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 شکست بزرگ اقتصادی

 مقدمه -1

به همین به عنوان یک ارزش شناخته می شود. دارایی مالی گاهی ر دنیای امروز پول و سرمایه مالی به قدری اهمیت پیدا کرده است که د

ه خاطر دستیابی به پول و سرمایه اگر نگوییم مهمترین هدف، از جمله اهدافی است که بیشترین وقت زندگی ما را می گیرد. البته این مساله ب

دنیای مدرن نیز محدود نمی شود و حداقل در طول تاریخ چند هزار ساله تمدن انسان ها به وضوح مشاهده می شود. اما آنچه مختص دوره 

درن است، تشدید آرزوی دستیابی به ثروت کالن در مدت کوتاه است. اینکه پولدار شدن در یک شب چقدر واقعیت دارد و تا چه اندازه م

موفقیت آمیز است، مساله اصلی ما نیست. مساله اینجاست که آمار کسانی که در این آرزو به شکست های بزرگ اقتصادی منجر شده اند، به 

تر است. شکست بزرگ اقتصادی عوامل و نتایج بسیاری می توان داشته باشد. از جمله عوامل آن می توان به حرص و طمع شکل معناداری بیش

افراد برای رسیدن به بیشتر از استحقاق خودشان اشاره کرد. همچنین شکست اقتصاد در بخش کالن جامعه نیز افراد را دچار بحران اقتصادی 

قابل شمارش نیست. کسانی که شکست بزرگ اقتصادی می بینند، از خودکشی و ناامیدی و سرخوردگی، تا امید می کند. اما نتایج این شکست 

و تالش مجدد را می توان تجربه کنند. همچنین شکست اقتصادی بر روی خانواده و اطرافیان فرد متضرر نیز به طور مستقیم تاثیر می گذارد. 

خودمان درباره عوامل و نتایج شکست های بزرگ اقتصادی را به اشتراک بگذاریم. در های سینمایی در این مقاله سعی داریم برخی از یافته 

 انتها به برخی از نقاط ضعف و قوت فیلم های این سیر مشاهدتی اشاره خواهیم کرد. 

 شکست بزرگ اقتصادی عوامل  -2

 شانس و طمع ترکیبیالف( 

بازار بورس می توان سرمایه کالنی به جیب زد. البته این مساله صحیح است، اما روال حتماال شما این وسوسه شیرین را شنیده اید که در ا

ار طبیعی بازار بورس بدین منوال نیست. در واقع اگر فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه را به شکل یک نوع تجارت و داد و ستد تصور کنیم، قر

کسی بتواند در مدت کوتاهی سرمایه کالن به دست بیاورد، مسلما افرادی در نقطه  نیست کسی سودی بیشتر از حد معقول به دست بیاورد. اگر

مقابل داستان متحمل ضررهای کالن شده اند. احتماال این توهم که در بازار بورس سود بادآورده وجود دارد، از این مطلب ناشی می شود که 

ن و حسابداران نیز ممکن است با مقادیر کالن تعامل کنند، اما لزوما سود شخصی فعاالن آن حوزه با مقادیر کالن تعامل می کنند. اما بانکدارا

ر کالنی به دست نیاورند. پس این توهم از کجا زاییده می شود؟ گزینه محتمل تر این است که چون سرمایه گذاران بازار را ارزیابی کرده و ب

و کمی شانس می توان سود کالنی به دست آورد. البته این مطلب  اساس پیش بینی های خودشان ریسک می کنند، با داشتن علم کافی

در واقع کسانی که آماده اما در ریاضی می توان نشان داد که میزان سود و ریسک با یکدیگر نسبت مستقیم دارند.  تاحدودی صحیح است.

