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مقدمه

فضای اجتماعی _ فرهنگی جامعۀ ایران، طی بیش از نیم قرن گذشته _ و به طور 
و  گرفته  قرار  بسیار عمیقی  _ در معرض تحوالت  انقالب اسالمی  از  بعد  خاص 
افزایش جمعیت، تحرک اجتماعی، رشد شهرنشینی همراه با تغییرات اساسی 
دیگر، نظام اجتماعی ایران را به طور کلی دگرگون ساخته است. این تغییرات در 
تمام ارکان جامعه، از جمله در صورت بندی »طبقات اجتماعی«1، به عنوان یکی 
است؛  داشته  زیادی  تأثیر  اجتماعی،  تفکیک2  و  قشربندی  اصلی  نظام های  از 
به طوری که »شکل و مناسبات طبقاتی در جامعۀ کنونی ایران به لحاظ صوری3«، 
تقسیمات داخلی و مناسبات جاری تحوالت شگرفی داشته و با چند دهۀ قبل 
تفاوت زیادی پیدا کرده است، اما این صورت بندی طبقات و تغییر و تحوالت آن 

را چگونه می توان به طور عینی مشاهده و بررسی کرد؟
جامعه،  فرهنگی  محصوالت  مطالعۀ  تغییرات،  این  بررسی  راه های  از  یکی 
همچون نقاشی، داستان، رمان، تئاتر و فیلم است. از آنجا که چنین محصوالتی 
اغلب برآمده از متن اجتماع هستند، می توانند بازنمایی از وضعیت اجتماعی 
هر جامعه، از جمله وضعیت طبقاتی و تغییر و تحوالت آن باشند. در میان موارد 

1. Social Classes.

2. Differentiation.

3. Formal.
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مورد اشاره، سینما به دلیل نفوذ و ُبرد وسیع تری که در تمام اقشار جامعه و حتی 
بازنمایی  در  مهمی  عنصر  می تواند  دارد،  مردم  عامۀ  بین  در  آن ها  سایر  از  بیش 
نشانه های  بازتولید  و  ابزاری جهت خلق  و حتی  اجتماعی   _ فرهنگی  تحوالت 
فرهنگی، به ویژه در دوران مدرن کنونی باشد. از دید بسیاری از صاحب نظران و 
جامعه  از   ما  فهم  میانجی  که  دارند  را  قابلیت  این  فیلم  و  سینما  کارشناسان، 
را به عمق  و  به عنوان یک عنصر  فرهنگی _ اجتماعی ما  و تحوالت آن باشند 
جامعه  وضعیت  از  عمیق  نسبتًا  درکی  و  ببرند  اجتماعی مان  حیات  الیه های 
و شرایط اجتماعی را ممکن کنند. به بیان دقیق تر، سینما و فیلم، به همراه به 
تصویر کشیدن ویژگی های طبقات و  رویارویی های طبقاتی در جامعۀ ایران، سهم 
و  تغییر  و همچنین  فرهنگی  و  اجتماعی  بازنمایی صورت بندی های  در  مهمی 

تحوالت آن در دهه های گذشته یافته است.
هرچند به سینما به عنوان واسطۀ فهم ما از جامعه اشاره شد، اما همانند اغلب 
مطالعات مشابه در این حوزۀ تخصصی در این مطالعه از آن به عنوان یک میانجی 
و واسطه برای فهم جامعه به طور عام و فهم و شناخت صورت بندی طبقاتی آن 
به طور خاص استفاده نخواهیم کرد و نقش خود سینما، به عنوان ابزار بازنمایی را 
محور قرار خواهیم داد. در این راستا، تالش خواهیم کرد تا نشان دهیم سینما در 
بازنمایی طبقات اجتماعی، یا به عبارت دقیق تر در بازنمایی وضعیت طبقاتی 
جامعۀ ایران، چگونه عمل کرده است. به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت این 
رسانه و تمرکز این مطالعه بر آن، به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند ساز و کارهای 
اجتماعی اصلی اجتماعی، همچون »جامعه پذیری«1 و »انتقال فرهنگی«2، تالش 
خواهد شد تا شناختی از بازنمایی های انجام شده از طریق این رسانه صورت گیرد 
و عالوه بر ارزیابی و بررسی آن ها به تغییر و تحوالت رخ داده در دهه های مختلف در 

