فرهنگي، و (عوامل زيادي 

سـينما بـه   . است عامـل اقتصـادي اسـت   ساز مؤثر  اما، يكي از عوامل مهمي كه بر كار فيلم. كند مي
كـارگردان فـيلم   . شـود  مردم و مشتريان خود نياز فوري دارد، زيرا توليد فيلم بسيار گران تمام مـي 

. دهند هم وابسته به مشتريان بـازار فـيلم   هم تحت تأثير كساني است كه سرماية الزم را به وي مي
ط الزم را براي ساختن فيلم خودش فراهم كنـد  افتد كه شراي كار مي پس همة نبوغ او در اين راه به

ايـن  . هاي سينما را ناديـده بگيـرد   تواند به خود اجازه دهد كه انتظار مردم و مشتري سختي مي و به
ها و قلموهاي الزم بـراي ايـن حرفـه     اگر پردة سفيد نقاشي و نيز رنگ«: عين گفتة هيچكاك است

پـور،   اسـحاق (» كشـيد  د كه آزادي هنري به كجا مـي ديدي شد، آن وقت مي ها دالر تمام مي ميليون
به همين دليل است كه ميان شعر، موسيقي، نقاشي، و ادبيات متعالي با تودة مـردم و  ). 90: 1389

توانند براي هميشه قيـد مشتريانشـان را    سازان نمي اما، همة فيلم. اصحاب قدرت فاصله افتاده است
سـازان   شايد به همين سبب است كه اكثر فيلم. برسندبزنند و به مفهوم واقعي هنر براي هنر 

 در 
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توانـد   پردازنـد و ايـن مـي    هـاي موفـق از نظـر تجـاري مـي      سازي در گونه دورة كاري خود به فيلمدر 
در سـطحي بـاالتر و وراي توجـه بـه عوامـل      . هاي سينمايي باشـد   ها و موج كنندة ايجاد سبك تسهيل

 صـنعت  در نـوين  توليـد  هـاي  روال وجودآمـدن  بـه  امكـان  كـه اقتصادي، سوزان هيوارد بـر آن اسـت   
 از حمايـت  به همچنان نو هاي ايده به رشد جايِ دادنِ امكان به فيلم صنعت. ندارد اهميتي سازي فيلم
 خواهنـد  زودي هستند بـه  نوآورانه هاي ايده دنبال به كه سازاني فيلم. داد خواهد ادامه پيشين هاي ايده
 كوپـوال، و  فـورد  فرانسـيس  ولـز،  اورسـن  كـه  اند؛ رويدادي شده نهاده كنار وهااستودي سوي از كه ديد

 ).202: 1388 هيوارد،(اند  كرده تجربه خود سازي  فيلم دوران طي در بار چندين اسكورسيزي مارتين
در واقع، همواره چالشي ميان برداشت از سينما به منزلة سرگرمي و تفريح با سينما به منزلة هنـر  

سازاني كه چشم به فروش گيشـه دارنـد و در عـين حـال، بـه       هرچند هستند فيلم. ته استوجود داش
سـازاني كـه سـينما را هنـر      اما، بيشـترِ فـيلم  . كنند شناختي سينما هم توجه مي جنبة هنري و زيبايي

كنند يا حداقل بين سينما بـه مفهـوم هنـري آن و سـينما بـه       كنند به صورت منفرد كار مي تلقي مي
بـر آن اسـت كـه سـرانجام آن نـوع      ) 86ـ   85: 1383(اجاللي . اند تفريح و سرگرمي در حركتمنزلة 

ايـن  . كننده بود سينمايي كه تفوق پيدا كرد و مهر خود را بر سينماي جهان گذاشت سينماي سرگرم
. پيـدا كـرد  ) ويژه پـس از جنـگ جهـاني دوم    به(ترين شكل خود را در هاليوود  يافته نوع سينما تكامل

هاليوود اكنون سينمايي به پا كرده كه هرروزه به دنبال جذب مخاطبِ بيشـتر اسـت و البتـه، در ايـن     
ولي آنچه ارجحيت دارد رضايت مخاطب بـه صـورت   . كند كه هنري است هايي نيز توليد مي بين فيلم

درخـور ذكـر اسـت    . كننده بر آن شده است تر است كه موجب تسلط سينماي سرگرم هر چه گسترده
ه جدالي قديمي ميـان هـواداران سـينماي امريكـا، بـه طـور عـام، و هـاليوود، بـه طـور خـاص، بـا             ك

سـينما وجـود دارد و    بـودن  هنـر  ستايشگران سينماي هنري اروپايي دربـارة دوگـانگي هنـر يـا غيـرِ     
بودن همـواره بـه طـرف     شناختي و هنري همچنان نيز وجود خواهد داشت؛ جدالي كه از جنبة زيبايي

سـازان امريكـايي    كـه فـيلم   ي اروپايي در برابر همتاي امريكايي خود كشـيده اسـت تـا جـايي    سينما
هـاي بونوئـل،    ترين آثار سينماي امريكا قابل قياس با فـيلم  اند كه مهم نيز معترف) همچون وودي آلن(

 پور بر آن است كه اسحاق. دسيكا، برگمان، و فليني نيست
 بـه  سـينما، . هسـت  هـم  هنـر  گاه، گاه البته و. است هنگيفر صنعت نوعي چيز هر از قبل سينما 
ـ  تفـريح  و سـرگرمي  صـنعت  گويند، مي تمام صداقت با كه امريكائيان، چنان ـ يا فرهنگي صنعت عنوان

 بـه . كنـد  مي توليد فرهنگ از كاملي حتي گاه و عالي كيفيت با هايي فرآورده است، بسيار ذوق نيازمند
 و كـم  توانـايي  بـا  پول نيروي كه است آن مشتريان و صنعت اين به تهوابس سينما هستي هنر، عنوان
 هنـر . دارد دسـت  در را آن دولـت مهـار   نـام  به كشورها قدرقدرتي از برخي در يا خويش كارآمد بيش

امـا،  . اسـت  صـنعت  اين تابع دارد وجود آن پرتو در يا بحث مورد فرهنگي دل صنعت در كه سينمايي
 از دارد، احتيـاج  دائمـي  حيـات  تجديـد  بـه  ادامة زنـدگي  براي يز چونن سينما فرهنگي صنعت خود

 هميشـه  بـراي  و بـاره  يـك  سـينما  صـنعت  و سـينما  رابطة هنـر  پس،. نيست نياز بي هنري آفرينش
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 همــاهنگي اصــل بــر در اي رابطــه چنــين ايــن همــه، بــا. نيســت ســاز نــاهم كننــده و دفــع اي رابطــه
 ).10 ـ 9: 1389پور،  اسحاق(است  نشده نهاده اي  برقرارشده پيش از

 مخاطبان) ب
نهـاد  . مخاطب، به منزلة گروهي از تماشاگران وقايع، در بيش از دوهزار سال قبـل جـا افتـاده بـود    

هـا و   مخاطب داراي رسوم، قواعد، و انتظارات خاص خود نسبت به زمان، مكان، و محتواي نمـايش 
اي شـهري محسـوب    ايـن نهـاد نوعـاً پديـده    . ودها ب ها و نظاير اين نيز شرايط ورود به محل نمايش

شد كه غالباً بنيان تجاري داشت و محتوايش نيز بـر اسـاس طبقـه و منزلـت اجتمـاعي تغييـر        مي
شـدند؛ در   تر بودند براي استفاده از اجراهاي ادبي و موسـيقايي جمـع مـي    آنان كه آموخته. كرد مي

هـا حضـور    هـا، و سـيرك   هـا، كمـدي   بـازي هاي رزمـي، مسـابقات،    حالي كه مردم عادي در برنامه
هـاي اجتمـاعي و مكـان زنـدگي      هاي چاپي با ويژگي عالقة مردم به انواع محتواي رسانه. يافتند مي