نیز شده اند. اینکه این ریسک پذیری تا چه حد کسب سودی کالن می شوند، قدرت ریسک پذیری باالیی دارند و در واقع آماده ضرری کالن 

معقول است شاید نسبی باشد، اما مجددا ریاضیات و منطق ریسک های بسیار باال )سودهای کالن یا ضررهای کالن( را توصیه نمی کنند. به 

دارد، بسیار فریبنده است، اما بیشتر درصد احتمال شکست دارد، اما در صورت پیروزی چند میلیون دالر عایدی  90عنوان مثال معامله ای که 

شبیه قماری است که احتمال شکست در آن بیشتر است. البته که همین قمار و ریسک پذیری هیجان انگی و جذاب و در عین حال سوژه ساز 

 برای داستان ها و فیلم ها است.
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اگر نخواهیم قمار کنیم چه؟ احتماال تاکنون دیده یا 

یه کالنی را بر روی در حوزه شنیده ایم که فردی سرما

اختصاص می دهد و چندی بعد سودی چند برابری 

کسب می کند. اگر خوش شانسی را در نظر نگیریم، از 

دو حال خارج نیست: یا آن فرد علم و قدرت تشخیص 

بسیار باالیی داشته و توانسته برخی از مهمترین حوادث 

د او بازار سرمایه را پیش بینی کند که در آن صورت سو

گوارای جانش باد، چرا که کمتر کسی می تواند نوسانات 

و هیجانات بازار را پیش بینی کند. اما گزینه دوم 

دسترسی به اطالعات یا محرک هایی غیرقانونی یا 

غیراخالقی است. به عنوان مثال کسی با داشتن شنود 

در مجلس قانون گذاری مطلع می شود که زمین های 

ه آینده از موقعیت کشاورزی به اطراف شهر تا چند ما

مسکونی تبدیل می شوند. این فرد اکنون زمین ها را به قیمت ناچیزی خریداری می کند و چند ماه بعد با فروش آنها سود کالنی به دست می 

 آورد. اما به وضوح مشخص است که این تجارت غیرمنصفانه و احتماال غیرقانونی )رانت( است. 

دیم به شرایطی که مبتنی بر شانس و تقدیر است. کسانی وجود دارند که با علم به خطر ورشکستگی تصمیم به ریسک پس اجازه دهید بازگر

کردن می گیرند. همان طور که از ظاهر مساله پیداست احتمال شکست آنها بسیار زیاد است، و جز معدودی از افراد محکوم به ورشکستگی 

ی یک بار ریسک موفقیت آمیزی می کنند و سود کالنی به دست می آورند، در معرض این خطر هستند. حتی همان معدود افرادی که برا

هستند که یک بار دیگر این ریسک را به جان بخرند و این بار شکستی بزرگتر نصیبشان شود. در این سناریو آنچه شکست اقتصادی را به بار 

است. در واقع فعاالن اقتصادی یا باید متکی به تالش خود و قناعت به سودآوری  آورده است، حرص و طمع برای به دست آوردن پول های بیشتر

 معقول باشند، یا اینکه محکوم به شکست مضاعف )ترکیبی از شانس و طمع( هستند. 

 شکست بازار (ب

را تحت تاثیر قرار  سانی که شکست بزرگ اقتصادی می خورند، لزوما بد شانس یا حریص نیستند. گاهی یک شکست بزرگ در جامعه افرادک

از جمله رکودهای بزرگ اقتصادی در چند سال اخیر می توان به بحران ضعیف تر های جامعه هستند. اقشار می دهد و این افراد غالبا و اوال 

ی را مجبور به اشاره کرد. این بحران که از بازار مسکن آمریکا آغاز شد و سپس برخی از بانک های بین الملل 2008اقتصادی آمریکا در سال 

بزرگترین رکود اقتصادی پس از رکود بزرگ  2008ورشکستگی کرد، در ادامه وسعت جهانی به خود گرفت. برخی معتقدند بحران مالی سال 

همچنان یکی از پروژه های مهم دانشجویان و محققان رشته اقتصاد  2008در آمریکا است. جزئیات و عوامل رکود اقتصادی سال  1930سال 

هترین دانشگاه های دنیا است. اما آنچه واضح است آنکه مشکل از بخش وام های مسکن و ریسک باالی آنها برای سرمایه گذاران آغاز شد. در ب

چهارمین بانک بزرگ آمریکا بود، اعالم ورشکستگی  2007که تا سال  (Lehman Brothersموسسه سرمایه گذاری برادران لیمن )در ادامه 