این عرصه )بازنمایی سینمایی طبقات اجتماعی( نیز پرداخته شود.
بر سر تعریف مفهوم »طبقۀ اجتماعی« اختالف نظر وجود دارد و ارائۀ تعریفی 
دقیق و خالی از اشکال برای طبقۀ اجتماعی به آسانی میسر نیست؛ اما در یک 

1. Socialization.

2. Cultural transmission.
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تعریف کلی، طبقۀ اجتماعی به بخشی از اعضای جامعه اطالق می شود که از 
نظر منزلت اجتماعی، ارزش ها، سطح اقتصادی، فرهنگ و آداب معاشرت و... 
با یکدیگر مشابه و از بخش هاى دیگر جامعه متفاوت باشند؛ اما در نگاه دقیق تر 

باید گفت که به طورکلی دو دیدگاه اصلی دربارۀ طبقه وجود دارد: 
الف( دیدگاه کارل مارکس و شارحان مارکسیسم که شالودۀ طبقۀ اجتماعی 
این دیدگاه طبقه ای  تولید می دانستند؛ در  یا عدم مالکیت وسایل  را مالکیت 

که ابزار تولید را در دست دارد، طبقۀ حاکم و طبقۀ فاقد ابزار، طبقۀ کارگر است.
اجتماعی  طبقۀ  وبر،  نظر   از  است؛  وبر  ماکس  به  متعلق  دوم  دیدگاه  ب( 
مجموعۀ افرادی است که فرصت های مشترکی در روابط بازار دارند و به عبارتی 
متوسط  طبقۀ  دربارۀ  دارند.  نیز   مشابهی  مصرف  و  درآمد  خرید،  وضعیت 
که  را  جدید  طبقۀ  یک  بازار،  اقتصاد  رشد  معتقدند  غیرمارکسیستی  دیدگاه 
فرصت های مشترکی در بازار دارند؛ به وجود آورده که تحصیالت، سطح درآمد، 
سبک زندگی)خرید، مصرف( و جایگاه و آگاهی اجتماعی کم و بیش یکسانی 
دارند. طبقۀ متوسط، بیشتر به اقشار نوظهور و نوپدیدی اشاره دارد که در جامعۀ 
جدید پدید آمده اند که در درجۀ اول با ویژگی های شهرنشینی، اشتغال جدید و 

تحصیالت مشخص می شوند.
در این کتاب معنای گستره تر و غیرمارکسی طبقه مّدنظر است؛ دیدگاهی که 
به بحث های ماکس وبر نزدیکی و قرابت بیشتری دارد و نظر مصاحبه شوندگان 

صاحب نظر در این عرصه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بررسی ادبیات تجربی یا پیشینۀ پژوهش در این حوزه نشان می دهد مطالعات 
این  می توان  کلی  نگاه  یک  در  است.  شده  انجام  آن  خصوص  در  فراوانی 
مطالعات را به سه دسته تقسیم کرد. دستۀ اول مطالعاتی که وضعیت طبقاتی 
بازنمایی در عرصۀ  را مّدنظر داشته اند. دستۀ دوم مطالعاتی که به  ایران  جامعۀ 
فرهنگ و به ویژه سینما پرداخته اند و دستۀ سوم مطالعاتی که هم آیی دو مقولۀ 
مورد نظر را در بر داشته و به بازنمایی طبقاتی در سینما توجه کرده اند. در این میان 
مطالعات دستۀ اول و سوم از اهمیت بیشتری برای پژوهش حاضر برخوردارند. 
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مطالعات دستۀ اول، هرچند به سینما توجهی نداشته اند، اما از اهمیت فراوانی 
در شناخت وضعیت طبقاتی جامعه برخوردارند؛ چراکه به رغم توجه به وضعیت 
طبقاتی در جامعه، در مطالعات دستۀ سوم، در این موارد )مطالعات بازنمایی 
طبقاتی  وضعیت  از  عمیقی  و  دقیق  شناخت  سینما(  در  اجتماعی  طبقات 
جامعه وجود ندارد و برای شناخت جامع طبقات اجتماعی باید به مطالعات 
نیز که  تخصصی در این عرصه توجه بیشتری نشان داد. مطالعات دستۀ سوم 
به طور مستقیم با موضوع این کتاب ارتباط دارند و هم از منظر بازنمایی سینمایی 
و هم از منظر توجه به شیوه های بازنمایی وضعیت طبقات اجتماعی در سینما، 