هـاي الكترونيكـي نيـز     مرتبط بود، همچنان كه اين عوامل اكنـون بـا انتخـاب نـوع فـيلم و رسـانه      
ره شـد، سـينما در آغـاز زيـر چـادر      اگرچه همان طور كه اشـا ). 8ـ    5: 1387كوايل، (اند  مشترك

سطح پنداشـته   هاي كمديِ سطحِ پايين هم شد و با هنرهايي چون سيرك و نمايش نمايش داده مي
شد، با گذشت زمان، خبرگان هنرشناس و طبقات باال نيز به آن اقبال پيدا كردند، هر چنـد بـه    مي

تـوان از عالقـه و توجـه     ست كه امروزه ميا  اين روند تا جايي ادامه پيدا كرده. هايِ متفاوت آن گونه
در آرشيو سينماي معاصـر  . ها و اقشار مختلف مردم به ژانرهاي متفاوت سينمايي صحبت كرد گروه

هايي موجود است و اكنون هنر هفـتم ژانرهـاي متعـالي تـا      هاي گوناگون اجتماع انتخاب براي گروه
 .گوست لف مردم را پاسخمتوسط و پست را در خود جاي داده و ساليق اقشار مخت

پذيرنـد و همچنـين بـر آن     هاي گوناگون از آن تـأثير مـي   مخاطبان صنعت يا هنر سينما به شيوه
ـ كه با گذر زمان، اختراع وسـايلي   مندي و اقبال هموارة مخاطبان به هنر هفتم اما، منشأ عالقه. مؤثرند

ـ در چـه    خطـر انداختـه   آن را بـه  نو همچون تلويزيون و انواع وسـايل الكترونيكـي جديـد موجوديـت    
هاي سينما و خشـنودي حاصـل از    تواند باشد؟ تأثير نمايش سينمايي فقط به تقليد مردم از ستاره مي

شود؛ در اينجا همة منابع عـاطفي تماشـاگر و نيـروي برخاسـته از ايـن       تماشاي تصوير آنان ختم نمي
گـردد،   شود و تماشاچي اگر بـه سـينما بـازمي    يشدت تأثيرگذار م آيد و به منابع است كه به ميدان مي

حركـت   تماشاچي اگرچه بي. كردن همين نيروي عاطفي همراه با ترس و لذت است براي دوباره تجربه
ساني كـه ميـان    رابطة آينه برعكس، وي از راه شبه. گر نيست در تاريكي نشسته است، در وضعي نظاره

شـود و خـود را در قلـب     نه باشد، به وسط آن افكنده مـي آنكه در صح او و پردة سينما وجود دارد، بي
خواهد ببينـد، بدانـد، بـا حـدت تمـام در وقـايع و اعمـال         تماشاچي مي. بيند قصه و عمل و رويداد مي

ها را احساس كنـد، بـي آنكـه از خطرهـا و      هاي مربوط به آن مشاركت بجويد و همة عواطف و هيجان
در آغـاز، اگرچـه   ). 8ـ   7: 1389پـور،   اسـحاق (بي داشـته باشـد   گذرد نصي هاي آنچه بر پرده مي زيان

اي  هاي نمايش شـد، از جنبـه   تلويزيون موجب كاهش ميزان اقبال مخاطبان به تماشاي فيلم در سالن
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ـ كـه توانـايي    هايي ديگر ياري رساند، مـثالً طبقـات پـايين اجتمـاعي     تر گروه ديگر، به دسترسي آسان
توانستند به سالن نمـايش   ماشاي فيلم را نداشتند يا به دفعات بسيار نميهاي مختلف ت پرداخت هزينه

ـ  ديدنـد  هاي نمـايش را بـراي حضـور مناسـب نمـي      ـ كه برخي از سالن ـ يا زنان و كودكان فيلم بروند
در كنار تلويزيـون، اختـراع   . هاي سينمايي را به تماشا بنشينند توانستند در منزلشان فيلم راحتي مي به

سال نمايش فيلم تركيـب گـروه    هاي ديرينه ها در كنار سالن وسايل الكترونيكي براي نمايش فيلم انواع
 :كند مخاطبان را متفاوت كرده است، مثالً همان گونه كه مك كوايل اشاره مي

 بودنـد؛  يكـي  سـينمارو  مخاطبـان  بـا  هـا  فـيلم  مخاطبـان  تلويزيون، رواج از قبل و 1940دهة  در
ر  بـزرگ  هـاي  سـالن  در فـيلم  همـراه  ارگ صـداي  به كرده عادت عاشرتي،م و جوان شمار، بي دود از پـ 

 كامالً وابسـته  خود محتوايي نياز برآوردن براي نهايت در و باران زير حتي هايي صف در شكيبا سيگار،
 مخاطبـان  عـين  وجـه  هيچ به حاضر حال در ها فيلم مخاطبان اما،. بازار اين كُند توزيع و اندك توليد به

 اينـان، . هسـتند  سـينمارو  مخاطبـان  از تـر  مسـن  دست، و نايك نشين، خانه بيشتر و نيستند سينمارو
. انـد  كـرده  عـادت  روز هـاي  فيلم انبوه و قديمي هاي فيلم پايان بي آرشيو از گزينش امكان به همچنين

 در كنـد، و  نمـي  ايجـاد  برايشان چنداني محدوديت ها هزينه هستند، سانسور درگير يا فكر در ندرت به
 ).51: 1387 كوايل،(كنند   مي استفاده تلويزيوني و خانگي ويدئوي از نهايت
تـوان   پوشـي كـرد، مـي    توان به جمالت كلي مك كوايل بسنده و از استثنائات چشم هرچند نمي 

هاي نمايش فيلم مردم را به تماشـاي فـيلم دعـوت     پذيرفت كه آغاز وسايل جديدي كه همچون سالن
هـاي سـينمايي را تغييـر داده و، بـه      ، چيدمان مخاطبان فيلم رچه پاياني براي سينما نبودهكنند اگ مي

در واقـع، تـأثير   . ، موجوديت سينما را به خطر انداخته است)پور همچون يوسف اسحاق(ها  زعم بعضي
ورود تلويزيون و ساير رقباي سينما بر موجوديت آن و كيفيت توليدات سينماي معاصر مبحثي اسـت  
طوالني و جاي تحقيق و پژوهش بسيار دارد، ولي در اين مطالعه از اين مباحث بـه دليـل گسـتردگي    

ها به انواع ژانرهاي سـينمايي بـه هـر     كنيم و به ذائقة تماشاگران سينما و اقبال آن پوشي مي آن چشم
 .پردازيم  طريقي مي

هاي هـوادار ژانرهـاي مختلـف     گروهالبته، توجه به اين نكته نيز الزم است كه براي تعيين اقشار و 
اي، از يك سـو،   تر، سينماي هنري مخصوص طبقات غالباً باال و سينمادوستان حرفه يا، به صورت كلي

هاي غيرمتخصص و به دنبال فراغـت، از ديگـر سـو،     كنندة مخصوص توده و سينماي مردمي و سرگرم
ر فرانسه هميشـه نـوعي سـينماي    هاي خاص كشورهاي مختلف ضروري است، مثالً د توجه به ويژگي

ولي، از همـان  . مردمي وجود داشته و هميشه هم با كم و بيش اقبال و فرخندگي وجود خواهد داشت
 وجود آمد كه همچنان خاص خود فرانسه است و شايد مـثالً  اي به اوايل شروع سينما نيز وضعيت ويژه