ک های آمریکا در شرف ورشکستگی قرار گرفتند. این سرطان اقتصادی به کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی نیز با کرد و بیشتر بان

اندکی تاخیر سرایت کرد و بازار آن کشورها نیز تحت تاثیر قرار گرفت. اما آنچه برای مهم است، شکست یک شرکت یا سقوط نظام اقتصادی 

گوشت و استخوان داری برای ما مهم هستند که در اثر این بحران مالی شغل های خود را از دست دادند، کاپیتالیسم نیست. انسان های 

 ورشکست شدند، از خانه های خود بیرون شدند و یا حتی خودکشی کردند. 

 روحی و خانوادگی شکالت متعددی که شکست بزرگ اقتصادی می خورند با مافراد: 1تصویر شماره 

 برو می شوند. رو
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زندگی می کند، دچار پس می توان کارمندی خوش فکر یا کارگری ساده را تصور کرد که تحت تاثیر شرایط اقتصادی جامعه ای که در آن 

از همین جا مشکالت اجتماعی و  بحران اقتصادی شود. او احتماال از شغل خود اخراج می شود یا حقوقش کفاف مخارجش را نمی دهد.

زینه ها خانوادگی او نیز آغاز می شود. احتماال او نمی تواند فرزندانش را در مدارس و دانشگاه های خوب ثبت نام کند، به دلیل سنگین بودن ه

از وضعیف سالمت و بهداشت مناسبی برخوردار نخواهد بود، تفریحات او به حداقل امور ارزان قیمت خالصه می شود، در صورتی که فشارهای 

رها را اروحی آن فرد را به بزهکاری یا دزدی مجبور نکند، فشارهای زیاد او را مجبور می کند که ناراحتی را بر سر خانواده تخلیه کند یا این فش

درون خود حبس کرده و بیشتر سرخورده و افسرده شود. تنها تعداد اندکی در هر جامعه وجود دارند، که روحیاتی قوی و عزمی راسخ دارند و 

ند، و می توانند قناعت پیشه کنند یا با تالش بیشتر راه دیگری برای رهایی خود یا جامعه از آن بحران به دست بیاورند. این افراد قهرمان هست

اقعیت اگر مورد توجه سینماگران قرار بگیرند، شاهد فیلم هایی احساسی و کلیشه ای از قهرمان های غیرواقعی خواهیم بود!!! بله، تعجب نکنید، و

 و بر اساس عوامل شکست اقتصادی شخصیت هایشدر جدول زیر سیر مشاهدتی را فیلم های موجود در این در انتهای این بخش همین است. 

 .لیست کرده ایم
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 فیلم های اقتصادی باسینما مشکالت  -3

وص شکست اقتصادی فیلم های شاخصی پس از است. در خصمردم تلخ و شیرین ینما عرصه مناسبی برای نمایش و روایت داستان های س

ساخته شده اند. همچنین فیلم های الهام بخش بسیاری درباره موفقیت ها و شکست های اقتصادی  2008شکست اقتصادی آمریکا در سال 

است که بینندگان  . اولین مشکل مفاهیم اقتصادی دشواریاغلب فیلم های اقتصادی از دو مشکل اساسی رنج می برندساخته شده است. اما 

عادی بدون داشتن مطالعات جانبی در درک آنها با مشکل روبرو می شوند. در واقع فیلم های داستانی مجال اندکی برای توضیح و تشریح این 

مفاهیمی  مفاهیم دارند و از طرف دیگر پیشرفت داستان تاحدودی نیازمند دانستن آن نکات است. به عنوان مثال در فهم بحران مالی آمریکا

، تعهد وام های تضمین (Margin Call(، وجه تضمین اولیه )Bailout(، طرح نجات مالی )Subprime lending) 2همچون وام های درجه 

( و بسیاری مفاهیم دیگر اهمیت Mortgage-backed securities( و اوراق قرضه با پشتوانه رهنی )Collateralized debt obligationشده )

ا کارگردان نمی تواند همه این مفاهیم را به راحتی به بینندگان بیاموزد. به همین خاطر معموال کارگردانان باید به فکر راهی برای دارند. ام