از اهمیت زیادی برخوردارند. 
به  ایران«  سینمای  و  متوسط  »طبقۀ  عنوان  با  مقاله ای  در  کاشانی)1392(، 
مفهوم طبقه و نحوۀ بازنمایی طبقۀ متوسط جدید در سینمای ایران می پردازد. به 
نظر او در دهه های اخیر مهم ترین و گسترده ترین مشتریان بالقوۀ بازار سینما در ایران 
اعضای طبقۀ متوسط جدید بوده اند. این مسئله ناگزیر بر محتوای آثار سینمایی 
نیز تأثیرگذار بوده و الجرم فراوانی آن دسته از آثار سینمایی که قرابت بیشتری با 
ترجیحات ذهنی و سبک زندگی این طبقه دارند، افزایش داشته است. براساس 
 در قالب تیپ »زحمتکش و ساده دل« 

ً
نتایج این مطالعه، طبقۀ »پایین« معموال

بازنمایی می شود. نمایش این تیپ ها عمومًا با تأکید بر معصومیت و مظلومیت 
آن ها و نیز با بار ارزشی مثبت همراه است. طبقۀ متوسط جدید نیز در سینمای 
مثل  تیپ هایی  با  غالبًا  که  طبقه  این  است.  دوگانه  چهره های  دارای  ایران، 
از  بسیاری  در  می شود،  تصویر  وکیل  و   روزنامه نگار   هنرمند،  نویسنده،  کارمند، 
موارد در شرایط تردید، افسردگی و تنش های فکری و عملی و افرادی دمدمی مزاج، 

ولنگار، خودباخته و غرب زده با نوعی بازنمایی منفی تصویر می شود.
گفتمان  »تحلیل  عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  در  ربیعی)1392( 
پنهان کاری و دروغ« نشان می دهد که عمدۀ آثار اصغر فرهادی، حول دو دال مرکزی 
طبقۀ متوسط و فرودست سامان می یابند. به نظر او، نکتۀ قابل توجه این است که 
بایستی رابطۀ بین این دال1ها و گفتمان دروغ و پنهان کاری را رابطه ای دو سویه در نظر 

1. signifiant.



|  مقدمه     13  |

گرفت؛ به بیانی دیگر، در این آثار گفتمان دروغ و پنهان کاری براساس دو دال مرکزی 
طبقۀ متوسط و طبقۀ فرودست مفصل بندی1 می شوند. عالوه بر این نتایج، این 
مطالعه گویای آن است که دال مذهب و خشونت که به طور مثال در فیلم جدایی 
نادر از سیمین به عنوان دال های پیرامونی طبقۀ فرودست معرفی شده اند، ارتباط 

قوی تری با گفتمان طبقۀ فرودست پیدا می کنند و برجسته تر می شوند.
متوسط«  طبقۀ  از  شده  فراموش  »تصاویر  عنوان  با  مقاله ای  در  کمالی)1392( 
دربارۀ  بسیاری  آثار  هشتاد  و  هفتاد  دهه های  در  ایران  سینمای  در  است  معتقد 
در  ایران  سینمای  در  گروه  این  به  توجه  میزان  شد.  ساخته  جامعه  متوسط  قشر 
این دهه ها، از نظر کمیت و حتی کیفیت آثاری، قابل قیاس با هیچ دورۀ دیگری 
سیل  هفتاد  دهۀ  در  که  است  عقیده  این  بر  وی  است.  نبوده  ایران  سینمای  در 
خواسته های  سویی  از  یافت،  بازتاب  سینما  در  اجتماعی  و  سیاسی  مطالبات 
آزادی های  و  زنان  حقوق  و  فردی  آزادی های  مانند  متوسط،  شهرنشینان  مدرن 
گروه های  میان  فرهنگی  و  اقتصادی  فاصلۀ  از دیگر سو،  و  اجتماعی تصویر شد 
فرودست با فرادستان و طبقۀ متوسط. اما در دهۀ هشتاد تصویر غالب گروه های 
متوسط در سینما شمای آدم هایی دچار بحران اخالقی و پنهان کاری اند. نگارنده 
همچنین توضیح می دهد که طبقۀ متوسط جامعه در طرح و رواج ارزش های مدرن 
مانند فردگرایی، حقوق اقلیت ها، زنان و آزادی های فردی و اجتماعی بسیار مولد 
و خالقند؛ اما این خصیصه ها لزومًا در سینمای ایران بازنمایی نمی شود. بر این 
اساس محقق معتقد است غیاب این تصاویر از طبقۀ متوسط در سینمای ایران 
سبب شده است تصویری از قشر متوسط در سینمای ایران غالب شود که عمومًا 
با پنهان کاری و دروغ گویی مترادف است. این بازنمایی بدین سان، از دشواری های 
خطرات  فرهنگ،  با  گروه  این  نسبت  و  کرده  غفلت  ایران  در  بودن  متوسط  قشر 