 مردمـي  كمتـر  سينماي وجود آن و كرد يداپ را آن مانند نتوان آسيايي سينماي يا امريكايي جامعة در
 نـوعي  تـأثير  قـدرت  نيـز  و سينمادوسـتان  اشـتياق  و شـور  موج كه بود فرانسوي آوانگارد به موسوم و

 آن مـدافع  و حامي است، داشته ها فيلم ساختن در مستقيم اثري هميشه كه نظري، و انتقادي انديشة
 طبقـات  و هـا،  گـروه  اقشار، عاليق كه داشت نتظارا توان مي صورت، همين به). 1389 پور، اسحاق( بود



 )شهر مشهد: مطالعة موردي(ائقة سينمايي شهروندان ذبررسي 

108 
 

 و مكـان  آن سـينمايي  سـابقة  اساس بر مختلف جاهاي در سينمايي متفاوت ژانرهاي به مردم مختلف
 بـه  دسـت  ايـن  از هـايي  پـژوهش  كه دهد نشان شايد اين. باشد متفاوت آن سينماي جنس همچنين

 تطبيقـي  مقايسـة  بـه  گرفتـه  صـورت  طالعـات م همچنـين  و دارد نيـاز  مختلف جوامع در فراوان تكرار
امـا، وضـعيت   . منـد و تئوريـك درآورد   نظريـه  صـورت  بـه  را آن بتوان نهايت در شايد تا نيازمند است

هاي سـينمايي افـراد جوامـع گونـاگون      موجود نشان از فقدان يا حداقل ضعف تئوريك در زمينة ذائقه
 .دارد

 فيلم سينمايي) ج
سينماگران از . سازي است م يكي از سه جزء اصلي نهاد اجتماعي فيلمهمان طور كه اشاره شد، فيل

شناسـان   هـا و جامعـه   شناختي و گاهي نيز فني و تكنيكي بـه نقـد و بررسـي فـيلم     منظري زيبايي
شناسي و تحليل گفتمان انتقادي بـه   هايي چون نشانه معموالً با ديدي انتقادي و با استفاده از روش

كننـد؛ گـاهي نيـز بـه      شـناختي بررسـي مـي    ازند و آن را از منظري جامعـه پرد ها مي محتواي فيلم
اين هـر دو مـورد بـراي    . آورند ها روي مي مطالعات فرهنگ و زندگي روزمره بر اساس محتواي فيلم

شمار  اي به پردازد، بحثي حاشيه هاي سينمايي مي حاضر، كه به بررسي ذائقة مخاطبان فيلم  مطالعة
بنـابراين، بـراي   . شـود  ها موجب دورشدن پـژوهش از مباحـث اصـلي مـي     ه آنآيد و پرداختن ب مي

 .ِنظر خواهد شد رعايت اختصار از پرداختن به آن صرف

 دربارة مصرف فرهنگي. 2
4Fمصرف

شد و فقـط از همـين منظـر     اي صرفاً اقتصادي شمرده مي ها مقوله اي است كه مدت پديده 1
شناسـان بعـد از جنـگ     شناسـان، و مـردم   سان، فرهنگشنا شناسان، روان جامعه. شد بدان توجه مي

كـارل مـاركس   . هايي را دربارة آن آغاز كردند مند شدند و پژوهش جهاني دوم به اين موضوع عالقه
وي . كـرد تـا بـه مصـرف آن     داري توجه مـي  بيشتر به توليد كاال در نظام سرمايه) 1883ـ   1818(

دانست كه براي كسب سـود   اي مي آورد و كاال را مقوله ميشمار   داري به توليد كاال را ويژگي سرمايه
پـس از  . داد بدين ترتيب، ماركس به روند مصرف كاال توجهي نشان نمـي . رسد فروش مي در بازار به

5Fمرفه طبقة نظريةماركس، تورشتاين وبلن، در كتاب 

، طبقة متوسط اياالت متحدة امريكا )1899( 2
تازگي ثروتمند شده بودند، با عبـارت مصـرف    طبقه را، كه به وي مصرف اعضاي اين. را بررسي كرد

6Fمتظاهرانه

، )1918ـ   1858(شـناس آلمـاني، جـورج زيمـل      ها، جامعه در همين سال. تحليل كرد 3
شـهر و رابطـة آن بـا مـد و مصـرف كاالهـا        ساكنان شهر برلين را بررسي كرد و به زندگي در كالن

                                                           
1. consumption 
2. The Theory of Leisure Class 
3. conspicuous consumption 
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دانسـت   مل كردارهاي اجتماعي و فرهنگي متفـاوت مـي  ماكس وبر مصرف را فرايندي شا. پرداخت
. هاي اجتماعي است و فقط ناشي از عوامـل اقتصـادي نيسـت    هايي ميان گروه كنندة تفاوت كه بيان

منزلت و قدرت را نيز اضافه كرد وي به مفهوم اقتصادي ماركس از طبقه . 
7Fزندگي دربارة سبك اجتماعي مطالعات

ادامـة   در. بـود  شـده  آغاز مبيست قرن ابتداي مصرف از و 1
 در مـدتي  بـراي  مفـاهيم  وبلن اين زيمل، و وبر، توسط مصرف و زندگي زمينة سبك در اوليه كارهاي
 در گرفـت، امـا، دوبـاره    رونـق  بازار به مربوط تحقيقات در آن طي در كه شد كاربرد كم شناسي جامعه
 بورديـو  شـناختي، ماننـد   جامعـه  و گـي فرهن معاصـر  پـردازان    تئـوري  مفاهيم را اين ،1990دهة  اوايل

 ).Bennett, 2005: 71( گرفتند كار ، به)1996( چني ، و)1991( فدرستون ،)1984(

 روش تحقيق
در . نامـه اسـت   و با استفاده از ابـزار پرسـش   ،ي، از نوع پيمايشيروش تحقيق در پژوهش حاضر كم

تـرين   ، معتبرترين و جامعimdbيت هاي سينمايي افراد از سا سنجش منزلت ذائقه براياين پژوهش 
هـاي   اسـتفاده و روش اسـتخراج ارزش هنـري ذائقـه     ةوشـي . شـد سايت سينمايي دنيـا، اسـتفاده   

آمـاري پـژوهش    ةجامع. آيد هاي پژوهش مي در قسمت توصيف داده imdbسينمايي افراد از سايت 
رمول كـوكران برابـر بـا    حجم نمونه بر اساس ف. سال شهر مشهد است پانزدهافراد باالي  همةشامل 
. ناحيـه اسـت   40منطقـه و   13شـامل   ،بنا به گـزارش شـهرداري مشـهد    ،شهر مشهد. است 384

و  ،مراتبي را بر مبناي حيثيـت شـغلي، سـطح تحصـيالت     اي سلسله تحليل خوشه) 1388(يوسفي 
ي دهـد نـواح   هـاي پـژوهش نشـان مـي     يافته. شهر مشهد انجام داد ةگان درآمد در بين نواحي چهل

 ،بـدين ترتيـب، از هـر خوشـه    . دكر  تقسيم ،از لحاظ منزلتي ،مجزا ةتوان به پنج خوش مشهد را مي
 .ها مشخص شـد  در هر خوشه آدرس خيابان( انجام شداي  گيري خوشه متناسب با حجم آن، نمونه

ي گيـر  نمونـه  ةها بـه شـيو   در هر خيابان نيز از بلوك. گرفت انجامگيري  ها نمونه در بين آن ،سپس
در هـر  ). گيري تصادفي ساده به عمل آمـد  ها و افراد خانه نمونه تصادفي سيستماتيك و از بين خانه

آوري شـد و   شـده جمـع   نامه نسبت به تعداد تعيين خوشه براي افزايش دقت تعداد بيشتري پرسش
نامـه از   در پژوهش حاضر، براي طراحـي بخشـي از پرسـش    .يافتنفر افزايش  410حجم نمونه به 