ساده نجات فیلمنامه شان باشند. یکی از این راه ها استفاده کمتر از مفاهیم اقتصادی و تمرکز بیشتر بر روی درام شخصیت ها است. این راهکار 

از این ترفند استفاده می کنند، اما همچنان درگیر « بزرگتر از آنکه شکست بخورد»یا « وجه تضمین»تماال کم ریسک است. فیلم های و اح

رکود »همان اندک اصطالحاتی هستند که باید از آنها استفاده کنند. راهکار دوم توضیح همه مفاهیم در قالبی فانتزی و عوام پسند است. فیلم 
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ین تکنیک استفاده کرده است. در میان این فیلم شخصیت های واقعی در موقعیت های نسبتا طنز ظاهر شده و مفاهیم اقتصادی را از ا« بزرگ

مشکل این راهکار این است که مفاهیم دشوار با یک یا چند مثال و جمله قابل درک نیستند و همچنان با مثال هایی ساده توضیح می دهند. 

« معامله گر کالش»بیننده گیج و گنگ باقی می ماند. راهکار دیگری که ما در این فیلم ها مالحظه کردیم ساده سازی مفاهیم است. در فیلم 

قهرمان داستان در صحن بورس بسیار فهمیدنی است. اما مشکل آنجاست که این نمایش  مفاهیم بسیار ساده سازی شده است و رفتارهای

 تصویر واقعی ماجرا نیست. اگر بیننده فیلم یک کارشناس اقتصادی باشد، متوجه مشکالت و ساده سازی های فیلم می شود و نه تنها درام فیلم

ت. اینکه کدام راهکار اتخاذ شود به عهده کارگردان است، اما هر یک مشکالت و در او اثر نمی کند، بلکه شاهد هجوی بی مایه و غیرواقعی اس

  خواص خود را دارد. 

دومین مشکل فیلم های اقتصادی ابتنای آنها بر دیالوگ و 

مسائل فکری است. به بیان دیگر صحنه های اکشن و افت 

و خیزهای هیجان انگیز در این گونه فیلم ها کمتر دیده می 

ه فراز و نشیب های بازار و یا معامالت کالن و شود. البت

ریسک باالی سود و زیان در آنها، هیجان بسیاری دارد، اما 

این هیجان برای فعاالن صحنه است و هنگامی که به شکل 

روایتی داستانی از ماجرای یک تاجر یا مدیر بزرگ در می 

آید، نمایش آن هیجان بسیار دشوار است. البته راهکارهایی 

ای پوشش این مشکل وجود دارد که هر یک به نوعی بر

خروج از روال عادی داستان است. به عنوان مثال در فیلم 

برخی از شخصیت ها در « بزرگتر از آنکه شکست بخورد»

شاهد آن هستیم  گاهی اوقات« رکود بزرگ»خیابان های شلوغ شهر راه می روند و با موبایل دیالوگ ها خود را اجرا می کنند. همچنین در فیلم 

که شخصیت ها در حال ورزش در باشگاه هستند و در مورد معامالت اقتصادی خود تصمیم می گیرند. در این تکنیک کارگردان ها هیجان 

به  (قتصادیاز جمله ااما به هر حال باید پذیرفت که مسائل نظری )به دیالوگ های غیرمتحرک خود تزریق می کنند.  ورزش یا شهر شلوغ را

 د. لی به حرکت مرتبط شونشککه به گر اینایستا و کم تحرک هستند، مخودی خود 

 مجموعه فیلم های این سیر مشاهدتی -4

، نمایش موفقیت های افراد اغلب این فیلم هابسیاری در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد. رف نظر از فیلم های مستند، فیلم های داستانی ص

را که موفقیت در گیشه شانس باالیی دارند، چ اتفاقی یا تالشی به مراتب باال رسیده اند. احتماال این قبیل فیلم ها از لحاظ کوچکی است که با

و احتماال  و احتماال خود را به جای آنها تصور کنند داستان افراد موفق را بشنوندبسیار امیدبخش و پرانرژی هستند. مردم نیز غالبا دوست دارند 