اقتصادی و سیاسی را که او را تهدید می کند نادیده انگاشته است.
حسینی فر )1391( در مقاله ای با عنوان »تحلیل سه فیلم چهارشنبه سوری«، 
»دربارۀ الی« و »جدایی نادر از سیمین« با رویکرد تحلیل روایت و ایدئولوژی و با 

1. Articulation.
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می دهد،  نشان  استروس  دوگانۀ  تقابل های  تحلیل  و  تامپسون  روش  به کارگیری 
می بینیم  سوری«  »چهارشنبه  مثاًل  کارگردان  آثار  در  که  دوگانه ای  تقابل های 
ایدئولوژی  نشان دهندۀ  که  است  پایین  طبقۀ  و  متوسط  طبقۀ  بین  تقابل هایی 
فیلم در نگاه منفی به طبقۀ متوسط در مقابل نگاه نسبتًا مثبت به طبقۀ پایین 
تقابل  در  پایین«  پاکی »طبقۀ  تشریح می کند که  را  امر  این  است. وی همچنین 
با ویژگی های منفی »طبقۀ متوسط« خود را نشان می دهد. عالوه بر این تحلیل 
روابط سرد و خشن و شکاک خانواده ای  و  باال، تمسخرآمیز  از  یادشده، نگاه  آثار 
اطمینان طبقۀ  و  پرمهر  روابط  و  فرمانبرداری  و  احترام  مقابل  در  از طبقه متوسط 
پایین را نشان می دهد. همچنین »طبقۀ متوسط« بازنمایی شده در این آثار دچار 

چندپارگی بوده و درگیر بحران و اختالف در درون خود است.
خوانش  الی؛  یا  »سپیده  عنوان  با  مقاله ای  در  تقی زادگان)1391(  و  راوردراد 
انتقادی فیلم دربارۀ الی« به موضوع بازنمایی زن در این فیلم با استفاده از نظریۀ 
بارت می پردازند تا اسطورۀ فیلم و گفتمان آن را برمال سازند. نتایج این مطالعه، 
گویای آن است که نظام نشانگانی متن »زن طبقۀ متوسط« را به مثابۀ موجودی 
بی کفایت، بدنام، قربانی و فرودست معرفی کرده که در فضایی مردساالر و پدرساالر 

تنفس می کند.
پایگاه  و  »نقش  عنوان  با  مقاله ای  در   )1387( صمیم  و  آقابابایی  قاسمی، 
تحلیل  روش  با  ایران«  سینمای  هفتاد  دهۀ  فیلم های  در  مرد  و  زن  اجتماعی 
مردان  اجتماعی  پایگاه  آثار،  این  در  که  رسیده اند  نتیجه  بدین  کمی،  محتوای 
باالتر از پایگاه اجتماعی زنان بازنمایی شده است. همچنین نتایج این مطالعه 
بیانگر آن است که از میزان نقش های خانوادگی زن کاسته شده و بر میزان نقش 

های شغلی و شهروندی و جنسیتی آنان افزوده شده است. 
در  کارگر  طبقۀ  بازنمایی  و  »واقع گرایی  عنوان  با  پایان نامه ای  در  ِسینو1)2010( 
سیاسی  و  اجتماعی  زمینه های  انتقادی،  تاریخ  به  بریتانیا«  معاصر  سینمای 
بریتانیا و همچنین تاریخچۀ ساخت فیلم های واقع گرا در سنت سینمایی بریتانیا 