ماننـد تحقيـق فاضـلي    (سؤاالت مشابهي كه در تحقيقات معتبر پيشين آمده اسـت اسـتفاده شـد    
و مسـلمي پطـرودي   ) 1389(پـور   كه با ليزرل اعتبارسنجي شـده اسـت و تحقيـق ضـياء    ) 1384(
ساخته نيـز   اي بخشي از سؤاالت محققبر). اند كه با روش اعتبار صوري اعتبارسنجي شده) 1389(

در نهايـت، بـراي ارزيـابي اعتبـار ابـزار      . شناسي و هنر استفاده شد از آراي متخصصان رشتة جامعه
تـرين اعتبـار    بنابراين، مهم. سنجش از آراي داوران متخصص در حوزة موضوع تحقيق استفاده شد

                                                           
1. lifestyle 
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هـا تحليـل عـاملي      بعضـي از شـاخص  همچنين، براي اطمينان از اعتبار . ابزار سنجش صوري است
 .كار برده شد به

 ها  يافته
 سيمايي از جامعة آماري. 1

بيشـترين فراوانـي   . ساله اسـت 74گو  ترين فرد پاسخ سال ساله و بزرگ  15گو  ترين فرد پاسخ  سن كم
متعلـق بـه گـروه    ) درصـد  5/0(ساله و كمترين فراواني 24تا  20متعلق به گروه سنّي ) درصد 22(

درصـد   8/37. سـال اسـت   32گـو نيـز حـدوداً     ميانگين سنّي افراد پاسخ. ساله است69تا  65ي سنّ
. انـد  ها متأهل آن 6/55گويان مجرد و  درصد پاسخ 4/43. ها مردند درصد آن 5/61گويان زن و  پاسخ

) درصـد  5/0(هـا   ديپلم و تعـداد كمـي از آن   در سطح ديپلم و فوق) درصد 8/37(گوها  بيشتر پاسخ
گويان داراي مـدرك ليسـانس و بـاالتر از     درصد از پاسخ 38حدود . راي مدرك دكتري و باالترنددا

 .اند ليسانس

 هاي سينمايي وضعيت مصرف فيلم .2
 ميزان مصرف سينما) الف

. دهـد  هاي سينمايي را در طول يـك هفتـه نشـان مـي     توزيع فراواني ميزان تماشاي فيلم 1جدول 
 4/54(گوهـا   بيشـتر پاسـخ  . اند هفته هرگز فيلم سينمايي تماشا نكردهدرصد افراد در آخرين  4/23

ميـانگين تماشـاي   . انـد  هاي سينمايي نشسـته  نيز بين يك تا هشت ساعت به تماشاي فيلم) درصد
اگـر مـدت زمـان    . فيلم سينمايي در بين افراد نمونه در آخرين هفته پنج ساعت و نُه دقيقه اسـت 

گويـان حـدوداً    قريباً يك ساعت و سي دقيقه درنظر بگيـريم، پاسـخ  تماشاي يك فيلم سينمايي را ت
گوهـا بـر    هاي مربوط به توزيـع پاسـخ   به طور كلي، داده. كنند اي سه فيلم سينمايي تماشا مي هفته

 .اساس ميزان تماشاي فيلم سينمايي در يك هفته به طرف متوسط به پايين انباشته شده است
 

 رياخ هفتة در يينمايس لميف يتماشا زانيم حسب بر انيگو پاسخ درصد و يفراوان عيتوز. 1 جدول

 

درصد  درصد فراواني ميزان تماشاي فيلم سينمايي رديف
 معتبر

درصد 
 تجمعي

 9/23 9/23 4/23 96 ًاصال  1
 6/79 6/55 4/54 223 )ساعت 8تا  1(خيلي كم  2
 5/94 0/15 6/14 60 )ساعت 15تا  8(كم  3
 8/98 2/4 1/4 17 )اعتس 22تا  15(متوسط  4
 8/99 0/1 0/1 4 )ساعت 29تا  22(زياد  5
 0/100 2/0 2/0 1 )ساعت 36تا  29(خيلي زياد  6

 - - 2/2 9 پاسخ  بي
 - 0/100 0/100 410 كل

 دقيقه 47/305ساعت يا  09/5= ميانگين 



 

 1394، بهار و تابستان 1 شمارة ،7دورة  شناسي هنر و ادبيات،جامعه

111 
 

 عالقه به انواع ژانرها) ب
بيشـترين  . دهـد  ژانرهاي سينمايي را نشان مـي  توزيع درصدي ميزان عالقة افراد به انواع 2جدول 

آشـامي،    و كمتـرين عالقـه مربـوط بـه ژانـر خـون       83/3گوها به ژانر كمدي با ميانگين  عالقة پاسخ
انـد كـه اصـالً بـه        گوها نيز بيـان كـرده   درصد از پاسخ 6/35. است 2وحشت، و ترسناك با ميانگين 

اي، مسـتند،   حادثـه  -بـه ژانرهـاي كمـدي، پليسـي    عالقـه  . اي ندارنـد  تماشاي چنين ژانري عالقه
تخيلي در حد متوسط بـه   -رزمي، و علمي -تاريخي، گنگستري، جنايي، و مهيج كارآگاهي، جنگي

آشامي، وحشت، و ترسـناك در   باال و عالقه به ژانرهاي ملودرام، روانكاوانه، حماسي، وسترن، و خون
 .حد متوسط و متوسط به پايين است

  
 گويان بر حسب ميزان عالقه به انواع ژانرهاي سينمايي  زيع درصدي پاسختو. 2جدول 

خيلي  اصالً انواع ژانرها
خيلي  زياد متوسط كم كم

ميانگين از  كل پاسخ بي زياد
5 

 درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد
 83/3 0/100 2/0 8/38 3/29 5/19 4/4 4/3 4/4 كمدي
 34/3 0/100 2/0 4/23 5/28 4/24 7/10 8/6 9/5 اي  حادثه -پليسي
 17/3 0/100 5/0 1/24 2/23 7/21 4/13 8/9 3/7 مستند
 97/2 0/100 0/1 2/20 0/20 1/25 4/13 5/10 8/9 تاريخي

گنگســتري، جنــايي، 
 95/2 0/100 2/0 2/23 7/21 5/20 2/11 0/8 1/15 مهيج كارآگاهي

 81/2 0/100 2/0 2/22 8/19 8/17 2/13 0/11 9/15 رزمي -جنگي
 73/2 0/100 0/1 1/16 5/19 9/24 1/14 5/8 9/15 تخيلي -علمي

 46/2 0/100 4/2 5/8 1/16 3/27 5/19 2/12 9/13 ملودرام
 45/2 0/100 7/1 7/12 7/12 6/26 6/15 4/15 4/15 روانكاوانه
 32/2 0/100 2/1 0/11 4/14 9/24 1/15 2/12 2/21 حماسي
 11/2 0/100 7/1 0/9 7/11 7/20 3/19 9/14 7/22 وسترن

آشامي، وحشت،   خون
 و ترسناك

6/35 9/13 0/10 7/11 0/12 6/16 2/0 0/100 00/2 

 
 ارزش هنري ذائقة سينمايي. 3

 137فـيلم و   146آوري شد، در مجموع، نام  هايي كه از افراد جامعة آماري جمع نامه در كل پرسش
اي  ها الزم بود به هر فـيلم يـا كـارگردان نمـره     ري ذائقهبراي ارزيابي منزلت هن. كارگردان ذكر شد

در واقع، هفت گويه براي سنجش ارزش هنري ذائقـة سـينمايي افـراد در نظـر گرفتـه      . تعلق گيرد
اي در  كـرد، نمـره   گو در اين هفت گويه ذكر مي شده بود و بايد براي هر فيلم يا كارگرداني كه پاسخ