در بهترین ه این داستان های خوش یا اگر من هم کمی بیشتر تالش کنم حتما پولدار خواهم شد. اما هم بگویند اگر من هم این شانس را بیاورم

. نیمه دیگر واقعیت شکست (این موفقیت ها بسیار کمتر از نیمی از واقعیت است گرچه معتقدم) نیمی از واقعیت را به تصویر می کشدحالت 

بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار می ی واقعی باشند، سوی دیگر فیلم هایی که مبتنی بر ماجرایاز . ی اقتصادی استو افول ها ها و سقوط ها

یلم هایی که مبتنی بر داستانی واقعی یا حول اتفاقی واقعی شکل گرفته است را گیرند. به همین خاطر در این سیر مشاهدتی سعی کردیم ف

 گلچین کنیم. 

مواد خوراکی آمریکا که تالش می کند تا  داستانی واقعی از راس جانسون مدیر عامل شرکت بزرگ دخانیان و (:1993)بربرها پشت دروازه 

 نی می شود.یی خورد و مجبور به خانه نشست مدر رقابتی بزرگ شک رده و شرکت را از آن خود کند. اوسهام شرکت را خریداری ک

ی از ویرتص .بیکار شدند 2008افراد بسیاری پس از افول اقتصادی آمریکا در سال : 2تصویر شماره 

 (2011مردان کمپانی ) فیلم
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کشور سهام مشتریان بانک را در آن گاپور اعزام شد تا سن به زوسط بانک بارینگداستانی واقعی از نیک لیسن که ت :(1997معامله گر کالش )

و خودش نیز  را به ورشکستگی کشاند بارینگز، بانک مدیریت کند. نیک با سرمایه گذاری های بی مواالت و سپس مخفی کاری های متقلبانه

 دستگیر شد. 

دچار و همچنین بی لیاقتی مدیر طماعش  2008یک شرکت تجاری که پس از افول اقتصادی آمریکا در سال  ستاندا (:2010کمپانی مردان )

 یکی از مدیران ارشد و دو مدیر زیر دستش تالش بسیاری می کنند تا این مشکل اقتصادی را حل و فصل کنند. مشکالت مالی شد. 

رکتش می شود. این خبر ضررهای کالن شمیانه افول اقتصادی آمریکا متوجه  رمندان یک شرکت مالی دیکی از کار (:2011وجه تضمین )

تصمیم می گیرند تا قبل از ظهر فردا تمام سهام شرکت را به قیمتی پایین تر از حد عادی در  بالفاصله به گوش مدیران ارشد می رسد و آنها

 رسوایی مدیران شرکت و اخراج بسیاری از کارمندان منتهی شد.تضاح بزرگ به فار بفروشند. این اباز

سرطانی بزرگ و همه گیر بود. داستان این فیلم از نگاه وزیر  2008بحران اقتصادی آمریکا در سال  :(2011بزرگتر از آنکه شکست بخورد )

  ط نجات دهد.ول فیلم تالش می کند تا بانک های بزرگ آمریکایی را از خطر سقوخزانه داری آمریکا روایت می شود. او در ط

وال  سهامو توانست در بازار تجارت داشت. او خاصی در فروش استعداد بلفورت که داستانی واقعی از جوردن  :(2013گرگ وال استریت )

، به سقوط بزرگش اشتباهات بزرگ اواما در نهایت فساد و پیشرفت بسیاری کند و تبدیل به یکی از سرمایه داران بزرگ اقتصادی شود. استریت 

 منجر شد.

تاکید می کند.  2008این سیر مشاهدتی که مجددا بر روی افول اقتصادی آمریکا در سال یکی از فیلم های برجسته  :(2015افول بزرگ )

با خرید اوراقی علیه جریان بازار آن شده و متوجه  2008ط وال استریت در سال شخصیت های اصلی داستان افرادی هستند که پیش از سقو

 است. که مردم می خورند ناچیز سود آنها در مقابل شکست بزرگی آنها خود می دانند که ورند. اما ی آسود کالنی به دست م

 