1. Seino. 
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بین دهۀ هشتاد و نود میالدی معاصر می پردازد. در بخش دوم این رساله، محقق 
مفهوم  بر  اجتماعی  هنری  سینمای  به  زیبایی شناسانه  رویکرد  به کارگیری  با 
واقع گرایی اجتماعی تأکید گذاشته است. همچنین به موضوع انعطاف پذیری 
و پیچیدگی مفهوم واقع گرایی اجتماعی پرداخته و تصریح می کند که واقع گرایی 
تا بتواند به درک و تصویر اجزای  اجتماعی باید میانگین سینما را در نظر گرفته 
ساختار سیاسی _ اجتماعی که جامعه را شکل می دهد، بپردازد. به طور مثال با 
پرداختن به سینمای »کِن لوچ«1 توضیح می دهد که چگونه سیاست در سینما 
بازنمایی  که  شده  داده  نشان  همچنین  تحقیق  این  در  است.  شده  بازنمایی 
طبقات حاشیه ای به صورت گرفتار که در مخمصه ای اسیر شده و از بیکاری، 
مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط با مصرف مواد مخدر رنج می برند، ارائه شده 
و  کارمند  کارگردان تصویر طبقات متوسط  نشان می دهد  است. وی همچنین 
بورکرات را به شدت غیرسمپاتیک تصویر کرده است. امری که به وسیلۀ رمزگان و 

کدهای بصری مانند زاویۀ دوربین و فاصلۀ آن نیز تثبیت می شود.
چشمان  میان  »در  عنوان  تحت  مقاله ای  در  والنتینه2)2004(،  و  فریمن 
هالیوود: تصاویر کارگران اجتماعی در فیلم« به بررسی تصویر کارگران در فیلم ها، 
با تحلیل 47 فیلم در  از فرهنگ توده، پرداخته اند. آن ها  به عنوان رسانۀ اصلی 
بین سال های 1938 تا 1998 به این نتیجه رسیده اند که کارگران در فیلم های 
وضعیت  و  پایین  اقتصادی   _ اجتماعی  پایگاه  با  افراد  اکثرًا  آن ها،  بررسی  مورد 
معیشتی اسفناک را به مثابه آدم های پست، شرور و تبهکار معرفی کرده اند. افزون 
 
ً
بر این، محققان به تبیین محتوای فیلم ها پرداخته اند و عقیده دارند که احتماال

دارد،  وجود  جامعه  ساختار  در  اجتماعی  تسلط  تثبیت  برای  که  تالش هایی 
باعث ارائۀ تصاویری این چنینی شده است.

ُرز3 )1998( در کتاب »طبقۀ کارگر هالیودی: فیلم های صامت و شکل دهی 
کارگر  طبقۀ  تاریخ  و  سینمایی  تحقیقات  انسجام  به  آمریکا«  در  طبقات  به 

1. Ken Loach.

2. Freeman &Valentine.

3. Ross.
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موضوع  و  سینمایی  تولیدات  بر  تمرکز  با  وی  می بخشد.  جدید  صورت بندی 
فرودست  طبقات  بازنمایی های  بررسی  به  سینمایی  انجمن های  و  تماشاگران 
او  می پردازد.  آمریکا  کالسیک  سینمای  در  طبقاتی  کشمکش های  و  کارگری  و 
تا   1905 سال  بین  سینمایی  فیلم های  در  عزیمتش  نقطۀ  که  می دهد  توضیح 
سپس  وی  است.  طبقات  این  اعضای  بین  در  لذت ها  تعقیب  موضوع   1925
با تحلیل انجمن ها، جنبش های سیاسی رادیکال و فرهنگ طبقات کارگری، 
اهمیت  بر  همچنین  وی  می کند.  ترسیم  را  فیلم هایی  چنین  تماشای  تجربۀ 
فراغِت طبقۀ  فقر،  کار،  بر  آثاری که  فیلم در فهم  تولید  و شرکت های  سازمان ها 
کارگر و انسجام پرولتاریایی تأکید می کند. در بخش دوم این متن، محقق توضیح 
می دهد که چگونه فیلم های صامت اولیه، تمایزات و تقابل های طبقاتی را برای 
تماشاگران طبقۀ کارگری ترسیم می کردند. عالوه بر این، متن نشان می دهد که 
را  کارگر  طبقۀ  تا  گرفتند  شکل  آمریکا  تجاری  سینمای  اولیۀ  نهادهای  چگونه 
بیشتر به خود جذب کنند و کار مالل آور را بیشتر تحمل پذیر ساخته و فراغتشان را 
به تدریج بسط دهند و نظام دوگانۀ طبقاتی باال و پایین را از یکدیگر تمایز بخشیده 