هـا و   آوردن ارزش هنـري فـيلم   دسـت  الً اشـاره شـد، بـراي بـه    همان طور كه قب. شد نظر گرفته مي
ترين و معتبرترين سـايت سـينمايي دنياسـت،     ، كه در حال حاضر بزرگimdbكارگردانان از سايت 

بـودن   ، جـامع )در ايران فيلتـر نيسـت   imdbسايت (دسترسي كاربران ايراني به سايت . استفاده شد
شـده، آگـاهي از رأي و نظـر ديگـران بـه       هاي شناخته ي فيلمها سايت، فراواني باال براي تعداد رأي

 كنند از لحاظ تخصص سينمايي در  ها شركت مي  گيري دادن، و اينكه افرادي كه در رأي هنگام رأي
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0B سطح متوسط به باال هستند از مزايايimdb دادن بايـد در سـايت    يـك فـرد بـراي رأي   . است
اند كه از لحـاظ عالقـه و تخصـص     دادن نام و رأي نبال ثبتنام كند و احتماالً داوطلباني به د ثبت

حتـي  . تر اسـت  تر و واقعي ها دقيق  سينمايي در حد متوسط به باال هستند و به همين دليل نمره
ها از نظر متخصصان و منتقـدان سـينمايي نيـز     براي نمرة بعضي از فيلم imdbرسد  نظر مي به

شده براي چند فيلم ايراني كه ناشـناخته بودنـد    هاي ثبت يبا اين حال، فراواني رأ. گيرد بهره مي
در نهايت، بـا مشـورت   . است imdbبه حد قابل قبول نرسيده و اين تنها ايراد استفاده از سايت 

آوري داوري مـردم دربـارة ارزش    دست آمد كه احتماالً در صورت جمع متخصصان اين نتيجه به
هـاي ناشـناخته انـدك     ها بـراي فـيلم   نيز تعداد رأي ها به روش پيمايشي هنري و اجتماعي فيلم

رفت، به همين دليـل، اسـتفاده از سـايت     ها باال مي گونه فيلم ها براي اين پاسخ شد و شمار بي مي
اي بين صفر تـا   هر فيلم نمره imdbدر سايت . پذير شد هاي سينمايي توجيه براي ارزيابي ذائقه

نمـرة هـر   . دسـت آمـده بـود    دي متخصصان و منتقدان بهده داشت كه از رأي كاربران و در موار
در نهايت، براي ذائقة هر فرد هفت نمـره  . هايش محاسبه شد كارگردان نيز از ميانگين نمرة فيلم

 3جـدول  . ها ارزش هنري و اجتماعي ذائقة سينمايي فرد ناميده شـد  حاصل شد كه ميانگين آن
ارزش هنـري  . دهد گوها را نشان مي نمايي پاسختوزيع فراواني ارزش هنري و اجتماعي ذائقة سي

در حد متوسط و ميانگين اين متغير ) درصد 5/38(گوها  و اجتماعي ذائقة سينمايي بيشتر پاسخ
 .است 2625/6نيز 

1Bيينمايس ذائقة ياجتماع و يهنر ارزش نيانگيم حسب بر انيگو پاسخ درصد و يفراوان عيتوز. 3 جدول 

 ارزش هنري و اجتماعي رديف
درصد  درصد فراواني ذائقة سينمايي

 معتبر
درصد 
 تجمعي

 3/12 3/12 5/11 47 5تا  3 1
 3/33 0/21 5/19 80 6تا  5 2
 8/74 5/41 5/38 158 7تا  6 3
 7/98 9/23 2/22 91 8تا  7 4
 0/100 3/1 2/1 5 9تا  8 5

 - - 1/7 29 پاسخ  بي
 - 0/100 0/100 410 كل

 2625/6= ميانگين

 قة سينماييذائ. 4
گويـان از آن لـذت    فهرست توزيع فراواني و درصدي نام اولين فيلم سينمايي را كه پاسـخ  4جدول 

نمكـي بـا    به كارگرداني مسعود ده 1 هاي اخراجي. دهد ترتيب فراواني تا ده فيلم نشان مي اند به برده
پـور بـا ارزش    مالقليبه كارگرداني رسول  مادر مثل ميم، )درصد 9/5( 6/3ارزش هنري و اجتماعي 

، و )درصـد  2/2( 6/8به كارگرداني اصغر فرهادي بـا ارزش   سيمين از نادر جدايي، )درصد 7/2( 3/7
 در . چهار فيلم اول فهرست هستند) درصد 2/2( 3/8به كارگرداني كمال تبريزي با ارزش  مارمولك
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2Bدهـد   ورد كه نشان ميخ چشم مي فهرست كارگردانان ده فيلم فقط نام يك كارگردان خارجي به
اند و شايد به اين دليل باشد كـه ميـزان    گوها اولين بار از يك فيلم ايراني لذت برده بيشتر پاسخ

در فهرسـت  ). 7جـدول  (آشنايي تماشاگران ايراني با كارگردانان خارجي در سطح پاييني اسـت  
ر حد متوسط بـه پـايين   ها د هايي كه ارزش هنري و اجتماعي آن ترتيب فراواني، فيلم ده فيلم به

ثابـت  ) سـاختة سـيروس الونـد    خـوني  پرتقـال نمكـي و   ساختة مسعود ده 1 هاي اخراجي(است 
كننـدة كيفيـت بـاالي آن بـه لحـاظ ارزش       كند كه تماشاگرپسندبودن يك فيلم حتماً تأييـد  مي

ا فروش باالي گيشه و تماشاي بسيار يك فيلم داليـل زيـادي دارد، امـ   . هنري و اجتماعي نيست
. شـود  هـا نمـي   ها سبب اسـتقبال زيـاد از آن   دهد كه همواره ارزش هنري فيلم ها نشان مي يافته

به كارگرداني كمال تبريزي با ارزش هنري و اجتماعي باال، كـه   مارمولكهايي چون  حضور فيلم
ها بـه كيفيـت    جلوگيري شد، حاكي از آن است كه اوالً در اعمال مميزي براي فيلم  از اكران آن

هـا ارزش هنـري و اجتمـاعي     شود و در مجوزدادن به فـيلم  ها توجهي نمي هنري و اجتماعي آن
تـوان   ها عاملي غيرتأثيرگذار است؛ ثانياً با اعمال مميزي، جلوگيري از اكـران، و توقيـف نمـي    آن

 .ذائقة هنري افراد جامعه را تغيير داد
 

 اند برده لذت آن از كه يينمايس لميف نيلاو حسب بر انيگو پاسخ درصد و يفراوان عيتوز. 4 جدول

نمرة فيلم  نام كارگردان نام فيلم رديف
 imdbدر 

درص
 د

درصد 
 معتبر

درصد 
 تجمعي

 6/7 6/7 9/5 6/3 نمكي مسعود ده 1هاي   اخراجي 1
 1/11 5/3 7/2 3/7 پور  رسول مالقلي ميم مثل مادر 2
جدايي نادر از  3

 سيمين
 9/13 8/2 2/2 6/8 اصغر فرهادي

 8/16 8/2 2/2 3/8 كمال تبريزي مارمولك 4
 0/19 2/2 7/1 7/7 كيا  ابراهيم حاتمي اي  آژانس شيشه 5
 2/21 2/2 7/1 1/8 اصغر فرهادي دربارة الي 6
 4/23 2/2 7/1 7/7 داريوش مهرجويي گاو 7
 3/25 9/1 5/1 2/2 سيروس الوند پرتقال خوني 8
 2/27 9/1 5/1 2/6 محمدرضا هنرمند ها  دزد عروسك 9
 1/29 9/1 5/1 2/8 مصطفي عقاد اهللا محمد رسول 10

 )9/22( 94= پاسخ   بي
 

انـد   فهرست توزيع فراواني كارگردان اولين فيلم سينمايي را كـه افـراد از آن لـذت بـرده     5جدول 
 9/2تمـاعي  نمكي با ميانگين ارزش هنـري و اج  مسعود ده. دهد ترتيب فراواني تا يازده نفر نشان مي به

كيـا بـا    ابـراهيم حـاتمي  . را به خود اختصاص داده است) درصد 6/6(هايش بيشترين فراواني  براي فيلم
هـاي   در رتبـه ) درصد 1/4( 93/3و ايرج قادري با ) درصد 4/4( 68/6ميانگين ارزش هنري و اجتماعي 

ردان اولـين فـيلم   نكتة درخور توجه اين اسـت كـه در ميـان فهرسـت يـازده كـارگ      . بعدي قرار دارند
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اند نام هيچ كارگردان خارجي نيامده اسـت و ايـن بـاز بـه      دهندگان از آن لذت برده سينمايي كه پاسخ
 ).7جدول (دليل ميزان آشنايي كم تماشاگران ايراني با كارگردانان خارجي است 

 اند برده لذت آن از كه يينمايس لميف نياول كارگردان حسب بر انيگو پاسخ درصد و يفراوان عيتوز. 5 جدول

 imdb كارگردان رديف
درصد  درصد )10تا  0(

 معتبر
درصد 
 تجمعي

 7/7 7/7 6/6 9/2 نمكي  مسعود ده 1
 8/12 1/5 4/4 68/6 كيا  ابراهيم حاتمي 2
 7/17 8/4 1/4 93/3 ايرج قادري 3
 2/22 6/4 9/3 86/7 اصغر فرهادي 4
 8/26 6/4 9/3 73/6 داريوش مهرجويي 5
 9/29 1/3 7/2 28/6 پور  ل مالقليرسو 6
 8/32 8/2 4/2 99/6 كمال تبريزي 7
 3/35 6/2 2/2 25/5 سيروس الوند 8
 9/37 6/2 2/2 47/5 مسعود كيميايي 9
 2/40 3/2 0/2 1/7 بهرام بيضايي 10
 5/42 3/2 0/2 56/6 علي حاتمي 11

 )درصد 4/14( 59= پاسخ   بي
 

گوها را بر اساس نام اولين كارگردان ايراني كـه بـه آثـار وي     اسخفهرست توزيع فراواني پ 6جدول 
ابـراهيم  . ترتيب فراوانـي آمـده اسـت    نام ده كارگردان به 6در جدول . دهد اند نشان مي مند شده عالقه

 4/5( 47/5، مسـعود كيميـايي بـا    )درصـد  7/11( 68/6كيا با ميانگين ارزش هنري و اجتماعي  حاتمي
عـدم  . انـد  هايشان سه كارگردان اول فهرست براي فيلم) درصد 4/5( 5/6زاده با  ، و مهدي فخيم)درصد

دهـد افـراد در انتخـاب اولـين كـارگردان       ها نشان مي و ترتيب فراواني imdbها در  تطبيق ترتيب نمره
اند به عوامل ديگري غيـر از ارزش هنـري و اجتمـاعي آثـار      مند شده  كه به ديدن آثار وي عالقه  ايراني

مهـران مـديري و مسـعود    (نكتة جالب توجـه حضـور دو كـارگردان كمـدين     . كنند ي نيز توجه ميو
هاي ژانر كمدي ايراني درخور توجـه   در فهرست است كه نسبت به آمار تعداد كل كارگردان) نمكي ده

 . است
ده منـد شـ   توزيع فراواني نام اولين كارگردان خارجي را كه فرد به ديدن آثـار وي عالقـه   7جدول 

گوها احتماالً به دليل آشناييِ كم با كارگردانـان خـارجي بـه ايـن       درصد از پاسخ 2/81. دهد نشان مي
اسـتيون  . ترتيب فراوانـي آمـده اسـت    به همين دليل نام ده كارگردان خارجي به. اند  سؤال پاسخ نداده

8Fآلن اسپيلبرگ

9Fرون، جيمـز كـام  )درصـد  9/3( 82/6با ميانگين ارزش هنري و اجتمـاعي   1

بـا ارزش   2
10F، و آلفرد هيچكاك)درصد 4/2( 08/7

هايشـان سـه نفـر اول     بـراي فـيلم  ) درصد 2/1( 24/7با ارزش  3
هاي خارجي كه افراد براي اولـين بـار بـه ديـدن      ميانگين ارزش هنري آثار همة كارگردان. اند فهرست

                                                           
1. Steven Allan Spielberg 
2. James Cameron 
3. Alfered Hitchcock 
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انتخـاب كـارگردان    دهـد در  اند در حد متوسط بـه باالسـت و ايـن نشـان مـي      مند شده  آثار وي عالقه
 .شود  خارجي به ارزش آثار وي توجه بيشتري نشان داده مي

 اند شده مند عالقه يو آثار دنيد به كه يرانيا كارگردان نياول نام حسب بر انيگو  پاسخ درصد و يفراوان عيتوز. 6 جدول

 imdb كارگردان رديف
درصد  درصد )10تا  0(

 معتبر
درصد 
 تجمعي

 2/16 2/16 7/11 68/6 ياك  ابراهيم حاتمي 1
 6/23 4/7 4/5 47/5 مسعود كيميايي 2
 1/31 4/7 4/5 5/6 زاده  مهدي فخيم 3
 2/38 1/7 1/5 56/6 علي حاتمي 4
 6/44 4/6 6/4 67/7 مهران مديري 5
 7/50 1/6 4/4 93/3 ايرج قادري 6
 4/56 7/5 1/4 86/7 اصغر فرهادي 7
 5/61 1/5 7/3 73/6 داريوش مهرجويي 8
 6/66 1/5 7/3 9/2 نمكي  مسعود ده 9
 3/71 7/4 4/3 45/7 مجيد مجيدي 10

    )درصد 8/27( 114= پاسخ   بي
 اند شده مند عالقه يو آثار دنيد به كه يخارج كارگردان نياول نام حسب بر انيگو  پاسخ درصد و يفراوان عيتوز. 7 جدول

 imdb كارگردان رديف
درصد  درصد )10تا  0(

 رمعتب
درصد 
 تجمعي

 8/20 8/20 9/3 82/6 استيون آلن اسپيلبرگ 1
 8/33 0/13 4/2 08/7 جيمز كامرون 2
 3/40 5/6 2/1 24/7 آلفرد هيچكاك 3
 5/45 2/5 0/1 23/7 تيم برتون 4
 6/50 2/5 0/1 13/8 كريستوفر نوالن 5
 8/55 2/5 0/1 474/7 مارتين اسكورسيزي 6
 7/59 9/3 7/0 64/7 آكيرا كوروساوا 7
 6/63 9/3 7/0 58/6 جان فورد 8
 5/67 9/3 7/0 86/5 كريس كلمبوس 9
 1/70 6/2 5/0 93/6 جكي چان 10

 )درصد 2/81( 333= پاسخ   بي
به همين دليل، سعي شد در سـؤاالتي كـه   . ذائقة افراد در گذر زمان ممكن است دچار تغيير شود

بدين منظور، نخست در چهـار سـؤال ذائقـة    . نيز توجه شودكنند به گذر زمان  ذائقة فرد را ارزيابي مي
سپس، در سؤالي از افراد نمونة پژوهش خواسـته شـد نـام كـارگرداني را     . فرد در گذشته سنجش شد

توزيع فراوانـي كارگردانـاني را    8جدول . ببينند هاي وي را بگويند كه در حال حاضر دوست دارند فيلم
نـام يـازده   . دهـد  هـا را در حـال حاضـر تماشـا كننـد نشـان مـي        آن   گوها دوست دارند فيلم كه پاسخ