و بدان رسمیت بخشند.
همان گونه که نشان داده و به برخی موارد نیز اشاره شد، در خصوص بازنمایی 
جهان(  و  )ایران  سینما  در  اجتماعی  طبقات  بازنمایی  همچنین  و  سینمایی 
رسیدن  و  طبقه  مفهوم  موارد  اغلب  در  اما  دارد،  وجود  فراوانی  پژوهشی  پیشینۀ 
به شناخت وضعیت طبقاتی هدف اصلی بوده و ساز و کار بازنمایی، موفقیت 
و  پرسش  خالل  در  کتاب  این  در  که  است  گرفته  قرار  مّدنظر  کمتر  آن  تأثیرات  و 

پاسخ ها تالش خواهد شد بدان ها پرداخته شود.
در اغلب پژوهش های انجام شده به بازنمایی طبقۀ متوسط، به عنوان عنصر 
به  رسیدن  پژوهش،  انجام  از  هدف  و  شده  توجه  ایران  سینمای  در  برجسته 
از طریق نظام معنایی سینما،  شناخت در خصوص وضعیت طبقاتی جامعه 
به مثابۀ یکی از ابزارهای فرهنگی بازنمایی بوده است. اما همان گونه که پیش تر 
از  به شناخت دقیق و عمیق  اثر حاضر هدف اصلی رسیدن  نیز اشاره شد، در 
بودن  معیار  میزان  یا  موفقیت  میزان  که  نیست،  ایران  وضعیت طبقاتی جامعۀ 
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سینمای ایران در بازنمایی طبقات اجتماعی و همچنین چگونگی این بازنمایی 
مّدنظر است. 

به عنوان  سینما،  آیا  می شود:  پیگیری  کتاب  این  در  سؤاالت  این  به طور کلی 
یک ابزار، می تواند به فرم مطلوب بازنمایی نزدیک شود؟ به عبارت دیگر، سینما 
اینجا طبقۀ اجتماعی  بازنمایی یک واقعیت اجتماعی _ در  برای  ابزار مناسبی 
_ است؟ طبقۀ اجتماعی در سینمای ایران چگونه برساخت1 یا بازنمایی شده 
است؟ روند تغییر و تحوالت صورت گرفته در بازنمایی های مورد نظر در دهه های 
اخیر چگونه بوده است؟ سینمای ایران تا چه اندازه ای معرف یا بازنمای واقعیت 
_ یا نزدیک به واقعیت _ طبقات اجتماعی در ایران بوده است؟ سینمای ایران 
 _ به طور خاص وضعیت طبقاتی   _ فرهنگی  و  اجتماعی  بازنمایی وضعیت  در 
جامعۀ ایران تا چه حد مؤثر بوده است؟ کدام یک از تقابل های دو تایی »شهر/

روستا«، »دینی/غیردینی« یا »سنتی/مدرن و روشنفکر«، »انقالبی/غیرانقالبی« 
و... در بازنمایی های صورت گرفته در برهه های زمانی مختلف محوریت داشته 
در  صورت گرفته  بازنمایی های  در  برجسته  گفتمان  دیگر،  عبارت  به  یا  است؟ 
این  سهم  آیا  است؟  بوده  چگونه  مختلف  زمانی  دوره های  در  ایران  سینمای 
اشکال تفکیک، مثاًل »شهر/روستا« یا »سنتی/روشنفکر«، در بازنمایی های انجام 
شده تناسبی با میزان واقعی آن ها در جامعه داشته است؟ کدام یک از طبقات 
نقش  »باال/متوسط/پایین«  دقیق تر  تقسیم بندی  در  یا  »فرادست/فرودست« 
پررنگ تری در بازنمایی های انجام شده داشته اند؟ آیا بازنمایی های انجام شده 
از طبقات »فرادست/ فرودست« یا »باال/متوسط/پایین« در سینما با وضعیت 

واقعی جامعه تناسب داشته است؟

مجتبی عبدی

1. Construct.