 2/12( 68/6كيـا بـا ميـانگين ارزش هنـري      ابـراهيم حـاتمي  . ترتيب فراواني آمـده اسـت   كارگردان به
بـراي  ) درصـد  6/6( 67/7، و مهران مديري بـا ارزش  )درصد 6/6( 86/7، اصغر فرهادي با ارزش )درصد
 .اند هايشان سه كارگردان اول فيلم



 )شهر مشهد: مطالعة موردي(ائقة سينمايي شهروندان ذبررسي 

116 
 

ـ  نام حسب بر انيگو  پاسخ درصد و يفراوان عيتوز. 8 جدول  حاضـر  حـال  در كـه  يكـارگردان  نياول
 ننديبب را يو يها لميف دارند دوست

 imdb كارگردان رديف
درصد  درصد فراواني )10تا  0(

 معتبر
درصد 
 تجمعي

 8/14 8/14 2/12 50 68/6 كيا  ابراهيم حاتمي 1
 8/22 0/8 6/6 27 86/7 اصغر فرهادي 2
 8/30 0/8 6/6 27 67/7 مهران مديري 3
 2/38 4/7 1/6 25 5/6 زاده  مهدي فخيم 4
 1/44 9/5 9/4 20 9/2 نمكي مسعود ده 5
 4/49 3/5 4/4 18 93/3 ايرج قادري 6
 7/54 3/5 4/4 18 47/5 مسعود كيميايي 7
 5/59 7/4 9/3 16 73/6 داريوش مهرجويي 8
 0/63 6/3 9/2 12 1/7 بهرام بيضايي 9
 6/66 6/3 9/2 12 ¼ سيروس مقدم 10
 1/70 6/3 9/2 12 13/7 عباس كيارستمي 11

 )درصد 6/17( 72= پاسخ   بي
 

ها بدون توجـه يـا    ذائقة سينمايي افراد در زمان حال نيز نشان داد كه ميزان استقبال از كارگردان
در واقـع، عـدم تطبيـق ترتيـب     . گيـرد  با توجه كمي به ارزش هنري و اجتماعي آثارشان صـورت مـي  

هـاي   دهـد مصـرف فـيلم    نشـان مـي   imdbهـا در   پرطرفدارها در ذائقة سينمايي بـا ترتيـب نمـرة آن   
سازان در توليد فيلم به تقاضاي بـازار   بيشتر فيلم. سينمايي به رويدادي نسبتاً اتفاقي تبديل شده است

بـا ارزش هنـري بـاال دارنـد در صـورت عـدم        كارگرداناني كـه آثـاري  . كنند و فروش گيشه توجه مي
پـول و سـرمايه جزئـي    . شـوند  گـذاران نيـز مواجـه مـي     استقبال تماشاگران با عدم اسـتقبال سـرمايه  

ناپذير از صنعت توليد فيلم است و كارگرداني كه از اين مهم محروم بماند يا بـه تقاضـاي بـازار     جدايي
اگر به تقاضاي بازار و استقبال تماشاگران پاسخ گويـد،   .شود گردد يا به حاشيه رانده و حذف مي بازمي

رساند و اگر به حاشيه برود و حذف شود، حركت بـه   تر مدد مي اي پست به روند حركت به سوي ذائقه
 .شود  سازاني با ارزش هنري پايين تسريع مي هاي پست به دست فيلم سوي ذائقه

 گيري  بحث و نتيجه
سينمايي افراد در دو مقولـة عالقـه بـه انـواع ژانرهـاي سـينمايي و        در اين پژوهش، وضعيت ذائقة

اي،  حادثـه  -عالقه بـه ژانرهـاي كمـدي، پليسـي    . ميانگين ارزش هنري ذائقة سينمايي بررسي شد
تخيلـي در حـد    -رزمـي، و علمـي   -مستند، تاريخي، گنگستري، جنايي، و مهيج كارآگاهي، جنگي

آشـامي، وحشـت، و    لودرام، روانكاوانه، حماسي، وسترن، و خونمتوسط به باال و عالقه به ژانرهاي م
 در بررسي ميانگين ارزش هنري ذائقة سينمايي، . ترسناك در حد متوسط و متوسط به پايين است
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همچنـين، فهرسـت   . عالوه بر ذائقه در زمان حاضر، ذائقة سينمايي افراد در گذر زمان نيز سنجش شد
ها در جداولي به نمايش گذاشته شد تـا   ها به همراه ارزش هنري آن ردانها و كارگ پرطرفدارترين فيلم

ميـانگين ارزش هنـري ذائقـة سـينمايي افـراد نيـز،       . تر شـود  تر و واضح وضعيت مصرف سينما روشن
ميـانگين ارزش هنـري ذائقـة    . آلـي را نشـان نـداد    شده، وضعيت ايـده  همانند ساير متغيرهاي بررسي

دهـد كـه    تر از متوسط است و اين يافته نشان مـي  در حد متوسط و پايين درصد افراد 5/69سينمايي 
. دهنـد  توجـه انـدكي نشـان مـي      شان به ارزش هنـري آن  دهي به ذائقة سينمايي گوها در جهت پاسخ

هاي كالن مربوط به عرصة هنـر، نقـش متغيرهـاي     گذاري عوامل زيادي چون نقش دولت در سياست
، و متغيرهـاي فـردي و جمعيتـي    )اقتصادي و سرماية فرهنگي افراد -چون پايگاه اجتماعي(ساختاري 

ـ تـأثير   هاي سـينمايي مؤثرنـد   دهي به ذائقه ـ كه در شكل توجهي به ارزش هنري آثار سينمايي در بي
بـه دليـل اهميـت پـول،     . در پژوهش حاضر تأكيد و تمركز بر توصيف وضـعيت موجـود اسـت   . دارند

هـاي   تـر از سـاير عرصـه    دهي به آن مهـم  سينما، نقش دولت در جهت اقتصاد، و ايدئولوژي در صنعت
ها و اعمـال   آوردن سرمايه و توقيف برخي فيلم هاي مادي و فراهم فرهنگي است و اين نقش با حمايت

هـاي   گـذاري  دهـد سياسـت   هاي پژوهش نشان مي يافته. شود تر مي ها پررنگ مميزي براي بعضي فيلم
ارزش (از وضعيت موجود در اعـتالي فرهنـگ و تعـالي ذائقـة سـينمايي       كالن دولتي با عدم شناخت

 .افراد ناموفق بوده است) هنري ذائقة سينمايي
هـا   ها را بـه همـراه ارزش هنـري آن    ها و كارگردان ها، كه پرطرفدارترين فيلم بخشي ديگر از يافته

گران از يـك فـيلم يـا كـارگردان     اوالً، استقبال زياد تماشـا : كند دهد، چند نكته را روشن مي نشان مي
دهندة ارزش هنري باالي آن فيلم يا كارگردان نيست و برعكس ارزش هنري يـك اثـر يـا     حتماً نشان

شـود؛ ثانيـاً، توقيـف     كارگردان آن حتماً موجب استقبال زياد تماشاگران و فروش بـاالي گيشـه نمـي   
. شـود  وجب استقبال كم تماشـاگران نمـي  ها حتماً م ها و اعمال مميزي براي بعضي از فيلم برخي فيلم

هـا نشـان    ها فروش گيشه متوقف شود يا پايين آيـد، يافتـه   شايد با اعمال مميزي و توقيف برخي فيلم
. نشـينند  هـا مـي   هـاي غيررسـمي بـه تماشـاي بعضـي از آن      دهد تماشاگران از طريق سـاير روش  مي

يلمي با ارزش هنري باال توقيـف شـود يـا    ها حاكي از آن است كه احتمال دارد حتي ف همچنين، يافته
مميزي دربارة آن اعمال شود؛ سوماً، در استقبال تماشاگران از يك فيلم يا فروش آن در گيشه عوامـل  

وجود چنـدين سـتاره در فـيلم، حمايـت يـا عـدم       . ها نيز مؤثر است ديگري به غير از ارزش هنري آن
از علل مؤثر ديگر در استقبال يـا عـدم   ... سياسي، و  حمايت دولت از يك فيلم، ايدئولوژي فيلم، عوامل

نكتة مهم در اينجا اين است كه به هر حـال صـنعت سـينما بـه     . هاي سينمايي است استقبال از فيلم
هـاي پرفـروش بـيش از     گـذاري در فـيلم   سازان به سرمايه سرمايه و اقتصاد وابسته است و تمايل فيلم

هايي كـه   اين امر دو راه براي كارگردان. ش هنري و اجتماعي باالستهايي با ارز گذاري در فيلم سرمايه
يكي اينكه به سـمت تقاضـا و ذائقـة سـينمايي     : گذارد سازند باقي مي هايي با ارزش هنري باال مي فيلم

بازار حركت كنند، حتي اگر باعث شود ارزش آثارشان پايين آيد؛ ديگر آنكـه ارزش آثارشـان را حفـظ    
. حاشيه رانده شوند و به دليل كمبود سرمايه از عرصة سينمايي كشور حـذف شـوند   كم به كنند و كم
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كشـاند و ايـن دور ادامـه     تر مي هاي پست هر دو راه ذائقة سينمايي شهروندان جامعه را به سمت ذائقه
 .دارد

 منابع
 هـاي  فـيلم  شناسـي  جامعه: ايران در سينمايي هاي فيلم و اجتماعي دگرگوني). 1383(اجاللي، پرويز   .1

 .انتشارات فرهنگ و انديشه: تهران ،)1357ـ 1309( ايراني پسند عامه
 پرهـام،  بـاقر  ترجمـة  ،تفكـر  بـراي  جستاري درك؛ براي گزارشي: سينما). 1389( يوسف پور، اسحاق  .2

 .الوان چاپ: تهران
 ديمـور  مطالعـة : جوانـان  بـدن  مـديريت  بـر  فرهنگي سرماية تأثير بررسي«). 1389( آرش ضياءپور،  .3

 و انسـاني  علـوم  دانشـكدة  مازنـدران،  دانشگاه ارشد، كارشناسي نامة پايان ،»غرب گيالن شهر جوانان
 .اجتماعي

 و فرهنگي مطالعات ايراني انجمن فصلنامة ،»موسيقي مصرف شناسي جامعه«). 1384( محمد فاضلي،  .4
 .53 ـ 27): 4(1 ،ارتباطات

 وزارت انتشـارات : تهـران  قـائم،  منتظـر  ديمهـ  ترجمـة  ،شناسي مخاطب). 1387( مك دنيس كوايل، .5
 .اسالمي ارشاد و فرهنگ

 مـوردي  مطالعـة : فراغـت  اوقـات  بر فرهنگي سرماية تأثير بررسي«). 1389( رقيه پطرودي، مسلمي.  .6
 .اجتماعي و انساني علوم دانشكدة مازندران، دانشگاه ارشد، كارشناسي نامة پايان ،»جويبار شهرستان

 اسـتان  24 در سينما به رفتن براي خانوار تقاضاي تخمين«). 1386( مليحه ي،شيان و ميثم موسايي،  .7
 .320 ـ 301): 25(6 ،اجتماعي رفاه فصلنامة ،»ايران

: زنجـان  محمـدي،  فتـاح  ترجمـة  ،سـينمايي  مطالعـات  در كليـدي  مفـاهيم ). 1388( سوزان هيوارد،  .8
 .سوم هزارة انتشارات

 نـواحي  منزلتي بندي طبقه: مشهد شهري فضاي اجتماعي مرزبندي بر تأملي«). 1388( علي يوسفي،  .9
 .91 ـ 61): 2(6 ،انساني علوم و ادبيات دانشكدة اجتماعي علوم دوفصلنامة ،»شهر

10.  Bennett, Andy (2005). Culture and Everyday Life, Sage Publications. 


	سطح متوسط به بالا هستند از مزایای imdb است. یک فرد برای رأیدادن باید در سایت ثبتنام کند و احتمالاً داوطلبانی به دنبال ثبتنام و رأیدادناند که از لحاظ علاقه و تخصص سینمایی در حد متوسط به بالا هستند و به همین دلیل نمرهها دقیقتر و واقعیتر است. حتی بهنظر میرسد imdb برای نمرة بعضی از فیلمها از نظر متخصصان و منتقدان سینمایی نیز بهره میگیرد. با این حال، فراوانی رأیهای ثبتشده برای چند فیلم ایرانی که ناشناخته بودند به حد قابل قبول نرسیده و این تنها ایراد استفاده از سایت imdb است. در نهایت، با مشورت متخصصان این نتیجه بهدست آمد که احتمالاً در صورت جمعآوری داوری مردم دربارة ارزش هنری و اجتماعی فیلمها به روش پیمایشی نیز تعداد رأیها برای فیلمهای ناشناخته اندک میشد و شمار بیپاسخها برای اینگونه فیلمها بالا میرفت، به همین دلیل، استفاده از سایت برای ارزیابی ذائقههای سینمایی توجیهپذیر شد. در سایت imdb هر فیلم نمرهای بین صفر تا ده داشت که از رأی کاربران و در مواردی متخصصان و منتقدان بهدست آمده بود. نمرة هر کارگردان نیز از میانگین نمرة فیلمهایش محاسبه شد. در نهایت، برای ذائقة هر فرد هفت نمره حاصل شد که میانگین آنها ارزش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی فرد نامیده شد. جدول 3 توزیع فراوانی ارزش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی پاسخگوها را نشان میدهد. ارزش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی بیشتر پاسخگوها (5/38 درصد) در حد متوسط و میانگین این متغیر نیز 2625/6 است.
	جدول 3. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میانگین ارزش هنری و اجتماعی ذائقة سینمایی
	فهرست کارگردانان ده فیلم فقط نام یک کارگردان خارجی بهچشم میخورد که نشان میدهد بیشتر پاسخگوها اولین بار از یک فیلم ایرانی لذت بردهاند و شاید به این دلیل باشد که میزان آشنایی تماشاگران ایرانی با کارگردانان خارجی در سطح پایینی است (جدول 7). در فهرست ده فیلم بهترتیب فراوانی، فیلمهایی که ارزش هنری و اجتماعی آنها در حد متوسط به پایین است (اخراجیهای 1 ساختة مسعود دهنمکی و پرتقال خونی ساختة سیروس الوند) ثابت میکند که تماشاگرپسندبودن یک فیلم حتماً تأییدکنندة کیفیت بالای آن به لحاظ ارزش هنری و اجتماعی نیست. فروش بالای گیشه و تماشای بسیار یک فیلم دلایل زیادی دارد، اما یافتهها نشان میدهد که همواره ارزش هنری فیلمها سبب استقبال زیاد از آنها نمیشود. حضور فیلمهایی چون مارمولک به کارگردانی کمال تبریزی با ارزش هنری و اجتماعی بالا، که از اکران آن جلوگیری شد، حاکی از آن است که اولاً در اعمال ممیزی برای فیلمها به کیفیت هنری و اجتماعی آنها توجهی نمیشود و در مجوزدادن به فیلمها ارزش هنری و اجتماعی آنها عاملی غیرتأثیرگذار است؛ ثانیاً با اعمال ممیزی، جلوگیری از اکران، و توقیف نمیتوان ذائقة هنری افراد جامعه را تغییر داد.

